
 
Azyl a migrácia v EÚ - fakty a čísla
 
Migrácia v EÚ je ovplyvnená krízami, ako je pandémia alebo vojnová agresia Ruska.
Pozrite si najnovšie údaje v našej infografike.
 

Obmedzenia zavedené v súvislosti s pandémiou koronavírusu viedli k zníženiu migrácie, ale v
roku 2021 sa jej počet opäť začal zvyšovať. Nedávny nárast je čiastočne spôsobený ruskou
vojnou na Ukrajine. Vplyv by v budúcnosti mohli mať aj klimatické zmeny.
 
Seriózne nedostatky európskeho azylového systému, na ktoré poukázal nával migrantov v roku
2015, zostávajú aj naďalej. V septembri 2020 Európska komisia predložila Pakt o azyle a
migrácii a Parlament pracuje na návrhoch na vytvorenie spravodlivejšej a účinnejšej európskej
azylovej politiky.
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_sk


Prečítajte si základné údaje o migrácii v Európe, kto sú migranti, ako túto situácie rieši EÚ a aké
to má všetko finančné dopady.
 
 
Kto sú utečenci a kto žiadatelia o azyl
 
 Žiadatelia o azyl sú ľudia prechádzajúci do inej krajiny, kde formálne podajú žiadať o a právnu
a materiálnu pomoc a medzinárodnú ochranu, pretože vo svojej krajine im hrozí 
nebezpečenstvo. V súčasnosti musia osoby z krajín mimo EÚ požiadať o ochranu v prvej
krajine EÚ, do ktorej vstúpia. Podaním žiadosti sa stávajú žiadateľmi o azyl . Postavenie
utečenca alebo inú formu medzinárodnej ochrany získajú až po kladnom rozhodnutí
vnútroštátnych orgánov.
 
Utečenci sú osoby, ktorých žiadosť o udelenie azylu bola uznaná na základe toho, že v ich
krajine im hrozí prenasledovania na základe rasy, vierovyznania, národnosti, politického
presvedčenia alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine. V EÚ existuje smernica, ktorá
stanovuje normy na prideľovanie statusu utečenca a medzinárodnej ochrany. V marci 2022
Parlament prvýkrát od nadobudnutia účinnosti smernice o dočasnej ochrane v roku 2001
podporil jej aktiváciu s cieľom poskytnúť okamžitú ochranu ľuďom utekajúcim pred vojnou na
Ukrajine.
 
Ľudia z tretích krajín hľadajúci útočisko v EÚ musia požiadať o azyl v krajine prvého vstupu do
Únie. Tým sa stávajú žiadateľmi o azyl. Právne postavenie utečenca alebo inú formu
medzinárodnej ochrany dostanú až potom, keď úrady krajiny, kde požiadali o azyl, uznajú ich
žiadosť.
 
 
Viac: Aké sú najčastejšie dôvody migrácie
 
 
Udeľovanie azylu v Európe
 
 
V roku 2021 bolo v EÚ podaných 632 315 žiadostí o medzinárodnú ochranu - o 33 % viac ako v
roku 2020, čo znamená, že sa nachádzame v podobnom stave ako pred pandémiou. V roku
2019 bolo podaných 744 810 žiadostí, čo predstavuje výrazný pokles oproti rokom 2015 a
2016, kedy ich bolo viac ako milión.
 
Obzvlášť veľký nárast bol v roku 2021 zaznamenaný v Bulharsku (212 %), Poľsku (179,9 %) a
Rakúsku (170,3 %). Počty klesli v Maďarsku (65,2 %), na Malte (38,9 %), v Grécku (30 %),
Španielsku (26,2 %), Fínsku (20,8 %) a Švédsku (13,7 %).
 
Prví žiadatelia o azyl v roku 2021 pochádzali najmä zo Sýrie (viac ako 98 800 osôb alebo 18 %
z celkového počtu), Afganistanu (83 700 osôb alebo 16 %) a Iraku (približne 26 000 osôb alebo
5 %).
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/imigracia/20170629STO78632
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220227IPR24205/invazia-na-ukrajinu-poslanci-pozaduju-tvrdsie-opatrenia-voci-rusku
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/world/20200624STO81906/ake-su-najcastejsie-dovody-migracie
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_232


Vojna na Ukrajine: nový nárast počtu utečencov
 
 
V dôsledku ruskej invázie na Ukrajine boli tisíce ľudí nútené opustiť svoje domovy. Podľa
UNHCR od začiatku vojny prekročilo hranice Ukrajiny 8,8 milióna ľudí. 
 
