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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1451/2008, внесена от г-н David Pegg, с британско гражданство, от 
името на йоркския клон на Кампания за солидарност с Палестина, относно 
възстановяването на финансирането от ЕС за Израелския комитет срещу 
разрушаването на жилищни сгради (ICHD) 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу решението на Европейската комисия (по-
точно на комисията по оценяване към отдела за финансово управление и възлагане на 
обществени поръчки на бюрото за Западния бряг и ивицата Газа), която е решила, че 
кандидатурата на Израелския комитет срещу разрушаването на жилищни сгради 
(ICHD) не е събрала достатъчно точки, за да получи финансиране, предоставяно в 
рамките на програмата за партньорство за мир на ЕС. Вносителят на петицията 
възразява срещу процеса на оценяване и особено срещу малкия брой точки, присъдени 
на ICHD, въз основа на критерии като значимост и партньорски организации. Според 
вносителя, дейността на ICHD е от голямо значение, особено при положение, че 
израелското правителство е разрушило около 18 000 жилищни сгради в палестинските 
територии. Той изброява няколко палестински и израелски организации, с които ICHD 
си сътрудничи. Вносителят признава, че няма официално установени връзки между 
ICHD и палестинските му партньори, но твърди, че това се дължи на факта, че ICHD 
уважава нежеланието на палестинските организации да се ангажират с официални 
споразумения с израелска организация, при условие че Израел се счита за окупатор. 
Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да се намеси в подкрепа на 
преразглеждане на оценката и за възобновяване на подпомагането на ICHD от страна на 
ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Комисията е запозната с въпросите, повдигнати в петицията, и в миналото 
неколкократно е предоставяла безвъзмездни средства за проекти, предлагани от 
Израелския комитет срещу разрушаването на жилищни сгради (ICАHD). Комисията 
оценява високо дейността на ICAHD и приноса на тази неправителствена организация в 
опитите за повишаване на обществената осведоменост в Израел относно трудностите, 
пред които е изправено населението на Палестина.

При все това средствата по програмата за партньорство за мир са ограничени и 
Комисията просто не е в състояние да финансира всички проекти, които се представят 
и които отговарят на условията. В настоящия случай конкуренцията беше голяма и 
комисията по оценяване класира предложения от ICAHD проект на по-задна позиция, 
така че той не отговори на условията за финансиране.

Комисията вече е уведомила както ICAHD, така и НПО „Монитор“  за това, че за 
решението не е упражняван никакъв външен натиск и че то е било взето единствено въз 
основа на достойнствата на самия проект. На ICAHD са били посочени слабостите на 
проекта, така че в бъдеще да може да представя по-добри предложения. Организацията 
продължава да отговаря на условията за финансиране и все така се приканва и в бъдеще 
да представя нови предложения, които ще бъдат оценявани според достойнствата им и  
в съответствие с насоките за съответните покани за представяне на предложения.


