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Ändringsförslag 1
James Nicholson

Förslag till resolution
Beaktandeled 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 20 oktober 2003 om 
styre och utveckling (KOM(2003)0615),

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2
James Nicholson

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Syftet med EU-programmen Peace I och 
Peace II var att säkra fred och de bestod av 
två huvuddelar: att ta vara på de 
möjligheter som följer i fredsprocessens 
spår och ta itu med den ärvda konflikten i 
Irland.

A. Syftet med EU-programmen Peace I och 
Peace II var att säkra fred och de bestod av 
två huvuddelar: att ta vara på de 
möjligheter som följer i fredsprocessens 
spår och ta itu med det ärvda våldet i 
Irland.

Or. en

Ändringsförslag 3
Jim Higgins

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. EU:s engagemang genom 
Peace-programmet var mycket värdefullt. 
EU:s koppling till ett fredsskapande projekt 
är betydelsefull och EU:s roll går också 
längre än att tillhandahålla finansiella 

B. EU:s engagemang genom 
Peace-programmet var och är mycket 
värdefullt. EU:s koppling till ett 
fredsskapande projekt är betydelsefull och 
EU:s roll går också längre än att 
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instrument, eftersom det är en neutral 
instans med stor sakkunskap och 
långsiktiga visioner för utformningen av 
programmet.

tillhandahålla finansiella instrument, 
eftersom det är en neutral instans med stor 
sakkunskap och långsiktiga visioner för 
utformningen av programmet.

Or. en

Ändringsförslag 4
James Nicholson

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. EU bekräftar sambandet mellan 
fattigdom, styrning och konflikter, t.ex. i 
kommissionens ovannämnda meddelande 
om styre och utveckling.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 5
James Nicholson

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Försoningsprocessen fungerar på olika 
nivåer, dvs. på politisk eller nationell 
nivå1, eller på samhällelig eller individuell 
nivå, och försoning är en frivillig handling 
som inte kan påtvingas parterna².

D. Försoningsprocessen fungerar på olika 
nivåer, och försoning kan främjas men 
inte påtvingas parterna2.

Or. en

                                               
1 Publikation av Gráinne Kelly och Brandon Hamber: ”Coherent, contested or confused? Views on 
reconciliation in Northern Ireland”, framlagd vid ”Reconciliation: Rhetoric or Relevance? A roundtable 
discussion on concepts and practices of reconciliation”, Belfast den 9 juni 2004.
2 International IDEA – Institutet för demokrati- och valstöd (2003). ”Reconciliation after Violent Conflict: A 
Handbook.” International IDEA, Stockholm.
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Ändringsförslag 6
Elisabeth Schroedter

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Försoningsprocessen fungerar på olika 
nivåer, dvs. på politisk eller nationell nivå³, 
eller på samhällelig eller individuell nivå, 
och försoning är en frivillig handling som 
inte kan påtvingas parterna4.

D. Försoningsprocessen fungerar på olika 
nivåer, dvs. på politisk eller nationell nivå1, 
eller på samhällelig eller individuell nivå, 
och försoning är en frivillig handling som 
inte kan påtvingas parterna2, men som 
aktivt bör planläggas.

Or. en

Ändringsförslag 7
Elisabeth Schroedter

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Insatser för att skapa fred och försoning 
är farliga till sin natur, och det bör därför 
finnas utrymme att experimentera i 
samband med projekt på detta område.

E. Insatser för att skapa fred och försoning 
är de enda sätten att lösa politiska, 
ekonomiska och sociala problem i 
regionen, och det bör därför finnas 
utrymme att experimentera i samband med 
projekt för uppbyggande av förtroende.

Or. en

                                               
1 Publikation av Gráinne Kelly och Brandon Hamber: ”Coherent, contested or confused? Views on reconciliation 
in Northern Ireland”, framlagd vid ”Reconciliation: Rhetoric or Relevance? A roundtable discussion on concepts 
and practices of reconciliation”, Belfast den 9 juni 2004.
2 International IDEA – Institutet för demokrati- och valstöd (2003). ”Reconciliation after Violent Conflict: A 
Handbook.” International IDEA, Stockholm.
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Ändringsförslag 8
James Nicholson

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Insatser för att skapa fred och försoning 
är farliga till sin natur, och det bör därför 
finnas utrymme att experimentera i 
samband med projekt på detta område.

E. Insatser för att skapa fred och försoning 
är riskabla till sin natur, och många 
projekt har startsvårigheter; det bör därför 
ges utrymme för innovation.

Or. en

Ändringsförslag 9
Jim Higgins

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Gränsen har skiljt folken åt i åratal och 
har därmed gett upphov till ett nät av 
inhemska territorialgränser som har 
splittrat samhället. Detta är en central 
faktor i konflikten.

