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Poprawka 1
James Nicholson

Projekt rezolucji
Odniesienie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
20 października 2003 r. w sprawie 
sposobów rządzenia i rozwoju 
(COM(2003)0615),

skreślone

Or. en

Poprawka 2
James Nicholson

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że celem programów 
UE PEACE I i II było zagwarantowanie 
pokoju oraz że obejmowały one dwa 
zasadnicze elementy, mianowicie 
wykorzystanie możliwości wynikających z 
zaprowadzenia pokoju i rozwiązanie 
problemów powstałych w wyniku 
konfliktu,

A. mając na uwadze, że celem programów 
UE PEACE I i II było zagwarantowanie 
pokoju oraz że obejmowały one dwa 
zasadnicze elementy, mianowicie 
wykorzystanie możliwości wynikających z 
zaprowadzenia pokoju i rozwiązanie 
problemów powstałych w wyniku 
przemocy,

Or. en

Poprawka 3
Jim Higgins

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że udział UE w 
programie PEACE miał ogromne 
znaczenie o nader pozytywnym 
wydźwięku, a zaangażowanie Europy w 
projekty pokojowe wychodzące poza 
udostępnienie instrumentu pomocy 
finansowej okazało się niezwykle ważne, 
ponieważ UE wykazała się neutralną 
postawą, wiedzą i długofalową wizją 
działania w ramach prac nad programem,

B. mając na uwadze, że udział UE w 
programie PEACE miał i wciąż ma 
ogromne znaczenie o nader pozytywnym 
wydźwięku, a zaangażowanie Europy w 
projekty pokojowe wychodzące poza 
udostępnienie instrumentu pomocy 
finansowej okazało się niezwykle ważne, 
ponieważ UE wykazała się neutralną 
postawą, wiedzą i długofalową wizją 
działania w ramach prac nad programem,

Or. en

Poprawka 4
James Nicholson

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że UE dostrzegła 
związek między ubóstwem, sposobem 
rządzenia a konfliktami, czego wyrazem 
jest na przykład wspomniany wyżej 
komunikat Komisji na temat sposobu 
sprawowania rządów i rozwoju,

skreślony

Or. en

Poprawka 5
James Nicholson

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że proces pojednania 
zachodzi na różnych szczeblach, tj. na 
szczeblu politycznym bądź krajowym, 

D. mając na uwadze, że proces pojednania 
zachodzi na różnych szczeblach oraz że 
należy zachęcać do wzięcia w nim udziału, 
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wspólnotowym lub indywidualnym, oraz 
że jest to akt dobrowolny, którego nie 
można wymusić,

ale nie można go wymusić,

Or. en

Poprawka 6
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że proces pojednania 
zachodzi na różnych szczeblach, tj. na 
szczeblu politycznym bądź krajowym, 
wspólnotowym lub indywidualnym, oraz 
że jest to akt dobrowolny, którego nie 
można wymusić,

D. mając na uwadze, że proces pojednania 
zachodzi na różnych szczeblach, tj. na 
szczeblu politycznym bądź krajowym, 
wspólnotowym lub indywidualnym, oraz 
że jest to akt dobrowolny, którego nie 
można wymusić, ale należy go aktywnie 
planować,

Or. en

Poprawka 7
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że zaprowadzanie 
pokoju i pojednanie to z natury rzeczy 
niebezpieczne przedsięwzięcia oraz że w 
ramach projektów powinna istnieć 
możliwość podejmowania działań o 
charakterze eksperymentalnym,

E. mając na uwadze, że zaprowadzanie 
pokoju i pojednanie to jedyny sposób na 
przezwyciężenie problemów politycznych, 
gospodarczych i społecznych w regionie, 
wobec czego w ramach projektów 
mających na celu przywrócenie zaufania 
powinna istnieć możliwość podejmowania 
działań o charakterze eksperymentalnym,

Or. en
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Poprawka 8
James Nicholson

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że zaprowadzanie 
pokoju i pojednanie to z natury rzeczy 
niebezpieczne przedsięwzięcia oraz że w 
ramach projektów powinna istnieć 
możliwość podejmowania działań o 
charakterze eksperymentalnym,

