
AM\711782DA.doc PE402.797v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Regionaludviklingsudvalget

2007/2150(INI)

4.3.2008

ÆNDRINGSFORSLAG
1-30

Udkast til betænkning
Bairbre de Brún
(PE396.729v02-00)

om evaluering af Peace-programmet og strategier for fremtiden
(2007/2150(INI))



PE402.797v01-00 2/16 AM\711782DA.doc

DA

AM_Com_NonLegReport



AM\711782DA.doc 3/16 PE402.797v01-00

DA

Ændringsforslag 1
James Nicholson

Forslag til beslutning
Led 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Kommissionens 
meddelelse af 20. oktober 2003 om 
regeringsførelse og udvikling 
(KOM(2003)0615),

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2
James Nicholson

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til EU-programmerne 
Peace I og II, hvis formål var at sikre fred, 
og som indeholdt to hovedelementer: 
udnyttelse af de muligheder, som fred 
medfører, og bearbejdelse af konfliktens 
følger,

A. der henviser til EU-programmerne 
Peace I og II, hvis formål var at sikre fred, 
og som indeholdt to hovedelementer: 
udnyttelse af de muligheder, som fred 
medfører, og bearbejdelse af voldens
følger,

Or. en

Ændringsforslag 3
Jim Higgins

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at EU's deltagelse i 
Peace-programmet var af stor positiv 
værdi, og at Europas inddragelse i 

B. der henviser til, at EU's deltagelse i 
Peace-programmet var og er af stor positiv 
værdi, og at Europas inddragelse i 
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fredsbevarende projekter ud over, at der 
blev stillet et finansielt instrument til 
rådighed, viste dets betydning, idet det er 
en neutral myndighed med ekspertviden og 
langsigtede visioner i forbindelse med 
udarbejdelse af programmet,

fredsbevarende projekter ud over, at der 
blev stillet et finansielt instrument til 
rådighed, viste dets betydning, idet det er 
en neutral myndighed med ekspertviden og 
langsigtede visioner i forbindelse med 
udarbejdelse af programmet,

Or. en

Ændringsforslag 4
James Nicholson

Forslag til beslutning
Punkt C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at EU f.eks. i den 
ovennævnte meddelelse fra 
Kommissionen om regeringsførelse og 
udvikling har erkendt forbindelsen 
mellem fattigdom, regeringsførelse og 
konflikter,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 5
James Nicholson

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at forsoningsprocessen 
finder sted på forskellige niveauer, dvs. på 
politisk eller nationalt plan, på 
fællesskabsplan eller individuelt plan, og 
at det er en frivillig handling, som ikke 
kan påbydes,

D. der henviser til, at forsoningsprocessen 
finder sted på forskellige niveauer, og at 
den skal fremmes men ikke kan påbydes,

Or. en
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Ændringsforslag 6
Elisabeth Schroedter

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at forsoningsprocessen 
finder sted på forskellige niveauer, dvs. på 
politisk eller nationalt plan, på 
fællesskabsplan eller individuelt plan, og at 
det er en frivillig handling, som ikke kan 
påbydes, 

D. der henviser til, at forsoningsprocessen 
finder sted på forskellige niveauer, dvs. på 
politisk eller nationalt plan, på 
fællesskabsplan eller individuelt plan, og at 
det er en frivillig handling, som ikke kan 
påbydes, men bør planlægges aktivt,

Or. en

Ændringsforslag 7
Elisabeth Schroedter

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at fredsopbygning og 
forsoning i selve deres natur er farlige, og 
at der bør gives plads for eksperimenter,

E. der henviser til, at fredsopbygning og 
forsoning er den eneste måde, hvorpå man 
kan løse de politiske, økonomiske og 
sociale problemer i regionen, og at der 
således bør gives plads for eksperimenter 
med hensyn til projekter til opbygning af 
tillid,

