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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1451/2008, του David Pegg, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
παραρτήματος στο York της Εκστρατείας Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, 
σχετικά με την ανανέωση της χρηματοδότησης της ΕΕ προς την ισραηλινή 
επιτροπή κατά της κατεδάφισης σπιτιών (ICHD)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συγκεκριμένα της 
επιτροπής αξιολόγησης του τομέα οικονομικής διαχείρισης και δημοσίων συμβάσεων του 
γραφείου της Δυτικής Όχθης και της Γάζας) σύμφωνα με την οποία η αίτηση της ισραηλινής 
επιτροπής κατά της κατεδάφισης σπιτιών (ICHD) δεν πληρούσε τα κριτήρια ώστε να λάβει τη 
χρηματοδότηση που παρέχεται από το πρόγραμμα της ΕΕ Σύμπραξη για την Ειρήνη. Ο 
αναφέρων καταγγέλλει τη διαδικασία αξιολόγησης και ιδίως τον χαμηλό αριθμό βαθμών που 
χορηγήθηκαν στην ICHD βάσει κριτηρίων όπως η συνάφεια και οι οργανώσεις-εταίροι της. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η δράση της ICHD έχει μεγάλη συνάφεια, ιδίως καθώς η 
ισραηλινή κυβέρνηση έχει κατεδαφίσει περίπου 18.000 σπίτια στα παλαιστινιακά εδάφη. 
Αναφέρει επίσης αρκετές παλαιστινιακές και ισραηλινές οργανώσεις με τις οποίες 
συνεργάζεται η ICHD. Ο αναφέρων παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν επίσημοι δεσμοί μεταξύ 
της ICHD και των εταίρων της στην Παλαιστίνη, αλλά ισχυρίζεται ότι αυτό είναι αποτέλεσμα 
του ότι η ICHD σέβεται το γεγονός ότι οι παλαιστινιακές οργανώσεις είναι απρόθυμες να 
συνάψουν επίσημες συμφωνίες με μια ισραηλινή οργάνωση, δεδομένου ότι το Ισραήλ 
θεωρείται δύναμη κατοχής. Ο αναφέρων ζητεί τη μεσολάβηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου προκειμένου να επανεξετασθεί η αξιολόγηση και να ανανεωθεί η βοήθεια της 
ΕΕ προς την ICHD.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Η Επιτροπή έχει γνώση των ζητημάτων που μνημονεύονται στην αναφορά και έχει παράσχει 
επιχορηγήσεις σε διάφορες περιπτώσεις στο παρελθόν σε σχέδια τα οποία πρότεινε η 
ισραηλινή επιτροπή κατά της κατεδάφισης σπιτιών (ICHD). Η Επιτροπή θεωρεί εξαιρετικά 
αξιόλογες τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί η ICHD και τη συμβολή της συγκεκριμένης 
ΜΚΟ στην προσπάθεια να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη του Ισραήλ για τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει ο παλαιστινιακός πληθυσμός.

Όμως, τα κονδύλια που διατίθενται για σχέδια στο πλαίσιο της Σύμπραξης για την Ειρήνη 
είναι περιορισμένα και η Επιτροπή δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει όλα τα σχέδια που 
υποβάλλονται και πληρούν τα κριτήρια για χρηματοδότηση. Στην προκειμένη περίπτωση, ο 
ανταγωνισμός ήταν πολύ σκληρός και η επιτροπή αξιολόγησης εξέφρασε τη γνώμη ότι η 
πρόταση που υπέβαλε η ICHD υστερούσε σε σχέση με διάφορες άλλες και, συνεπώς, δεν 
κατέληξε σε επιλέξιμη προς χρηματοδότηση θέση.

Η Επιτροπή έχει ήδη γνωστοποιήσει στην ICHD και στην Εποπτεία ΜΚΟ ότι δεν ασκήθηκε 
εξωτερική πίεση στη λήψη της απόφασης αυτής, η οποία ελήφθη μόνο με βάση την αξία της 
ίδιας της πρότασης. Τα αδύναμα στοιχεία της πρότασης επισημάνθηκαν στην ICHD με στόχο 
να της δοθεί η δυνατότητα να υποβάλλει ισχυρότερες προτάσεις σε μελλοντικές προσκλήσεις 
για την υποβολή προσφορών. Η οργάνωση παραμένει επιλέξιμη προς χρηματοδότηση και, ως 
συνήθως, είναι καλοδεχούμενη να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις στο μέλλον, οι οποίες θα 
κριθούν σύμφωνα με την αξία τους και σε συνάρτηση με τις κατευθυντήριες γραμμές των 
σχετικών προσκλήσεων υποβολής προσφορών.


