Argumentari Reforma Pensions
Davant les diverses mesures del Govern que intenten essencialment:




Reduir despeses públiques amb el retard de l'edat de jubilació
ordinària als 67 anys
Allargar el període de cotització mínim per tenir dret a una pensió de
jubilació
Restringir, encara més, els requisits d'accés a les jubilacions
anticipades i parcials

Des de la USOC tenim diverses PROPOSTES que evitarien aquesta reforma
innecessària per a la viabilitat del sistema públic de pensions. Mesures que,
sense retallar drets garanteixen el futur del mecanisme.

Propostes USOC
La millora del model productiu i de negociació col·lectiva:


És necessari que els treballadors i treballadores tinguem ocupació
estable, de qualitat i amb drets, amb salaris dignes que permetin
assegurar la sostenibilitat del sistema de pensions a llarg termini.

Millorar el finançament del sistema públic de pensions:


S'ha de culminar la separació de fonts de finançament, de manera
que el finançament públic assumeixi íntegrament, entre d'altres
qüestions, els complements de les pensions de mínims, dels que més
de 4.000 milions d'euros a l'any es paguen amb cotitzacions de
treballadors i treballadores en actiu.

Afavorir i millorar la jubilació flexible VOLUNTÀRIA:


És possible mantenir l'edat de jubilació ordinària en els 65 anys.
L'edat real de jubilació actualment no arriba a aquesta edat (mitjana
de jubilació real 63 anys). Els treballadors i treballadores haurien de
triar de manera voluntària entre anticipar o retardar l'edat de
jubilació. El sistema públic no ha d’assumir els costos de jubilacions
anticipades de grans empreses.

23.12.2010

1

Increment de bases mínimes i màximes de cotització:


El sistema ha d’ incrementar recursos a través de la millora de les
bases de cotització, les mínimes vinculades a la millora del Salari
Mínim (SMI) fins a acostar-nos als nivells del SMI europeu i les
màximes per cotitzar més aquells que més guanyen i millorar la
protecció social del conjunt.



També és necessària la millora de les pensions mínimes per situar-les
per sobre del llindar de la pobresa.

Millorar la protecció social dels treballadors i treballadores majors
de 50 anys que han estat expulsats del mercat de treball a causa
d'acomiadament via concursal, per ERO d'extinció de contractes o
acomiadaments individuals:


Aplicar correctius de cara a garantir una pensió digna a aquest tipus
de col·lectius amb difícil possibilitats de recol·locació en el mateix o
altres sectors.

ANÀLISI
Des de la USOC DENUNCIEM que les mesures proposades pel govern:
1. Cerquen una disminució del valor de la pensió reduint el valor de la
mateixa entre un 5 i un 10%.
Actualment el valor mitjà de la pensió de jubilació està entorn dels 780€.
L'edat ordinària de jubilació, els 65 anys, és la que dóna lloc a percebre
el 100% de la pensió, sempre que s'hagin cotitzat 35 anys; qüestió que
cada vegada és més difícil d'aconseguir, ja que la incorporació al mercat
de treball es realitza amb contractes precaris, a temps parcial i tard, la
qual cosa motiva que siguin necessaris més anys reals de treball per
aconseguir els 35 anys efectius de cotització.
2. Per tot això no té cap sentit ampliar aquesta edat, ja que res
impedeix actualment prolongar la vida laboral VOLUNTÀRIAMENT més
enllà dels 65 anys.

RESPOSTA
Des de la USOC creiem que, d'aprovar-se aquestes noves mesures,
moviment sindical ha de reaccionar de manera unitària i contundent.
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