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1. SFOND

Il-Programm ta’ l-UE għall-Paċi u għar-Rikonċiljazzjoni (PAĊI II) kien il-programm li sar 
wara l-Programm Speċjali ta’ Appoġġ għall-Paċi u għar-Rikonċiljazzjoni 1995-1999 (PAĊI 
I). Il-programm kurrenti PAĊI III (2007-2013) isegwi l-istruttura tal-programm preċedenti u 
l-għan tiegħu huwa li jirrinforza l-Proċess tal-Paċi fl-Irlanda sabiex tkun inkoraġġita soċjetà 
paċifika u stabbli u tkun promossa rikonċiljazzjoni fir-reġjun. 

Il-programm huwa ta’ benefiċċju għal firxa wiesgħa ta’ setturi, żoni, gruppi u komunitajiet li 
kienu b’mod partikolari affettwati mill-konflitt u jinkoraġġixxi proġetti bejn komunitajiet 
differenti. Strutturi ta’ sħubija lokali u organizzazzjonijiet mhux governattivi mmaniġġjaw l-
ikbar porzjon  tal-finanzjament taħt il-programm PAĊI, li għandu l-għan li jagħti lil taqsimiet 
varji tal-komunità l-opportunità li jingħaqdu flimkien u li jaħdmu fuq livell tal-komunità.  

Il-Korp ta’ Programmi Speċjali ta’ l-UE (SEUPB) huwa l-Awtorità li Timmaniġġja b’rabta 
mal-programm. Il-Kumitat għall-Immonitorjar huwa magħmul mill-imsieħba reġjonali 
ewlenin (magħżulin fuq bażi ugwali mit-tramuntana u min-nofsinhar tal-Fruntiera).

Bħala parti mill-proċess tal-paċi, iż-żewġ elementi ewlenin tal-programm, jiġifieri l-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali u li jkunu indirizzati l-konsegwenzi tal-konflitt fl-Irlanda, sar titjib fihom 
matul il-programm f’termini ta' ħames prijoritajiet:   

• tiġdid ekonomiku,
• integrazzjoni soċjali, inklużjoni u rikonċiljazzjoni, fejn tingħata prijorità lil gruppi 

vulnerabbli fiż-żoni l-iktar affettwati mill-konflitt, fiż-żoni ta’ konnessjoni u fiż-żoni 
b’infrastruttura ta’ kwalità ħażina tal-komunità;

• strateġiji ta’ riġenerazzjoni u ta’ żvilupp ibbażati b'mod lokali;
• promozzjoni ta’ reġjun li jħares ‘il barra u ‘l quddiem permezz tal-promozzjoni ta’ 

djalogu bejn reġjuni ta’ l-UE dwar kwistjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali; u 
• koperazzjoni transkonfinali – koperazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali.

L-approwċ adottat mill-Programm fis-snin riċenti rnexxielu jindirizza r-rikonċiljazzjoni fost 
il-partijiet li jinteressahom u li jespandi l-impatt tal-finanzjament ta' l-UE għal dik it-taqsima 
tal-komunità li inkella ma tibbenefikax minnu. Ir-rapport fuq inizjattiva proprja, ibbażat fuq 
dan id-dokument ta’ ħidma, ifittex li jfisser l-esperjenza miksuba mill-programm ta’ l-UE 
b’rabta mar-riżultati pożittivi u ma’ l-aqwa prattika, u jenfasizza x’jista’ jittejjeb, l-isfidi li 
għandhom jiġu affrontati u t-tagħlimiet li għandhom jinkisbu. Se jipprovdi eżempji dwar kif 
reġjuni jista’ jkollhom aċċess bl-aħjar mod għall-politiki u għall-programmi tal-Komunità u 
kif jistgħu jieħdu sehem fihom. It-tagħlimiet li jinkisbu mill-Programm PAĊI jistgħu jgħinu 
fil-provvista ta' appoġġ lil żoni oħrajn li xi darba kienu suġġetti għal konflitt, kemm ġewwa 
kif ukoll barra l-fruntieri ta’ l-UE. 

