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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a
iniciativa dos seus deputados Juan M. Fajardo Recouso, Antón Sánchez
García, Eva Solla Fernández, Ramón Vázquez Díaz, Xabier Ron Fernández
e Xosé M. Beiras Torrado, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno.
Exposición de Motivos:
A pesar de que os datos do paro rexistrado tanto en Galicia como no resto do
Estado continúan a ser devastadores, o goberno central continúa na senda da
desprotección dos desempregados. Nos últimos anos esta tendencia ten
acadado que menos da metade dos desempregados do país reciban algún tipo
de prestación, chegando a prestación de nivel contributivo a niveis de
aplicación certamente cativos; neste sentido so no ano 2015 en Galicia
gastáronse 250 millóns de euros menos en prestacións por desemprego,
reducindo tanto o número de prestacións como a cuantía das mesmas, o que
demostra a falta de sensibilidade do goberno por axudar as persoas que foron
arrincadas dos seus postos de traballo, pola estafa da crise e as criminais
reformas laborais do goberno de turno, sen esquecer a indecente reforma das
prestacións por desemprego que reduxo a cuantía das mesmas para o
conxunto de parados do Estado.
Inaceptable tamén resulta que o goberno deixase sen executar 5.000 millóns
da partida orzamentaria adicada a protección o desemprego, cartos que sen
dúbida foron a petos de entidades e persoas menos necesitadas, por iso
compre articular unha política de protección adecuada e suficiente para os
desempregados e desempregadas, que permita garantir niveis de vida digna,
para aqueles desposeidos dos seus postos de traballo polas políticas

económicas de carácter criminal promovidas pola Troika e executadas polos
gobernos central e autonómico.

Polo exposto formulamos a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate
en Pleno:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a demandar do Goberno Central:
1.- Recuperar o total dos cartos orzamentados e non gastados das partidas de
protección o desemprego, creando mecanismos de protección para as persoas
desempregadas que non reciben ningún tipo de prestación.
2.- Reformar a prestación por desemprego devolvendo as cuantías a situación
anterior, de xeito que se recupere o pago do 60% da base reguladora a partir
do sétimo mes.
3.- Crear novas figuras de protección pensadas para os parados de longa
duración con idades superiores os 45 anos.
4.- O retorno ás arcas galegas dos 250 millóns de euros non utilizados das
prestacións de desemprego dos galegos e galegas, de forma que a
Comunidade poida establecer axudas propias para esta poboación.

Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2016.
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