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1. CÚLRA

Ba é a bhí sa Chlár AE um Shíocháin agus Athmhuintearas (PEACE II) ná clár a lean Clár 
Taca Speisialta um Shíocháin agus Athmhuintearas 1995-1999 (PEACE I). Leanann PEACE 
III (2007-2013) mar atá faoi láthair struchtúr a bhí ag an chlár roimhe agus is aidhm dó 
próiseas na síochána in Éirinn a dhaingniú chun dul chun cinn i dtreo sochaí atá síochánta 
agus seasmhach a spreagadh agus athmhuintearas sa réigiún a chur chun cinn. 

Téann an clár chun tairbhe raon leathan earnálacha, ceantar, grúpaí agus pobal a ndeachaigh 
an choimhlint i bhfeidhm orthu ar dhóigh ar leith agus spreagann sé tograí trasphobail. 
Bhainistigh struchtúir rannpháirtíochta áitiúla   agus eagraíochtaí neamhrialtasacha an sciar is 
mó den chistiúchán faoi PEACE ar aidhm dó faill a thabhairt chun codanna difriúla den 
phobal teacht le chéile agus obair ag leibhéal an phobail. 

Gníomhaíonn Foras um Chláir Speisialta an AE (FCSAE) mar an tÚdarás Bainistíochta don 
chlár.  Is iad atá ar an Choiste Monatóireachta ná na príomhpháirtnéirí réigiúnacha 
(roghnaíodh go cothrom iad ó thuaidh agus ó dheas).

Cuireadh chun tosaigh an dá phríomheilimint den chlár, is é sin forbairt eacnamaíoch agus 
sóisialta agus dul i ngleic le hoidhreacht na coimhlinte in Éirinn, mar chuid den phróiseas 
síochána, le linn an chláir trí chúig thosaíocht: 

• athnuachan eacnamaíoch 
• imeascadh sóisialta, cuimsitheacht agus athmhuintearas, áit a dtugtar tús áite do 

ghrúpaí leochaileacha sna ceantair ar imir an choimhlint an tionchar is measa orthu, 
ceantair choimhéadain agus ceantair ina bhfuil bonneagar pobail lag;

• straitéisí áitiúla athghiniúna agus forbraíochta;
• réigiún a chur chun cinn a bhfuil dearcadh seachtrach agus forásach aige trí chomhrá 

idir réigiúin AE ar cheisteanna eacnamaíocha, sóisialta agus imshaoil a spreagadh; 
agus

• comhoibriú trasteorann - comhoibriú eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha.

D’éirigh leis an chur chuige a bhí ag an Chlár  le blianta anuas chun aghaidh a thabhairt ar 
athmhuintearas i measc páirtithe leasmhara agus chun tionchar mhaoiniúchán AE a leathnú 
amach chuig an chuid sin den phobal nach mbainfeadh tairbhe as ar shlí eile. Is é atá sa 
tuarascáil ar fhéinthionscnamh atá bunaithe ar an doiciméad oibre seo ná iarracht chun taithí a 
fuarthas ón chlár AE seo a thabhairt chun solais maidir le torthaí dearfacha agus 
sárchleachtais, agus ina theannta sin na nithe is féidir a fheabhsú, na dúshláin atá ann go fóill 
agus na ceachtanna atá le foghlaim a thabhairt chun suntais.  Tabharfaidh sé faoi shamplaí ar 
an dóigh ar féidir le réigiúin teacht ar bheartais agus ar chláir Chomhphobail agus bheith 
páirteach iontu.  D’fhéadfaí ceachtanna ón Chlár PEACE bheith ina chuidiú chun tacaíocht a 
dhearadh i gceantair eile ina raibh coimhlint, laistigh den AE agus thart ar theorannacha an 
AE.

Laistigh de chreat tosaíochtaí an chláir scrúdófar níos grinne roinnt gnéithe agus cur chuige 
áirithe amhail páirtíocht áitiúil, rannpháirteachas ag leibhéal áitiúil, rialachas, comhoibriú 
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trasteorann/críche, cúrsaí trasphobail agus cuimsitheacht shóisialta/ comhionannas.

