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Amendement 1
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 20 oktober 2003 over bestuur en 
ontwikkeling (COM(2003)0615),

Schrappen

Or. en

Amendement 2
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de programma’s 
PEACE I en PEACE II erop waren gericht 
vrede tot stand te brengen en twee 
hoofdonderdelen omvatten: kansen 
benutten die de vrede met zich meebrengt 
en het oplossen van problemen in de 
nasleep van het conflict,

A. overwegende dat de programma’s 
PEACE I en PEACE II erop waren gericht 
vrede tot stand te brengen en twee 
hoofdonderdelen omvatten: kansen 
benutten die de vrede met zich meebrengt 
en het oplossen van problemen in de 
nasleep van het geweld,

Or. en

Amendement 3
Jim Higgins

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de bijdrage van de EU 
tot het PEACE-programma zeer waardevol 
is geweest en dat de Europese inbreng in 
de vredesprojecten zich niet heeft beperkt 
tot het beschikbaar stellen van een 
financieel instrument, maar ook van belang 
is gebleken vanwege de rol van de EU als 
neutrale autoriteit die over de 

B. overwegende dat de bijdrage van de EU 
tot het PEACE-programma zeer waardevol 
is geweest en is en dat de Europese inbreng 
in de vredesprojecten zich niet heeft 
beperkt tot het beschikbaar stellen van een 
financieel instrument, maar ook van belang 
is gebleken vanwege de rol van de EU als 
neutrale autoriteit die over de 
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deskundigheid en nodige langetermijnvisie 
voor de ontwikkeling van het programma 
beschikt,

deskundigheid en nodige langetermijnvisie 
voor de ontwikkeling van het programma 
beschikt,

Or. en

Amendement 4
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de EU de samenhang 
tussen armoede, bestuur en conflicten 
heeft erkend, bijvoorbeeld in voornoemde 
mededeling van de Commissie over 
bestuur en ontwikkeling,

Schrappen

Or. en

Amendement 5
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het verzoeningsproces 
op verschillende niveaus, namelijk op 
politiek, nationaal, lokaal of individueel 
niveau, en op vrijwillige basis plaatsvindt, 
en niet aan de betrokkenen kan worden 
opgelegd,

D overwegende dat het verzoeningsproces 
op verschillende niveaus plaatsvindt, en 
overwegende dat het moet worden 
aangemoedigd, maar niet aan de 
betrokkenen kan worden opgelegd,

Or. en

Amendement 6
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het verzoeningsproces D. overwegende dat het verzoeningsproces 
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op verschillende niveaus, namelijk op 
politiek, nationaal, lokaal of individueel 
niveau, en op vrijwillige basis plaatsvindt, 
en niet aan de betrokkenen kan worden 
opgelegd, 

op verschillende niveaus, namelijk op 
politiek, nationaal, lokaal of individueel 
niveau, en op vrijwillige basis plaatsvindt, 
en niet aan de betrokkenen kan worden 
opgelegd, maar dat hiervoor wel een 
programma moet worden opgezet, 

Or. en

Amendement 7
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat vredesopbouw en 
verzoening van nature gevaarlijk zijn en 
dat er in deze projecten ruimte voor 
experimenten moet zijn,

E. overwegende dat alleen door 
vredesopbouw en verzoening politieke, 
economische en sociale problemen in de 
regio kunnen worden overwonnen en er 
dus in projecten voor het opbouwen van 
vertrouwen ruimte voor experimenten 
moet zijn ,

Or. en

Amendement 8
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat vredesopbouw en 
verzoening van nature gevaarlijk zijn en 
dat er in deze projecten ruimte voor 
experimenten moet zijn,

E. overwegende dat vredesopbouw en 
verzoening van nature onzeker zijn en dat 
veel van deze projecten moeilijk van de 
grond komen en er dus ruimte voor 
innovatie moet worden geboden,

