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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-evalwazzjoni tal-Programm PEACE u l-istrateġiji għall-ġejjieni
(2007/2150(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 158 tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1260/1999 tal-21 ta’ Ġunju 1999 li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali għall-Fondi Strutturali1,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2081/1993 ta' l-20 ta' Lulju 1993 li 
jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2052/88 fir-rigward tal-ħidmiet tal-Fondi Strutturali u 
ta' l-effettività tagħhom u dwar il-koordinazzjoni ta' l-attivitajiet tagħhom bejniethom u 
ma' l-operati tal-Bank Ewropew għall-Investiment u l-istrumenti finanzjarji eżistenti l-
oħra2,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2082/1993 ta' l-20 ta' Lulju 1993 li 
jemenda r-Regolament (KEE) Nru 4253/88 li jistabbilixxi disposizzjonijiet għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 2052/88 dwar il-koordinazzjoni ta' l-
attivitajiet tal-Fondi Strutturali differenti bejniethom u ma' l-operati tal-Bank Ewropew 
għall-Investiment u l-istrumenti finanzjarji eżistenti l-oħra3,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 214/2000 ta' l-24 ta' Jannar 2000 
dwar kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Komunità lill-Fond Internazzjonali għall-Irlanda4,

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2236/2002 ta' l-10 ta' Diċembru 2002 
dwar kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Komunità lill-Fond Internazzjonali għall-Irlanda 
(2003-2004)5,

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1105/2003 tas-26 ta’ Mejju 2003 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 1260/1999 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fondi Strutturali6,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 173/2005 ta' l-24 ta' Jannar 2005 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 1260/1999 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fondi Strutturali fir-rigward ta' l-estensjoni tad-dewmien tal-programm PEACE u 
l-għoti ta' approprjazzjonijiet ta' impenn ġodda7,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 177/2005 ta' l-24 ta' Jannar 2005 
dwar kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Komunità lill-Fond Internazzjonali għall-Irlanda 

                                               
1 ĠU L 161, 26.6.1999, p. 1.
2 ĠU L 193, 31.07.1993, p. 3.
3 ĠU L 193, 31.07.1993, p. 20.
4 ĠU L 24, 29.01.2000, p. 7.
5 ĠU L 341, 17.12.2002, p 6.
6 ĠU L 158, 27.06.2003, p. 3.
7 ĠU L 29, 02.02.2005, p. 3.



PE396.729v02-00 4/11 PR\705478MT.doc

MT

(2005-2006)1,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1968/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 
dwar kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Komunità lill-Fond Internazzjonali għall-Irlanda 
(2007 - 2010)2,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-7 ta' Diċembru 1994 dwar 
Programm Speċjali ta' Appoġġ għall-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni fl-Irlanda ta' Fuq 
(COM(1994)0607),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-12 ta' Ottubru 2006 rigward ir-
rapport dwar il-Fond Internazzjonali għall-Irlanda skond l-Artikolu 5 tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 177/2005 (COM(2006)0563,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta' l-20 ta' Ottubru 2003 dwar il-
Governanza u l-Iżvilupp (COM(2003)0615),

– wara li kkunsidra r-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 r-
Rikonċiljazzjoni fl-Irlanda ta' Fuq u fil-pajjiżi li jinsabu mal-fruntiera ta' l-Irlanda (mill-
1995 sa l-1999), flimkien mat-tweġibiet tal-Kummissjoni (2000/C 146/01, punt 58), 

– wara li kkunsidra s-smigħ pubbliku organizzat mill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali tal-
Parlament Ewropew fl-20 ta' Novembru 2007,

– wara li kkunsidra l-Forza tax-Xogħol (Task Force) għall-Irlanda ta' Fuq (TFNI), li nħolqot 
wara ż-żjara ta' M. Barroso, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, f'Belfast f'Mejju 2007, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6-0000/2007),

A. billi l-programmi ta' l-UE PEACE I u II kienu mmirati biex jiżguraw il-paċi u kien fihom 
żewġ elementi prinċipali: jittieħdu l-opportunitajiet li jirriżultaw mill-paċi u jiġu 
indirizzati l-konsegwenzi tal-konflitt,

B. billi l-parteċipazzjoni ta' l-UE fil-programm PEACE kellha valur pożittiv kbir u r-rabta 
Ewropea ma' proġetti ta' tkabbir tal-paċi, apparti ipprovdiet strument finanzjarju, uriet l-
importanza tagħha billi kienet awtorità newtrali bl-għarfien espert u bil-viżjoni fil-bogħod 
għat-tfassil tal-programm,

C. billi l-UE, pereżempju fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni msemmija hawn fuq dwar 
il-Governanza u l-Iżvilupp, irrikonoxxiet ir-rabta bejn il-faqar, il-governanza u l-konflitti,