Ó bhí 1989 ann, ba é an tAE ceann de phríomh-ranníocóirí le Ciste Idirnáisiúnta d’Éirinn 
(CIÉ).  Is aidhm dó go gcuirfear isteach sa dréacht-tuarascáil chomh maith an bhaint idir CIÉ 
agus an clár PEACE. 

Ar a bharr sin, tapóidh an rapóirtéir an deis chun idéanna a mholadh maidir le straitéisí don 
am atá romhainn agus ar an téad sin conas is féidir le cláir chúnaimh réigiúnacha an AE 
gníomhú ar mhaithe le forbraíocht réigiúnach san Eoraip.   Thiocfadh sin a dhéanamh trí aird 
a tharraingt ar bhealaí nua i dtreo comhoibrithe, cuidiú le hacmhainneacht a thógáil, bealaí le 
nuálaíocht a chur chun cinn, forbairt trasteorann a éascú arb iad sin an catalaíoch le haghaidh 
forbraíochta  agus cuimsitheachta sóisialta. Is é atá sa dréacht-tuarascáil ná iarracht chun 
moltaí nuálaíocha a dhéanamh agus teacht ar smaointe agus réitigh i dtaca leis na cláir Cistí 
Struchtúracha AE i gcoitinne. Beidh meascán sna pointí ar ionchais amach anseo, mar sin, 
dírithe ar an saol amach anseo d’Éirinn agus do chláir eile an AE.

Is aidhm don doiciméad oibre seo, atá mar bhonn don tuarascáil ar fhéintionscnamh, ná an 
díospóireacht a leathnú amach. Spíon an rapóirtéir amach na pointí faoi chaibidil sa 
doiciméad le go lorgófar ionchur agus smaointe breise don obair romhainn chun tuarascáil a 
chur i láthair ar an Chlár PEACE. 

2. POINTÍ LE CÍORADH

2.1 Is ríluachmhar gné an Aontas Eorpaigh den Chlár PEACE; is tábhachtach an nasc 
Eorpach maidir le togra a bhaineann le síocháin a thógáil agus aithníonn an tAontas an 
bhaint idir bochtaineacht, dea-rialachas agus coimhlint.1 Mar bhreis ar mhórán de na 
Ballstáit faoi láthair, is iomaí tír aontachais nua mar atá sa Bhalcánach Thiar2, a bhfuil 
stair choimhlintí iontu. D’fhéadfaí, leis an choimhlint in Éirinn  a shuíomh i 
mórchomhthéacs Eorpach, pointí tagartha luachmhara seachtracha a sholáthar.  Thairis 
sin téann ról an AE níos faide ná ionstraim airgeadais a sholáthair agus é ina údarás 
neodrach a bhfuil saineolas agus fís fhadtéarmach aige i dtaca le dearadh an chláir. 

2.2 Tá méadú ar an tuiscint ar chosc ar choimhlintí, ar shíocháin a fhorbairt agus a thógáil 
nach féidir le forbairt eacnamaíoch inti féin, dá thábhachtaí í, síocháin inbhuanaithe a 
chothú. Is gá é a thuiscint i gcomhthéacsanna éagsúla agus i gcoimhlintí idirnáisiúnta 
agus réigiúnacha araon. Gné ríthábhachtach is ea forbraíocht chothromasach sa réimse 
seo, mar aon le gníomhartha chun rialachas éifeachtach agus sochaí sheasmhach a 
chur chun cinn.  Is minic a chuirtear béim ar a ríthábhachtaí atá idirbheartaíocht atá 
cuimsitheach agus marthanach chun choimhlintí foréigeanacha a athrú. 

