
DT\683723CS.doc PE 393.959v01-00
Externí překlad

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro regionální rozvoj

7. 9. 2007

PRACOVNÍ DOKUMENT
o hodnocení programu Peace a strategiích pro budoucnost

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodajka: Bairbre de Brún



PE 393.959v01-00 2/8 DT\683723CS.doc
Externí překlad

CS

1. SOUVISLOSTI

Program EU pro mír a usmíření (PEACE II) byl programem, který následoval po zvláštním 
podpůrném programu pro mír a usmíření v období 1995–1999 (PEACE I). Současný program 
PEACE III (2007–2013) přebírá strukturu předešlého programu a jeho cílem je posílit mírový 
proces v Irsku, aby se v regionu podpořila mírumilovná a stabilní společnost a prosazovalo se 
usmíření.

Program je přínosem pro mnohá odvětví, skupiny a komunity, jež konflikt obzvláště zasáhl, 
a podporuje mezikomunitní projekty. Místní partnerské struktury a nevládní organizace 
spravovaly největší část finančních prostředků v rámci programu PEACE, které mají různým 
částem komunity poskytovat příležitost k setkávání a práci na komunitní úrovni.

Řídícím orgánem programu je Útvar EU pro speciální programy (SEUPB). Monitorovací 
výbor tvoří klíčoví regionální partneři (rovnoměrně vybraní ze severní i jižní strany hranice).

Během trvání programu byly v rámci mírového procesu podpořeny dva hlavní prvky 
programu, tj. hospodářský a sociální rozvoj a řešení následků konfliktu v Irsku, a to v pěti 
prioritách, jimiž jsou:

• hospodářská obnova,
• sociální integrace, začlenění a usmíření, přičemž prioritu mají ohrožené skupiny 

v oblastech nejvíce zasažených konfliktem, v oblastech rozhraní a v oblastech 
s nedostatečnou komunitní infrastrukturou,

• místní strategie pro obnovu a rozvoj,
• podpora regionu, který se bude zaměřovat na vnější vztahy a budoucnost, 

prosazováním dialogu mezi regiony EU o hospodářských, sociálních 
a environmentálních otázkách a

• přeshraniční spolupráce – hospodářská, sociální a kulturní spolupráce.

Přístup, jímž se program řídí v posledních letech, uspěl při řešení otázek usmíření mezi 
zúčastněnými stranami a rozšíření vlivu finančních prostředků EU na ty části komunity, které 
by jich jinak nemohly využívat. Zpráva z vlastní iniciativy, vycházející z tohoto pracovního 
dokumentu, se snaží popsat zkušenosti získané v programu EU, pokud se týká pozitivních 
výsledků a osvědčených postupů, a zdůraznit, co se může zlepšit, jaké problémy je třeba řešit 
a z čeho se poučit. Poskytne příklady, jak mohou regiony nejlépe přistupovat k politikám 
a programům Společenství a podílet se na nich. Poučení z programu PEACE by mohlo 
napomáhat při poskytování podpory dalším oblastem, kde kdysi probíhaly konflikty, ať již 
v rámci hranic EU nebo mimo ně.

V rámci priorit programu budou některé aspekty a přístupy prozkoumány mnohem 
podrobněji, například místní partnerství, účast na místní úrovni, správa věcí veřejných, 
přeshraniční spolupráce, mezikomunitní záležitosti a sociální začlenění/rovnost. 

Od roku 1989 je EU jedním z hlavních přispěvatelů Mezinárodního fondu pro Irsko (IFI). Do 
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návrhu zprávy bude zahrnut i vztah mezi IFI a programem PEACE.

Kromě toho využije zpravodajka příležitosti a předloží návrhy týkající se nových strategií 
a také uvede, jak mohou evropské programy regionální pomoci přispět k regionálnímu rozvoji 
v Evropě. Toho by mohlo být dosaženo zaměřením se na nové způsoby spolupráce, pomocí 
při budování kapacit, hledáním prostředků k podpoře inovací a usnadňováním přeshraničního 
rozvoje, což jsou katalyzátory sociálního začlenění a rozvoje. Návrh zprávy se snaží přinášet 
inovativní doporučení a hledat myšlenky a řešení týkající se programů strukturálních fondů 
EU obecně. Součástí zde uvedených otázek budou očekávání do budoucna ohledně Irska 
a dalších programů EU. 