Or. en

Amendement 9
Jim Higgins

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de grens mensen van 
elkaar heeft gescheiden en een netwerk 
van interne territoriale grenzen heeft doen 
ontstaan en bevestigd waardoor de 
gemeenschap verscheurd is, en 
overwegende dat de grens een centrale rol 
speelt in het conflict,

F. overwegende dat door het conflict in 
Noord-Ierland van elkaar gescheiden 
gemeenschappen zijn ontstaan, wat tot 
grote sociale, economische en politieke 
scheidslijnen heeft geleid,

Or. en

Amendement 10
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat projecten in het kader 
van partnerschappen met lokale 
gemeenschappen weliswaar meer tijd 
kunnen kosten aangezien daarbij meer 
actoren en procedures betrokken zijn, maar 
dat zij onmiskenbaar essentiële voordelen 
opleveren, daar het programma en de EU 
sterker onder de aandacht worden gebracht 
naarmate de betrokken bestuurslaag 
decentraler is en het participatieniveau 
hoger, 

H. overwegende dat projecten in het kader 
van partnerschappen met lokale 
gemeenschappen weliswaar meer tijd 
kunnen kosten aangezien daarbij meer 
deelnemers en procedures betrokken zijn, 
maar dat zij onmiskenbaar essentiële 
voordelen opleveren, daar het programma 
en de EU sterker onder de aandacht worden 
gebracht naarmate de betrokken 
bestuurslaag decentraler is en het 
participatieniveau hoger.

Or. en

Amendement 11
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat voorheen 
gemarginaliseerde groepen en personen die 
te lijden hebben gehad onder het conflict, 
binnen de PEACE-programma’s de 
mogelijkheid hebben gekregen om actief 
bij te dragen aan het vredesproces; 

I. overwegende dat voorheen 
gemarginaliseerde groepen en personen die 
te lijden hebben gehad onder het geweld, 
binnen de PEACE-programma’s de 
mogelijkheid hebben gekregen om actief 
bij te dragen aan het vredesproces; 
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overwegende dat de meest 
gemarginaliseerde delen van de 
samenleving van projecten profiteren in het 
kader waarvan activiteiten worden 
ontwikkeld ten behoeve van individuen en 
groepen zoals slachtoffers van het 
conflict, ouderen en kwetsbare personen, 
gehandicapten, slachtoffers van huiselijk 
geweld, ex-gedetineerden en werkloze 
jongeren1,

overwegende dat de meest 
gemarginaliseerde delen van de 
samenleving van projecten profiteren in het 
kader waarvan activiteiten worden 
ontwikkeld ten behoeve van individuen en 
groepen,

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

Or. en

Amendement 12
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat het van essentieel 
belang is dat programma’s voor 
vredesopbouw, vooral die waarbij 
gemeenschaps- en vrijwilligersgroepen 
zijn betrokken, financiële steun blijven 
behouden, wanneer de PEACE-
financiering stopt, 

Or. en

Amendement 13
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat veel 
gemeenschaps- en vrijwilligersinitiatieven 
die krachtens PEACE II worden 
gefinancierd, een doorlopend karakter 
hebben en essentiële diensten aan de 
gemeenschap leveren, met name aan 
gemarginaliseerde groepen, en wachten 
op goedkeuring voor financiering zodat ze 
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deze diensten kunnen blijven leveren,

Or. en

Amendement 14
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat een groot aantal acties 
in het kader van de subprogramma’s van 
PEACE, de programma’s van het 
Internationaal Fonds voor Ierland (IFI) en 
het Interreg-initiatief grote gelijkenis 
vertoonden en dat er daarbij in sommige 
gevallen sprake was van aanzienlijke
overlappingen van de activiteiten,

N. overwegende dat een groot aantal acties 
in het kader van de subprogramma’s van 
PEACE, de programma’s van het 
Internationaal Fonds voor Ierland (IFI) en 
het Interreg-initiatief grote gelijkenis 
vertoonden en dat er daarbij sprake was 
van enige overlappingen van de activiteiten 
op bepaalde gebieden,