2.3 Thug PEACE I struchtúir agus dreasachtaí tábhachtacha a mheall comhoibriú i réigiún 
ina raibh easpa comhoibrithe trasphobail agus ina raibh struchtúir laga 
rannpháirtíochta sóisialta. Thug sé deiseanna le haghaidh rannpháirtíochta agus 

  
1 Féach mar shampla Teachtaireacht an Choimisiúin ar Rialachas agus ar Fhorbairt (COM(2003)615)
2 Mar a aithníodh san Fhorógra AE-Balcánach Thiar ó chruinniú mullaigh Thessaloniki 21 Meitheamh 2003
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comhrá agus thug sé cinnteoireacht agus freagracht mar gheall ar fhorbairt phobail 
níos cóngaraí do na daoine. D’aineoinn na ndeacrachtaí suntasacha, ghlac an dá 
phobal le PEACE I mar gheall ar obair comhlachtaí cistiúcháin a bhí lonnaithe sa 
phobal, agus mar sin de ag cuidiú leis an chuspóir foriomlán chun coinníollacha 
sóisialta agus eacnamaíocha a fheabhsú tríd an bhaint dhíreach le pobail áitiúla.  

2.4 Is ríthábhachtach obair pháirtíochta; d’éirigh leis na cláir dhifriúla PEACE a raibh 
baint acu le heagraíochtaí deonacha agus pobail, go háirithe iad siúd le claonadh 
frithbhochtaineachta agus ar son cuimsitheachta sóisialta.  Ní chruthaíonn 
bochtaineacht í féin coimhlint fhoréigeanach, ach méadaíonn an bhochtaineacht mar 
aon le cúiseanna eile an dochúlacht go mbeadh coimhlint fhoréigeanach ann. 

2.5 Bhí struchtúr nósanna imeachta comhairliúcháin agus an dóigh a ndeartar cláir chomh 
tábhachtach céanna leis an chlár féin. 

2.6 Is dócha go nglacfadh sé níos mó ama obair le pobail áitiúla ach is éigeantach an luach 
breise a thugann sé – dá ísle leibhéal na bainisteoireacht agus na rannpháirtíochta is 
amhlaidh is mó an fheasacht ar an chlár agus ar an AE araon.  

2.7 Cuireann an teagmháil agus an tógáil muiníne oideachas ar rannpháirtithe agus 
athraíonn siad barúlacha diúltacha.  Ba chóir go méadódh an aidhm comhthuiscint 
agus urraim ag gach leibhéal.  Ar an dóigh chéanna, cuidíonn oideachas ar son 
comhthuisceana i measc daoine óga le ceannairí amach anseo leagan staire agus 
cultúir an dá phobal a thuiscint.  

2.8 D’éirigh le gnéithe trasphobail chun obair i dtreo sprioc an chláir. Is é atá tábhachtach 
anseo cláir a mheallann raon leathan éagsúil rannpháirtithe chun comhaidhm nó 
comhthairbhe a lorg agus féadtar iad cuidiú le mionsamhlacha a fhorbairt le haghaidh 
comhpháirteachais phoiblí i bhforbairt bheartais.  D’éirigh go maith le grúpaí ban go 
háirithe leis an dóigh a ndéantar é a léiriú.  Is dearfach amach a ról chun síocháin a 
thógáil.  

2.9 Is iomaí gníomhaíocht shóisialta, eacnamaíoch agus chultúrtha a bheadh coitianta áit 
ar bith eile san Eoraip nár tharla trasna na teorann in Éirinn.  Cuireadh isteach ar roinnt 
eile leis na blianta. Ba thábhachtach na gnéithe trasteorann chun spriocanna an chláir a 
bhaint amach, na gnáthghníomhaíochtaí sóisialta, eacnamaíochta agus cultúrtha 
trasteorann mar aon leis na tograí a dearadh chun físeanna amach anseo den tsochaí a 
imscrúdú. 

2.10 D’fhéadfadh grúpaí a imeallaíodh tráth a chumasú chun cuidiú le síocháin a thógáil go 
gníomhach trí obair le grúpaí leochaileacha agus leo siúd is mó ar imiríodh tionchar 
orthu mar gheall ar an choimhlint.  