F. Konflikten i Nordirland skapade 
åtskiljda samhällen, vilket har ledde till 
djupa sociala, ekonomiska och politiska 
klyftor.

Or. en

Ändringsförslag 10
James Nicholson

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Arbetet med partnerskap på lokal nivå 
är sannolikt mer tidskrävande, eftersom det 
omfattar fler aktörer och fler förfaranden, 
men vinsterna är avgörande – ju lägre nivå 
administrationen och deltagandet sker på 
desto större blir kunskaperna om både 

H. Arbetet med partnerskap på lokal nivå 
är sannolikt mer tidskrävande, eftersom det 
omfattar fler deltagare och fler 
förfaranden, men vinsterna är avgörande –
ju lägre nivå administrationen och 
deltagandet sker på desto större blir 
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programmet och EU. kunskaperna om både programmet och EU.

Or. en

Ändringsförslag 11
James Nicholson

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Tidigare marginaliserade grupper och 
personer som drabbats mycket hårt av 
konflikten kunde aktivt delta i 
fredsskapande insatser inom ramen för 
Peace-programmen. Projekten gynnar de 
mest marginaliserade samhällsgrupperna 
genom verksamheter för enskilda personer 
och grupper, som t.ex. konfliktoffer, äldre 
och sårbara personer, funktionshindrade, 
offer för våld i hemmet, f.d. fångar och 
arbetslösa ungdomar.1

I. Tidigare marginaliserade grupper och 
personer som drabbats mycket hårt av 
våldet kunde aktivt delta i fredsskapande 
insatser inom ramen för 
Peace-programmen. Projekten gynnar de 
mest marginaliserade samhällsgrupperna 
genom verksamheter för enskilda personer 
och grupper.

Or. en

Ändringsförslag 12
Marian Harkin

Förslag till resolution
Skäl Ja (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ja. Det är synnerligen viktigt att 
fredsskapande program, särskilt sådana 
som omfattar samhälls- och 
frivilliggrupper, fortsätter att beviljas 
ekonomiskt stöd också efter det att 
finansieringen ur Peace-programmet har 
upphört.

                                               
1 EU:s program för fred och försoning – ”The impact: FCSEA”.
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Or. en

Ändringsförslag 13
Marian Harkin

Förslag till resolution
Skäl La (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

La. Flera samhällsinitiativ och frivilliga 
initiativ som finansieras inom ramen för 
Peace II pågår kontinuerligt och genom 
dessa tillhandahålls i synnerhet 
marginaliserade grupper viktiga 
samhällstjänster, och man väntar på 
bekräftelse om bidrag för att kunna 
fortsätta att tillhandahålla dessa tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 14
James Nicholson

Förslag till resolution
Skäl N

Förslag till resolution Ändringsförslag

N. Många åtgärder inom 
Peace-underprogrammen, IFI-programmen 
och gemenskapsinitiativet Interreg var 
likartade, och det handlade i stor
utsträckning om överlappande 
verksamheter.

N. Många åtgärder inom 
Peace-underprogrammen, IFI-programmen 
och gemenskapsinitiativet Interreg var 
likartade, och det handlade i viss
utsträckning om överlappande 
verksamheter inom vissa områden.

Or. en
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Ändringsförslag 15
Elisabeth Schroedter

Förslag till resolution
Skäl Q

Förslag till resolution Ändringsförslag

Q. Ansvarighet och öppenhet, deltagande, 
erkännande av alla folks ömsesidiga 
beroende, undanröjande av orättvisor, 
främjande av mångfald och 
hänsynstagande till sårbara grupper är 
viktiga delar av fredsskapandet och 
försoningen.

Q. Ansvarighet och öppenhet, deltagande, 
erkännande av alla folks ömsesidiga 
beroende, undanröjande av orättvisor, 
främjande av mångfald, hänsynstagande till 
sårbara grupper samt lika möjligheter är 
viktiga delar av fredsskapandet och 
försoningen.

Or. en

Ändringsförslag 16
James Nicholson

Förslag till resolution
Skäl Qa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Qa. I rapporten från 
interimskommissionären för offer och 
överlevande1 påpekades det att 
stödgrupper för offer och överlevande är 
beroende av engångsfinansiering ur 
Peace-programmet och i rapporten 
konstaterades det att det råder oklarhet 
kring hur projekt för offer och
överlevande kan framskrida när 
Peace-finansieringen faller bort; fyra nya 
kommissionärer för offer har nyligen 
utsetts av den nordirländska 
premiärministern och vice 
premiärministern.