Or. en

Amendement 15
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat verantwoordingsplicht 
en transparantie, participatie, erkenning 
van de onderlinge afhankelijkheid van alle 
mensen, de succesvolle opheffing van 
ongelijkheden, bevordering van 
verscheidenheid en aandacht voor 
kwetsbare groepen belangrijke elementen 
vormen van vredesopbouw en verzoening,

Q. overwegende dat verantwoordingsplicht 
en transparantie, participatie, erkenning 
van de onderlinge afhankelijkheid van alle 
mensen, de succesvolle opheffing van 
ongelijkheden, bevordering van 
verscheidenheid en aandacht voor 
kwetsbare groepen en gelijke kansen 
belangrijke elementen vormen van 
vredesopbouw en verzoening,

Or. en



AM\711782NL.doc 9/15 PE402.797v01-00

NL

Amendement 16
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat volgens het 
rapport van de interim-commissaris voor 
slachtoffers en overlevenden1 

steungroepen voor slachtoffers en 
overlevenden afhankelijk zijn van een 
eenmalige PEACE-financiering en er 
onduidelijkheid bestaat over de voortgang 
van projecten voor slachtoffers en 
overlevenden, als de PEACE-financiering 
niet meer beschikbaar is, en overwegende 
dat er onlangs vier nieuwe 
slachtoffercommissarissen zijn benoemd 
door de premier en de vice-premier van 
Noord-Ierland. 
1 Support for Victims and Survivors – Addressing 
the Human Legacy, januari 2007

Or. en

Amendement 17
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd over de bijdrage van 
financieringsprogramma’s van PEACE en 
het IFI aan de economische en sociale 
ontwikkeling; merkt op dat er voor de 
tenuitvoerlegging van het IFI één 
ondernemingscentrum in de 
achterstandsgebieden is ontstaan dat met 
behulp van het IFI is uitgegroeid tot een 
netwerk van dertig ondernemingscentra in 
die gebieden, waardoor onder de 
betrokkenen vertrouwen en hoop worden 
gewekt;

3. is verheugd over de bijdrage van 
financieringsprogramma’s van PEACE en 
het IFI aan de economische en sociale 
ontwikkeling; merkt op dat er voor de 
tenuitvoerlegging van het IFI één 
ondernemingscentrum in de 
achterstandsgebieden is ontstaan dat met 
behulp van het IFI en de lokale 
districtsraad is uitgegroeid tot een netwerk 
van dertig ondernemingscentra in die 
gebieden, waardoor onder de betrokkenen 
vertrouwen en hoop worden gewekt;

Or. en
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Amendement 18
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de deelnemers aan programma’ die uit 
middelen van PEACE en het IFI worden 
gefinancierd, niet dient te worden 
beëindigd wanneer het programma afloopt; 
roept de overheidsinstanties op te 
overwegen deze werkzaamheden, die 
doeltreffend zijn gebleken, te handhaven
om ervoor te zorgen dat deze uiterst 
waardevolle werkzaamheden met behulp 
van een reguliere financiering worden 
voortgezet wanneer de EU-financiering ten 
einde loopt;

4. benadrukt dat de samenwerking tussen 
de deelnemers aan programma’ die uit 
middelen van PEACE en het IFI worden 
gefinancierd, niet dient te worden 
beëindigd wanneer het programma afloopt; 
roept de overheidsinstanties op deze 
werkzaamheden, die doeltreffend zijn 
gebleken, te handhaven om ervoor te 
zorgen dat deze uiterst waardevolle 
werkzaamheden met behulp van een 
reguliere financiering worden voortgezet 
wanneer de EU-financiering ten einde 
loopt;

