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Nagyobb lehet a segély

A KÜLÖNLEGES NYUGDÍJAK ELENYÉSZŐ HÁNYADÁT SZÁMOLNÁ FEL A PNL

Nyirbálnak a spéci juttatásokból

A különleges nyugdíjak
egy részének felszámolását vetítette előre Raluca
Turcan kormányfőhelyettes, jelezte egyúttal,
hogy a katonák, bírák és
ügyészek kivételt képeznének. Így viszont túl sokat
nem spórol a kormány, a
különleges nyugdíjakra
kiutalt pénzek legnagyobb
hányadát ugyanis veterán
katonák kapják.
» BÁLINT ESZTER

A

minden irányból támadott különleges nyugdíjak
megszüntetését
helyezte kilátásba tegnapi nyilatkozatában Raluca Turcan,
a nemzeti liberális párti (PNL)
kormány miniszterelnök-helyettese. Tény ugyanakkor,
hogy nem számolnának fel
minden speciális illetményt,
a katonák, valamint a bírák és
ügyészek továbbra is kapnák
ezeket a korántsem alacsony
összegeket, esetükben ugyanis alkotmánybírósági határozat is létezik a különleges
nyugdíj folyósításáról.
„Megszűnik egy óriási méltánytalanság, hiszen a román
állam évente csaknem 9 milliárd
eurót költ ezekre a nyugdíjakra.
Azt szeretnénk, hogy e diszkriminatív szempontok alapján
megszabott kiváltságok megszüntetésével párhuzamosan
kidolgozzunk egy új nyugdíjtörvényt, amelyben a hozzájárulás
elve jelenti a kiindulópontot a

nyugdíjak kiszámításakor” – fogalmazott Raluca Turcan.
Marcel Ciolacu, az ellenzékbe szorult Szociáldemokrata Párt (PSD) ideiglenes
elnöke mindössze „kampányszlogennek” nevezte a liberálisok tervét, és bírálta egyúttal, hogy ha már hozzányúlnak a speciális nyugdíjakhoz,
akkor nem szüntetik meg valamennyit. Ciolacu ugyanakkor úgy látja, mivel szerzett
jogokról van szó, sokkal egyszerűbb lenne, ha a parlament
elfogadná a PSD törvénytervezetét, ami progresszív, vagyis
többlépcsős adórendszert ír
elő, s így minél nagyobb egy
jövedelem, az adóalanynak
annál nagyobb jövedelemadót
kell fizetnie. „Várjuk a vég-
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A 2018-as évi
állami költségvetésben mintegy 9,0996
milliárd lejt irányoztak
elő a különleges nyugdíjakra, amiből 8,096
milliárd ment az állami
katonai nyugdíjakra,
mintegy 1 milliárd
lej pedig a szolgálati
nyugdíjakra.
szavazást a képviselőházban.
Bár a PSD nincs kormányon,
saját pénzen készíthetünk egy
hatástanulmányt, és jövünk
majd a módosító javaslatokkal” – közölte Ciolacu.
Idén júniusban országos viszonylatban 187 480 személy
részesült különleges nyugdíjban, amelyek közül 9312
szolgálati, 178 168 pedig kato-