D. billi l-proċess ta' rikonċiljazzjoni jopera fuq bosta livelli, i.e. livell politiku jew 

                                               
1 ĠU L 030, 03.02.2005, p. 1.
2 ĠU L 409, 30.12.2006, p. 86.
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nazzjonali1, komunitarju jew individwali, u huwa att volontarju li ma jistax jiġi impost2,

E. billi t-tkabbir tal-paċi u r-rikonċiljazzjoni huma min-natura tagħhom stess perikolużi u l-
proġetti għandhom jingħataw spazju għall-isperimentazzjoni,

F. billi l-fruntiera ssegregat in-nies għal snin, u ħolqot u stabbiliet netwerk ta' fruntieri 
territorjali interni li ssegregat il-komunità u billi din hija kwistjoni ċentrali għall-konflitt,

G. billi l-kuntatt u t-tkabbir tal-kunfidenza jistgħu jirriżultaw fil-bidla ta' opinjonijiet 
negattivi u billi t-trawwim ta' fehim reċiproku fost iż-żgħażagħ jgħin il-mexxejja ta' għada 
biex jifhmu l-istorja u l-kultura taż-żewġ komunitajiet,

H. billi l-ħidma fi sħubija mal-komunitajiet lokali tista' tieħu aktar żmien ladarba tinvolvi 
aktar partijiet ikkonċernati  u proċeduri, madankollu huwa evidenti li l-benefiċċju żejjed 
miksub huwa essenzjali, ladarba iktar ma jkun baxx il-livell ta' ġestjoni delegata u iktar 
ma tkun għolja l-parteċipazzjoni iktar ikun hemm għarfien dwar il-programm u dwar l-
UE, 

I. billi gruppi preċedentement marġinalizzati u nies milquta ħafna mill-konflitt ġew msaħħa 
fi ħdan il-programmi PEACE biex jikkontribwixxu ħalli jkabbru l-paċi b'mod attiv; billi l-
proġetti qed jaqdu l-aktar partijiet marġinalizzati tas-soċjetà billi jiżviluppaw attivitajiet 
għal individwi u gruppi bħall-vittmi ta' konflitt, il-persuni anzjani u vulnerabbli, il-persuni 
b' diżabilità, il-vittmi ta' vjolenza domestika, l-eks priġunieri u ż-żgħażagħ mingħajr 
xogħol3.

J. billi ħafna nies li ħadmu fuq proġetti għat-tkabbir tal-paċi u r-rikonċiljazzjoni wettqu din 
il-ħidma fuq bażi volontarja,

K. billi s-setturi tal-volontarjat u dawk pubbliċi huma magħrufa għall-kisbiet tagħhom biex 
jikkonfrontaw id-dekadenza u d-depravazzjoni soċjali u kienu fil-qagħda li jiżviluppaw u 
jipprovdu l-ewwel servizzi għal dawk l-aktar żvantaġġati fis-soċjetà, u billi n-nisa 
għandhom irwol pożittiv ħafna fit-tkabbir tal-paċi,

L. billi PEACE għen fl-iżvilupp ta' proġetti ekonomiċi f'żoni żvantaġġati billi ħoloq 
intrapriżi ġodda,

M. billi wieħed mir-riżultati ta' l-iżvilupp ekonomiku, mibdi permezz ta' l-appoġġ fl-ambitu 
tal-programm PEACE, kien li wassal għal benefiċċju kemm f'żoni urbani kif ukoll f'dawk 
rurali, 

N. billi bosta mill-azzjonijiet fis-sotto-programmi PEACE, fil-programmi tal-Fond 
Internazzjonali għall-Irlanda (IFI) u fl-inizjattiva Interreg, urew livell għoli ta’ similarità u 

                                               
1 Studju magħmul minn Gráinne Kelly u Brandon Hamber: ‘Coherent, contested or confused? Views on 
reconciliation in Northern Ireland’, Presented at “Reconciliation: Rhetoric or Relevance? A roundtable 
discussion on concepts and practices of reconciliation”, Belfast 9 ta' Ġunju 2004.
2 International IDEA (2003). Reconciliation after Violent Conflict: A Handbook.  International IDEA: 
Stokkolma.
3 Il-Programm ta' l-UE għall-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni - L-Impatt: FCSEA.
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f’xi każijiet kien hemm livell konsiderevoli ta' rduppjar ta’ l-attivitajiet.