Or. en

Ændringsforslag 8
James Nicholson

Forslag til beslutning
Punkt E
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at fredsopbygning og 
forsoning i selve deres natur er farlige, og 
at der bør gives plads for eksperimenter,

E. der henviser til, at fredsopbygning og 
forsoning i selve deres natur er risikable, 
og at der er begyndervanskeligheder ved 
mange projekter, og at der bør gives plads 
for innovation,

Or. en

Ændringsforslag 9
Jim Higgins

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at grænsen har adskilt 
mennesker i årevis og frembragt og 
etableret et fast net af indre territoriale 
grænser, der opdeler samfundet, og at 
dette er et vigtigt spørgsmål i konflikten,

F. der henviser til, at konflikten i 
Nordirland har skabt opdelte samfund, 
hvilket medfører dybe sociale, økonomiske 
og politiske skel,

Or. en

Ændringsforslag 10
James Nicholson

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at 
partnerskabssamarbejde med 
lokalsamfundene måske tager længere tid, 
da det omfatter flere aktører og procedurer, 
men at det ikke desto mindre er indlysende, 
at de yderligere fordele, der opnås, er 
vigtige, eftersom jo lavere det 
uddelegerede forvaltningsniveau er og jo 
højere deltagelsesniveauet er, jo større 

H. der henviser til, at 
partnerskabssamarbejde med 
lokalsamfundene måske tager længere tid, 
da det omfatter flere deltagere og 
procedurer, men at det ikke desto mindre er 
indlysende, at de yderligere fordele, der 
opnås, er vigtige, eftersom jo lavere det 
uddelegerede forvaltningsniveau er og jo 
højere deltagelsesniveauet er, jo større 
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bevidsthed skabes der omkring begge 
programmer og EU, 

bevidsthed skabes der omkring begge 
programmer og EU, 

Or. en

Ændringsforslag 11
James Nicholson

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at tidligere udstødte 
grupper og mennesker, som i høj grad var 
berørt af konflikten, under Peace-
programmerne fik muligheder for at 
bidrage aktivt til fredsopbygning; der 
henviser til, at projekterne tilgodeser de 
mest udstødte grupper i samfundet gennem 
foranstaltninger for enkeltpersoner og 
grupper, såsom ofre for konflikter, ældre 
og sårbare, handicappede, ofre for vold i 
hjemmene, tidligere fanger og unge uden 
arbejde,

I. der henviser til, at tidligere udstødte 
grupper og mennesker, som i høj grad var 
berørt af vold, under Peace-programmerne 
fik muligheder for at bidrage aktivt til 
fredsopbygning; der henviser til, at 
projekterne tilgodeser de mest udstødte 
grupper i samfundet gennem 
foranstaltninger for enkeltpersoner og 
grupper, 

1 The EU Programme for Peace and 
Reconciliation  The Impact: FCSEA

Or. en

Ændringsforslag 12
Marian Harkin

Forslag til beslutning
Punkt J a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ja. der henviser til, at det er altafgørende 
for fredsopbygningsprogrammerne, især 
de programmer, der inddrager samfund 
og frivillige grupper, at de fortsat 
modtager finansiel støtte, når PEACE-
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midlerne er blevet udtømt;

Or. en

Ændringsforslag 13
Marian Harkin

Forslag til beslutning
Punkt L a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

La. der henviser til, at mange samfund og 
frivillige initiativer, der modtager støtte 
under PEACE II, drives på permanent 
basis og stiller vigtige fællesskabstjenester 
til rådighed for især marginaliserede 
grupper og afventer bekræftelse på 
støttemidler, således at de fortsat kan stille 
disse tjenester til rådighed;

Or. en

Ændringsforslag 14
James Nicholson

Forslag til beslutning
Punkt N

Forslag til beslutning Ændringsforslag

N. der henviser til, at mange af aktionerne 
under Peace's underprogrammer, 
programmerne under Den Internationale 
Fond for Irland (IFI) og Interreg-initiativet, 
i stor udstrækning viste sig at være 
identiske, og at der i stor udstrækning var 
tale om en overlapning af aktiviteter i visse 
tilfælde,