2.11 Is minic a bhíonn an cistiúchán faoi CIÉ (Chiste Idirnáisiúnta d’Éirinn) comhlántach 
agus thug an dá chlár faill do thograí céim a bhaint amach ina mbeidh siad in ann 
teacht ar chistí eile AE amhail Interreg.
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3. GNÉITHE RATHÚLA I DTACA LE TOGRAÍ ARNA GCISTIÚ AG PEACE

Togra: comhoibriú traschultúrtha idir Baile Mhic Gearóid agus Bealach Féich

Fuair Cumann Ealaíon agus Cultúrtha Bhaile Mhic Gearóid, a bunaíodh sa bhliain 1996,  
cistiúchán PEACE I le haghaidh togra comhoibrithe drámaíochta le comheagraíochtaí sna 
Contaetha Teorann i ndeisceart na hÉireann.  Leis an chomhoibriú trasteorann agus an 
comhoibriú traschultúrtha go háirithe seo a neartú agus a mhéadú d’éirigh leis an dá 
chomhpháirtí a “dTogra Slite Cultúrtha” a fhorbairt le cur ar chumas daoine óga ón phobal
aontachtach i mbaile Mhic Gearóid, Béal Feirste Thoir agus daoine óga ó Bhealach Féich, 
Contae Dhún na nGall, trasna na teorann teacht le chéile agus a gcuid éagsúlachtaí cultúrtha a 
chur i gcomparáid le chéile agus a thaiscéaladh agus sult a bhaint astu.

Is é a bhí sa togra, le cistiú ó PEACE II, ná sé “Chomhpháirtíocht Foghlama Cultúrtha” ina 
raibh daoine óga ón dá phobal – pobal Bhaile Mhic Gearóid agus pobal Bhealach Féich.  
D’fhorbair gach páirtíocht modúil thart ar eochairthéamaí le cur ar chumas na rannpháirtithe 
aithne níos fearr a chur ar a chéile agus foghlaim an dóigh le comhthaithí choiteann a aimsiú 
agus a n-éagsúlachtaí a cheiliúradh. D’fhoghlaim siad conas bacainní a shárú trasna na 
teorann agus níos cóngaraí don bhaile araon. 

Is togra eiseamláireach an comhoibriú trasteorann idir Baile Mhic Gearóid agus Bealach 
Féich ar dhá bhealach. I dtús báire léiríonn sé fealsúnacht ó bhun go barr de chuid PEACE
agus iad ag brath ar thionscnamh a ndaoine óga. Ar an dara dul síos d’fhoghlaim na daoine 
óga seo níos mó faoi struchtúir pholaitiúla agus chinnteoireachta na sochaí agus d’fhiosraigh 
siad ceisteanna faoi láthair ar bhealach tacúil agus neamhbhagrach. 

Bhí rannpháirtithe sa togra ó ghrúpaí imeallaithe agus leochaileacha ó cheantair faoi easnamh. 
Dhírigh sé ar chuimsitheacht, ar thógáil muiníne agus comh-mheas a chothú. Bhí roinnt 
ceantar a bhí páirteach sa togra i lár coimhlint pobail leanúnach. 

Togra: Mná ag cruthú Sochaí Neamhfhoréigeanach3

Dhírigh an togra seo ar mhná ó phobail dhifriúla. Bhí an togra deartha chun acmhainn agus 
muinín na mban a mhéadú trí shraith cúrsaí ina raibh cúrsa Teastais chreidiúnaithe ann ag an 
deireadh. Aithníonn an clár cineál inscneach na coimhlinte, ról na mban i dtógáil na síochána 
agus díríonn an togra ar mhná ó ghrúpaí aonionannais agus ó ghrúpaí mionlach.

Léirigh Ionad Ban Leitir Ceanainn gur thug an togra aghaidh ar athmhuintearas toisc go bhfuil 
cuimsitheacht shóisialta mar dhlúthchuid de phróiseas an athmhuintearais. Dhírigh an clár 
orthu siúd a thaithigh míbhuntáiste sa mhargadh saothair mar gheall ar easpa cáilíochtaí 
foirmiúla oideachais, ar fhreagrachtaí baile, srl.  Nuair a díríodh ar ghrúpa éagsúil 
rannpháirtithe, glacadh le héagsúlacht agus le comhghéilleadh agus dúradh gur spreagadh na 
rannpháirtithe leis an am atá thart a aithint agus bogadh chun tosaigh chun pobal atá níos 
sábháilte agus níos feabhsaithe a bhaint amach.  Chuidigh na feachtais eolais agus tógáil 
fhorghníomhach caidreamh leis an togra a chur chun cinn agus líon na rannpháirtithe ón dá 
phobal a mhéadú. 