Fi ħdan il-qafas ta’ prijoritajiet tal-programm, ċerti aspetti u metodi se jiġu eżaminati iktar 
mill-qrib, bħal sħubiji lokali, parteċipazzjoni fuq livell lokali, il-governanza, il-koperazzjoni 
transkonfinali, kwistjonijiet bejn komunitajiet differenti u l-inklużjoni/l-ugwaljanza soċjali. 



DT\683723MT.doc 3/9 PE 393.959v01-00

MT

Mill-1989, l-UE kienet wieħed mill-kontributuri ewlenin tal-Fond Internazzjonali għall-
Irlanda (IFI). Ir-relazzjoni bejn l-IFI u l-programm PAĊI għandha tkun inkluża wkoll fl-
abbozz tar-rapport.

Barra minn hekk, ir-rapporteur se jieħu l-opportunità li jressaq ideat irrelatati ma’ strateġiji li 
daqt se jseħħu u fuq il-bażi ta’ dik l-argumentazzjoni kif programmi ta’ għajnuna reġjonali ta’ 
l-UE jistgħu jkunu ta' benefiċċju għall-iżvilupp reġjonali fl-Ewropa.  Dan jista’ jinkiseb billi 
wieħed jiffoka fuq modi ġodda ta’ koperazzjoni, billi tingħata għajnuna sabiex tinbena l-
kapaċità, billi jinstabu mezzi għall-promozzjoni ta’ l-innovazzjoni u għat-tħaffif ta’ l-iżvilupp 
transkonfinali, kollha kemm huma katalisti għall-inklużjoni soċjali u l-iżvilupp.  L-abbozz tar-
rapport ifittex li jagħmel rakkomandazzjonijiet innovattivi u li jidentifika ideat u soluzzjonijiet 
b’rabta mal-programmi tal-Fondi Strutturali ta’ l-UE b’mod ġenerali. Il-punti li tqajmu 
hawnhekk se jinkludu stennijiet tal-ġejjieni, kemm għall-Irlanda kif ukoll għal programmi 
oħrajn ta’ l-UE. 

L-għan ta’ dan id-dokument ta’ ħidma, li huwa l-bażi għar-rapport fuq inizjattiva proprja, 
huwa li jitwessa’ d-dibattitu. Ir-rapporteur qies il-punti li tqajmu f’dan id-dokument f’dettall 
kbir sabiex jipprovdi iktar tagħrif u ideat għax-xogħol biex jitfassal rapport li daqt se jseħħ 
dwar il-Programm PAĊI.

2. PUNTI LI GĦANDHOM JITQIESU

2.1 L-involviment ta’ l-Unjoni Ewropea tal-Programm PAĊI huwa ta’ importanza 
suprema; ir-rabta Ewropea mal-proġett għar-restituzzjoni tal-paċi hija importanti u l-
Unjoni tirrikonoxxi r-rabta bejn il-faqar, governanza tajba u l-konflitt.1 Barra minn 
hekk, għall-biċċa l-kbira ta’ l-Istati Membri preżenti, bosta pajjiżi kandidati ġodda, 
bħall-Balkani tal-Punent,2 għandhom storja ta’ konflitt. Billi l-konflitt fl-Irlanda 
jitqiegħed fil-kuntest Ewropew usa’, jistgħu jkunu pprovduti punti esterni ta’ referenza 
li huma ta’ valur.   Ukoll, l-irwol ta’ l-UE jmur lilhinn milli tipprovdi strumenti 
finanzjarji minħabba li hi awtorità newtrali bil-kompetenza u bil-viżjoni għall-futur 
imbiegħed li tiddisinja l-programm.  