Or. en

                                               
1 Support for Victims and Survivors Addressing the Human legacy, januari 2007.
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Ändringsförslag 17
James Nicholson

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar Peace-
och IFI-finansieringsprogrammens bidrag 
till den ekonomiska och sociala 
utvecklingen. Parlamentet konstaterar även 
att ett företagarcentrum som hade inrättats i 
de eftersatta områdena innan IFI hade 
börjat genomföras nu har utvecklats till ett 
nätverk med 32 företagarcentrum i dessa 
områden med IFI:s hjälp, vilket bidrar till 
att öka självförtroendet och inger hopp hos 
de deltagande.

3. Europaparlamentet välkomnar Peace-
och IFI-finansieringsprogrammens bidrag 
till den ekonomiska och sociala 
utvecklingen. Parlamentet konstaterar även 
att ett företagarcentrum som hade inrättats i 
de eftersatta områdena innan IFI hade 
börjat genomföras nu har utvecklats till ett 
nätverk med 32 företagarcentrum i dessa 
områden med IFI:s och den lokala 
distriktsförvaltningens hjälp, vilket bidrar 
till att öka självförtroendet och inger hopp 
hos de deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 18
Marian Harkin

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att det är 
viktigt att samarbetet mellan deltagarna i 
de program som finansieras genom 
Peace-programmet och IFI inte upphör när 
programmet avslutas. Parlamentet 
uppmanar regeringsdepartementen att 
överväga att fortsätta detta arbete, som har 
visat sig vara både effektivt och värdefullt, 
för att se till att det finansieras via de 
vanliga kanalerna när EU-finansieringen 
upphör.

4. Europaparlamentet betonar att det är 
viktigt att samarbetet mellan deltagarna i 
de program som finansieras genom 
Peace-programmet och IFI inte upphör när 
programmet avslutas. Parlamentet 
uppmanar regeringsdepartementen att 
fortsätta detta arbete, som har visat sig vara 
både effektivt och värdefullt, för att se till 
att det finansieras via de vanliga kanalerna 
när EU-finansieringen upphör.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Marian Harkin

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
regeringarna i både Förenade kungariket 
och republiken Irland att upprätta 
tillfälliga finansieringsarrangemang för 
samhälls- och frivilliggrupper, i synnerhet 
för att minska klyftan mellan avslutandet 
av Peace II-programmet och inledandet 
av Peace III-finansieringsprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 20
James Nicholson

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och regeringarna i 
Förenade kungariket och 
republiken Irland att samarbeta med 
kommissionärerna för offer och 
överlevande i syfte att finna en mekanism 
med hjälp av vilken stödgrupper för offer 
och överlevande kan fortsätta att erhålla 
ekonomiskt stöd efter det att 
Peace-finansieringen upphört.

Or. en
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Ändringsförslag 21
James Nicholson

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att den inrättade 
arbetsgruppen tillämpar strategin för 
aktivt medborgarskap från Peace I- och 
Peace II-programmen när den utarbetar 
framtida initiativ. Parlamentet erinrar om 
vikten av en jämlik utveckling i 
regionerna.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att den inrättade 
arbetsgruppen tillgodoser Nordirlands 
behov i fråga om infrastruktur, eftersom 
trettio år av våld bl.a. resulterat i att 
infrastrukturen är underutvecklad i 
förhållande till andra regioner i EU.

Or. en

Ändringsförslag 22
Elisabeth Schroedter

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att den inrättade 
arbetsgruppen tillämpar strategin för aktivt 
medborgarskap från Peace I- och 
Peace II-programmen när den utarbetar 
framtida initiativ. Parlamentet erinrar om 
vikten av en jämlik utveckling i 
regionerna.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att den inrättade 
arbetsgruppen tillämpar strategin för aktivt 
medborgarskap från Peace I- och 
Peace II-programmen när den utarbetar 
framtida initiativ. Parlamentet erinrar om 
hur viktigt detta är för en stabilisering av 
fredsprocessen och en jämlik utveckling i 
hela regionen.

Or. de
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Ändringsförslag 23
James Nicholson

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar till 
ytterligare utveckling av det 
gränsöverskridande arbetet, med tanke på 
att detta arbete har varit centralt för 
förnyelsen av stads- och 
landsbygdssamhällena i området. 
Parlamentet anser dessutom att det är 
viktigt att frivilligsektorerna och de 
offentliga sektorerna på båda sidor av 
gränsen vidareutvecklar sina 
samarbetsformer och forum.