  
3 Tuarascáil Bhliantúil Fhorfheidhmiúcháin 2005, Clár AE um Shíocháin agus Athmhuintearas, FCSAE, l. 35-36
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Togra: Togra an Chabháin agus Mhuineacháin um Saoránacht Ghníomhach na nÓg 
(CMYAC)4

Comhthionscnamh ba ea é an togra seo idir Boird Forbraíochta Contae an Chabháin agus 
Mhuineacháin chun acmhainneacht daoine óga a thógáil le go mbeidh siad in ann plé leis an 
phróiseas daonlathach agus a bheith páirteach ann, agus deis a thabhairt eolas a fháil ar bhonn 
cultúrtha agus sóisialta ar an saol i gcontae teorann. Léirigh an mheastóireacht ar an togra gur 
thacaigh an togra go gníomhach le daoine óga agus gur thóg sé acmhainneacht chun plé leis 
an phróiseas daonlathach agus chun a bheith eolach ar a bpobal.  Léiríonn an togra dea-
eisimleáracha cleachtais trí éiteas ar rannpháirteachas ógra, a mhionsamhlacha ar chosaint 
leanaí agus trí earnáil an ógra a chuimsiú agus a ionadú ina struchtúr bainistíochta agus ina 
ngníomhaíochtaí.  Cuireann a thogra ilchultúrtha, a chomhairliúchán oidhreachta agus a 
chuairteanna staidéir trasteorann ar thógáil síochána agus a léiriúcháin feasacht agus meas ar 
éagsúlacht agus ar chultúr chun tosaigh go gníomhach.  

4. CEACHTANNA LE FOGHLAIM

4.1 Léiríonn an próiseas chun síocháin a thógáil in Éirinn gur próiseas é an réiteach 
coimhlinte bunathraithe i sochaithe iolraíocha atá forchuimsitheach, rannpháirteach, 
neamhfhoréigeanach agus éabhlóideach.  

4.2 Chuidigh rannpháirtíocht grúpaí deonacha forbraíocht pobail agus eagraíochtaí 
neamhrialtasacha le réiteach coimhlinte agus neamhfhoréigean inter alia a teagasc le 
bearnaí geografacha, polaitiúla, cultúrtha agus creidimh a dhruidim. Mar gheall air sin, 
chuidigh é seo le muinín agus tuiscint a mhéadú agus le heagla agus teannas a laghdú 
ag leibhéal an duine agus ag leibhéal an phobail.

4.3 Is cuid éigeantach de thógáil síochána é an cumasú áitiúil agus sochaí shibhialta a 
neartú.  Méadaítear socruithe rialachais tríd an tsochaí shibhialta a dhéanamh 
rannpháirteach.  Ba chóir gurb é an toradh a bheadh ar thógáil síochána agus ar thacú 
le hathmhuintearas ná bealaí nua chun rialachas agus beartas a dhéanamh.  

4.4 Ba chóir comhairliúcháin chomhdhála ar mhionscála a chur chun cinn chun clár 
leathanbhunaithe a chinntiú; cailleadh a leithéid agus PEACE II á fhorbairt, mar 
shampla, ní raibh an fhaill chéanna ann chun barúlacha páirtithe leasmhara áirithe a 
chluinstin, go háirithe iad siúd a bhí ag obair ar fhrithbhochtaineacht agus ar 
chuimsitheacht shóisialta.  Ar a bharr sin, is gá do leibhéil dhifriúla cistiúcháin leibhéil 
dhifriúla rannpháirtíochta a chur san áireamh. 

4.5 Ba chóir gurbh fhairsing na comhairliúcháin a dhéantar le haghaidh cláir dhifriúla 
ciste, agus iad ar scála beag agus dírithe go háitiúil. Is tábhachtach scéimeanna a chur i 
bhfeidhm a ligfeadh do dheontais bheaga bheith faofa, a chistíonn obair gan chairde 
atá de dhíth. 

