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Aihe: Eurooppalaista väestönkehitysstrategiaa koskeva ehdotus

EU:hun kohdistuu tällä hetkellä lukuisia väestönkehitykseen liittyviä haasteita. Komission mukaan 
vuoteen 2070 mennessä 65-vuotiaiden tai sitä vanhempien osuus Euroopan väestöstä on arvioiden 
mukaan 30,3 prosenttia (20,3 prosenttia vuonna 2019). Eurostatin mukaan EU:n 
kokonaishedelmällisyysluku oli vuonna 2019 1,53, ja luku laskee jatkuvasti. Tämä luku jää kauas 
kehittyneiden maiden hedelmällisyysluvun uusiutumistasosta, jona pidetään 2,1 synnytystä naista 
koti. Tutkimuksessa ”Demographic Outlook for the European Union”1 todetaan, että kotitalouden 
koostumuksella on suora vaikutus köyhyysriskiin. Köyhyys uhkaa heti kun kotiin tulee huollettavia 
lapsia, ja riski kasvaa lasten määrän kasvaessa. Lapsen tai useamman lapsen saaminen johtaa 
yleensä perheen kulujen lisääntymiseen ja lisää siten perheen jäseniin kohdistuvaa köyhyysriskiä. 
Tämän lisäksi eräillä EU:n alueilla väestö vähenee ja aivovuoto kiihtyy vieläkin nopeammin 
paikallisten kehitysmahdollisuuksien puutteen seurauksena. On olemassa riski, että EU:n osuus 
maailman väestöstä ja BKT:stä kutistuu jatkuvasti, sillä covid-19-pandemia on pahentanut näitä 
kielteisiä suuntauksia vaikuttamalla kielteisesti nuorten ja perheiden taloudellisiin ja sosiaalisiin 
odotuksiin. Kuten komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica on hiljan todennut, EU:n kohdalla 
väestön väheneminen johtaa väestön ikääntymiseen, alhaiseen syntyvyyteen ja työikäisen väestön 
vähenemiseen. Näillä muutoksilla on merkittävä vaikutus talouteen, sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaan, 
julkiseen talouteen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Sen vuoksi tiedustelemme komissiolta 
seuraavaa:

1. Onko komissio valmis antamaan eurooppalaista väestönkehitysstrategiaa koskevan ehdotuksen, 
jossa kehitetään ajatusta ”perheiden hyvinvointitaloudesta” ja edistetään siten sukupolvien välistä 
solidaarisuutta ja pitkän aikavälin investointeja kestävään ja kokonaisvaltaiseen kehitykseen?

2. Mihin toimiin komissio on ryhtynyt investoidakseen naisten ja nuorten osallistumiseen 
työmarkkinoille ja työn ja perhe-elämän tasapainon parantamiseen?

3. Tutkiiko komissio keinoja, joilla voidaan puuttua väestön vähenemiseen ja aivovuotoon, joiden 
seurauksena investoinnit infrastruktuuriin ja palveluihin vähenevät ja eräät EU:n alueet 
kuihtuvat?

4. Miten komissio aikoo jakaa kansalaisille tietoa ja valistusta ja korostaa heille sukupolvien välisen 
oikeudenmukaisuuden merkitystä?

5. Mihin toimiin komissio voisi ryhtyä edistääkseen perhepolitiikkaan liittyvien parhaiden käytäntöjen 
vaihtamista jäsenvaltioiden välillä?

1 Euroopan parlamentti, parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, jäsenten tutkimuspalvelun osasto, 25. 
maaliskuuta 2021.
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