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EU-vaalien kärkitavoitteet
Euroopan unioni on tärkeä väline työssä rauhan, vakauden ja hyvinvoinnin kasvun
puolesta. Eri maiden riippuvuus toisistaan kasvaa koko ajan. Uudet yhteistyön ja kaupan
esteet voisivat vaarantaa maamme hyvinvointijärjestelmän ylläpidon.
EU-vaalit ovat Suomen kannalta ratkaisevan tärkeät. Omalta osaltamme kannustamme
kaikkia, myös ikäihmisiä, käyttämään ääntään vaaleissa.
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry painottaa Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä tavoitteinaan erityisesti seuraavaa.
Suomen eläkejärjestelmän pysyttävä kansallisen päätöksenteon piirissä
Suomessa on tällä hetkellä noin 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa, joista työeläkettä saa
suurin osa eli noin 1,4 miljoonaa. Työeläkkeen tarkoitus on turvata saavutetun tulotason
kohtuullinen säilyminen vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman
varalta. Kansaneläke on osa perusturvaa, joka korvaa kokonaan puuttuvan työeläkkeen
tai täydentää pientä työeläkettä. Täysimääräinen takuueläke takaa eläkkeensaajalle
743 euron kuukausitulon.
Lakisääteinen eläkejärjestelmämme on osoittanut vahvuutensa kansainvälisesti
katsottuna. Etuusperusteinen, osittain rahastoiva järjestelmä on eläkkeensaajille
turvallinen ja ennustettava ja yhteiskunnan kannalta vakautta ylläpitävä.
Eläkepolitiikan keskeisenä tavoitteena tulee olla koko väestön kattava lakisääteinen
eläke, joka turvaa kohtuullisen toimeentulon kaikille eläkeläisille. On kiinnitettävä
huomiota kansallisten järjestelmien yhteen sopivuuteen niin, että useissa maissa
työskentelevät eivät joudu väliinputoajien asemaan. Monissa EU-maissa painotettavien
vapaaehtoisten ja yksilöllisten eläkemallien tuominen Suomeen heikentäisi maamme
vakiintunutta eläkejärjestelmää. Suomen etu on pitää kiinni työeläkejärjestelmän
sosiaaliturvaluonteesta EU:ssa. Lakisääteinen eläketurva on pidettävä tiukasti
kansallisen päätöksenteon sisällä.
EU saatava lähemmäksi ihmistä
Euroopan parlamentin vaalien äänestysprosentti on kerta toisensa jälkeen jäänyt hyvin
alhaiseksi, kun sitä verrataan eduskunta- ja kunnallisvaalien äänestysprosenttiin. On
huolestuttavaa, että suuri osa suomalaisista ei koe tärkeäksi vaikuttaa EU-edustajien
valintaan. EU:n toimielimissä tehdään yhä enemmän päätöksiä, joilla on välitöntä ja
välillistä vaikutusta maamme yhteiskuntapolitiikkaan ja lainsäädäntöön ja sitä kautta
kansalaisten arkeen.
Euroopan unionin järjestelmä tuntuu olevan kaukana tavallisen suomalaisen elämästä.
Unionin organisaatio on monimutkainen. Päätöksenteon kohteena olevat laajat ja
hankalat asiakokonaisuudet ovat vaikeasti avautuvia, ja vaikeutta lisäävät vieras
käsitteistö ja virkakieli.
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EU-työskentelyssä tavoitteena tulee olla hallinnon toiminnan tehostaminen,
kustannusten pitäminen kurissa, päätöksenteon avoimuus ja kaikkien jäsenmaiden
tasavertainen kohtelu. EU voidaan tuoda lähemmäs kansalaisia kuulemalla
kansalaisjärjestöjä niiden edustamien ihmisten äänenä ja niiden asiantuntemusta
hyödyntäen.
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