nai. A Hotnews.ro emlékeztet
ugyanakkor, hogy Mara Calista
liberális képviselő interpellációjára válaszolva, tavaly októberben a pénzügyminisztérium közölte, hogy a 2018-as évi
állami költségvetésben mintegy 9,0996 milliárd lejt irányoztak elő a különleges nyugdíjakra, amiből 8,096 milliárd
ment az állami katonai nyugdíjakra, mintegy 1 milliárd lej
szolgálati nyugdíjakra.
A különleges nyugdíjak öszszege amúgy eltérően alakul:
a bírák és ügyészek átlagosan
havi 18 150 lejt kapnak, a légi
közlekedésből nyugdíjba vonultaknak 10 869 lej, a számvevőszéki alkalmazottaknak
7744 lej, a honatyáknak pedig
4446 lej jár. Azon 9312 személy közül, akik szolgálati
nyugdíjat kapnak, 5818 nyugdíjas kap havonta több mint
6000 lejt, 4046-on több mint
10 ezer lejt kapnak, 1817-en
több mint 20 ezer lejt, 162-en
több mint 30 ezer lejt, míg 10
személy havonta több mint
40 ezer lejben részesül.
A katonai nyugdíjak 178 168
haszonélvezője közül 29 584en kapnak havonta több mint
6000 lejt, 8929-en több mint
10 ezer lejt, 147-en több mint
20 ezer lejt, míg öten több
mint 25 ezer lejt.
A katonai különleges nyugdíjakat a belügyminisztérium,
a védelmi tárca, valamint a Román Hírszerző Szolgálat (SRI)
költségvetéséből biztosítják, a
szolgálati nyugdíjakat a munkaügyi minisztérium, míg a
szenátorok és képviselők juttatását a parlament büdzséjéből
folyósítják.
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vente emelkedhet a munkanélküliségi segély, valamint a
fűtéstámogatás, ha a képviselőház
megszavazza a szociális referenciamutató (ISR) növelését. A tervezet
értelmében a referenciamutatót
az éves átlaginflációval növelnék
abban az esetben, ha az pozitív.
Ha az éves infláció negatív, akkor
a referenciamutató nem változik,
javasolják a 2018/213-as számú törvénymódosító tervezetben. Jelenleg a referenciamutató 500 lej, és
2008 óta nem módosult. Ez alapján számolnak ki több szociális
juttatást, így a munkanélküliségi
segélyt és a fűtéstámogatást is.
Az emelést kezdeményezők azzal érvelnek, hogy az inflációhoz
igazított észszerű emelés nem okoz
majd kilengéseket az állami költségvetésben. Ennek ellenére tavaly
a szociáldemokrata párti (PSD)
kormány negatívan véleményezte
a tervezetet, arra hivatkozva, hogy
a gazdasági helyzet nem teszi lehetővé a mutató növelését. A szenátus vissza is utasította a javaslatot,
ám a végső döntést a képviselőház
hozza meg. Az alsóházban pedig a
szakbizottságok kedvezően bírálták el, így nagy az esélye annak,
hogy a plénumban is megszavazzák. Az Országos Munkaerő-elhelyező Ügynökség (ANOFM) különben korábban már azt is javasolta,
hogy ne vegyék figyelembe a szociális referenciamutatót, és a különböző juttatásokat igazítsák inkább
a minimálbérhez.

Jelenleg a referenciamutató
alapján számolják a munkanélküliségi segélyt, ami alapjáraton annak a 75 százaléka, vagyis havonta
mintegy 400 lej. Ehhez hozzáadódik még a munkában eltöltött évek
függvényében a jogosult utolsó
egyéves átlagbérének 3-10 százaléka, három év után 3 százalék, húsz
év után 10 százalék. A pályakezdőknek járó támogatást a szociális
referenciamutató 50 százaléka,
vagyis 250 lej, a diákmunka után az
alkalmazónak járó támogatás szintén 250 lej. Amint arról korábban
írtunk, Kelemen Tibor, a Kovászna megyei munkaerő-elhelyező
ügynökség igazgatója több ízben
kifejtette, ennyi pénzért már egyre
kevesebben bajlódnak a bürokráciával. A munkanélküliségi segélyért ugyanis az állás nélkül maradt
személyeknek havonta meg kell
jelenniük az ügynökség székhelyén
„pecsételni”, az állásajánlatokra
jelentkezniük kell, és tanfolyamokra kell járni. A szakember szerint
éppen ezért legalább kétszeresére
kellene növelni a segély összegét,
még ha ezért le is csökkentik a folyósítás időtartamát. Mint ismeretes, jelenleg a ledolgozott munkaévek függvényében 6–9–12 hónapig
fizetik a juttatást, és ennek összege
a kedvezményezettek 80 százaléka
esetében nem haladja meg a havi
450 lejt. Kelemen Tibor úgy véli, ha
rövidebb ideig legalább ezer lejt folyósítanának, ösztönöznék a munkanélkülieket, hogy elfogadják az
ügynökség segítségét, és néhány
hónap alatt új állást találjanak.
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