Pacte Social per a la Ciutadania • Juliol-agost de 2016

El sistema públic de pensions és sostenible
Incrementar la
despesa fins al
15% del PIB és
assumible
Fins fa uns anys s’havia respectat l’acord tàcit que deixava
el sistema públic de pensions
al marge del debat electoral,
tot entenent que una matèria
tan sensible calia gestionar-la
en un àmbit a recer de la confrontació política en campanya
electoral. Malauradament, en
els darrers temps els interessos
de determinats grups de pressió i els seus valedors polítics
han introduït el debat en el remolí electoral.
Certament el sistema públic
de pensions ha d’abordar reptes importants. Ara bé, no són
més grans que altres afrontats
en el passat i resolts en el marc
de reflexió i gestió del Pacte de
Toledo. Una eina creada a fi i
efecte de mantenir el sistema
de pensions des del consens
amb els agents socials.

entorn, com França (14,9%),
Itàlia (15,7%), Finlàndia (13,9%)
o Àustria (13,9%), actualment
superen, o estan a prop de ferho, el nivell de despesa que
haurà d’encarar Espanya l’any
2050, sense que, en aquests
països, s’hagi produït el daltabaix que alguns vaticinen a
l’Estat espanyol.
La crisi econòmica, amb la
consegüent destrucció d’ocupació i cotitzacions, i un augment lent de la base general
de cotització a causa del procés
de devaluació salarial provocat
per la recessió i la reforma laboral del 2012, dificulten més
la recuperació dels ingressos
que en altres sortides de crisi.
CCOO sempre ha estat partidària de reformes paramètriques

que actuïn sobre els ingressos
i les despeses del sistema de
pensions, i els comportaments
inadequats de cotització, per
garantir-ne la qualitat i la viabilitat.
En aquest aspecte detallem,
succintament, algunes de les
nostres propostes per millorar
els ingressos i les despeses del
sistema públic de pensions:
• Millorar la progressivitat
en les cotitzacions: estudis recents assenyalen que les cotitzacions a la Seguretat Social no
són progressives i imposen un
esforç contributiu més gran als
ocupats amb remuneracions
més baixes. Per tal de corregir

L’Estat espanyol és, per renda, la cinquena economia de
la Unió Europea i la dotzena
per renda per càpita. Sembla
raonable, doncs, que es pugui
permetre un sistema públic
de qualitat a l’hora de la jubilació. Incrementar la despesa
fins al 15% del PIB és assumible, a hores d’ara és de l’11,8%,
mentre que països del nostre

Temporada d’estiu del Bus Turístic

aquesta situació caldria eliminar els topalls de les bases màximes.
• Finançar les pensions de
mort i supervivència amb impostos: CCOO vam ser la primera organització que va proposar
el finançament amb impostos
de les pensions de viduïtat, orfandat i a favor de familiars. La
proposta desenvolupa, d’una
banda, l’objectiu de separació
de fonts de finançament establert en el Pacte de Toledo, de
manera que les cotitzacions
s’hagin d’utilitzar solament per
abonar pensions contributives,
i la resta de polítiques de protecció (sanitat, complements a
mínim, SOVI, etc.) se sufraguin
amb impostos.
• Continuar reforçant el caràcter contributiu del sistema
i avançant en la separació de
fonts de finançament: CCOO
proposem considerar la contribució dels treballadors i treballadores autònoms d’acord
amb les seves bases reals i no,
com passa ara, sobre bases que
estan limitades per mínims i
màxims; que es financi amb
impostos la reducció de la cotització de la quota patronal
dels afiliats del sistema especial
agrari, es tracta d’una política
de suport al sector, instrumentada mitjançant un canal inadequat, que xoca amb el principi
de separació de fonts recollit
pel Pacte de Toledo.

El Bus Turístic circula tots els dies fins a l’11 de setembre, amb dues rutes, l’una al matí, que és la novetat d’aquesta temporada, que atansa els usuaris als espais verds (Arborètum, la Mitjana i Camps
Elisis), i l’altra, pels principals atractius patrimonials de la ciutat. A més, aquest servei ofereix l’entrada
gratuïta al Castell dels Templers de Gardeny als seus passatgers. La nova Ruta Verda surt de la Paeria,
circula pel barri d’Escorxador-Templers, visita el Castell dels Templers, va fins a l’Arborètum, i després
per l’avinguda de Pinyana i els barris de Balàfia i Pardinyes fins a la Mitjana. El recorregut continua
per l’avinguda de Tortosa, per la qual es pot veure tota l’oferta esportiva vinculada al barri de Pardinyes, l’edifici de La Llotja, el Pont de Príncep de Viana i els Camps Elisis. La Ruta Verda té la sortida a
les 10, 11 i 12 h, mentre que la Ruta Històrica per la ciutat per veure els principals atractius patrimonials surt a les 17, 18, 19 i 20 h. Aquest itinerari, que uneix els turons de la Seu Vella i Gardeny, també
es pot fer els divendres i els dissabtes a les 21 i a les 22 h. •••
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