2.2 B’rabta mal-prevenzjoni ta’ konflitti u ma’ l-iżvilupp u mar-restituzzjoni tal-paċi, 
jeżisti tqajjim ta’ kuxjenza li kulma jmur qiegħed jiżdied li l-iżvilupp ekonomiku fih 
innifsu, importanti kemm hu importanti, qatt ma jista’ jiżgura paċi sostenibbli. Dan 
għandu jinftiehem f’kuntesti differenti, f’konflitti kemm internazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Fattur ferm importanti f’dan il-qasam huwa l-iżvilupp ekwitattiv, kif ukoll 
azzjonijiet għall-promozzjoni ta’ governanza effettiva u ta’ soċjetà stabbli. Ta’ sikwit 
tiġi enfasizzata l-importanza assoluta ta’ medjazzjoni inklużiva u vijabbli sabiex 
konflitti vjolenti jaqbdu direzzjoni kuntrarja.

2.3 Il-programm PAĊI I ipprovda strutturi u inċentivi importanti li attiraw il-koperazzjoni 

  
1 Ara ngħidu aħna l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-Governanza u l-Iżvilupp (KUMM(2003)615)
2 Kif irrikonoxxut fid-Dikjarazzjoni ta’ Tessalonika tas-Summit bejn l-UE u l-Balkani tal-Punent tal-21 ta’ Ġunju 
2003.
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f’reġjun li kien nieqes mill-koperazzjoni bejn komunitajiet differenti u li kellu strutturi 
ta’ parteċipazzjoni soċjali ta’ kwalità ħażina.  Ipprovda opportunitajiet għal 
parteċipazzjoni u djalogu u ġab it-teħid ta’ deċiżjonijiet u r-responsabiltà mill-iżvilupp 
tal-komunità eqreb tan-nies. Minkejja d-diffikultajiet maġġuri, iż-żewġ komunitajiet 
aċċettaw il-programm PAĊI I minħabba x-xogħol ta’ korpi ta’ finanzjament ibbażati 
fil-komunità, u għaldaqstant taw kontribut għall-għan ġenerali ta’ titjib tal-
kondizzjonijiet soċjali u ekonomiċi permezz ta’ kuntatt dirett mal-komunitajiet lokali. 

2.4 Is-sħubija hija fattur ferm importanti; il-programmi PAĊI varji assoċjati ma’ l-
organizzazzjonijiet volontarji u tal-komunità, b’mod partikolari dawk li għandhom 
inklinazzjoni kontra l-faqar u dawk favur l-inklużjoni soċjali, kellhom suċċess.  Il-
faqar fih innifsu ma joħloqx konflitt vjolenti, iżda l-faqar u kawżi oħrajn iżidu l-
probabiltà ta’ konflitt vjolenti. 

2.5 L-istruttura tal-proċeduri ta’ konsultazzjoni u d-disinn tal-programmi kienu importanti 
daqs il-programm innifsu. 

2.6 Li wieħed jaħdem mal-komunitajiet lokali probabilment jieħu iktar żmien, iżda l-
benefiċċju żejjed li wieħed jirċievi huwa essenzjali – iktar kemm ikunu baxxi l-livelli 
ta’ mmaniġġjar u ta’ parteċipazzjoni iktar ikun hemm tqajjim ta' kuxjenza kemm dwar 
il-programm kif ukoll dwar l-UE.

2.7 Il-kuntatt u l-bini tal-kunfidenza jedukaw lill-parteċipanti u jibdlu l-opinjonijiet 
negattivi. L-għan għandu jżid il-fehim u r-rispett reċiproċi fuq kull livell. B’mod 
simili, l-adozzjoni ta’ fehim reċiproku fost iż-żgħażagħ se tgħin lill-kapijiet tal-ġejjieni 
sabiex jifhmu l-istorja u l-kultura taż-żewġ komunitajiet. 

2.8 Aspetti marbutin ma’ komunitajiet differenti kienu siewja ħafna għall-ksib ta’ l-għan 
tal-programm. Fatt li huwa ta’ importanza hawnhekk huwa li l-programmi jattiraw 
firxa wiesgħa ta’ parteċipanti differenti sabiex jinkiseb għan jew benefiċċju komuni, u 
jistgħu jgħinu fl-iżvilupp ta’ mudelli għal sehem pubbliku fl-iżvilupp ta' politiki.  
Gruppi tan-nisa taw rendiment tajjeb ħafna, b’mod partikolari b’rabta mal-mod li bih 
ġew ippreżentati. Għandhom rwol pożittiv ħafna fir-restituzzjoni tal-paċi. 