E. mając na uwadze, że zaprowadzanie 
pokoju i pojednanie to z natury rzeczy 
procesy, których wynik jest niepewny, a 
wiele projektów z trudem się rozpoczyna, 
wobec czego powinna istnieć możliwość 
podejmowania działań o charakterze 
innowacyjnym,

Or. en

Poprawka 9
Jim Higgins

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że granica przez lata 
dzieliła ludzi, doprowadzając do 
powstania i utrwalenia się sieci 
wewnętrznych granic terytorialnych, które 
rozdzielają społeczność, a także mając na 
uwadze, iż jest to kwestia zasadnicza w 
odniesieniu do konfliktu,

F. mając na uwadze, że konflikt w Irlandii 
Północnej doprowadził do powstania 
odrębnych społeczności i głębokich różnic 
społecznych, gospodarczych i 
politycznych,

Or. en

Poprawka 10
James Nicholson

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że praca w ramach 
partnerstwa ze społecznościami lokalnymi 
może wymagać więcej czasu, ponieważ 
obejmuje ona większą liczbę podmiotów i 
procedur; niemniej jednak wyraźnie widać, 
że wynikające stąd dodatkowe korzyści są 
znaczne, gdyż im niższy szczebel 
zarządzania oraz im wyższy stopień 
zaangażowania, tym większa świadomość 
zarówno w odniesieniu do programu, jak i 
UE,

H. mając na uwadze, że praca w ramach 
partnerstwa ze społecznościami lokalnymi 
może wymagać więcej czasu, ponieważ 
obejmuje ona większą liczbę 
zainteresowanych stron i procedur; 
niemniej jednak wyraźnie widać, że 
wynikające stąd dodatkowe korzyści są 
znaczne, gdyż im niższy szczebel 
zarządzania oraz im wyższy stopień 
zaangażowania, tym większa świadomość 
zarówno w odniesieniu do programu, jak i 
UE,

Or. en

Poprawka 11
James Nicholson

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że grupy i osoby w 
dużym stopniu dotknięte konfliktem, które 
wcześniej pozostawały na marginesie, w 
ramach programów PEACE uzyskały 
możliwość wniesienia swojego wkładu w 
dzieło zaprowadzania pokoju; mając na 
uwadze, że projekty służą najbardziej 
zmarginalizowanym grupom społecznym, 
a to poprzez organizację zajęć dla osób 
indywidualnych i grup, takich jak ofiary 
konfliktu, osoby w starszym wieku i osoby 
słabe, niepełnosprawni, ofiary przemocy w 
rodzinie, byli więźniowie i bezrobotna 
młodzież1,

I. mając na uwadze, że grupy i osoby w 
dużym stopniu dotknięte przemocą, które 
wcześniej pozostawały na marginesie, w 
ramach programów PEACE uzyskały 
możliwość wniesienia swojego wkładu w 
dzieło zaprowadzania pokoju; mając na 
uwadze, że projekty służą najbardziej 
zmarginalizowanym grupom społecznym, 
a to poprzez organizację zajęć dla osób 
indywidualnych i grup,

1Program UE na rzecz pokoju i pojednania –
oddziaływanie: FCSEA

Or. en
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Poprawka 12
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Punkt J a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że dalsze wsparcie 
finansowe na rzecz programów mających 
na celu zaprowadzenie pokoju, zwłaszcza 
jeżeli są one skierowane do społeczności i 
grup ochotników, jest niezwykle ważne 
również po wyczerpaniu się środków z 
programu PEACE,

Or. en

Poprawka 13
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Punkt L a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że wiele inicjatyw 
społecznych i ochotniczych 
finansowanych w ramach programu 
PEACE II ma charakter stały i jest 
źródłem istotnych usług głównie dla 
zmarginalizowanych grup w danej 
społeczności oraz że podmioty realizujące 
te inicjatywy oczekują na potwierdzenie, iż 
środki nie zostaną im odebrane i w 
dalszym ciągu będą mogły świadczyć te 
usługi,

Or. en



AM\711782PL.doc 9/17 PE402.797v01-00

PL

Poprawka 14
James Nicholson

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że wiele działań 
prowadzonych w ramach podprogramów 
PEACE, programów związanych z 
Międzynarodowym Funduszem na rzecz 
Irlandii (IFI) i w ramach inicjatywy 
Interreg charakteryzowało się dużym 
podobieństwem, a w niektórych 
przypadkach wysokim stopniem 
powielania tych samych czynności,