V marci 2022 požiadalo o medzinárodnú ochranu 73 850 prvých žiadateľov o azyl, čo je o 115
% viac ako v marci 2021. Tento nárast je spôsobený najmä konfliktom na Ukrajine.
 
Ukrajincov najprv prijali susedné krajiny, najmä Poľsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko,
Česko a Moldavsko. Podľa agentúry Frontex, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú
stráž, sa od februára do júna vrátilo domov viac ako 2,5 milióna Ukrajincov.
 
V rokoch 2015 a 2016 bolo zistených viac ako 2,3 milióna nelegálnych prechodov. Celkový
počet nelegálnych prechodov v roku 1 bol 200 000, čo je najvyššia úroveň od roku 2017. Počet
zistených prekročení sa v rokoch 2020 až 2021 zvýšil na všetkých trasách nelegálnej migrácie
okrem východného Stredozemia, kde počet klesol na 13 184 z 15 980 v roku 2020 a 52 169 v
roku 2019.
 
Prechod cez Stredozemné more zostáva aj naďalej veľmi nebezpečný - v roku 2021 počas
neho prišlo o život alebo sa stratilo viac ako 1500 ľudí. V roku 2019 ich bolo 1754. Príchody cez
Stredozemné more (do Talianska a na Maltu) sa takmer zdvojnásobili v období január -
september 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020.
 
V období od januára do septembra 2021 bolo zaznamenaných viac ako 48 800 takýchto
príchodov v porovnaní s 25 400 v rovnakom období predchádzajúceho roka.
 
V globále, väčšinu prichádzajúcich osôb v súčasnosti tvoria Ukrajinci. Ďalší prichádzajú z krajín,
ktoré trpia skôr ekonomickým poklesom. K tomuto trendu pravdepodobne prispeje aj pokles
príjmov na celom svete. Kým sa neoživí ekonomika, ľudia budú naďalej prichádzať do EÚ hnaní
vidinou lepšej práce a zdravotnej starostlivosti.
 
 
Financovanie EÚ pre oblasť migrácie
 
 
Riešenie migrácie je pre EÚ jednou z jej dlhodobých priorít. V posledných rokoch prijala viacero
opatrení na zvládnutie tejto krízy a zlepšenie svojho azylového systému.
 
V reakcii na zvýšené migračné toky v roku 2015 EÚ podstatne zvýšila financovanie politík
súvisiacich s migráciou, azylom a integráciou utečencov. Vo svojom rozpočte na roky 2021-
2027 EÚ vyčlenila na migráciu a správu hraníc 22,7 miliardy eur (v cenách z roku 2018), v
rokoch 2014-2020 operovala s čiastkou 10 miliárd eur.
 
Zistite viac: Čo všetko robí EÚ v oblasti migrácie.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/ukrajina/20220324STO26151/odpoved-eu-na-ukrajinsku-utecenecku-krizu
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://frontex.europa.eu/sk/
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-s-external-borders-in-january-lower-pressure-on-eastern-border-gAuRpK
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127608
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690681#:~:text=As%20part%20of%20the%202021,flows%20in%20the%20European%20Union.%20
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690681#:~:text=As%20part%20of%20the%202021,flows%20in%20the%20European%20Union.%20
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/imigracia/20170629STO78629


Utečenci vo svete
 
 
Na svete je dnes 89,3 milióna ľudí, ktorí utekajú pred prenasledovaním, konfliktami a násilím.
Deti tvoria viac ako tretinu (36,5 %) všetkých utečencov.
 
Najviac utečencov sa dnes nachádza v Turecku, Kolumbii, Pakistane, Ugande a Nemecku.
Rozvinuté krajiny prijali na svoje územia len 17 % všetkých svetových utečencov.
 
Pozrite si tiež štatistiky UNHCR o počtoch utečencov v krajinách EÚ.
 
Štúdie od výskumného strediska EP (anglicky)
Výskumná služba EP: Migrácia v EÚ
Nový pakt o migrácii a azyle
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https://www.unhcr.org/refugee-statistics/#:~:text=While%20a%20full%20picture%20is,80%20million%20at%20mid%2D2020.
https://www.unhcr.org/globaltrends
https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus04_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)694210

