Ple ordinari
17 de juliol de 2018

16.1.Moció que presenten el PSC,ERC, FEM POBLE, UM9-CUP i PDeCAT-VIA en suport a
la Marea Pensionista de Catalunya com a mesura per a donar a conèixer la intenció de
crear un Pla Privat de Pensions Europees.
Explica la moció el representant de la Marea Pensionista.
El juny de 2017 la Comissió Europea (CE) va trametre al Parlament Europeu (PE) una Proposta
de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre un producte paneuropeu de pensions
individuals (PEPP). De la proposta es dedueix que:
1- El PEPP té com a primer objectiu la creació d'un mercat de capitals europeu dins el "Pla
d'acció de la Comissió per a la creació d'un mercat de capitals de setembre de 2015". La
proposta de la CE afirma que "Un mercat de pensions europeu de tercer pilar més gran impulsaria
també l'aportació de fans d'inversors institucionals" . El PEPP no és, per tant, un instrument de
protecció social, sinó un mecanisme d'acumulació de capitals.
2- CE renúncia a l'objectiu que les pensions públiques siguin suficients, "l'informe sobre
l'adequació de les pensions de 2015 va concloure que l'augment dels estalvis addicionals ...
destinats a la jubilació podria ... mitigar les repercussions d'unes pensions més baixes dels
règims públics en alguns Estats membres ... les pensions complementaries podrien tenir un paper
clau en els ingressos per jubilació, en particular quan les pensions públiques puguin ser
inadequades ".
3- Per promoure la subscripció del PEPP la CE exigeix que s'estableixin als Estats membres
desgravacions fiscals, "Per tal d'animar els Estats membres a concedir una desgravació fiscal als
PEPP, la Comissió ha adoptat, juntament amb la present proposta, una recomanació sobre el
tractament fiscal dels productes de pensions individuals, inclòs el producte paneuropeu de
pensions individuals ". Les desgravacions fiscals per les aportacions als plans de pensions
individuals són molt regressives. Les treballadores i treballadors de salaris baixos no poden
destinar cap quantitat a plans de pensions i per tant no desgraven. Són els perceptors d'alts
salaris i rendes del capital els que poden fer grans aportacions i desgravar.
4- El PEPP obre un enorme espai per a la valorització del capital financer. El valor de mercat de
les pensions individuals és de 0,7 bilions d'euros. La CE calcula que, sense la introducció del
PEPP, augmentarà fins a 1,4 bilions el 2030 i, de introduir-se el PEPP, fins a 2,1 bilions. El seu
principal objectiu no és garantir unes pensions dignes per a les treballadores i treballadors en
l'edat de la jubilació, sinó com la Proposta repeteix una i altra vegada , "Obtenir més capital i
canalitzar-lo cap a inversions europees a llarg termini en l'economia real". No obstant
això, hauria de ser el sector públic, a través d'un pressupost europeu molt més gran que l'actual,
el responsable de decidir i executar les inversions necessàries per a l'economia i la societat
europees, per exemple, per a la transició a un sistema energètic descarbonitzat.
5- La Comissió Europea (CE) emmarca el PEPP en la promoció de la innovació financera,
"promoure un entorn que estimuli la innovació en el sector de productes financers ... la qual cosa
pot contribuir al seu torn a la prestació de pensions adequades, segures i sostenibles".
Hem de recordar que la innovació financera va estar en !'origen de la crisi financera que va
explotar amb violència el 2007 provocant en les economies dels països capitalistes
desenvolupats la major crisi econòmica i social des de la Segona Guerra Mundial. A més a més,
la innovació financera no garantirà pensions segures, sinó que contribuirà a l'acumulació de
capitals a la recerca de valoració i de la inestabilitat financera que es va desencadenar a partir
dels processos de financiarització de l'economia capitalista mundial. El despropòsit i la
irresponsabilitat arriba al màxim quan la CE suggereix la inversió en "instruments derivats"
d'altíssim risc i que contribueixen a incrementar de manera exponencial la probabilitat i gravetat
de les crisis financeres.

6- La CE explica que el PEPP permetrà "garantir que els consumidors siguin plenament
conscients dels elements clau del producte". La rendibilitat, o la manca de rendibilitat, dels
productes financers és essencialment incerta. Cal recordar que en l'origen de la crisi de 2007 hi
ha la creació i venda de productes financers complexos construïts sobre hipoteques subprime.
Les tres grans agències de qualificació, Standard & Poor's, Moody i Fitch, els havien adjudicat a
aquests productes la qualificació d'AAA, màxima solvència, setmanes abans que el seu valor
es reduís a O. Alan Greenspan, president llavors de la Reserva Federal i màxim guru de les
finances mundials, va reconèixer "encara que era conscient que moltes d'aquestes pràctiques
estaven tenint lloc, no tenia ni idea del significatives que havien arribat a ser fins massa tard ".
Amb aquests antecedents pretendre que les treballadores i treballadors" siguin plenament
conscients dels elements clau del producte "i dels riscos que corren", només pot ser
incompetència o cinisme.
7- La CE enumera els promotors del PEPP, "bancs, companyies d'assegurances, gestors
d'actius, fans de pensions d'ocupació, empreses d'inversió". Si s'aprova el PEPP, es produirà un
desviament de possibles cotitzacions socials que podrien augmentar els ingressos dels sistemes
públics de pensions a empreses privades que obtindran importants beneficis.
Acords:
Per tot això sol·licitem a la Corporació Municipal d'aquest Ajuntament que: Acordi dirigir-se a la
Comissió Europea perquè retirin la proposta del PEPP.
Acordi dirigir-se al Govern Espanyol perquè proposi i doni suporta la retirada d'aquesta proposta
en el Consell Europeu.
Acordi dirigir-se als Grups Parlamentaris perquè rebutgin aquesta proposta de regulació quan
surti a debat.
Acordi dirigir-se al Govern Espanyol i als Grups Parlamentaris de la Comissió Europea per
demanar-los que estudiïn les mesures necessàries perquè els sistemes públics de pensions
garanteixin unes pensions dignes i suficients.
Acordi dirigir-se al Govern Espanyol i als Grups Parlamentaris de la Comissió Europea perquè
promoguin l'eliminació de les desgravacions fiscals de les aportacions als fans de pensions
privats.
Es produeix un debat i s’acorda modifica la moció en el darrer paràgraf de la part expositiva
quedant com a continuació es transcriu:

“Acordi dirigir-se al Govern Espanyol i als Grups Parlamentaris de la Comissió Europea i al
Parlament de Catalunya, perquè promoguin l'eliminació de les desgravacions fiscals de les
aportacions als fans de pensions privats.”

Es sotmet la moció a votació. El Ple de la Corporació acorda aprovar la moció modificada per
divuit vots a favor: Set del PSC, quatre del PDeCAT-VIA, tres de FEM POBLE, tres d’UM9-CUP
i un d’ERC. S’abstenen els dos regidors del PPC.