  
4 Tuarascáil Bhliantúil Fhorfheidhmiúcháin 2005, Clár AE um Shíocháin agus Athmhuintearas, FCSAE,l. 45-46
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4.6 Chuidigh an clár PEACE le daoine in Éirinn a chumasú trí oideachas agus trí thógáil 
ar a n-acmhainní cultúrtha.  Chuidigh sin le comhfhios criticiúil a spreagadh i ndaoine 
agus féinfheasacht radacach ar imeachtaí áitiúla a chur chun cinn. 

4.7 Ba ríluachmhar an obair trasteorann chun pobail uirbeacha agus tuaithe a bhí deighilte 
a athghiniúint.  D’fhéadfaí an obair seo a fhorbairt a thuilleadh, áfach.  Is cóir, de 
ghnáth, gur soiléir é gur tograí trasphobail iad na tograí cistithe, d’fhéadfaí sin a 
dhéanamh trí ghrúpaí agus trí phobail a chistiú a bhfuil suim acu plé lena chéile thar 
theorainneacha cultúrtha agus réigiúnacha ar bhonn meántéarmach nó fadtéarmach.  

4.8 Níor chóir go mbeadh deireadh le comhoibriú idir rannpháirtithe a bhaineann le cláir 
chiste AE, agus go háirithe i gceantair choimhlintí, nuair a bhíonn deireadh leis an 
chlár;  ní mór don obair tógála síochána leanúint ar aghaidh le blianta amach anseo. Ní 
mór machnamh a dhéanamh ar conas is féidir leanúint ar aghaigh amach anseo leis an 
dea-obair chun eagraíochtaí deonacha agus pobail a chumasú chun próiseas na 
síochána agus an athmhuintearais a dhoimhniú ar an oileán. 

4.9 Ba chóir go gcinnteodh na comhlachtaí cistiúcháin go gcloíonn a ndeontais le 
riachtanais an AE agus go bhfuil nasc sainiúil leis na trioblóidí agus a n-oidhreacht. 
Mar shampla i gcás clár PEACE, ba chóir go gcuirfeadh cistiúchán athmhuintearas 
chun cinn go gníomhach.

4.10 Mar bhreis ar idirghabháil a aimsiú orthu siúd is mó faoi thionchar na coimhlinte, is é 
an cur chuige ón bhun go barr maidir le forbairt, a éascaíonn go gníomhach páirtíocht 
agus a thugann go díreach faoi éagsúlacht chultúrtha a thugann an nasc is láidre le 
cuspóirí an chláir a dhealaíonn bearta eacnamaíocha faoi na Cláir PEACE le 
tionscnaimh eile forbraíochta réigiúnaí.

4.11 Léirigh mórán de na gníomhartha sna fo-chláir PEACE, cláir an CIÉ agus tionscnamh 
Comhphobail Interreg comhchosúlacht mhór agus i roinnt cásanna bhí céim ard de 
dhúbáilt gníomhartha. Bhí baol ann chomh maith le comhchistiú tograí faoi chláir 
dhifriúla go mbeadh comháireamh dúbailte ann maidir le tionchar na gclár agus 
poiblíocht clár ar leith a mheas, agus baol ar mhoilliú ar chur i bhfeidhm clár eile.5 Is é 
an ní is féidir a fhoghlaim mar gheall air sin gur chóir na nósanna imeachta rialúcháin 
a neartú i dtús baire chun éifeachtúlacht an chistiúcháin a fheabhsú. 

4.12 Is léir an buntáiste a bhaineann le próifíl ard phoiblí bheith ann don chlár PEACE chun 
a spriocanna a chur chun cinn.  Ar a bharr sin, ba choir bunachar sonraí a bhunú mar 
uirlís foghlama don obair síochána agus athmhuintearais i ngar agus i gcéin. 