Cílem tohoto pracovního dokumentu, jenž tvoří základ zprávy z vlastní iniciativy, je rozšíření 
diskuse. Zpravodajka se velmi podrobně zabývala otázkami uvedenými v tomto dokumentu, 
aby mohla dodat další podklady a myšlenky pro návrh nové zprávy o programu PEACE.

2. OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ

2.1 Účast Evropské unie v programu PEACE má velký význam; evropské propojení 
s projektem budování míru je důležité a Unie uznává, že existuje spojitost mezi 
chudobou, řádnou správou věcí veřejných a konfliktem. Navíc řada současných 
členských států a mnoho nových kandidátských zemí, například na západním Balkánu,
konflikt ve své historii prodělala. Pokud se irský konflikt zasadí do širších evropských 
souvislostí, mohou se získat cenné vnější orientační body. Rovněž úloha EU je 
významnější než pouhé poskytování finančních nástrojů, protože je neutrální 
autoritou, jež má pro vytváření programu potřebné odborné znalosti a dlouhodobou 
vizi. 

2.2 V souvislosti s předcházením konfliktům a rozvojem a budováním míru si všichni 
stále více uvědomují, že samotný hospodářský rozvoj, jakkoli může být významný, 
nemůže zajistit udržitelný mír. Je třeba jej chápat v různých souvislostech, a to jak 
u mezinárodních, tak i regionálních konfliktů. Nejdůležitějším faktorem v této oblasti 
je spravedlivý rozvoj a rovněž opatření zaměřená na podporu účinné správy věcí 
veřejných a stabilní společnosti. Často se zdůrazňuje zásadní význam všem 
dostupného a fungujícího zprostředkování při odvracení násilných konfliktů.

2.3 PEACE I poskytl důležité struktury a pobídky, které vytvořily lepší podmínky pro 
spolupráci v regionech s nedostatečnou mezikomunitní spoluprací a s nedostatečnými 
strukturami sociálního zapojení. Poskytl příležitosti k zapojení a dialogu a přiblížil 
lidem rozhodování a odpovědnost za rozvoj komunity. Obě komunity i přes značné 
obtíže program PEACE I přijaly díky činnosti komunitních financujících subjektů, 
čímž přispěly k celkovému cíli zlepšit sociální a hospodářské podmínky 
prostřednictvím přímého kontaktu s místními komunitami. 

  
1 Viz například sdělení Komise o správě věcí veřejných a rozvoji (KOM(2003)0615).
2 Jak se konstatuje v Soluňském prohlášení ze summitu EU a států západního Balkánu ze dne 21. června 2003.
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2.4 Partnerství je velice důležité; různé programy PEACE související s dobrovolnými 
a komunitními organizacemi, zejména ty, které upřednostňovaly boj proti chudobě 
a sociální začlenění, byly úspěšné. Chudoba sama o sobě nevytváří násilný konflikt, 
ale spolu s dalšími příčinami zvyšuje jeho pravděpodobnost.

2.5 Struktura konzultačních postupů a podoba programů byly stejně důležité jako samotný 
program.

2.6 Spolupráce s místními komunitami zabere pravděpodobně více času, ale získaná 
přidaná hodnota je zásadní – na čím nižší úrovni probíhá řízení a účast, tím lepší je 
povědomí o programu i EU.

2.7 Vytvářením kontaktů a budováním důvěry se účastníci vzdělávají a mění své negativní 
názory. Cílem by mělo být větší vzájemné porozumění a respekt na všech úrovních. 
Podpora vzájemného porozumění mezi mladými lidmi také pomůže budoucím 
vedoucím představitelům pochopit historii a kulturu obou komunit.

2.8 Mezikomunitní aspekty kvalitně přispívaly k dosažení cílů programu. Zde je důležité, 
že programy vybízí mnoho různých účastníků k tomu, aby usilovali o společný cíl 
nebo přínos, a mohou pomoci při vytváření modelů zapojení veřejnosti do tvorby 
politik. Dobře si vedly ženské skupiny, zejména v tom, jak byly prezentovány. Při 
budování míru hrály velmi pozitivní úlohu.