Or. en

Amendement 19
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. roept de regeringen van het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland op 
tijdelijke financieringsregelingen te 
treffen voor gemeenschaps- en 
vrijwilligersgroepen, vooral met het oog 
op overbrugging van het gat tussen het 
einde van het financieringsprogramma 
PEACE II en de start van het 
financieringsprogramma PEACE III,

Or. en
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Amendement 20
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. roept de Commissie en de 
regeringen van het Verenigd Koninkrijk 
en Ierland op in gesprek te treden met de 
commissarissen voor slachtoffers en 
overlevenden om een regeling te treffen 
voor handhaving van de financiële steun 
voor steungroepen voor slachtoffers en 
overlevenden na beëindiging van de 
PEACE-financiering,

Or. en

Amendement 21
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie op om met 
betrekking tot de TFNI een voorbeeld te 
nemen aan de op actief burgerschap 
gerichte benadering van de programma’s 
PEACE I en PEACE II wanneer zij 
toekomstige initiatieven gaat opzetten; 
herinnert aan het belang van gelijkmatige 
regionale ontwikkeling;

5. . roept de Commissie op om met 
betrekking tot de TFNI, tegemoet te komen 
aan de behoeften van Noord-Ierland op 
het gebied van infrastructuur, gezien het 
feit dat een van de erfenissen van dertig 
jaar geweld een in vergelijking met 
andere regio’s in de Europese Unie 
onderontwikkelde infrastructuur is, 

Or. en

Amendement 22
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de Commissie op om met 
betrekking tot de TFNI een voorbeeld te 

5. roept de Commissie op om met 
betrekking tot de TFNI een voorbeeld te 
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nemen aan de op actief burgerschap 
gerichte benadering van de programma’s 
PEACE I en PEACE II wanneer zij 
toekomstige initiatieven gaat opzetten; 
herinnert aan het belang van gelijkmatige 
regionale ontwikkeling;

nemen aan de op actief burgerschap 
gerichte benadering van de programma’s 
PEACE I en PEACE II wanneer zij 
toekomstige initiatieven gaat opzetten; 
herinnert aan het belang hiervan voor de 
stabilisering van het vredesproces en een
gelijkmatige regionale ontwikkeling van de 
gehele regio;

Or. de

Amendement 23
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. pleit voor een verdere ontwikkeling van 
grensoverschrijdend werk, overwegende 
dat grensoverschrijdend werk van cruciaal 
belang is geweest voor het herstel van 
stedelijke en plattelandsgemeenschappen in 
het betreffende gebied; dringt aan op de 
verdere ontwikkeling van 
samenwerkingsverbanden en forums voor 
de vrijwilligerssector en de publieke sector 
aan beide kanten van de grens;

6. pleit voor een verdere ontwikkeling van 
grensoverschrijdend werk, overwegende 
dat grensoverschrijdend werk van cruciaal 
belang is geweest voor het herstel van 
stedelijke en plattelandsgemeenschappen in 
het betreffende gebied; dringt aan op de 
verdere ontwikkeling van samenwerking 
tussen lokale kamers van koophandel en 
publieke instanties;

Or. en

Amendement 24
Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. pleit voor een verdere ontwikkeling van 
grensoverschrijdend werk, overwegende 
dat grensoverschrijdend werk van cruciaal 
belang is geweest voor het herstel van 
stedelijke en plattelandsgemeenschappen in 
het betreffende gebied; dringt aan op de 
verdere ontwikkeling van 
samenwerkingsverbanden en forums voor 
de vrijwilligerssector en de publieke sector 

6. pleit voor een verdere ontwikkeling van 
grensoverschrijdend werk, overwegende 
dat grensoverschrijdend werk van cruciaal 
belang is geweest voor het herstel van 
stedelijke en plattelandsgemeenschappen in 
het betreffende gebied; dringt aan op de 
verdere ontwikkeling van 
samenwerkingsverbanden en forums voor 
de vrijwilligerssector en de publieke sector 
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aan beide kanten van de grens; aan beide kanten van de grens en voor 
vrijwilligersorganisaties die al 
grensoverschrijdend werk verrichten;

