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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1451/2008, adresată de David Pegg, de cetățenie britanică, în numele 
filialei York a Palestine Solidarity Campaign, privind reluarea finanțării UE către 
Comitetul israelian împotriva demolării caselor (ICHD)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă decizia Comisiei Europene (mai exact, a Comisiei de evaluare a secțiunii 
de management financiar și achiziții din cadrul biroului Cisiordania și Fâșia Gaza), care au 
hotărât că solicitarea Comitetului israelian împotriva demolării caselor (ICHD) nu a întrunit 
suficiente puncte pentru a obține finanțarea acordată în cadrul programului Parteneriat pentru 
Pace al UE. Petiționarul pune la îndoială procesul de evaluare și, mai ales, numărul redus de 
puncte acordate ICHD pe criterii cum ar fi relevanța și organizațiile partenere. Conform 
petiționarului, activitatea ICHD este de mare relevanță, mai ales pentru că guvernul israelian a 
demolat aproximativ 18 000 de case în teritoriile palestiniene. De asemenea, el enumeră mai 
multe organizații palestiniene și israeliene cu care ICHD cooperează. Petiționarul recunoaște 
că nu există legături formale între ICHD și partenerii săi palestinieni, dar susține că acesta 
este rezultatul faptului că ICHD respectă organizațiile palestiniene reticente în a se angaja în 
acorduri formale cu o organizație israeliană, având în vedere că Israelul este considerat forța 
de ocupație. Petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pentru ca evaluarea să 
fie revizuită, iar asistența UE pentru ICHD să fie reînnoită. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

Comisia are cunoștință de problemele menționate în petiție și în trecut a oferit în mai multe 
rânduri finanțări proiectelor propuse de Comitetului israelian împotriva demolării caselor 
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(ICAHD). Comisia apreciază în mod deosebit activitățile desfășurate de ICAHD și contribuția 
pe care această Organizație neguvernamentală o aduce la încercarea de sensibilizare a opiniei 
publice din Israel cu privire la dificultățile cu care se confruntă populația palestiniană. 

Cu toate acestea, fondurile disponibile pentru proiectele Parteneriat pentru pace sunt limitate, 
iar Comisia pur și simplu nu poate finanța toate proiectele depuse care se califică pentru 
finanțare. În acest caz, concurența a fost foarte strânsă, iar comisia de evaluare a considerat că 
propunerea înaintată de ICAHD s-a clasat în urma altor proiecte și prin urmare nu a obținut o 
poziție eligibilă pentru finanțare.

Comisia a informat deja atât ICAHD cât și NGO Monitor cu privire la faptul că această 
decizie nu a fost afectată de nicio presiune externă și a fost luată în exclusivitate pe baza 
meritelor propunerii în sine. Aspectele slabe ale propunerii i-au fost menționate ICAHD în 
scopul de a permite organizației să prezinte propuneri mai performante în viitor. Organizația 
este în continuare eligibilă pentru finanțare și, ca de obicei, este invitată să înainteze alte 
propuneri în viitor, propuneri care vor fi evaluate pe baza meritelor lor și în funcție de 
orientările pentru cererile de ofertă în cauză.