N. mając na uwadze, że wiele działań 
prowadzonych w ramach podprogramów 
PEACE, programów związanych z 
Międzynarodowym Funduszem na rzecz 
Irlandii (IFI) i w ramach inicjatywy 
Interreg charakteryzowało się dużym 
podobieństwem, a w niektórych 
dziedzinach pewnym stopniem powielania 
tych samych czynności,

Or. en

Poprawka 15
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt Q preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że odpowiedzialność 
i przejrzystość, zaangażowanie, uznanie 
współzależności pomiędzy wszystkimi 
ludźmi, skuteczne wyeliminowanie 
nierówności, promowanie różnorodności i 
troska o najsłabsze grupy społeczne to 
ważne elementy w procesie zaprowadzania 
pokoju i pojednania,

Q. mając na uwadze, że odpowiedzialność 
i przejrzystość, zaangażowanie, uznanie 
współzależności pomiędzy wszystkimi 
ludźmi, skuteczne wyeliminowanie 
nierówności, promowanie różnorodności i 
troska o najsłabsze grupy społeczne i o 
równość szans to ważne elementy w 
procesie zaprowadzania pokoju i 
pojednania,

Or. en
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Poprawka 16
James Nicholson

Projekt rezolucji
Punkt Q a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że w sprawozdaniu 
tymczasowego komisarza ds. ofiar i osób 
ocalałych1 stwierdzono, iż grupy wsparcia 
działające na rzecz ofiar i osób ocalałych 
są uzależnione od jednorazowego 
finansowania w ramach programu 
PEACE oraz dopatrzono się 
niedostatecznej jasności co do tego, w jaki 
sposób projekty na rzecz ofiar i osób 
ocalałych będą realizowane, jeżeli 
finansowanie w ramach PEACE 
wyczerpie się, a także mając na uwadze, że 
premier i wicepremier Irlandii Północnej 
powołali w ostatnim czasie czterech 
nowych komisarzy ds. ofiar,
1„Wsparcie dla ofiar i osób ocalałych – czym jest 
ludzkie dziedzictwo?” (Support for Victims and 
Survivors  Addressing the Human Legacy), 
styczeń 2007 r.

Or. en

Poprawka 17
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża zadowolenie z wkładu 
programów finansowania PEACE i IFI w 
rozwój gospodarczy i społeczny; dostrzega, 
że przed wdrożeniem IFI na obszarach 
dotkniętych ubóstwem powstało jedno 
centrum przedsiębiorczości, a dzięki 
wsparciu w ramach IFI zamieniło się ono 
na tych obszarach w sieć 32 centrów 

3. wyraża zadowolenie z wkładu 
programów finansowania PEACE i IFI w 
rozwój gospodarczy i społeczny; dostrzega, 
że przed wdrożeniem IFI na obszarach 
dotkniętych ubóstwem powstało jedno 
centrum przedsiębiorczości, a dzięki 
wsparciu w ramach IFI i pomocy lokalnej 
rady okręgowej zamieniło się ono na tych 
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przedsiębiorczości, dzięki czemu wzrasta 
zaufanie i pojawia się nadzieja wśród 
bezpośrednio zainteresowanych;

obszarach w sieć 32 centrów 
przedsiębiorczości, dzięki czemu wzrasta 
zaufanie i pojawia się nadzieja wśród 
bezpośrednio zainteresowanych;

Or. en

Poprawka 18
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że współpracy między 
uczestnikami programów finansowanych w 
ramach PEACE i IFI nie powinno się 
przerywać z chwilą zakończenia programu; 
wzywa resorty rządowe do rozważenia 
możliwości podtrzymania tej pracy, która 
okazała się owocna, w celu 
nieprzerwanego finansowania zasadniczej 
części tej nieocenionej działalności w 
przypadku, gdy wyczerpią się unijne źródła 
finansowania;

4. podkreśla, że współpracy między 
uczestnikami programów finansowanych w 
ramach PEACE i IFI nie powinno się 
przerywać z chwilą zakończenia programu; 
wzywa resorty rządowe do podtrzymania 
tej pracy, która okazała się owocna, w celu 
nieprzerwanego finansowania zasadniczej 
części tej nieocenionej działalności w 
przypadku, gdy wyczerpią się unijne źródła 
finansowania;

