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Asia: Vetoomus nro 1451/2008, David Pegg, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, 
Palestiinan solidaarisuuskampanjan Yorkin osaston nimissä, EU:n rahoituksen 
palauttamisesta talojen tuhoamista vastustavalle Israel-komitealle (ICHD)

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Euroopan komission päätöstä (Länsirannan ja Gazan 
toimiston taloushallinto- ja hankintaosaston arviointikomitea), jonka mukaan talojen 
tuhoamista vastustava Israel-komitea (ICHD) ei saanut riittävästi pisteitä EU:n 
rauhankumppanuusohjelmaan liittyvän rahoituksen saamiseksi. Vetoomuksen esittäjä kiistää 
arviointimenettelyn ja etenkin ICHD:lle myönnettyjen pisteiden alhaisen määrä esimerkiksi 
merkityksellisyyteen ja kumppanuusjärjestöihin liittyvien kriteereiden osalta. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan ICHD:n toiminta on erittäin tärkeää, sillä Israelin hallitus on tuhonnut 
palestiinalaisalueilla noin 18 000 taloa. Hän myös luettelee useita palestiinalais- ja 
israelilaisorganisaatioita, joiden kanssa ICHD tekee yhteistyötä. Vetoomuksen esittäjä 
myöntää, ettei ICHD:n ja sen palestiinalaiskumppanien välillä ole muodollisia yhteyksiä, 
mutta väittää syyksi sitä, että ICHD kunnioittaa palestiinalaisorganisaatioiden haluttomuutta 
tehdä muodollisia sopimuksia israelilaisorganisaatioiden kanssa, kun otetaan huomioon, että 
Israelia pidetään vallanpitäjänä. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia 
puuttumaan asiaan ja toimimaan siten, että arviointi tarkastetaan ja EU:n tuki ICHD:lle 
myönnetään uudelleen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 10. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009.

Vetoomuksessa esitellyt asiat ovat komission tiedossa, ja komissio on useaan otteeseen 
aiemmin myöntänyt rahoitusta ICHD-järjestön ehdottamille hankkeille. Komissio arvostaa 
suuresti tämän kansalaisjärjestön toimintaa ja sen pyrkimyksiä saada palestiinalaisten vaikea 
tilanne yleisesti tunnetuksi Israelissa.

Rauhankumppanuushankkeisiin varatut rahastot ovat kuitenkin rajallisia, ja komissio ei voi 
rahoittaa kaikkia ehdotettuja rahoituskelpoisia hankkeita. Kyseisessä tapauksessa kilpailu oli 
kovaa, ja arviointikomitea oli sitä mieltä, että ICHD:n jättämä ehdotus jäi arvosteluasteikolla 
useita muita ehdotuksia heikommalle sijalle, eikä näin saanut rahoitusta.

Komissio on jo ilmoittanut sekä ICHD:lle että NGO Monitor -järjestölle, että 
päätöksentekoon ei liittynyt ulkopuolista painostusta ja se perustui ainoastaan ehdotuksen 
ansioihin. ICHD:lle kerrottiin ehdotuksen puutteista, jotta se voisi parantaa tulevien 
hakemustensa laatua. Järjestö voi edelleen hakea rahoitusta ja on jatkossakin tervetullut 
jättämään ehdotuksia, joita arvioidaan niiden ansioiden ja kyseisen hakuilmoituksen 
suositusten mukaan.