2.9 Mnoho sociálních, hospodářských a kulturních činností běžných jinde v Evropě 
v Irsku neexistuje v přeshraničním rozměru. Další činnosti jsou již po celé roky 
přerušeny. Pro dosažení cílů programu byly důležité přeshraniční aspekty, běžné 
přeshraniční sociální, hospodářské a kulturní činnosti a rovněž projekty určené 
k prozkoumání vizí společnosti v budoucnu.

2.10 Skupiny, jež byly dříve na okraji společnosti, dostaly možnost aktivně napomáhat při 
budování míru prostřednictvím spolupráce s ohroženými skupinami a těmi, kteří byli 
konfliktem zasaženi nejvíce.

2.11 Financování v rámci IFI (Mezinárodního fondu pro Irsko) je často doplňkové a oba 
programy umožnily projektům dosáhnout fáze, v níž měly přístup k dalším finančním 
prostředkům EU, jako je například Interreg.
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3. ÚSPĚŠNÉ PŘÍPADY PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH PROGRAMEM 
PEACE

Projekt: Mezikulturní spolupráce mezi Ballymacarretem a Ballybofey

Ballymacarretská umělecká a kulturní společnost (The Ballymacarret Arts and Cultural 
Society), založená v roce 1996, obdržela finanční prostředky z programu PEACE I na 
společný divadelní projekt s podobnými organizacemi v pohraničních hrabstvích na jihu 
Irska. Kvůli posílení a rozvoji této přeshraniční a zejména mezikulturní spolupráce 
pokračovala dvě partnerská sdružení v rozvoji svého „Projektu kulturních cest“ umožňujícího 
setkávání mladých lidí z unionistické komunity v Ballymacarretu ve východní části Belfastu 
a mladých lidí z Ballybofey v hrabství Donegal, aby porovnávali a objevovali vzájemné 
kulturní rozdíly a obohacovali se jimi.

Projekt financovaný z programu PEACE II se skládal ze šesti „kulturních studijních 
partnerství“, jichž se účastnili mladí lidé ze dvou komunit – komunity v Ballymacarretu 
a v Ballybofey. Každé partnerství vypracovalo moduly týkající se klíčových témat, což 
účastníkům umožnilo lépe se vzájemně poznat a naučit se hledat společné základy 
a vyzdvihovat odlišnosti. Učili se překonávat překážky, a to jak za hranicemi, tak v blízkosti 
svých domovů.

Tato přeshraniční spolupráce mezi Ballymacarretem a Ballybofey je příkladná ze dvou 
důvodů. Zaprvé je postavena na iniciativě mladých účastníků, čímž odráží filozofii programu 
PEACE, směřující zdola nahoru. Zadruhé se tito mladí lidé dozvěděli více o politických 
a rozhodovacích strukturách společnosti a nenásilně za vzájemné pomoci prozkoumali 
aktuální otázky.

Účastníci projektu pocházeli ze skupin na okraji společnosti a ohrožených skupin ve 
znevýhodněných oblastech. Projekt se zaměřil na začlenění, budování důvěry a podporování 
vzájemné úcty. Některé oblasti, jež se projektu účastnily, se nacházely v ohnisku 
přetrvávajícího konfliktu mezi komunitami.

Projekt: Ženy spoluvytvářející společnost bez násilí

Tento projekt se zaměřil na ženy z rozdílných komunit. Byl zaměřen na rozvíjení schopností 
a sebedůvěry žen prostřednictvím řady kurzů zakončených akreditací. Program uznává 
genderovou povahu konfliktu a úlohu žen při budování míru a zaměřuje se na ženy ze skupin 
se zájmem na prosazování rovnosti a z menšinových skupin.

Středisko pro ženy v Letterkenny je příkladem toho, že se projekt zabýval usmířením, protože 
sociální začlenění je ústředním bodem procesu usmíření. Program se zaměřoval na ženy 
znevýhodněné na trhu práce na základě nedostatečného formálního vzdělání, domácích 
povinností atd. Když se zaměřil na odlišnou skupinu účastnic, byla akceptována rozmanitost 
a kompromis a účastnice byly vybízeny, aby se smířily s minulostí a učinily krok vpřed pro 
zajištění bezpečnější a lepší komunity. Informační kampaně a postupné vytváření vztahů 

  
3 Výroční zpráva 2005, program EU pro mír a usmíření, SEUPB, s. 35–36.
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pomohly při řízení projektu a zvyšování počtu účastnic z obou komunit.

