Markus Penttinen, Akava - kuulumisia EU:sta
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EU vaalien jälkeen - populistiryhmät liitoutuivat ja yrittivät vallata työ- ja sosiaalivaliokunnan, joka
tyrmättiin. Heillä ei ole ns. "tappipaikkoja" parlamentissa. Suomesta 13 meppiä tuli valituksi,
mahdollista vielä on, että suomi saa vielä yhden lisää brexitin vaikutuksesta. Britit lähtevät
ryminällä raamit kaulassa, kyseessä täysi sirkus.
Suomi EU puheenjohtajatehtävässä. Vaikutusmahdollisuus on nyt siihen, mitä asioita otetaan
käsittelyyn - esimerkiksi oikeusvaltiokysymys - Suomi on ollut kärjessä asian esille nostamisessa.
Esimerkkinä Unkarin ja Puolan tilanteet, joissa on nyt hallitus, joka "kurmuuttaa" ay-liikettä, mediaa
jne.
Erikoinen tilanne on, kun työ- ja sosiaali valiokunnassa ei ole yhtään suomalaista meppiä - joissain
valiokunnissa on taas suomalaisia niin että päät kolisevat. Myöskään koulutusvaliokunnassa ei ole
yhtään suomalaista, vaikka luulisi meillä olevan jotain annettavaa siellä. Muilla pohjoismailla mepit
jakaantuneet tasaisemmin kaikkiin valiokuntiin.
Komission puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen on ajanut esimerkiksi
vähimmäispalkkalain läpi Saksassa. Hän meinaa asua nyt Brysselin toimistossaan, vaikka ei ole
rahasta pulaa, varmaan tienaa noin 30000€ kk.
Ns. komissaarien "grillaus" menossa - oman valiokuntansa edessä. Puolan komissaariehdokas on
lähetetty maitojunalla kotiin, kun hän ei osannut puhua riittävän selkeää englantia.
Jutta Urpilainen on pärjännyt grillauksessa ihan hyvin. Työmarkkinakomissaariksi on tulossa henkilö
Luxemburgista - loistavalla osaamisellaan. Grillauksen jälkeen komissio aloittaa marraskuun aikana
toimintansa. Toimintaohjelma valmistunee marraskuun aikana, joka vastaa esim. suomen
hallitusohjelmaa. Toimintaohjelma tulee pitämään sisällään mm. mitä laki/direktiivi uudistuksia
tullaan tekemään. Läpileikkaavana painopisteenä tulee olemaan ympäristöasiat. Kestävän elämän
ratkaisuja on tulossa!
Puola on ainut mohikaani, jolla on valtava hiiliteollisuus ja vastustaa vain periaatteessa kaikkia EU
päätöksiä.
Globaalitason iso jako tulossa. Amerikka tulee esittämään EU:lle ja Suomelle kumman valitsette,
USA:n vai Kiinan kumppaniksi. Saksa on pysähdyksen tilassa ja ratkaiseva asema on nyt Macronilla
Ranskassa.
Työelämän puolella on näkyvillä digitalisaatio ja alustatalouden puolella on tulossa työehdot.
Itsensä työllistävä porukka on jo suuri ja heillä ei ole mahdollisuutta ajaa omia etujaan. Esim.
sosiaaliturvaa, koulutusta, lomia jne.
Tulossa myös vähimmäispalkka-aloite. Pohjoismaissa koemme, että kaikki on hyvin. Joissakin
maissa lakien pohjalta määritellään vähimmäispalkka ja esim. Ranskassa ja Saksassa on
sekajärjestelmä laki ja TES. Euroopassa on maita, joissa ei ole lakia tai tessejä, vaan palkka
määräytyy pärstäkertoimen perusteella. Elämiseen riittävä palkka ei toteudu ollenkaan. Edessä
meillä tulee olemaan mielenkiintoinen yhtälö, kun esim. Tanskan ja Ruotsin ay-liike on
järjestelmällisesti vastustanut EU:n minimipalkkalain sekä muiden työelämän oikeuksien
parantamista ajavia aloitteita. Me olemme tottuneet olemaan kuitenkin yhteisessä rintamassa
pohjoismaisella tasolla. Yleissitovuutta ei ole muissa pohjoismaissa kuin Suomessa.
Todennäköisesti kun asiassa on niin vähän villoja ja asia on niin vaikea, tullaan saamaan vain ehkä
joitain suosituksia asiaan.
Työsuojeluun on tulossa iso työsuojelun arviointi hanke - parin vuoden kuluessa. Nicolas Smith otti
esiin, etenkin työtapaturmat, syöpä kysymys, kemikaali altistus, henkinen työsuojelu, stressin jne.
Tasa-arvotoiminnan puolella esillä palkka-avoimuus kysymys. Kulttuurinen erikoisuus Suomessa omaisuus verotuksen kautta iso uutinen vuosittain, mutta palkkatietoja ei saa mistään. Miten EU

ottaa kysymyksen. Palkkatiedot esim. USA:ssa on täysin avoimet, mutta verotiedot ei sitten
ollenkaan.