5. IONCHAIS AMACH ANSEO

5.1 Is ríthábhachtach rannpháirtíocht chun cláir a dhearadh agus a chur i bhfeidhm sa raon 

  
5 Tuarascáil Speisialta na Cúirte Eorpaí Iniúchóirí Uimh. No 7/2000 a bhaineann leis an Chiste Idirnáisiúnta 
d’Éirinn agus an Clár Tacaíochta Speisialta um Shíocháin agus Athmhuintearas i dTuaisceart na hÉireann agus 
contaetha teorann in Éirinn (1995 go 1999), mar aon le freagraí an Choimisiúin (2000/C 146/01, pointe 58)
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cistí Struchtúracha agus Comhtháthaithe; ní mór é seo a fhorbairt a thuilleadh agus 
buanpheirspictíocht a thabhairt dó. Ba chóir an pheirspictíocht fhadtéarmach seo a 
chur san áireamh chun tascfhórsa an Choimisiúin Eorpaigh atá tionscanta faoi láthair a 
mhúnlú.6

5.2 Tá clú ar an earnáil dheonach mar gheall ar a bhfuil déanta aici ag dul i ngleic le díth 
shóisialta agus le díothacht agus tá sí in áit mhaith chun seirbhísí tosaigh a fhorbairt 
agus a sholáthar, go háirithe do na daoine is mó faoi mhíbhuntáiste sa tsochaí. Ba 
chóir a thuilleadh leasa a bhaint as an taithí seo sna cláir forbraíochta réigiúnacha 
éagsúla. 

5.3 I dtaca le cúnamh forbraíochta de tá gá le hobair leanúnach. Ba chóir an obair a 
phríomhshruthú chun an leibhéal is mó gníomhartha comhtháiteacha a bhaint amach 
nach dtéann salach ar a chéile.  D’fhéadfaí é sin a bhaint amach trí bhabhtaí 
leanúnacha comhairliúcháin atá leathanbhunaithe, agus go dtuigtear nach ionann obair 
ghasta agus obair éifeachtach; go bhfuil an t-am de dhíth chun forbraíocht láidir 
inmharthana i dtreo cuspóirí na síochána agus an athmhuintearais. Ba chóir go mbeadh 
na gnéithe seo lárnach agus na cláir á scrúdú. San am céanna, tá freagracht speisialta 
ar rialtais leis na toisí foriomlána seo a chinntiú.  

5.4 Is féidir a rá ón chlár PEACE gur luachmhar gníomhaíochtaí a chuidíonn le deiseanna 
soch-eacnamaíocha a dhaingniú do na pobail faoi chaibidil. Is gníomhaithe 
cumhachtacha iad cuideachtaí áitiúla agus féadann siad bheith mar chuid thábhachtach 
den réiteach, ag tacú le cosc ar choimhlint agus síocháin a thógáil trí raon straitéisí 
bainisteoireachta, iarrachtaí abhcóideacha, agus rannpháirtíochtaí le gníomhaithe eile a 
chruthú. B’fhéidir go mbeadh sé tábhachtach, mar sin, sainmhiniúcháin choitianta ar 
shochaí shibhialta a leathnú a chur chun cinn chun gníomhairí sa ghnó áitiúil a chur 
san áireamh agus straitéisí forbraíochta agus tógála síochána á dearadh.  Maidir leis 
sin, tá tábhacht ar leith ag baint leis an gheilleagar sóisialta. 

5.5 Ba chóir go gcinnteodh an Coimisiún Eorpach gur leor an phoiblíocht atá tugtha do 
bhearta curtha i bhfeidhm faoi chláir PEACE chomh maith leis an obair le bheith 
déanta ag an tascfhórsa. Ní mór an fheasacht phoiblí bheith ard agus go seachnaítear 
mearbhall a bhaineann le gaol idir cláir dhifriúla an AE. 

  
6 Ar 1 Bealtaine 2007, d’fhógair Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Jose Manuel Barroso, ar cuairt go Béal 
Feirste, bunú tascfhórsa ag an Choimisiún le breathnú ar conas rochtain agus páirtíocht an réigiúin a fheabhsú 
maidir le beartais agus cláir Chomhphobail. Iarradh ar an Choimisinéir um Beartas Réigiúnach Danuta Hübner 
stiúir pholaitiúil an tascfhórsa a ghlacadh.
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