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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1451/2008, ingiven av David Pegg (brittisk medborgare) för 
Yorks gren av Palestine Solidarity Campaign, om att återuppta EU-finansieringen 
till den israeliska kommittén mot husrivningar (ICAHD)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot Europeiska kommissionens beslut (närmare bestämt beslutet 
från utvärderingskommittén inom avdelningen för finansförvaltning och upphandling vid 
kontoret för Västbanken och Gaza) om att ansökan från den israeliska kommittén mot 
husrivningar (Israeli Committee against House Demolitions, ICAHD) inte hade tillräckligt 
många poäng för att kunna tilldelas medel inom ramen för EU:s program Partnerskap för fred.
Framställaren protesterar mot bedömningsprocessen och framför allt den låga poäng som 
ICAHD tilldelades när det gäller kriterier som relevans och partnerorganisationer. Enligt 
framställaren är ICAHD:s verksamhet mycket relevant, framför allt eftersom den israeliska 
regeringen rivit ca 18 000 hus i de palestinska områdena. Han räknar också upp flera 
palestinska och israeliska organisationer som ICAHD samarbetar med. Framställaren medger 
att det saknas formella band mellan ICAHD och dess palestinska partner, men hävdar att detta 
beror på att ICAHD respekterar de palestinska organisationernas ovilja att ingå formella avtal 
med en israelisk organisation, med tanke på att Israel betraktas som ockupationsmakt.
Framställaren ber Europaparlamentet att ingripa och se till att utvärderingen ses över och 
EU:s stöd till ICAHD återupptas.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 10 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Kommissionen är medveten om de frågor som tas upp i framställningen och har tidigare vid 
ett flertal tillfällen anslagit medel till projekt som lagts fram av ICAHD. Kommissionen sätter 
stort värde på den verksamhet som ICAHD bedriver och att denna organisation bidrar till att 
uppmärksamma den allmänna opinionen i Israel på de svårigheter som den palestinska 
befolkningen utsätts för. 

Medlen till projekt inom ramen för programmet Partnerskap för fred är dock begränsade, och 
kommission har helt enkelt inte möjlighet att finansiera alla projekt som lämnas in och som 
uppfyller kraven för finansiering. I detta fall var konkurrensen mycket hård och 
utvärderingskommittén kom fram till att ICAHD:s förslag inte kunde tilldelas lika många 
poäng som andra förslag och därför i slutändan inte var berättigat till finansiering.

Kommissionen har redan informerat ICAHD och NGO Monitor om att detta beslut inte 
påverkades av påtryckningar utifrån, utan helt och hållet fattades på grundval av förslagets 
förtjänster. De svaga aspekterna i förslaget påpekades för ICAHD i syfte att göra det lättare 
för dem att lämna in starkare förslag i framtiden. Organisationen fortsätter att komma ifråga 
för finansiering och ytterligare framtida förslag välkomnas som vanligt, vilka kommer att 
bedömas utifrån deras förtjänster och i relation till riktlinjerna för den aktuella 
ansökningsomgången.