6. Europaparlamentet uppmanar till 
ytterligare utveckling av det 
gränsöverskridande arbetet, med tanke på 
att detta arbete har varit centralt för 
förnyelsen av stads- och 
landsbygdssamhällena i området. 
Parlamentet uppmanar till 
vidareutveckling av samarbetet mellan 
lokala handelskamrar och offentliga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 24
Bairbre de Brún

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar till 
ytterligare utveckling av det 
gränsöverskridande arbetet, med tanke på 
att detta arbete har varit centralt för 
förnyelsen av stads- och 
landsbygdssamhällena i området. 
Parlamentet anser dessutom att det är 
viktigt att frivilligsektorerna och de 
offentliga sektorerna på båda sidor av 
gränsen vidareutvecklar sina 
samarbetsformer och forum.

6. Europaparlamentet uppmanar till 
ytterligare utveckling av det 
gränsöverskridande arbetet, med tanke på 
att detta arbete har varit centralt för 
förnyelsen av stads- och 
landsbygdssamhällena i området. 
Parlamentet anser dessutom att det är 
viktigt att frivilligsektorerna och de 
offentliga sektorerna på båda sidor av 
gränsen vidareutvecklar sina 
samarbetsformer och forum; detsamma 
gäller frivilligorganisationer som redan 
arbetar på ett gränsöverskridande sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 25
James Nicholson

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som inte har vidtagit de 
nödvändiga rättsliga åtgärderna för att 
genomföra Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1082/2006 av 
den 5 juli 2006 om en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete1 att 
omedelbart göra det.

7. Europaparlamentet uppmanar 
republiken Irlands regering att genomföra 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1082/2006 av 
den 5 juli 2006 om en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete1 att 
omedelbart göra det.

Or. en

Ändringsförslag 26
James Nicholson

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet framhåller att 
samrådet om olika finansieringsprogram, 
småskaliga och lokalt inriktade, måste 
utvidgas, och betonar att det är viktigt att 
systemet gör det möjligt att bevilja mindre 
stödbelopp för att finansiera brådskande 
insatser, vars resultat är svåra att mäta.

8. Europaparlamentet framhåller att 
samrådet om olika finansieringsprogram, 
både stor- och småskaliga och lokalt 
inriktade, måste utvidgas, och betonar att 
det är viktigt att garantera system som
möjliggör långsiktig hållbarhet och kan 
bidra till lokalsamhällena.

Or. en

                                               
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 19.
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Ändringsförslag 27
James Nicholson

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet efterlyser förenklade 
ansökningsförfaranden för att se till att 
mindre projekt inte missgynnas. Dessutom 
bör även Peace-programmets 
rapporteringsmekanismer förenklas för 
att underlätta för bidragsmottagarna.

9. Europaparlamentet efterlyser minskad 
byråkrati för att garantera att små projekt 
inte överbelastas.

Or. en

Ändringsförslag 28
Elisabeth Schroedter

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet konstaterar att 
fredsskapande är en långsiktig 
utvecklingsprocess och att en hållbar 
utveckling mot fred och försoning tar tid. 
Parlamentet uppmanar till en längre 
tidsram för enskilda stöd så att projekten 
får genomslagskraft.

10. Europaparlamentet konstaterar att 
fredsskapande är en långsiktig 
utvecklingsprocess och att en hållbar 
utveckling mot fred och försoning tar tid. 
Parlamentet uppmanar till en längre 
tidsram för enskilda stöd så att projekten 
får genomslagskraft. Parlamentet 
erkänner att inte endast ekonomiska 
initiativ, utan också kultur- och 
sportrelaterade initiativ utgör ett viktigt 
bidrag till fred och försoning, och därför 
bör de fortsättningsvis främjas.

Or. de
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Ändringsförslag 29
James Nicholson

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påpekar att den 
sociala ekonomin är en undersektor till 
frivilligsektorn och den offentliga sektorn, 
och att det därför är viktigt att samråda 
med det lokala näringslivet vid 
utformningen av lokala strategier och 
åtgärdsområden. Andra lokala företag är 
också kraftfulla aktörer.

11. Europaparlamentet påpekar att den 
sociala ekonomin är en undersektor till 
frivilligsektorn och den offentliga sektorn, 
och att det därför är viktigt att samråda 
med det lokala näringslivet vid 
utformningen av lokala strategier och 
åtgärdsområden. Andra lokala företag är 
också inflytelserika deltagare.

Or. en

Ändringsförslag 30
Elisabeth Schroedter

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att 
utvecklingen i landsbygdsområden kräver 
mer omfattande synergier mellan 
finansieringen av landsbygdsutveckling 
och regional utveckling än vad som hittills 
varit fallet.

12. Europaparlamentet betonar att 
utvecklingen i landsbygdsområden kräver 
mer omfattande synergier mellan 
finansieringen av landsbygdsutveckling 
och regional utveckling samt mellan 
naturskydd, ekoturism och produktion 
och utnyttjande av förnybar energi än vad 
som hittills varit fallet.

Or. en
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