Or. en

Poprawka 19
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa rząd Zjednoczonego Królestwa 
oraz rząd Republiki Irlandii do 
wprowadzenia przepisów regulujących 
tymczasowe finansowanie grup 
społecznych i ochotniczych, zwłaszcza w 
celu zabezpieczenia finansowania na 
okres od zakończenia programów w 
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ramach PEACE II do momentu 
rozpoczęcia programów w ramach 
PEACE III;

Or. en

Poprawka 20
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję oraz rząd 
Zjednoczonego Królestwa i rząd Republiki 
Irlandii do podjęcia współpracy z 
komisarzami ds. ofiar i osób ocalałych w 
celu wypracowania mechanizmu 
umożliwiającego grupom wsparcia na 
rzecz ofiar i osób ocalałych otrzymywanie 
w dalszym ciągu pomocy finansowej po 
wyczerpaniu się środków z programu 
PEACE;

Or. en

Poprawka 21
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. mając na uwadze zespół zadaniowy ds. 
Irlandii Północnej, wzywa Komisję do 
tego, aby opracowując przyszłe inicjatywy, 
w oparciu o programy PEACE I i PEACE 
II, ponownie zastosowała podejście 
opierające się na aktywnym 
obywatelstwie; przypomina znaczenie 
sprawiedliwego rozwoju regionów;

5. mając na uwadze zespół zadaniowy ds. 
Irlandii Północnej, wzywa Komisję do 
uwzględnienia potrzeb Irlandii Północnej
w zakresie infrastruktury, ponieważ w 
wyniku przemocy trwającej trzydzieści lat 
jest ona słabo rozwinięta w porównaniu z 
innymi regionami Unii Europejskiej;
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Or. en

Poprawka 22
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. mając na uwadze zespół zadaniowy ds. 
Irlandii Północnej, wzywa Komisję do 
tego, aby opracowując przyszłe inicjatywy, 
w oparciu o programy PEACE I i PEACE 
II, ponownie zastosowała podejście 
opierające się na aktywnym obywatelstwie; 
przypomina znaczenie sprawiedliwego 
rozwoju regionów;

5. mając na uwadze zespół zadaniowy ds. 
Irlandii Północnej, wzywa Komisję do 
tego, aby opracowując przyszłe inicjatywy, 
w oparciu o programy PEACE I i PEACE 
II, ponownie zastosowała podejście 
opierające się na aktywnym obywatelstwie; 
przypomina, jakie znaczenie ma to dla 
stabilizacji procesu pokojowego i 
sprawiedliwego rozwoju całego regionu;

Or. de

Poprawka 23
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do dalszego rozszerzania 
działalności transgranicznej, zwłaszcza że 
miała ona decydujące znaczenie dla 
odnowy społeczności miejskich i wiejskich 
tego obszaru; domaga się dalszego 
rozwijania stosunków o charakterze 
roboczym oraz forów dla sektora 
wolontariatu i sektora publicznego po 
obydwu stronach granicy;

6. wzywa do dalszego rozszerzania 
działalności transgranicznej, zwłaszcza że 
miała ona decydujące znaczenie dla 
odnowy społeczności miejskich i wiejskich 
tego obszaru; domaga się dalszego 
rozwijania współpracy między lokalnymi 
izbami handlowymi a podmiotami sektora 
publicznego;

Or. en
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Poprawka 24
Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do dalszego rozszerzania 
działalności transgranicznej, zwłaszcza że 
miała ona decydujące znaczenie dla 
odnowy społeczności miejskich i wiejskich 
tego obszaru; domaga się dalszego 
rozwijania stosunków o charakterze 
roboczym oraz forów dla sektora 
wolontariatu i sektora publicznego po 
obydwu stronach granicy;

6. wzywa do dalszego rozszerzania 
działalności transgranicznej, zwłaszcza że 
miała ona decydujące znaczenie dla 
odnowy społeczności miejskich i wiejskich 
tego obszaru; domaga się dalszego 
rozwijania stosunków o charakterze 
roboczym oraz forów dla sektora 
wolontariatu i sektora publicznego po 
obydwu stronach granicy, a także dla 
organizacji społecznych, które już działają 
w kontekście transgranicznym;