2.9 Bosta attivitajiet soċjali, ekonomiċi u kulturali komuni f’postijiet oħrajn fl-Ewropa ma 
seħħewx f’dimensjoni transkonfinali fl-Irlanda. Oħrajn ġew interrotti għal snin. L-
aspetti transkonfinali, attivitajiet soċjali, ekonomiċi u kulturali transkonfinali normali 
kif ukoll proġetti ddisinjati sabiex ikunu eżaminati viżjonijiet tal-ġejjieni għas-soċjetà, 
kienu importanti għall-ksib ta’ l-għanijiet tal-programm.

2.10 Gruppi li qabel kienu emarġinati ngħataw is-setgħa li jgħinu fir-restituzzjoni b'mod 
attiv tal-paċi billi jaħdmu flimkien ma’ gruppi vulnerabbli u ma’ dawk li l-iktar li 
kienu affettwati mill-konflitt. 

2.11 Il-finanzjament taħt l-IFI (Il-Fond Internazzjonali għall-Irlanda) ta’ sikwit huwa 
komplementari u ż-żewġ programmi għamluha possibbli għall-proġetti li jilħqu stadju 
fejn seta' jkollhom aċċess għal finanzjament ieħor ta’ l-UE, bħal Interreg. 
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3. STEJJER LI KELLHOM SUĊĊESS B’RABTA MA’ PROĠETTI 
FFINANZJATI MILL-PROGRAMM PAĊI

Proġett: Koperazzjoni b’rabta ma’ kulturi differenti bejn Ballymacarret u Ballybofey

Is-Soċjetà ta’ l-Arti u tal-Kultura ta’ Ballymacarret, li twaqqfet fl-1996, irċeviet finanzjament 
mill-programm PAĊI I għal proġett ta’ koperazzjoni ta’ drama flimkien ma’ 
organizzazzjonijiet opposti f’Pajjiżi fil-Fruntiera fin-nofsinhar ta’ l-Irlanda.  Sabiex isaħħu u 
jkomplu din il-koperazzjoni transkonfinali, u l-iktar bejn kulturi differenti, iż-żewġ 
assoċjazzjonijiet imsieħba komplew jiżviluppaw ‘il-Proġett ta’ Mogħdijiet Kulturali’ 
tagħhom, sabiex iż-żgħażagħ mill-komunità unjonista f’Ballymacarret, il-Lvant ta’ Belfast u 
ż-żgħażagħ minn Ballybofey, il-Kontea ta’  Donegal, ikunu jistgħu jingħaqdu flimkien sabiex 
iqabblu, jistħarrġu u jgawdu d-differenzi kulturali tagħhom.

Il-proġett, li kiseb finanzjament mill-programm PAĊI II, kien magħmul minn sitt ‘Sħubiji ta’ 
Tagħlim Kulturali’ li jinvolvu liż-żgħażagħ miż-żewġ komunitajiet – il-komunità ta’ 
Ballymacarret u l-komunità ta’ Ballybofey. Kull sħubija żviluppat moduli madwar temi 
ewlenin sabiex il-parteċipanti setgħu jsiru jafu lil xulxin aħjar u jitgħallmu jfittxu bażi komuni 
u jiċċelebraw id-differenzi tagħhom. Huma tgħallmu kif jegħlbu l-ostakli, kemm dawk min-
naħa għal oħra tal-fruntiera kif ukoll dawk li jinsabu eqreb ta’ pajjiżhom.  

Din il-koperazzjoni transkonfinali bejn Ballymacarret u Ballybofey hija eżemplari minn żewġ 
lati. Fl-ewwel lok, billi sserraħ fuq l-inizjattiva tal-parteċipanti żgħażagħ tagħha, tirrifletti l-
filosofija tal-programm PAĊI, filosofija li tibda l-istħarriġ tagħha mill-qiegħ u li tiżviluppa 
fuq firxa usa’ (bottom-up philosophy). Fit-tieni lok, dawn iż-żgħażagħ tgħallmu iktar dwar l-
istrutturi politiċi u ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tas-soċjetà u eżaminaw kwistjonijiet 
kontemporanji b’mod li jinkoraġġixxi u li m’huwiex aggressiv.

