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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji1451/2008, którą złożył David Pegg (Wielka Brytania), w imieniu
Oddziału Kampanii Solidarności Palestyńskiej w hrabstwie York, w sprawie 
przywrócenia unijnego finansowania na rzecz Izraelskiego Komitetu przeciw 
Burzeniu Domów (ICHD)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się decyzji Komisji Europejskiej (a dokładnie Wydziału ds. 
Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy w Komisji ds. Oceny Zarządzania Finansowego 
oraz Zamówień Publicznych), który nie przyznał wnioskowi Izraelskiego Komitetu przeciw 
Burzeniu Domów (ICHD) wystarczającej liczby punktów do uzyskania finansowania 
w ramach unijnego programu Partnerstwo dla Pokoju. Składający petycję kwestionuje proces 
oceny, a w szczególności niską liczbę punktów przyznanych ICHD w odniesieniu do takich 
kryteriów, jak właściwość czy organizacje partnerskie. Według składającego petycję 
działalność ICHD ma duże znaczenie, szczególnie że rząd izraelski zburzył około 18 000 
domów na terytoriach palestyńskich. Wymienia on też kilka organizacji palestyńskich 
i izraelskich, z którymi ICHD współpracuje. Składający petycje przyznaje, że nie ma 
formalnego powiązania między ICHD a jego palestyńskimi partnerami, przekonuje jednak, że 
jest to skutek poszanowania ICHD dla niechęci organizacji palestyńskich do zawierania 
oficjalnych umów z organizacją izraelską, skoro Izrael uznawany jest za okupanta. Składający 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań prowadzących do zmiany 
oceny i wznowienia unijnej pomocy dla ICHD. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 10 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji o 
udzielenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.
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Kwestie poruszane w niniejszej petycji są znane Komisji, która udzielała w przeszłości 
wielokrotnie wsparcia finansowego projektom Izraelskiego Komitetu przeciw Burzeniu 
Domów (ICAHD). Komisja wysoko ceni działania podejmowane przez ICAHD oraz wkład 
tej organizacji pozarządowej w próby uwrażliwienia opinii publicznej w Izraelu na trudności, 
z jakimi boryka się ludność palestyńska. 

Jednakże fundusze dostępne na finansowanie projektów w ramach programu Partnerstwo dla 
Pokoju są ograniczone i Komisja po prostu nie ma możliwości udzielenia wsparcia wszystkim 
złożonym projektom, które kwalifikują się do finansowania. W tym przypadku proces 
wyłaniania beneficjentów był szczególnie trudny, a zgodnie z opinią komisji oceniającej 
projekt przedstawiony przez ICAHD należało ocenić gorzej niż pozostałe projekty, a co za 
tym idzie nie znalazł się on wśród projektów wybranych do finansowania.

Komisja powiadomiła już zarówno ICAHD jak i NGO Monitor, że w decyzja ta nie została 
podjęta pod wpływem jakichkolwiek nacisków zewnętrznych, a wyłącznie w oparciu o zalety 
samego projektu. Wskazano słabe strony wniosku ICAHD, aby umożliwić organizacji 
złożenie lepszych wniosków w przyszłości. Organizacja wciąż kwalifikuje się do 
finansowania i jak zwykle, zachęca się ją do zgłaszania kolejnych wniosków w przyszłości, 
które zostaną ocenione zgodnie z ich zaletami oraz w oparciu o odnośne wytyczne dotyczące 
składania wniosków.