N. der henviser til, at mange af aktionerne 
under Peace's underprogrammer, 
programmerne under Den Internationale 
Fond for Irland (IFI) og Interreg-initiativet, 
i stor udstrækning viste sig at være 
identiske, og at der i en vis udstrækning var 
tale om en overlapning af aktiviteter på 
visse områder,

Or. en
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Ændringsforslag 15
Elisabeth Schroedter

Forslag til beslutning
Punkt Q

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Q. der henviser til, at ansvar og 
gennemsigtighed, deltagelse, anerkendelse 
af alle folkeslags uafhængighed, effektiv 
fjernelse af forskelsbehandling, fremme af 
mangfoldighed og hensyntagen til sårbare 
grupper er vigtige elementer inden for 
fredsopbygning og forsoning,

Q. der henviser til, at ansvar og 
gennemsigtighed, deltagelse, anerkendelse 
af alle folkeslags uafhængighed, effektiv 
fjernelse af forskelsbehandling, fremme af 
mangfoldighed og hensyntagen til sårbare 
grupper og lige muligheder er vigtige 
elementer inden for fredsopbygning og 
forsoning,

Or. en

Ændringsforslag 16
James Nicholson

Forslag til beslutning
Betragtning Q a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Qa. der henviser til, at det i beretningen 
fra Interim Commissioner for Victims and 
Survivors1 konstateres, at støttegrupper 
for ofre og overlevende er afhængige af 
ikke-tilbagevendende PEACE-støtte, og at 
det ikke klart fremgår, hvilke projekter for 
ofre og overlevende der vil blive 
videreført, når PEACE-støtten ikke 
længere står til rådighed; der endvidere 
henviser til, at Nordirlands førsteminister 
og viceførsteminister for nylig har 
udnævnt fire nye kommissærer for ofrene, 
1. Support for Victims and Survivors 
Addressing the Human legacy, January 
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2007.

Or. en

Ændringsforslag 17
James Nicholson

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. glæder sig over det bidrag, som 
støtteprogrammerne Peace og IFI har ydet 
til den økonomiske og sociale udvikling; 
bemærker, at der inden gennemførelsen af 
IFI var blevet oprettet et center for 
virksomhedsudvikling i tilbagestående 
områder, og at dette med støtte fra IFI 
udviklede sig til et net af 32 centre for 
virksomhedsudvikling i disse områder, 
hvilket bidrager til at øge tilliden og styrke 
håbet blandt de involverede parter;

3. glæder sig over det bidrag, som 
støtteprogrammerne Peace og IFI har ydet 
til den økonomiske og sociale udvikling; 
bemærker, at der inden gennemførelsen af 
IFI var blevet oprettet et center for 
virksomhedsudvikling i tilbagestående 
områder, og at dette med støtte fra IFI og 
den lokale kommunalbestyrelse udviklede 
sig til et net af 32 centre for 
virksomhedsudvikling i disse områder, 
hvilket bidrager til at øge tilliden og styrke 
håbet blandt de involverede parter;

Or. en

Ændringsforslag 18
Marian Harkin

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. understreger, at samarbejdet mellem 
deltagerne i programmerne, der finansieres 
af Peace og IFI, ikke bør standses, når 
programmerne udløber; opfordrer 
regeringerne til at overveje at fortsætte det 
arbejde, som viste sig at være effektivt, for 
at sikre en kontinuitet i den almindelige 
støtte, således at dette uvurderlige arbejde 

4. understreger, at samarbejdet mellem 
deltagerne i programmerne, der finansieres 
af Peace og IFI, ikke bør standses, når 
programmerne udløber; opfordrer 
regeringerne til at fortsætte det arbejde, 
som viste sig at være effektivt, for at sikre 
en kontinuitet i den almindelige støtte, 
således at dette uvurderlige arbejde 
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fortsættes, når EU's støtte ophører; fortsættes, når EU's støtte ophører;

