Offentligt samråd om den allmänna utvärderingen av det humanitära biståndet 2012–2016
EU-kommissionen är världens näst största givare av humanitärt bistånd. Under perioden
2012–2016 hade kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära
biståndsåtgärder (Echo) en budget på sammanlagt 7,2 miljarder euro för humanitärt bistånd
(inklusive de medel för humanitärt bistånd som tilldelats från Europeiska utvecklingsfonden).
Under de fem budgetår som denna utvärdering omfattar undertecknades 3 730 avtal med 169
olika samarbetsparter inom alla områden för humanitärt bistånd. Ett exempel på vad som
uppnåtts under ett år: Under 2015 lämnades bistånd till ca 134 miljoner människor som
drabbades av naturkatastrofer, katastrofer som orsakats av människor eller långvariga kriser.
Humanitärt bistånd lämnades till de mest utsatta människorna i fler än 80 länder.
Utöver finansieringen av humanitärt bistånd har generaldirektorat för europeiskt civilskydd
och humanitära biståndsåtgärder också lett flera globala initiativ och deltagit i internationella
plattformar om humanitärt bistånd, senast vid världstoppmötet om humanitära frågor, som
banade väg för en stor uppgörelse, the Grand Bargain. Generaldirektoratet har också deltagit i
initiativ tillsammans med andra EU-organ och institutioner, t.ex. i samband med
kommissionens meddelande om tvångsförflyttning och utveckling. I sitt löpande arbete har
generaldirektoratet även tagit egna initiativ på olika områden, särskilt genom att publicera
områdesspecifik och tematisk vägledning.
Syftet med det offentliga samrådet
Generaldirektoratet utvärderar för närvarande sin verksamhet för humanitärt bistånd under
åren 2012–2016. Syftet med utvärderingen är att få en oberoende bedömning av
verksamhetens relevans, samstämmighet, EU-mervärde, effektivitet, ändamålsenlighet och
långsiktiga hållbarhet. Resultaten av utvärderingen kan också komma att ligga till grund för
generaldirektoratets framtida inriktning när det gäller humanitärt bistånd.
Utvärderingen grundas på uppgifter som hämtas från många olika källor, t.ex.
skrivbordsundersökningar, nätundersökningar, intervjuer med berörda parter, fältarbete i vissa
utvalda länder samt detta offentliga samråd.
Tanken med detta samråd är att ge människor i EU och alla berörda parter möjlighet att lämna
synpunkter på generaldirektoratets verksamhet under perioden 2012–2016.
Frågorna finns på engelska, franska, tyska och spanska, men om du vill får du besvara
frågorna på något annat officiellt EU-språk. I slutet av frågeformuläret kan du också ladda
upp ett dokument (t.ex. ett ställningstagande) på vilket officiellt EU-språk som helst.