Projekt: Projekt aktivního občanství mládeže v hrabstvích Cavan a Monaghan 
(CMYAC)

Tento projekt byl společnou iniciativou výborů pro rozvoj v hrabstvích Cavan a Monaghan, 
jejímž cílem bylo podporovat mladé lidi v zapojování do demokratického procesu 
a v rozvíjení kulturního a sociálního povědomí o životě v pohraničním hrabství. Hodnocení 
projektu ukázalo, že aktivně podpořil mládež a její schopnost zapojit se do demokratického 
procesu i úplnou informovanost o vlastní komunitě. Projekt představuje příklady osvědčených 
postupů tím, že je zaměřen na mladé účastníky, prostřednictvím modelů ochrany dítěte 
a zahrnutím sektoru mládeže do svých řídících struktur a svých činností. Multikulturní 
projekt, diskuse o následcích konfliktu a přeshraniční studijní cesty týkající se budování míru 
a mírových demonstrací aktivně zlepšují informovanost a úctu k rozmanitosti a kultuře.

4. POUČENÍ

4.1 Mírový proces v Irsku ukazuje, že základním řešením konfliktů v pluralitních 
společnostech spočívá v komplexním, participativním, nenásilném a evolučním 
procesu.

4.2 Zapojení dobrovolných skupin, organizací pro rozvoj komunity a nevládních 
organizací přispělo k poznání ohledně řešení konfliktů a nenásilí, mimo jiné tím, že 
byly překonány geografické, politické, kulturní a náboženské rozdíly. Proto přispělo 
k větší důvěře a porozumění a zmírnění obav a napětí na úrovni jednotlivců 
i komunity.

4.3 Nezbytnou součástí budování míru je posílení místních pravomocí a občanské 
společnosti. Zapojením občanské společnosti se zlepší úroveň správního systému. 
Výsledkem budování míru a podpory usmíření by mělo být nalezení nových způsobů 
tvorby správy věcí veřejných a politik.

4.4 Měly by se podporovat konzultace na menších konferencích, aby se zajistil program 
s širokým rozsahem; taková příležitost byla promarněna při práci na programu 
PEACE II, například některé zúčastněné strany, především ty, které se zabývají bojem 
proti chudobě a sociálním začleněním, nedostaly stejnou příležitost pro vyjádření 
svých názorů. Kromě toho musí různým úrovním účasti odpovídat různé úrovně 
financování.

4.5 Měly by probíhat rozsáhlé konzultace týkající se různých programů financování –
drobných a místně zaměřených. Je důležité provádět plány, které by umožnily 
schvalování malých grantů, jejichž pomocí se financují nezbytné nepříspěvkové 
činnosti.

  
4 Výroční zpráva 2005, program EU pro mír a usmíření, SEUPB, s. 45–46.
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4.6 Program PEACE poskytl lidem v Irsku možnosti prostřednictvím vzdělávání a využití 
vlastních kulturních zdrojů. Pomohl v lidech podnítit kritické vědomí a podpořil je 
v tom, aby si sami intenzivně uvědomovali místní dění.

4.7 Přeshraniční činnost byla při obnově rozdělených městských a venkovských komunit 
velice důležitá. Tato činnost by se však mohla dále rozvíjet. Obecně by mělo být 
zřejmé, že financované projekty jsou přeshraničními projekty; toho by se mohlo 
dosáhnout prostřednictvím financujících skupin a komunit, které mají zájem na 
vzájemném jednání přesahujícím kulturní a regionální hranice, ve střednědobém nebo 
dlouhodobém horizontu.

4.8 Spolupráce mezi účastníky spojenými s programy financování EU, zejména 
v konfliktních oblastech, by neměla skončit zároveň s programem; práce na budování 
míru musí v nadcházejících letech pokračovat. Musíme se zamyslet nad tím, jak 
můžeme pokračovat v přínosné činnosti, která umožňuje dobrovolným a komunitním 
organizacím posilovat proces míru a usmiřování na irském ostrově.

4.9 Financující subjekty by měly zajistit, že jejich granty budou v souladu s požadavky 
EU a že budou konkrétně souviset s nepokoji mezi katolíky a protestanty a jejich 
následky. Pokud se týká například programu PEACE, měly by finanční prostředky 
aktivně podporovat usmíření.

