Euroopan turvapaikka-asioiden
tukivirasto

EU:n turvapaikkatilannetta koskeva
tukiviraston vuosikertomus vuodelta
2016: keskeisimmät havainnot

Keskeinen kehitys
Tukiviraston vuosikertomus
vuodelta 2016 antaa kattavan kuvan
kansainvälisen suojelun hakemusten
määrästä ja luonteesta EU:n kaikissa
jäsenvaltiossa sekä Norjassa,
Sveitsissä, Islannissa ja
Liechtensteinissa (EU+-maat). Siinä
tarkastellaan useiden eri lähteiden
perusteella turvapaikka-asioiden
kehityssuuntaa, kuten tärkeimpiä
haasteita ja vuoden aikana toteutettuja
toimia sekä merkittävää
institutionaalista ja lainsäädännöllistä
kehitystä. Siinä luodaan myös katsaus
Euroopan yhteisen
turvapaikkajärjestelmän käytännön
toimintaan.
Tulevaisuuden strategia
Euroopan komission tekemässä
ehdotuksessa esitettiin pääpiirteet
Euroopan yhteisen
turvapaikkajärjestelmän
uudistussuunnitelmasta, johon
sisältyy Dublin- ja Eurodacjärjestelmiin kaavailtuja muutoksia,
tukiviraston toimeksiannon
vahvistaminen sekä vastaanottoolosuhteita, turvapaikkamenettelyjä ja
aseman määrittelyä koskeviin
direktiiveihin tehtäviä tarkistuksia.
Vuonna 2016 jatkettiin Euroopan
muuttoliikeagendan yhteydessä
käynnistettyjä aloitteita, kuten
Kreikasta ja Italiasta tulevien
maahanmuuttajien siirtomekanismia ja
hotspot-järjestelmää. Toiminnan
ulkoisen ulottuvuuden vahvistamiseksi
komissio alkoi laatia EU:n
ulkopuolisten maiden kanssa
sovellettavaa uutta
kumppanuuskehystä.

Vuonna 2016 EU+-maissa tehtiin lähes
1,3 miljoonaa kansainvälisen suojelun
hakemusta Se oli 7 prosenttia vähemmän
kuin vuonna 2015, jolloin hakemuksia
tehtiin lähes 1,4 miljoonaa.
Vaikka hakemusten määrä
väheni 7 prosenttia, EU+maat jatkoivat kaikkien
hakijoiden rekisteröintiä ja
heidän asioidensa käsittelyä.
Vuonna 2016 EU+-maat
antoivat turvapaikkahakemuksista lähes
1,15 miljoonaa ensimmäistä päätöstä,
jotka lisääntyivät 84 prosenttia vuodesta
2015. Myös toisten päätösten määrä
kasvoi vuonna 2016 21 prosenttia
vuoteen 2015 verrattuna.
Turvapaikkahakemusten
kokonaishyväksymisaste oli
61 prosenttia ensimmäisistä
päätöksistä. Määrä kasvoi edelliseen
vuoteen verrattuna.
Suurin osa rekisteröidyistä
turvapaikanhakijoista oli Syyrian,
Afganistanin, Irakin, Pakistanin ja
Nigerian kansalaisia. Tärkeimmät
vastaanottavat maat olivat Saksa, Italia,
Ranska, Kreikka ja Itävalta.

Lähes kolmannes hakijoista oli alle 18vuotiaita.

Yli 65 000 ilman huoltajaa tulevaa alaikäistä
haki kansainvälistä suojelua EU+-maissa
vuonna 2016. Se oli 37 prosenttia vähemmän
kuin edellisvuonna. Afganistanin kansalaiset
jättivät 37 prosenttia kaikista ilman huoltajaa
tulevien alaikäisten hakemuksista EU+-maissa.
Syyrian kriisi oli edelleen keskeinen tekijä, joka
vaikutti kansainvälisen suojelun hakemusten
määrään EU+-maissa. Syyrialaiset jättivät
26 prosenttia kaikista ilman huoltajaa tulevien
alaikäisten hakemuksista EU+-maissa.
Useissa EU+-maissa uudistettiin
turvapaikkajärjestelmien rakennetta, mutta myös
uusia instituutioita luotiin ja tehtäviä muutettiin.
Toimintaperiaatteita tarkistettiin useilla osaalueilla, joita ovat muun muassa suojelun
sisältö, turvapaikanhakijoiden vastaanotto,
turvapaikkahakemusten rekisteröinti,
erityismenettelyt, haavoittuvassa asemassa
olevien ryhmien asiat ja paluu lähtömaahan.
Tukivirasto antoi edelleen operatiivista tukeaan
Kreikalle, Italialle, Kyprokselle ja Bulgarialle
laajentamalla asteittain läsnäoloaan ja
osallistumistaan paikan päällä toteutettavaan
toimintaan. Virasto on tukenut syyskuusta 2015
lähtien EU:n järjestelmää
turvapaikanhakijoiden siirtämiseksi Italiasta
ja Kreikasta muihin EU-maihin. Virasto jatkoi
myös toimiaan, joilla kehitetään maiden
valmiuksia ja tarjotaan koulutusta,
helpotetaan EU+-maiden käytännön
yhteistyötä, kerätään ja analysoidaan
laadullisia ja määrällisiä tietoja, kohdistetaan
tiedotusta lähtömaihin ja laajennetaan
toiminnan ulkoista ulottuvuutta.
Lisätietoja on viraston verkkosivustolla
osoitteessa www.easo.europa.eu. Niitä voi
myös pyytää sähköpostitse osoitteesta
info@easo.europa.eu
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