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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0694/2008, ingiven av Luca Mori (italiensk medborgare), om 
åldersdiskriminering på den italienska arbetsmarknaden

Framställning 1072/2008, ingiven av I.M. (italiensk medborgare), om 
åldersdiskriminering i Italien

1. Sammanfattning av framställning 0694/2008

Framställaren hävdar att det, trots direktiv 2000/78/EG, allt oftare förekommer diskriminering 
på grund av ålder på den italienska arbetsmarknaden. Han hävdar att det i cirka 42 procent av 
platsannonserna från 2005 angavs ett ålderskrav, och att det i 80 procent av fallen krävdes att 
den sökande skulle vara under 40 år. Framställaren anser vidare att medel från 
Equalprogrammet har använts felaktigt av EU. Dessa medel ska användas för att underlätta 
tillgången till sysselsättning för människor som det kan vara svårt att integrera eller 
återintegrera på arbetsmarknaden, som ska vara tillgänglig för alla. Framställaren hävdar att 
Italien bara använder dessa medel till projekt till förmån för omskolning och fortbildning av 
de som drabbas av åldersdiskriminering. Enligt honom är det bara den del som utgörs av 
rådgivare och specialiserade utbildningar som härigenom förbättras, medan det faktiska 
problemet med uteslutning på grund av ålder inte får någon lösning. Framställaren begär att 
Europaparlamentet ska inleda en utredning om en medlemsstat eventuellt kränker 
medborgarnas rättigheter.

Sammanfattning av framställning 1072/2008

Med hänvisning till direktiv 2000/78/EG klagar framställaren på den utbredda och 
systematiska åldersdiskrimineringen på den italienska arbetsmarknaden. Hon hävdar att 
företag och arbetsförmedlare, inklusive de statliga arbetsförmedlingarna, använder sig av 
automatiska filter för att utesluta äldre arbetssökande. Framställaren uppmanar 
Europaparlamentet att utreda om EU-medborgares rättigheter kränks i Italien.
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2. Tillåtlighet

Framställning 0694/200 förklarades tillåtlig den 11 oktober 2008. 
Framställning 1072/2008 förklarades tillåtlig den 16 december 2008.
Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Angående frågan om åldersdiskriminering:

I direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 inrättas en allmän ram för att bekämpa 
diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning på området för sysselsättning och arbete. I direktivet förbjuds direkt och indirekt 
diskriminering på grund av ålder, liksom trakasserier och föreskrifter att diskriminera. Detta 
förbud gäller flera aspekter av sysselsättning, t.ex. arbetsvillkor (inklusive avskedande och 
löner) och villkor för tillträde till anställning, befordran och utbildning.

Enligt direktivet kan det principiella förbudet mot diskriminering på grund av ålder i vissa fall 
dock begränsas. I artikel 4 i direktivet fastställs till exempel att medlemsstaterna får föreskriva 
att sådan särbehandling som föranleds exempelvis av ålder inte ska utgöra diskriminering, om 
denna egenskap utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav på grund av yrkesverksamhetens 
natur eller det sammanhang där den utförs. Målet med särbehandlingen måste dock vara 
legitimt och kravet proportionerligt.

I artikel 6 i direktivet fastställs dessutom att medlemsstaterna får föreskriva att särbehandling 
på grund av ålder inte ska utgöra diskriminering om den på ett objektivt och rimligt sätt inom 
ramen för nationell rätt kan motiveras av ett berättigat mål. Sätten för att genomföra detta mål 
måste dock vara lämpliga och nödvändiga.

Italien införlivade direktiv 2000/78/EG i sin lagstiftning framför allt genom 
lagstiftningsdekret nr 216 av den 9 juli 2003 om genomförande av direktiv 2000/78/EG om 
likabehandling på området för sysselsättning och arbetsvillkor (Decreto legislativo 
9 luglio 2003, n. 216 ”Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro”), som offentliggjordes i Gazzetta Ufficiale 
nr 87 av den 13 augusti 2003.

Enligt gemenskapsrätten riktar sig direktiven till medlemsstater, inte till enskilda. Det 
normala sättet för en person att hävda sina rättigheter om han eller hon anser sig ha blivit 
diskriminerad är därför att vända sig till de nationella institutionerna, däribland de nationella 
domstolarna. Medlemsstaterna ansvarar för att se till att gemenskapslagstiftningen genomförs 
korrekt och effektivt i det egna nationella rättssystemet. I egenskap av fördragens väktare 
övervakar kommissionen noga genomförandet av gemenskapslagstiftningen på nationell nivå 
och vidtar nödvändiga åtgärder i enlighet med EG-fördraget om medlemsstaterna visar sig 
bryta mot gemenskapslagstiftningen. 

När gemenskapslagstiftningen väl har införlivats korrekt är det dock i princip den enskildes 
sak att vidta rättsliga åtgärder i enlighet med den nationella lagstiftningen och väcka talan om 
eventuella brott vid de nationella domstolarna. Det är principiellt de nationella domstolarnas 
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uppgift att kontrollera tillämpningen av direktiven på enskilda ärenden. Dessa har 
befogenheter att se till att medborgarnas rättigheter respekteras.

Angående frågan om användning av Equal-medel:

Det italienska Equalprogrammet (2000–2006) är indelat i fem delar (anställbarhet, 
företagaranda, anpassningsförmåga, lika möjligheter och asyl). Varje del har sina specifika 
mål och fastställda ekonomiska resurser. Programmet har mobiliserat resurser för 
800 miljoner euro och omfattar 8 600 samarbetspartner och 697 partnerskap.

Programmet följer de riktlinjer som fastställs i kommissionens meddelande KOM (2003)0840 
av den 30 december 2003 rörande transnationellt samarbete för att främja nya sätt att 
bekämpa alla former av diskriminering och ojämlikheter i förbindelse med arbetsmarknaden, 
”Fri rörlighet för goda idéer”. Däri ingår åtgärder för att bekämpa diskriminering och 
könsskillnader på arbetsmarknaden, för att stödja missgynnade personer utan särskilda 
resurser för vissa grupper eller mål. 

Fokus för programmet ligger på missgynnade personer, inklusive äldre personer. Equal har 
finansierat pilotåtgärder inriktade på över 53 000 stödmottagare. Av dessa är 11 procent över 
50 år (sammanlagt 5 800 personer).

Slutsatser

Angående frågan om åldersdiskriminering:
Med utgångspunkt i de sakförhållanden som har beskrivits av framställaren är det i första 
hand de nationella domstolarna som ska ta ställning till frågan om åldersdiskriminering. Om 
det under ett sådant rättsligt förfarande uppstår frågor kring tolkningen av 
gemenskapslagstiftningen kan ärendet emellertid hänskjutas till EG-domstolen. Om sådana 
frågor uppstår i en domstol som utgör sista instans är denna domstol skyldig att hänskjuta 
ärendet till EG-domstolen.

Angående frågan om användning av Equal-medel:
Det framgår av tillgängliga uppgifter och upplysningar, särskilt när det gäller det italienska 
Equalprogrammet, att medlen tycks ha använts för att underlätta tillträde till arbetslivet för 
personer som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, som bör vara tillgänglig för 
alla utan diskriminering på grund av ålder eller tillstånd.