Or. en

Ændringsforslag 19
Marian Harkin

Forslag til beslutning
Punkt 4a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. opfordrer regeringerne både i Det 
Forenede Kongerige og i Republikken 
Irland til at etablere midlertidige 
støtteordninger for borgergrupper og især 
frivillige grupper for at udjævne 
overgangen mellem afslutningen af Peace 
II-støtteprogrammerne og påbegyndelsen 
af Peace III-støtteprogrammerne;

Or. en

Ændringsforslag 20
James Nicholson

Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. opfordrer Kommissionen og 
regeringerne i Det Forenede Kongerige 
og Republikken Irland til at optage 
kontakt til kommissærerne for ofrene og 
de overlevende med henblik på at finde 
frem til en mekanisme, hvorved 
støttegrupper for ofre og overlevende 
fortsat vil kunne modtage finansiel støtte 
efter afslutningen af Peace-støtten;

Or. en
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Ændringsforslag 21
James Nicholson

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer Kommissionen til i forbindelse 
med TNFI at fordoble den aktive 
borgerstrategi fra Peace I- og Peace II-
programmerne, når de fremtidige 
initiativer struktureres; minder om, at det 
er vigtigt med en afbalanceret regional 
udvikling; 

5. opfordrer Kommissionen til i forbindelse 
med TNFI at reagere på Nordirlands 
behov på infrastrukturområdet i 
betragtning af, at en af følgerne af tredive 
års vold er infrastrukturer, som er 
underudviklet i forhold til 
infrastrukturerne i andre regioner i Den 
Europæiske Union;

Or. en

Ændringsforslag 22
Elisabeth Schroedter

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer Kommissionen til i forbindelse 
med TNFI at fordoble den aktive 
borgerstrategi fra Peace I- og Peace II-
programmerne, når de fremtidige initiativer 
struktureres; minder om, at det er vigtigt 
med en afbalanceret regional udvikling;

5. opfordrer Kommissionen til i forbindelse 
med TNFI at fordoble den aktive 
borgerstrategi fra Peace I- og Peace II-
programmerne, når de fremtidige initiativer 
struktureres; minder om, hvor vigtigt dette 
er for en stabilisering af fredsprocessen 
og en afbalanceret regional udvikling i hele 
regionen.

Or. de

Ændringsforslag 23
James Nicholson

Forslag til beslutning
Punkt 6
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. opfordrer til en yderligere udvikling af 
det grænseoverskridende samarbejde i 
betragtning af, at det grænseoverskridende 
samarbejde var vigtigt, da by- og 
landdistrikterne i området skulle 
genetableres; opfordrer indtrængende til en 
yderligere udvikling af arbejdsforhold og 
fora for de frivillige og offentlige sektorer 
på begge sider af grænsen;

6. opfordrer til en yderligere udvikling af 
det grænseoverskridende samarbejde i 
betragtning af, at det grænseoverskridende 
samarbejde var vigtigt, da by- og 
landdistrikterne i området skulle 
genetableres; opfordrer indtrængende til en 
yderligere udvikling af samarbejdet 
mellem de lokale handelskamre og de 
offentlige myndigheder;

Or. en

Ændringsforslag 24
Bairbre de Brún

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. opfordrer til en yderligere udvikling af 
det grænseoverskridende samarbejde i 
betragtning af, at det grænseoverskridende 
samarbejde var vigtigt, da by- og 
landdistrikterne i området skulle 
genetableres; opfordrer indtrængende til en 
yderligere udvikling af arbejdsforhold og 
fora for de frivillige og offentlige sektorer 
på begge sider af grænsen;

6. opfordrer til en yderligere udvikling af 
det grænseoverskridende samarbejde i 
betragtning af, at det grænseoverskridende 
samarbejde var vigtigt, da by- og 
landdistrikterne i området skulle 
genetableres; opfordrer indtrængende til en 
yderligere udvikling af arbejdsforhold og 
fora for de frivillige og offentlige sektorer 
på begge sider af grænsen såvel som for de 
frivillige organisationer, der allerede 
arbejder på et grænseoverskridende 
grundlag;

