Propostes de CCOO per a garantir la qualitat i sostenibilitat, actual i
futura, del sistema públic de pensions:



Aquesta és una lluita intergeneracional que afecta a les pensions d'avui
i del matí:

“La unió de joves i majors en la defensa dels nostres drets és imprescindible”

1-

Retirada immediata de la reforma de les pensions de 2013.

2-

Reforma fiscal estructural (progressiva i redistributiva): exigint més a qui
més té i atenent especialment a qui més ho necessita.

3-

Lluita contra el frau i la evasió fiscal.

Desmuntem la gran mentida del Govern sobre la suposada fallida de les
pensions i falta de recursos:

4-

Augment de les bases màximes de cotització.

“El sistema públic de pensions sí és sostenible, solament requereix de mesures
redistributives i voluntat política per a dur-les a terme”

5-

Urgeix la discussió de mesures concretes i terminis per a engegar-les en
el marc de el “Pacte De Toledo”, és necessari un consens polític i social:

Increment de la base mínima de cotització com a conseqüència de
l'augment gradual del Salari Mínim Interprofessional.

6-

Asunción per part de l'Estat de les despeses d'administració de la
Seguretat Social.

7-

Polítiques d'ocupació que afavorisquen la creació d'ocupació de qualitat.

8-

Equiparació de les bases mitjanes de cotització del Règim General i del
Règim d'Autònoms.

9-

Supressió de les reduccions a la cotització que no tenen una justificació
social i “tarifes planes” que redueixen els ingressos al Sistema de
Seguretat Social.





“El futur de les pensions està a incorporar noves fórmules que financen el
Sistema de la Seguretat Social”


La revaloració de les pensions en un 0,25% és inacceptable:

“És fonamental que les pensions s'incrementen com a mínim al mateix nivell que
els preus, perquè en cas contrari se sotmet a les persones pensionistes a
l'empobriment i la misèria”


La precarietat de l'ocupació, la devaluació salarial o les polítiques de
reducció de cotitzacions són factors que afebleixen el sistema de
pensions i redueixen els ingressos en la seguretat social:

“És necessari lluitar contra la precarietat laboral, la temporalitat i els indecents
salaris d'avui per a garantir unes pensions dignes matí. Els baixos salaris de la
joventut condemnen a pensions insuficients en el futur”

“Aquesta és un lluita intergeneracional, en el passat van lluitar pels nostres
drets, és el moment de fer un pas al capdavant, li'l devem”