Il-parteċipanti fil-proġett kienu ġejjin minn gruppi emarġinati u vulnerabbli f’żoni 
żvantaġġati. Il-proġett ikkonċentra fuq l-inklużjoni, il-bini tal-kunfidenza u l-adozzjoni ta’ 
rispett reċiproku. Xi wħud miż-żoni li ħadu sehem fil-proġett kienu fil-qalba tal-konflitt tal-
komunità li  qiegħed iseħħ bħalissa. 

Proġett: Nisa li joħolqu flimkien Soċjetà Mhux Vjolenti3

Dan il-proġett kien immirat lejn nisa minn komunitajiet differenti. Kien iddisinjat li jżid il-
kapaċità u l-kunfidenza tan-nisa permezz ta’ sensiela ta’ korsijiet li jwasslu għal 
akkreditament. Il-programm jirrikonoxxi n-natura ta’ konflitt bejn is-sessi, l-irwol tan-nisa fir-
restituzzjoni tal-paċi u l-programm jikkonċentra fuq in-nisa minn gruppi ta’ ugwaljanza u ta’ 
minoranza.

Iċ-Ċentru Letterkenny tan-Nisa wera li l-proġett indirizza r-rikonċiljazzjoni minħabba li l-
inklużjoni soċjali hija ċentrali għall-proċess ta’ rikonċiljazzjoni. Il-programm kien immirat 
lejn dawk li esperjenzaw żvantaġġ fis-suq tax-xogħol minħabba nuqqas ta’ kwalifiki 
edukattivi formali, responsabiltajiet familjari eċċ. Meta l-punt fokali tqiegħed fuq grupp 

  
3 Rapport Annwali ta’ Implimentazzjoni 2005, Programm ta’ l-UE għall-Paċi u għar-Rikonċiljazzjoni, SEUPB, 
p. 35-36
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differenti ta’ parteċipanti, kien hemm aċċettazzjoni tad-diversità u kompromess u l-
parteċipanti kienu inkoraġġiti li jirrikonoxxu l-imgħoddi u li jimxu ‘l quddiem sabiex 
jiżguraw komunità iktar żgura u mtejba. Il-kampanji ta’ tagħrif u l-bini progressiv ta’ 
relazzjonijiet għenu fit-tmexxija tal-proġett u fiż-żieda ta’ l-għadd ta’ parteċipanti miż-żewġ 
komunitajiet. 

Proġett: Proġett ta’ Ċittadinanza Attiva għaż-Żgħażagħ ta’ Cavan u Monaghan 
(CMYAC)4

Dan il-proġett kien inizjattiva konġunta bejn il-Bordijiet għall-Iżvilupp tal-Kontea ta’ Cavan u 
ta’ Monaghan għall-bini tal-kapaċità fiż-żgħażagħ sabiex inkunu involuti u jieħdu sehem fil-
proċess demokratiku u jiżviluppaw kuxjenza kulturali u soċjali tal-ħajja f’kontea fil-fruntiera.
L-evalwazzjoni tal-proġett uriet li appoġġja b’mod attiv liż-żgħażagħ u li bena l-kapaċità 
tagħhom sabiex ikunu involuti fil-proċess demokratiku u jkunu konxji għall-aħħar tal-
komunità tagħhom. Il-proġett jagħti eżempji ta’ prattika tajba permezz ta’ l-etos tiegħu ta’ 
parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, il-mudelli tiegħu ta’ protezzjoni tat-tfal u billi jinkludi u 
jirrappreżenta lis-settur taż-żgħażagħ fl-istrutturi tiegħu ta’ l-immaniġġjar u fl-attivitajiet 
tiegħu. Il-proġett multikulturali, il-konsultazzjoni dwar il-konsegwenzi u ż-żjajjar 
transkonfinali ta’ studju dwar ir-restituzzjoni tal-paċi u d-dimostrazzjonijiet tal-paċi 
jippromwovu b’mod attiv it-tqajjim ta’ kuxjenza u r-rispett għad-diversità u l-kultura. 