Or. en

Ændringsforslag 25
James Nicholson

Forslag til beslutning
Punkt 7
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. opfordrer de medlemsstater, som ikke 
har vedtaget de nødvendige 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, til 
at gennemføre Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. 
juli 2006 om oprettelse af en europæisk 
gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) 
hurtigst muligt;

7. opfordrer regeringen i Republikken 
Irland til at gennemføre Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af 
en europæisk gruppe for territorialt 
samarbejde (EGTS) hurtigst muligt;

Or. en

Ændringsforslag 26
James Nicholson

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. opfordrer indtrængende til, at der i 
udstrakt grad anvendes høring i mindre 
målestok og med fokus på lokale forhold 
inden for støtteprogrammerne og 
understreger betydningen af at sikre 
ordninger, som gør det muligt at godkende 
mindre beløb som støtte til absolut 
nødvendige arbejder og til arbejder, hvor 
det er svært at vurdere resultaternes 
omfang; 

8. opfordrer indtrængende til, at der i 
udstrakt grad anvendes høring i både stor 
og mindre målestok og med fokus på 
lokale forhold inden for 
støtteprogrammerne og understreger 
betydningen af at sikre ordninger, som 
muliggør langsigtet bæredygtighed, og 
som kan yde et bidrag til 
lokalsamfundene;

Or. en

Ændringsforslag 27
James Nicholson

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. opfordrer til, at ansøgningsprocedurerne 9. opfordrer til mindre bureaukrati for at 
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forenkles for at sikre, at mindre projekter 
ikke forskelsbehandles; opfordrer 
endvidere til, at man ikke belaster 
modtagerne af mindre støttebeløb for 
stærkt med rapporteringsprocedurerne 
under Peace;

sikre, at små projekter ikke overbelastes;

Or. en

Ændringsforslag 28
Elisabeth Schroedter

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. erkender, at fredsopbygning er en 
langsigtet proces og en udviklingsproces, 
og at en robust udvikling hen imod fred og 
forsoning tager tid; opfordrer til en længere 
tidsramme for individuel støtte, således at 
der kan opnås resultater med projekterne; 

10. erkender, at fredsopbygning er en 
langsigtet proces og en udviklingsproces, 
og at en robust udvikling hen imod fred og 
forsoning tager tid; opfordrer til en længere 
tidsramme for individuel støtte, således at 
der kan opnås resultater med projekterne; 
erkender, at ikke kun økonomiske 
initiativer men også kulturelle og 
sportslige initiativer yder et vigtigt bidrag 
til fred og forsoning og derfor fortsat også 
bør fremmes;

Or. de

Ændringsforslag 29
James Nicholson

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. Notes that the social economy sector is 
a sub-sector of the voluntary and public 
sectors, the consultation of which is 
important in order to develop local 
strategies and areas; understreger, at andre 

11. bemærker, at den socioøkonomiske 
sektor er en undersektor af de frivillige og 
offentlige sektorer, og at en høring af disse 
er vigtig for udviklingen af lokale 
strategier og områder; understreger, at 
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lokale virksomheder også er vigtige 
aktører;

andre lokale virksomheder også er 
indflydelsesrige deltagere;

Or. en

Ændringsforslag 30
Elisabeth Schroedter

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. understreger, at udviklingen i 
landdistrikter kræver større synergi mellem 
støtte til udvikling af landdistrikter og 
regional udviklingsstøtte, end det tidligere 
har været tilfældet;

12. understreger, at udviklingen i 
landdistrikter kræver større synergi mellem 
støtte til udvikling af landdistrikter og 
regional udviklingsstøtte og mellem 
naturbeskyttelse, miljøvenlig turisme og 
produktion og anvendelse af vedvarende 
energi, end det tidligere har været tilfældet;

Or. en
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