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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0694/2008, adresată de Luca Mori, de naționalitate italiană, privind 
discriminarea pe criterii de vârstă pe piața forței de muncă din Italia

Petiția nr. 1072/2008, adresată de I.M., de naționalitate italiană, privind 
discriminarea pe motiv de vârstă în Italia

1. Rezumatul petiției nr. 0694/2008

Petiționarul susține că, în ciuda Directivei 2000/78/CE, pe piața forței de muncă din Italia 
există din ce în ce mai multe discriminări pe criterii de vârstă. Acesta precizează că în 2005, 
aproximativ 42% din anunțurile pentru locuri de muncă includeau o cerință de vârstă și că în 
80% din cazuri aceste cerințe solicitau ca persoanele în cauză să aibă sub 40 de ani. De 
asemenea, petiționarul consideră că fondurile din programul UE pentru egalitatea șanselor 
sunt cheltuite în mod incorect. Aceste fonduri ar trebui cheltuite pentru facilitarea accesului la 
muncă al persoanelor care au dificultăți în a se integra sau a fi integrate pe piața muncii, care 
ar trebui să fie accesibilă tuturor. Petiționarul afirmă că Italia folosește aceste fonduri doar 
pentru proiecte destinate reformării profesionale și pregătirii suplimentare a persoanelor 
afectate de discriminarea pe criterii de vârstă. Din punctul său de vedere, acest lucru aduce 
beneficii doar consultanților și formatorilor profesioniști și nu rezolvă problema reală a 
excluderii pe criterii de vârstă. Petiționarul solicită Parlamentului European să lanseze o 
investigație privind posibila încălcare a drepturilor cetățenilor de către un stat membru.

Rezumatul petiției nr. 1072/2008

Referitor la Directiva 2000/78/CE, petiționara își exprimă preocuparea față de discriminarea 
răspândită și sistematică pe motiv de vârstă de pe piața italiană a forței de muncă, arătând că 
societățile și consilierii din domeniul ocupării forței de muncă, inclusiv agențiile oficiale de 
ocupare a forței de muncă, elimină automat, prin filtrare, solicitanții de locuri de muncă mai 
în vârstă. Aceasta solicită Parlamentului European să ancheteze problema pentru a stabili dacă 
drepturile unor cetățeni europeni sunt încălcate în Italia.



PE423.659v02-00 2/3 CM\778561RO.doc

RO

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0694/2008 declarată admisibilă la 11 octombrie 2008. 
Petiția nr. 1072/2008 declarată admisibilă la 16.12.2008.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

În privința chestiunii referitoare la discriminarea pe criterii de vârstă:

Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 stabilește un cadru general de combatere a 
discriminării pe motive de apartenență religioasă sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă. 
Directiva interzice discriminarea directă sau indirectă pe motive de vârstă, precum și hărțuirea 
și instigarea la discriminare. Interdicția se aplică mai multor aspecte legate de încadrarea în 
muncă, cum ar fi condițiile de muncă (inclusiv concedierile și retribuția) și condițiile de acces 
la locurile de muncă, la promovare și instruire.

Cu toate acestea, conform directivei, principiul interzicerii discriminării pe criterii de vârstă 
poate avea unele restricții. De exemplu, articolul 4 din directivă prevede că statele membre 
pot stabili că o diferență de tratament bazată, de pildă, pe criterii de vârstă nu constituie 
discriminare atunci când, în temeiul naturii activităților ocupaționale în cauză sau a 
contextului în care acestea se desfășoară, o asemenea caracteristică reprezintă o cerință 
profesională reală și determinantă. Totuși, obiectivul trebuie să fie legitim și cerința 
proporțională.

Mai mult, articolul 6 din directivă stabilește că statele membre pot prevedea că un tratament 
diferențiat pe motive de vârstă nu constituie o discriminare atunci când este justificat în mod 
obiectiv și rezonabil, în cadrul dreptului național, de un obiectiv legitim. Însă mijloacele de 
realizare a acestui obiectiv trebuie să fie corespunzătoare și necesare.

