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Θέμα: Παροχή αποζημίωσης για κατεδαφίσεις χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ δομών

Από το 2016, το Ισραήλ έχει κατεδαφίσει στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ δομές 
χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ αξίας 2 255 620 ευρώ. Τον Ιούνιο του 2022, εκδόθηκαν διαταγές 
διακοπής εργασιών ή κατεδάφισης για 55 χρηματοδοτηθείσες από την ΕΕ ή τα κράτη μέλη της δομές, 
αξίας άνω των 222 000 ευρώ. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό δομών βοήθειας που 
απειλήθηκαν με κατεδάφιση κατά τη διάρκεια ενός μόνο μηνός από τότε που το Γραφείο Συντονισμού 
Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών άρχισε να παρακολουθεί την κατάσταση. Η 
πλειοψηφία των δομών αυτών βρίσκεται στην περιοχή Μασάφερ Γιάτα, όπου πάνω από 1 000 
κάτοικοι βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με την κατεδάφιση των κατοικιών τους.

Η ΕΕ έχει ζητήσει επανειλημμένα από το Ισραήλ να παράσχει αποζημίωση για την απώλεια 
χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ. Ωστόσο, σε πρόσφατη απάντησή της, η Επιτροπή 
παραδέχθηκε ότι η χρήση διπλωματικών και πολιτικών διαύλων δεν υπήρξε επιτυχής. Από οικονομική 
άποψη, το Ισραήλ δεν έχει υποστεί συνέπειες για παράνομες κατεδαφίσεις και παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

1. Έχει η Επιτροπή διαβιβάσει στα κράτη μέλη κατάλογο δυνητικών μέτρων με στόχο, αφενός, την 
προστασία της παρεχόμενης στις ευάλωτες κοινότητες της Περιοχής Γ βοήθειας και, αφετέρου, 
την καταβολή αποζημίωσης και τη μείωση της παρεχόμενης στο πλαίσιο της διμερούς 
συνεργασίας ΕΕ-Ισραήλ χηματοδότησης της ΕΕ, κατά τα ποσά που χάθηκαν σε κατεδαφίσεις;

2. Μετά από μία σχεδόν δεκαετή περίοδο έκφρασης επιφυλάξεων, έντονων αποδοκιμασιών και 
ατελέσφορης διπλωματικής δραστηριότητας της ΕΕ, τι άλλα εναλλακτικά μέτρα έχουν εξεταστεί 
προκειμένου να υποχρεωθεί το Ισραήλ σε καταβολή απoζημίωσης;
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