4. IT-TAGĦLIMIET LI GĦANDHOM JINKISBU

4.1 Il-proċess ta’ restituzzjoni tal-paċi fl-Irlanda juri li r-riżoluzzjoni fundamentali tal-
konflitti f’soċjetajiet pluralisti hija proċess li jħaddan kollox, parteċipattiv, mhux 
vjolenti u li hu riżultat ta’ evoluzzjoni. 

4.2 Il-parteċipazzjoni ta’ gruppi volontarji, ta’ organizzazzjonijiet għall-iżvilupp tal-
komunità u mhux governattivi tat kontribut lit-tagħlim dwar ir-riżoluzzjoni ta’ konflitti 
u ta’ nuqqas ta’ vjolenza fost affarijiet oħrajn billi ngħelbu diviżjonijiet ġeografiċi, 
politiċi, kulturali u reliġjużi.  Għaldaqstant, dan ikkontribwixxa fiż-żieda tal-
kunfidenza u tal-fehim u fit-tnaqqis tal-biża’ u tat-tensjoni fuq livell personali u tal-
komunità. 

4.3 Parti essenzjali tar-restituzzjoni tal-paċi hija t-tisħiħ ta’ l-għoti ta’ setgħa lokali u tas-
soċjetà ċivili. L-involviment tas-soċjetà ċivili jżid l-arranġamenti tal-governanza. Ir-
restituzzjoni tal-paċi u li tkun appoġġjata r-rikonċiljazzjoni għandhom jirriżultaw fis-
sejbien ta’ modi ġodda ta’ ħolqien ta’ governanza u ta’ politika.

4.4 Konsultazzjoni dwar konferenzi fuq skala żgħira għandha tkun promossa sabiex ikun 
żgurat programm ta’ varjetà wiesgħa; opportunità bħal din intilfet matul l-iżvilupp tal-
programm PAĊI II, ngħidu aħna, ċerti partijiet li jinteressahom ma ngħatawx l-istess 
opportunità li jippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom, b’mod partikolari dawk involuti 
f’attivitajiet kontra l-faqar u fl-inklużjoni soċjali.  Barra minn hekk, livelli differenti 

  
4 Rapport Annwali ta’ Implimentazzjoni 2005, Programm ta’ l-UE għall-Paċi u għar-Rikonċiljazzjoni, SEUPB, 
p. 45-46
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ta’ finanzjament għandhom ikopru livelli differenti ta’ parteċipazzjoni. 

4.5 Il-konsultazzjonijiet għal programmi differenti ta’ finanzjament – fuq skala żgħira u 
orjentati b’mod lokali – għandhom ikunu mifruxin fuq medda wiesgħa. Huwa fatt 
importanti li jsiru skemi li jippermettu l-approvazzjoni ta’ għotjiet żgħar, li 
jiffinanzjaw xogħol neċessarju mingħajr kreditu.

4.6 Il-programm PAĊI ta kontribut b’rabta mal-fatt li għen lil nies fl-Irlanda permezz ta’ l-
edukazzjoni u l-bini fuq ir-riżorsi kulturali tagħhom.  Għen fl-inkoraġġiment ta’ 
kuxjenza kritika fin-nies u fil-promozzjoni ta’ awto-kuxjenza radikali ta’ ġrajjiet 
lokali. 

4.7 Ix-xogħol transkonfinali kien strumentali fir-riġenerazzjoni ta’ komunitajiet diviżi 
urbani u rurali.  Madankollu, dan ix-xogħol seta’ jiġi żviluppat iktar fil-fond. Bħala 
regola, għandu jkun ċar il-fatt li l-proġetti ffinanzjati huma proġetti transkonfinali; dan 
jista’ jinkiseb permezz tal-finanzjament ta’ gruppi u komunitajiet li jinteressahom 
jikkoperaw ma’ xulxin minn fruntiera kulturali u reġjonali għal oħra fuq bażi  ta’ nofs 
it-term jew għall-futur imbiegħed.  