Italia a transpus Directiva 2000/78/CE în principal prin decretul-lege Decreto legislativo 9 
iulie 2003, nr. 216 „Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro”, publicat în „Gazzetta Ufficiale”, nr. 187 
din 13 august 2003.

În dreptul comunitar, directivele sunt adresate statelor membre, nu persoanelor fizice. Prin 
urmare, în cazul în care o persoană consideră că a fost victima unei discriminări, modalitatea 
firească de a-și apăra drepturile este de a apela la instituțiile naționale, inclusiv instanțele 
naționale. Statele membre răspund de punerea în aplicare corectă și eficace a legislației 
comunitare în cadrul ordinii juridice naționale. În calitate de gardian al tratatelor, Comisia 
monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a legislației comunitare la nivel național și 
adoptă măsurile necesare conform dispozițiilor Tratatului CE, în cazul în care se stabilește că 
statele membre au încălcat dreptul comunitar.

Cu toate acestea, după ce s-a efectuat o transpunere corectă, persoana este cea căreia îi revine, 
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în principiu, sarcina de a iniția proceduri judiciare în conformitate cu prevederile legislației 
naționale și de a contesta eventualele infracțiuni în cadrul instanțelor naționale. Controlul 
aplicării directivelor în cazurile individuale revine, în principiu, în sarcina jurisdicțiilor 
naționale, care dețin puterea de a asigura respectarea drepturilor cetățenilor.

În privința chestiunii utilizării fondurilor programului EQUAL:

Programul italian pentru egalitatea șanselor (2000-2006) este structurat pe 5 axe (Capacitatea 
de inserție profesională, Antreprenoriatul, Adaptabilitatea, Șansele egale și Azilul), fiecare 
dintre acestea având obiective specifice și resurse financiare definite. Prin intermediul 
programului, s-au mobilizat resurse în valoare de 800 de milioane de euro, implicând 8 600 de 
parteneri și 697 de parteneriate de cooperare.

Programul urmărește orientările prevăzute de Comunicarea Comisiei Europene COM 
(2003)840 din 30 decembrie 2003 privind cooperarea transnațională pentru promovarea unor 
noi mijloace de combatere a tuturor formelor de discriminare și inegalități legate de piața 
muncii, denumită „Libera circulație a ideilor bune”. Aceasta include măsuri de combatere a 
discriminării și a tratamentului diferențiat al femeilor și bărbaților de pe piața muncii, de 
sprijinire a persoanelor dezavantajate fără resurse alocate unor grupuri sau ținte speciale.

Programul se axează pe persoanele dezavantajate, inclusiv persoanele în vârstă. Programul 
EQUAL a finanțat acțiuni pilot care au vizat peste 53 000 de beneficiari: 11% dintre aceștia 
sunt persoane cu vârsta peste 50 de ani (5 800 în total).

Concluzii

În privința chestiunii referitoare la discriminarea pe criterii de vârstă:
Pe baza faptelor prezentate de petiționar, problemele privitoare la discriminarea pe criterii de 
vârstă sunt cel mai bine abordate inițial de instanțele naționale. Cu toate acestea, dacă în 
cadrul unor astfel de proceduri există dubii referitoare la interpretarea dreptului comunitar, 
cazul poate fi trimis Curții Europene de Justiție. Dacă un astfel de dubiu este exprimat într-o 
instanță sau un tribunal de ultimă instanță, instanța respectivă este obligată să înainteze cazul 
Curții Europene de Justiție. 

În privința chestiunii utilizării fondurilor programului EQUAL:
Din datele și informațiile disponibile și, în special, în ceea ce privește Programul italian 
pentru egalitatea șanselor, se pare că fondurile au fost cheltuite în scopul facilitării accesului 
la locurile de muncă al persoanelor care au dificultăți în a pătrunde pe piața muncii, care ar 
trebuie să fie accesibilă tuturor, fără discriminări pe criterii de vârstă sau condiție socială.


