Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση της ανθρωπιστικής βοήθειας κατά
την περίοδο 2012-2016
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος διεθνής χορηγός ανθρωπιστικής
βοήθειας. Κατά την περίοδο 2012-2016, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και
Πολιτικής Προστασίας (ΓΔ ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διέθετε συνολικό
προϋπολογισμό 7,2 δισεκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια (συμπεριλαμβανομένων των
πόρων που διατέθηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης).
Κατά τα πέντε οικονομικά έτη που κάλυψε η εν λόγω αξιολόγηση, υπογράφηκαν 3 730
συμβάσεις με 169 διαφορετικούς εταίρους-πλαισίου που δραστηριοποιούνται σε όλους τους
τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ένα παράδειγμα των θετικών αποτελεσμάτων που
επιτεύχθηκαν σε ένα έτος, το 2015, είναι ότι περίπου 134 εκατομμύρια άνθρωποι που
επλήγησαν από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές ή από παρατεταμένες κρίσεις έλαβαν
βοήθεια. Χορηγήθηκε ανθρωπιστική βοήθεια στα πιο ευάλωτα άτομα σε περισσότερες από
80 χώρες.
Εκτός από τη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η ΓΔ ECHO ανέλαβε επίσης
πολλές παγκόσμιες πρωτοβουλίες και συμμετείχε σε διεθνείς πλατφόρμες ανθρωπιστικής
βοήθειας, η πλέον πρόσφατη από τις οποίες είναι η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη
Κορυφής, η οποία άνοιξε το δρόμο για την πρωτοβουλία «Μεγάλη Συμφωνία». Η ΓΔ ECHO
συμμετείχε επίσης σε διαπολιτικές πρωτοβουλίες με άλλες υπηρεσίες και φορείς της ΕΕ,
όπως η πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με τις αναγκαστικές εκτοπίσεις και την ανάπτυξη. Στο
πλαίσιο των εργασιών της, η ΓΔ ECHO ανέλαβε επίσης δικές της πολιτικές πρωτοβουλίες σε
διάφορους τομείς, κυρίως μέσω της δημοσίευσης ειδικών ανά τομέα και θεματικών
κατευθυντήριων γραμμών.
Αιτιολόγηση της παρούσας ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης
Η ΓΔ ECHO έχει αναλάβει επί του παρόντος την αξιολόγηση των οικείων δραστηριοτήτων
ανθρωπιστικής βοήθειας κατά την περίοδο 2012-2016. Σκοπός της παρούσας αξιολόγησης
είναι να παράσχει ανεξάρτητη αξιολόγηση της συνάφειας, της συνοχής, της ενωσιακής
προστιθέμενης αξίας, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας
των δραστηριοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας της ΓΔ ECHO. Τα αποτελέσματα της
παρούσας αξιολόγησης μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη στους μελλοντικούς
προσανατολισμούς της προσέγγισης της ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΓΔ ECHO.
Η αξιολόγηση βασίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από διάφορες πηγές, όπως η
έρευνα τεκμηρίωσης, η επιγραμμική έρευνα, οι συνεντεύξεις με τους κυριότερους
ενδιαφερόμενους φορείς, η επιτόπια εργασία σε επιλεγμένες χώρες και η παρούσα ανοικτή
δημόσια διαβούλευση (ΑΔΔ).
Στόχος της ΑΔΔ είναι να δώσει στους πολίτες της ΕΕ και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τη
δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις επιδόσεις της ΓΔ ECHO την
περίοδο 2012-2016.
Οι ερωτήσεις είναι στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ισπανικά, αλλά εάν το επιθυμείτε
μπορείτε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Μπορείτε επίσης να
αναφορτώσετε ένα έγγραφο (π.χ. έγγραφο διατύπωσης θέσεων) σε οποιαδήποτε επίσημη
γλώσσα της ΕΕ στο τέλος του ερωτηματολογίου.

