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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1451/2008 af David Pegg, britisk statsborger, for York Branch of the 
Palestine Solidarity Campaign, om genetablering af EU-støtten til den israelske 
kommission mod ødelæggelse af boliger (ICHD)

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer den afgørelse, som blev truffet af Kommissionen (navnlig af 
bedømmelsesudvalget i afdelingen for økonomisk forvaltning og indkøb i Europa-
Kommissionens repræsentationskontor for Vestbredden og  Gaza), og som fastslog, at 
ansøgningen fra den israelske kommission mod ødelæggelse af boliger (ICHD) ikke opnåede 
tilstrækkeligt med point til at modtage midler fra programmet EU-partnerskabet for fred.
Andrageren sætter spørgsmålstegn ved vurderingen og navnlig det lave antal point, som blev 
tildelt ICHD på grundlag af relevans og partnerorganisationer. Ifølge andrageren er ICHD's 
aktiviteter yderst relevante, især da den israelske regering har ødelagt omkring 18.000 boliger 
i palæstinensiske områder. Han fremhæver ligeledes en række palæstinensiske og israelske 
organisationer, som ICHD samarbejder med. Andrageren erkender, at der ikke er en formel 
forbindelse mellem ICHD og de palæstinensiske partnere, men han fastholder, at dette 
skyldes, at ICHD respekterer, at de palæstinensiske organisationer er tilbageholdende med at 
indgå formelle aftaler med en israelsk organisation, da Israel betragtes som en 
besættelsesmagt. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind og sikre, at 
vurderingen revideres, og at EU's bistand til ICHD forlænges.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. marts 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

“Kommissionen har kendskab til de spørgsmål, der henvises til i andragendet, og har tidligere 
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ydet lån ved adskillige lejligheder til forslag til projekter fra den israelske kommission mod 
ødelæggelse af boliger (ICAHD).  Kommissionen værdsætter de aktiviteter højt, som 
gennemføres af ICAHD, og de bidrag, som denne ngo yder ved at forsøge at sensibilisere 
offentligheden i Israel med hensyn til de vanskeligheder, som den palæstinensiske befolkning 
står over for. 

Ikke desto mindre er den støtte, der står til rådighed for partnerskab for fred-projekter 
begrænset, og Kommissionen kan ganske enkelt ikke finansiere alle de projekter, som 
forelægges, og som er støtteberettigede. I dette tilfælde var der tale om hård konkurrence, og 
bedømmelsesudvalget var af den opfattelse, at ICAHD’s forslag lå adskillige pladser efter 
andre, og derfor nåede projektet i slutrunden ikke op på en plads, hvor det var støtteberettiget.

Kommissionen har allerede meddelt både ICAHD og NGO Monitor, at der ikke var tale om 
pres udefra i forbindelse med denne afgørelse, som alene blev truffet på grundlag af selve 
forslagets fortjenester. De svage punkter i forslaget blev påpeget over for ICAHD for at gøre 
det muligt for den at forelægge bedre forslag i forbindelse med fremtidige udbudsprocedurer. 
Organisationen er fortsat støtteberettiget og er som sædvanlig velkommen til at forelægge 
yderligere forslag i fremtiden, som vil blive vurderet i henhold til deres fortjenester og i 
forhold til retningslinjerne for de pågældende opfordringer til forelæggelse af forslag.”