4.8 Il-koperazzjoni bejn il-parteċipanti assoċjati mal-programmi ta’ finanzjament ta’ l-UE, 
b’mod partikolari f’żoni ta’ konflitt, m’għandhiex tieqaf meta l-programm jintemm; 
ix-xogħol għar-restituzzjoni tal-paċi għandu jitkompla fis-snin li ġejjin. Għandna 
nqisu kif nistgħu nkomplu x-xogħol tajjeb sabiex organizzazzjonijiet volontarji u tal-
komunità jkunu jistgħu jsaħħu l-proċess għall-paċi u għar-rikonċiljazzjoni fuq il-gżira 
ta’ l-Irlanda.

4.9 Il-korpi ta’ finanzjament għandhom jiżguraw li l-għotjiet tagħhom ikunu konformi 
mar-rekwiżiti ta’ l-UE u li jkunu marbutin b’mod speċifiku mal-Problemi u mal-
konsegwenzi tagħhom. B’rabta mal-programm PAĊI, ngħidu aħna, il-finanzjament 
għandu jippromwovi b’mod attiv ir-rikonċiljazzjoni. 

4.10 Barra milli tkun żgurata medjazzjoni bejn dawk li l-iktar li kienu affettwati mill-
konflitt, huwa l-approwċ ta’ stħarriġ mill-qiegħ u li jiżviluppa fuq firxa usa’ b’rabta 
ma’ l-iżvilupp, li jħaffef il-parteċipazzjoni attiva u li jindirizza b’mod dirett id-
diversità kulturali, u li jipprovdi l-iktar rabta b’saħħitha ma’ l-għanijiet tal-programmi 
li jisseparaw il-miżuri ekonomiċi taħt il-Programmi PAĊI minn inizjattivi oħrajn 
għall-iżvilupp reġjonali.

4.11 Bosta mill-azzjonijiet fil-programmi sekondarji PAĊI, fil-programmi IFI u fl-
inizjattiva Interreg tal-Komunità wrew livell għoli ta’ xebh u livell sinifikanti ta’ 
attivitajiet li f’xi każijiet saru darbtejn. Il-ko-finanzjament ta’ proġetti taħt programmi 
differenti ppreżenta r-riskju ta’ kalkolu doppju fl-evalwazzjoni ta’ l-impatt tal-
programmi u ta’ reklamar ta’ programmi individwali. Ippreżenta wkoll ir-riskju ta’ 
tnaqqis tar-ritmu li bih isiru programmi oħrajn.5 Dak li jista’ jittieħed bħala tagħlima 

  
5 Rapport Speċjali tal-Qorti ta’ l-Awdituri  Nru. 7/2000 dwar il-Fond Internazzjonali għall-Irlanda u l-
Programm Speċjali ta’ Appoġġ għall-Paċi u għar-Rikonċiljazzjoni fit-Tramuntana ta’ l-Irlanda u fil-
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minn dan huwa li l-proċedura regolatorja għandha l-ewwel u qabel kollox tissaħħaħ 
sabiex ittejjeb l-effikaċja tal-finanzjament. 

4.12 Profil pubbliku għoli għall-programm PAĊI biċ-ċar huwa ta’ benefiċċju għall-
progressjoni ta’ l-għanijiet tiegħu. Barra minn hekk, għandha tkun stabbilita dejtabejż 
bħala għodda ta’ tagħlim għal xogħol marbut mal-paċi u mar-rikonċiljazzjoni fil-pajjiż 
u barra mill-pajjiż.