4.10 Kromě zprostředkování mezi těmi, kdo byli konfliktem nejvíce zasaženi, usnadňuje 
aktivní účast přístup k rozvoji směřující zdola nahoru, který je přímo zaměřen na 
kulturní rozmanitost a který poskytuje nejtěsnější spojení s cíli programu, jež odlišují 
hospodářská opatření v rámci programu PEACE od dalších iniciativ regionálního 
rozvoje.

4.11 Ukázalo se, že mnoho činností podprogramů PEACE, programů IFI a iniciativy 
Společenství Interreg se navzájem velmi podobá a v některých případech dochází 
k jejich značnému překrývání. Společné financování projektů v rámci rozdílných 
programů představovalo riziko dvojího započítávání při hodnocení dopadu programů 
a propagaci jednotlivých programů. To představovalo rovněž nebezpečí, že se zpomalí 
provádění dalších programů.5 Poučit se z toho lze v tom smyslu, že by měl být 
především posílen regulatorní postup, aby se zvýšila účinnost financování.

4.12 Velký zájem veřejnosti o program PEACE zřetelně přispěje k plnění jeho cílů. Kromě 
toho by měla být vytvořena databáze jako vzdělávací nástroj sloužící budování míru 
a usmíření doma i v zahraničí.

5. OČEKÁVÁNÍ

  
5 Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 7/2000 o Mezinárodním fondu pro Irsko a speciálním podpůrném programu 
pro mír a usmíření v Severním Irsku a příhraničních regionech Irska (1995 až 1999) spolu s odpověďmi Komise 
(2000/C 146/01, bod 58).
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5.1 Účast je nejdůležitější při návrhu a provádění programů ve strukturálních fondech 
a Fondu soudržnosti; musí se nadále rozvíjet a mít trvalou perspektivu. Tato 
dlouhodobá perspektiva by měla být zohledněna při vytváření pracovní skupiny 
Evropské komise, jejíž založení bylo nedávno navrženo.6

5.2 Dobrovolný sektor je dobře znám svými úspěchy v boji proti sociálnímu úpadku 
a napětí a má předpoklady pro rozvíjení a poskytování přímých služeb, zejména 
nejvíce znevýhodněným osobám ve společnosti. Tyto zkušenosti by se měly více 
využívat v různých programech regionálního rozvoje.

5.3 Kromě rozvojové pomoci je třeba rovněž soustavná práce. Tato práce by měla být 
řízena tak, aby se dosáhlo co nejsoudržnějších činností, jež by si navzájem 
neodporovaly. Toho může být dosaženo postupným prováděním řady různých 
konzultací, přičemž je zřejmé, že rychlá práce se vždy nemusí rovnat práci efektivní 
a že si intenzivní udržitelný rozvoj směřující k míru a usmíření vyžádá čas. Tyto 
aspekty by měly být klíčové při hodnocení programů. Současně mají vlády zvláštní 
odpovědnost za zajištění těchto celkových dimenzí.

5.4 Lze prohlásit, že program PEACE má hodnotu při zajišťování činností, které přispívají 
k sociálním a hospodářským příležitostem dotčených komunit. Místní podniky jsou 
důležitými aktéry a mohou tvořit důležitou část řešení a současně podporovat 
předcházení konfliktům a budování míru tím, že vytvoří celou řadu strategií řízení 
a partnerství s ostatními aktéry a budou prosazovat mír. Může být proto důležité 
podporovat rozšíření obecné definice občanské společnosti tak, aby byli do plánování 
strategií rozvoje a budování míru zahrnuti i aktéři z místního podnikatelského sektoru. 
V tomto ohledu má obzvláštní význam sociální hospodářství.

5.5 Evropská komise by měla zajistit, že opatření prováděná v rámci programu PEACE 
a činnosti pracovní skupiny budou mít dostatečnou publicitu. Veřejnost musí mít 
dostatek informací a je třeba předejít nejasnostem ohledně vztahu mezi různými 
programy EU.

  
6 Během své návštěvy Belfastu dne 1. května 2007 oznámil Jose Manuel Barroso, předseda Evropské komise, 
vytvoření pracovní skupiny Komise, která bude zjišťovat, jak zlepšit přístup regionu k politikám a programům 
Společenství a zapojení do nich. Politickým vedením této pracovní skupiny byla pověřena komisařka pro 
regionální politiku, paní Danuta Hübnerová.
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