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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 63/2009, adresată de Georgio Germani, de naţionalitate italiană, în 
numele „Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche -
ANQUAP” (Asociaţia cadrelor de conducere din administraţia publică), privind 
remuneraţia egală pentru munca egală

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul menţionează că restructurarea din sistemul educaţional italian a provocat 
diferenţe de remunerare în acest sector, în ciuda faptului că, potrivit petiţionarului, persoanele 
în cauză deţin aceleaşi calificări şi prestează acelaşi tip de muncă. Hotărârile judecătoreşti 
privind această chestiune nu au reuşit să clarifice întru totul problema. Petiţionarul solicită 
Parlamentului European să pună capăt acestei încălcări a legislaţiei naţionale şi europene 
aplicabile şi să apere interesele legitime ale persoanelor afectate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 202 alineatul (6).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009

Petiţionarul arată că restructurarea sistemului educaţional italian a provocat diferenţe de 
remunerare în acest sector, în ciuda faptului că, potrivit petiţionarului, persoanele în cauză 
deţin aceleaşi calificări şi prestează acelaşi tip de muncă. Nu este clar pentru Comisie pe baza 
căror motive petiţionarul se consideră discriminat. Petiţionarul face referire la Directiva 
2000/78/CE şi denunţă discriminarea pe motive de vârstă. 

Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea 
egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă 
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interzice discriminarea, directă sau indirectă, pe motive de religie sau convingeri, dizabilitate, 
vârstă sau orientare sexuală. 

Directiva 2000/78/CE interzice (cu unele excepţii), discriminarea pe motive de vârstă.  Cu 
toate acestea, în situaţia de faţă, se pare că discriminarea la care se face referinţă nu este 
bazată pe motive de vârstă, ci pe durata perioadei de serviciu, care se află în afara domeniului 
de aplicare al Directivei 2000/78/CE.