5. STENNIJIET TAL-ĠEJJIENI

5.1 Il-parteċipazzjoni hija fattur mill-iktar importanti għad-disinn u għall-
implimentazzjoni ta’ programmi fil-fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni; din għandha 
tkompli tiġi żviluppata u tingħata perspettiva permanenti. Din il-perspettiva għall-futur 
imbiegħed għandha titqies fil-formazzjoni tal-forza tax-xogħol tal-Kummissjoni 
Ewropea instigata b’mod kurrenti.6

5.2 Is-settur volontarju huwa magħruf sew għall-kisbiet tiegħu fl-ikkonfrontar ta’ 
deklinazzjoni u tiċħid soċjali u jinsab f’post tajjeb sabiex jiżviluppa u jipprovdi 
servizzi mill-iktar avvanzati, b’mod partikolari lil dawk li huma l-iktar żvantaġġati fis-
soċjetà.  Għandu jsir iktar użu minn din l-esperjenza fil-programmi varji ta’ żvilupp 
reġjonali. 

5.3 Barra mill-għajnuna għall-iżvilupp, hemm l-esiġenza għal xogħol kontinwu. Ix-xogħol 
għandu jitqassam sabiex jinkiseb l-ogħla livell ta’ attivitajiet koeżivi li ma jinsabux 
f’konflitt ma’ xulxin. Dan jista’ jinkiseb permezz ta’ sensiela suċċessiva ta’ varjetà 
wiesgħa ta’ konsultazzjonijiet, dwar il-fehim li xogħol bl-għaġla mhux neċessarjament 
jissarraf f’xogħol effettiv u li huwa meħtieġ iż-żmien għal żvilupp b’saħħtu u 
sostenibbli lejn il-paċi u r-rikonċiljazzjoni. Dawn l-aspetti għandhom ikunu ċentrali 
għall-eżami tal-programmi. Fl-istess ħin, il-gvernijiet għandhom responsabiltà speċjali 
b’rabta mal-fatt li jiżguraw dawk id-dimensjonijiet ġenerali. 

5.4 Jista’ jingħad li l-programm PAĊI huwa ta’ valur b’rabta mal-fatt li jkunu żgurati 
attivitajiet li jikkontribwixxu għal opportunitajiet soċjoekonomiċi għall-komunitajiet 
ikkonċernati. Il-kumpaniji lokali huma atturi b’saħħithom u jistgħu jkunu parti 
importanti tas-soluzzjoni, filwaqt li jappoġġjaw il-prevenzjoni ta’ konflitti u r-
restituzzjoni tal-paċi billi joħolqu firxa ta’ strateġiji għall-immaniġġjar, avukatura u 
sħubiji ma’ atturi oħrajn. Għaldaqstant, jista’ jkun fatt importanti li ssir promozzjoni 
ta’ l-espansjoni ta’ definizzjoni komuni għas-soċjetà ċivili sabiex ikunu inklużi atturi 
f’negozji lokali filwaqt li jkunu ddisinjati strateġiji għall-iżvilupp u għar-restituzzjoni 
tal-paċi. L-ekonomija soċjali hija ta’ importanza partikolari b’rabta ma’ dak l-aspett. 

5.5 Il-Kummissjoni Ewropea għandha tiżgura li jsir reklamar biżżejjed lill-miżuri 
    

pajjiżi fil-fruntiera ma’ l-Irlanda (mill-1995 sa l-1999), flimkien mat-tweġibiet tal-Kummissjoni (2000/C 
146/01, il-punt 58)
6 Matul iż-żjara tiegħu f’Belfas nhar l-1 ta’ Mejju 2007, Jose Manuel Barroso, President tal-Kummissjoni 
Ewropea, ħabbar il-ħolqien ta’ forza tax-xogħol fil-Kummissjoni sabiex tara kif ittejjeb l-aċċess tar-reġjun għall-
politiki u l-programmi tal-Komunità u l-parteċipazzjoni fihom. Il-Kummissarju għall-Politika Reġjonali, Danuta 
Hübner, intalab sabiex ikun responsabbli b’mod politiku mill-forza tax-xogħol.
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implimentati taħt il-programm PAĊI u lix-xogħol tal-forza tax-xogħol.  It-tqajjim ta’ 
kuxjenza pubblika għandu jkun ta’ livell għoli u għandha tkun evitata konfużjoni dwar 
ir-relazzjoni bejn programmi differenti ta’ l-UE.


