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Varjupaigataotluste arv 2018. aastal langes kriisieelsele tasemele, 
kuid menetluses olevate taotluste arv on endiselt suur 
 
EL+ riikide varjupaigataotluste arv vähenes 2018. aastal juba kolmandat aastat järjest ja 
jõudis tagasi kriisieelsele tasemele. Kuigi 2019. aasta esimese viie kuu jooksul on taotluste 
arv suurenenud, on veel liiga vara järeldada, kas see näitab viimase aja suundumuste olulist 
pikaajalist muutumist. 
 
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) avaldas aastaaruande „EL+ riikide varjupaigaolukord 
2018“ Brüsselis 24. juunil 2019. Aruanne on oluline teatmeväljaanne, mille eesmärk on anda põhjalik 
ülevaade varjupaigaolukorrast EL+ riikides ja Euroopa ühise varjupaigasüsteemi praktilisest 
toimimisest. 
 
Nagu EASO teatas aasta alguses, tähendas EL+ riikides 2018. aastal esitatud 664 480 rahvusvahelise 
kaitse taotlust vähenemist kolmandat aastat järjest, seekord 10% võrra. Ligikaudu 9% kõigist 
taotlustest hõlmas korduvtaotlejaid. Kuigi taotluste arv jäi 2018. aasta jooksul märkimisväärselt 
stabiilseks, peidab suhteline stabiilsus EL+ tasandil suuri erinevusi liikmesriikide ja eri kodakondsusega 
taotlejate vahel. 
 
Esimese astme otsuste korral oli heakskiitmise kogumäär EL+ riikides 2018. aastal 39% ehk 7% võrra 
vähem kui aasta varem. Kuigi üldiselt tehti vähem positiivseid otsuseid, oli pagulasseisundit andvate 
positiivsete otsuste osakaal suurem (55% positiivsetest otsustest). 
 
2018. aastal olid EL+ riikides taotluse esitanute kolm peamist päritoluriiki Süüria (13%), Afganistan ja 
Iraak (mõlemad 7%). Taotlejate kodakondsuse põhjal kuulusid päritoluriikide esikümnesse ka Pakistan, 
Nigeeria, Iraan, Türgi (igaüks 4%), Venezuela, Albaania ja Gruusia (igaüks 3%). 2018. aastal esitasid 
peaaegu viiendiku kõigist taotlustest nende riikide kodanikud, kes ei vaja Schengeni alale sisenemiseks 
viisat, sealhulgas Venezuela, Colombia, Albaania ja Gruusia kodanikud. 
 
Vastuvõtvatest riikidest esitati enamik taotlusi 2018. aastal Saksamaal, Prantsusmaal, Kreekas, 
Itaalias ja Hispaanias. Kokku võtsid need viis riiki vastu ligi kolmveerandi kõigist EL+ riikides esitatud 
taotlustest. 
 
Seitsmendat aastat järjest esitati kõige enam taotlusi Saksamaal (184 180), kuigi see arv oli 17% vähem 
kui 2017. aastal. Prantsusmaal esitatud taotluste arv suurenes neljandat aastat järjest ja oli 
2018. aastal 120 425 taotlust, mis on seni suurim Prantsusmaal registreeritud arv. Kreekast sai 
2018. aastal EL+ riikides esitatud taotluste arvu poolest kolmandal kohal olev riik, arv suurenes viiendat 
aastat järjest ja jõudis 66 965 taotluseni. 

https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
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Viis elaniku kohta kõige rohkem pagulasi vastu võtnud riiki olid Küpros, Kreeka, Malta, Liechtenstein 
ja Luksemburg. 
 
2018. aasta lõpu seisuga oli menetluses olevate taotluste arv suur: EL+ riikides ootas lõplikku otsust 
896 560 taotlust. Seda oli mõneti (6%) vähem kui 2017. aasta lõpus. 
 
 
Kasv 2019. aasta alguses ei tähenda tingimata hiljutiste suundumuste märkimisväärset pikaajalist 
muutust. 
 
2019. aasta esimesel viiel kuul registreeriti EL+ riikides üle 290 000 rahvusvahelise kaitse taotluse. Seda 
on 11% rohkem kui 2018. aasta samal perioodil. Selle perioodi jooksul olid peamised päritoluriigid 
Süüria (8 %), Afganistan ja Venezuela (mõlemad 7%), kokku ligi veerand EL+ riikides esitatud 
taotlustest. 
 
Selle aja jooksul suurenes ka Ladina-Ameerika riikide kodanike esitatud registreeritud taotluste arv. 
Venezuela kodanikud esitasid ligikaudu 18 400 varjupaigataotlust, mida on ligikaudu kaks korda 
rohkem kui 2018. aasta samal ajavahemikul, ning Colombia kodanikud esitasid taotlusi kolm korda 
rohkem. Suurenes ka El Salvadori, Hondurase, Nicaragua ja Peruu kodanike esitatud taotluste arv. 
 
Taotluste arvu suurenemist 2019. aasta alguses tuleb käsitleda taotluste arvu järsu vähenemise 
kontekstis viimase kolme aasta jooksul, eelkõige seoses arvu langemisega eelmisel aastal 2014. aasta 
tasemele. Praegu ei ole märke, et taotluste arvu hiljutine mõõdukas suurenemine muudaks üldisi 
suundumusi oluliselt, sest on tavaline, et taotluste arv varieerub kuude kaupa. 
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