Or. en

Amendement 25
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten die Verordening 
(EG) nr. 1082/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende een Europese groepering voor 
territoriale samenwerking (EGTS)1 nog 
niet in nationaal recht hebben omgezet,
dit onverwijld te doen;

7. verzoekt de regering van Ierland 
Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 betreffende een Europese groepering 
voor territoriale samenwerking (EGTS)1

onverwijld uit te voeren;

Or. en

Amendement 26
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt erop aan om in het kader van de 
financieringsprogramma’s uitgebreid 
gebruik te maken van raadpleging op 
kleine schaal en met een lokaal 
zwaartepunt en onderstreept het belang om 
voor regelingen te zorgen die voorzien in 
de toekenning van kleine subsidies voor 
de financiering van dringende 
werkzaamheden en werkzaamheden 
waarvan de resultaten niet zonder meer 
kunnen worden gekwantificeerd;

8. dringt erop aan om in het kader van de 
financieringsprogramma’s uitgebreid 
gebruik te maken van raadpleging zowel op 
grote als op kleine schaal en met een 
lokaal zwaartepunt en onderstreept het 
belang om voor regelingen te zorgen die 
voorzien in grote duurzaamheid en lokale 
gemeenschappen kunnen ondersteunen;

Or. en
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Amendement 27
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt om de vereenvoudiging van de 
aanvraagprocedures om te waarborgen 
dat kleinere projecten niet worden 
benadeeld; verzoekt er daarnaast om de 
verslagleggingseisen in het kader van 
PEACE voor de ontvangers van kleine 
subsidies te versoepelen;

9. verzoekt om vermindering van de 
bureaucratie om ervoor te zorgen dat 
kleine projecten niet overbelast raken;

Or. en

Amendement 28
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. erkent dat vredesopbouw een langdurig 
en langzaam groeiend proces is en dat een 
sterke ontwikkeling van vrede en 
verzoening tijd kost; verzoekt om een 
verlenging van subsidieperiodes voor de 
verschillende projecten opdat deze effect 
kunnen sorteren;

10. erkent dat vredesopbouw een langdurig 
en langzaam groeiend proces is en dat een 
sterke ontwikkeling van vrede en 
verzoening tijd kost; verzoekt om een 
verlenging van subsidieperiodes voor de 
verschillende projecten opdat deze effect 
kunnen sorteren; erkent dat niet alleen 
economische initiatieven, maar ook 
cultuur- en sportinitiatieven een
belangrijke bijdrage aan vrede en 
verzoening leveren en derhalve ook meer 
gestimuleerd moeten worden;

Or. de

Amendement 29
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat de sociale economie een 
subsector is van de vrijwilligers- en 
publieke sector en dat het van belang is 
deze subsector te raadplegen om lokale 
strategieën en gebieden te ontwikkelen; is 
van mening dat andere lokale 
ondernemingen eveneens belangrijke 
actoren zijn;

11. merkt op dat de sociale economie een 
subsector is van de vrijwilligers- en 
publieke sector en dat het van belang is 
deze subsector te raadplegen om lokale 
strategieën en gebieden te ontwikkelen; is 
van mening dat andere lokale 
ondernemingen eveneens invloedrijke 
deelnemers zijn;

Or. en

Amendement 30
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de ontwikkeling in 
plattelandsgebieden grotere synergieën 
tussen de financiering van regionale en 
plattelandsontwikkeling vereist dan tot 
dusver;

12. benadrukt dat de ontwikkeling in 
plattelandsgebieden grotere synergieën 
tussen de financiering van regionale en 
plattelandsontwikkeling en tussen 
natuurbehoud, ecotoerisme en productie 
en gebruik van hernieuwbare energie
vereist dan tot dusver;

Or. en
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