Or. en

Poprawka 25
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie, które nie 
przyjęły niezbędnych środków 
legislacyjnych mających na celu 
wdrożenie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie europejskiego 
ugrupowania współpracy terytorialnej 
(EUWT), do natychmiastowego podjęcia
stosownych kroków;

7. wzywa rząd Republiki Irlandii do 
wdrożenia rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie europejskiego 
ugrupowania współpracy terytorialnej 
(EUWT) poprzez natychmiastowe podjęcie
stosownych kroków;

Or. en
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Poprawka 26
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do powszechnego korzystania z 
możliwości konsultacji na małą skalę i z 
naciskiem na kwestie lokalne w ramach 
programów finansowania oraz podkreśla 
znaczenie stworzenia mechanizmów 
umożliwiających zatwierdzanie 
niewielkich środków w celu szybkiego 
udzielenia wsparcia finansowego z 
przeznaczeniem na prace niezbędne oraz 
takie, których rezultatów nie można 
dokładnie zmierzyć;

8. wzywa do powszechnego korzystania z 
możliwości konsultacji na dużą i małą 
skalę i z naciskiem na kwestie lokalne w 
ramach programów finansowania oraz 
podkreśla znaczenie stworzenia 
mechanizmów umożliwiających 
długofalowy zrównoważony rozwój i 
mogących przysłużyć się społecznościom 
lokalnym;

Or. en

Poprawka 27
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do uproszczenia procedury 
realizacji, tak aby mniejsze projekty miały 
równe szanse; ponadto wzywa do 
zmniejszenia stopnia uciążliwości 
mechanizmów sprawozdawczości w 
ramach PEACE dla odbiorców niskich 
dotacji;

9. wzywa do ograniczenia biurokracji, tak 
aby małe projekty nie były przeciążone;

Or. en
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Poprawka 28
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. dostrzega długoterminowy i 
ewolucyjny charakter procesu 
zaprowadzania pokoju i zauważa, że 
stabilny rozwój prowadzący do pokoju i 
pojednania wymaga czasu; domaga się 
szerszych ram czasowych dla 
poszczególnych dotacji, aby skutki 
projektów mogły zacząć być odczuwalne;

10. dostrzega długoterminowy i 
ewolucyjny charakter procesu 
zaprowadzania pokoju i zauważa, że 
stabilny rozwój prowadzący do pokoju i 
pojednania wymaga czasu; domaga się 
szerszych ram czasowych dla 
poszczególnych dotacji, aby skutki 
projektów mogły zacząć być odczuwalne; 
zauważa, że nie tylko inicjatywy 
gospodarcze, ale również inicjatywy 
kulturalne i sportowe w znacznym stopniu 
przyczyniają się do pokoju i pojednania i 
dlatego należy je w dalszym ciągu 
wspierać;

Or. de

Poprawka 29
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że sektor gospodarki 
społecznej jest podsektorem sektora 
wolontariatu i sektora publicznego, z 
którymi konsultacje mają istotne znaczenie 
ze względu na rozwój lokalnych strategii i 
obszarów; uważa, że inne lokalne 
przedsiębiorstwa również odgrywają 
istotną rolę;

11. zauważa, że sektor gospodarki 
społecznej jest podsektorem sektora 
wolontariatu i sektora publicznego, z 
którymi konsultacje mają istotne znaczenie 
ze względu na rozwój lokalnych strategii i 
obszarów; uważa, że inne lokalne 
przedsiębiorstwa mają również istotny 
wpływ;

Or. en
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Poprawka 30
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że rozwój obszarów 
wiejskich wymaga większego stopnia 
synergii między finansowaniem rozwoju 
obszarów wiejskich a finansowaniem 
rozwoju regionalnego, niż miało to miejsce 
dotychczas;

12. podkreśla, że rozwój obszarów 
wiejskich wymaga większego stopnia 
synergii między finansowaniem rozwoju 
obszarów wiejskich a finansowaniem 
rozwoju regionalnego oraz między 
ochroną środowiska, turystyką 
ekologiczną oraz wytwarzaniem i 
wykorzystaniem energii ze źródeł 
odnawialnych, niż miało to miejsce 
dotychczas;

Or. en
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