O. billi l-finanzjament taħt l-IFI huwa ta’ sikwit komplementari u ż-żewġ programmi, l-IFI u 
l-PEACE, għamluha possibbli għall-proġetti li jilħqu stadju fejn seta' jkollhom aċċess għal 
finanzjament ieħor ta’ l-UE, bħal pereżempju Interreg,

P. billi l-ħarsien u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem huma parti integrali tat-tkabbir tal-
paċi u l-bini mill-ġdid ta' soċjetajiet ta' wara l-konflitt, 

Q. billi r-responsabilità ta' l-azzjonijiet u t-trasparenza, il-parteċipazzjoni, ir-rikonoxximent 
ta' l-interdipendenza tan-nies kollha, l-eliminazzjoni ta' l-inugwaljanza, il-promozzjoni 
tad-diversità u l-attenzjoni għall-gruppi vulnerabbli huma elementi importanti fit-tkabbir 
tal-paċi u r-rikonċiljazzjoni,

1. Jenfasizza li l-għoti ta' setgħa lokali hija parti essenzjali għat-tkabbir tal-paċi u li l-
parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili ttejjeb it-tfassil tal-politika u l-mod li bih tkun ggvernata 
s-soċjetà;

2. Jinnota li l-iżvilupp ta' varji mekkaniżmi ta' implimentazzjoni permezz tas-settur tal-
volontarjat, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi u l-awtoritajiet lokali pprovdew 
esperjenza mifruxa dwar il-ġestjoni tal-fondi ta' l-UE; jemmen li tali mekkaniżmu 
("bottom-up") jista' jintuża fl-applikazzjoni ta' programmi oħra ta' finanzjament; 

3. Jilqa' b'sodisfazzjon il-kontribuzzjoni tal-programmi ta' finanzjament ta' PEACE u ta' l-IFI 
għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali; jinnota li, qabel l-implimentazzjoni ta' l-IFI, ġie 
stabbilit ċentru imprenditorjali f'żoni żvantaġġati u bl-appoġġ ta' l-IFI żviluppa netwerk ta' 
32 ċentru imprenditorjali f'dawn iż-żoni, li jgħinu fit-tkabbir tal-kunfidenza u t-tama fost 
dawk involuti;

4. Jenfasizza li l-koperazzjoni bejn il-parteċipanti fi programmi ffinanzjati mill-PEACE u l-
IFI ma għandhomx jiefqu meta l-programm jasal biex jintemm; jistieden lid-dipartimenti 
governattivi biex iqisu t-tkomplija ta' din il-ħidma, li wriet li kienet effettiva, sabiex jiġi 
żgurat li jitkompla l-finanzjament għal dan ix-xogħol imprezzabbli meta l-fondi ta' l-UE 
jiġu fit-tmiem;

5. Jistieden lill-Kummissjoni, fir-rigward tat-TNFI, biex tiġi adottata l-istrateġija ta' 
ċittadinanza attiva, użata fil-programmi PEACE I u PEACE II, fl-istrutturar ta' inizjattivi 
fil-ġejjieni; ifakkar fl-importanza ta' żvilupp reġjonali b'mod ġust; 

6. Jistieden għal żvilupp ulterjuri ta' xogħol transkonfinali, meta wieħed iqis li x-xogħol 
transkonfinali kien ċentrali għar-riġenerazzjoni ta' komunitajiet urbani u rurali fiż-żona; 
iħeġġeġ l-iżvilupp ulterjuri ta' relazzjonijiet ta' xogħol u forums għas-setturi volontarji u 
pubbliċi fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera;  

7. Jistieden lil dawk l-Istati Membri li għandhom ma adottawx il-miżuri leġiżlattivi meħtieġa 
biex jimplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' 
Lulju 2006 dwar il-Grupp Ewropew ta' Koperazzjoni Territorjali 1(EGTC) biex jagħmlu 

                                               
1 ĠU L 210, 31.7.2006, p.19
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dan minnufih;

8. Iħeġġeġ l-użu mifrux ta' konsultazzjoni, fuq skala żgħira u b'iffukar lokali, fi ħdan il-
programmi ta' finanzjament u jenfasizza l-importanza li jiġu żgurati skemi li jippermettu l-
approvazzjoni ta' għotjiet żgħar biex jiffinanzjaw immedjatament xogħol meħtieġ u 
xogħol li r-riżultat tiegħu ma jistax jiġi kkwantifikat;  

9. Jistieden biex issir simplifikazzjoni tal-proċess ta' applikazzjoni biex ikun żgurat li 
proġetti iżgħar ma jkunux żvantaġġati apparti dan, jitlob li l-mekkaniżmu ta' rappurtar taħt 
il-PEACE ikun inqas ta' piż għal dawk li jirċievu għotjiet żgħar; 

10. Jirrikonoxxi li t-tkabbir tal-paċi huwa proċess fuq medda twila ta' żmien u evoluzzjonarju 
u li żvilupp qawwi lejn il-paċi u r-rikonċiljazzjoni jieħu ż-żmien; jitlob għal perjodu ta' 
żmien akbar għal għotjiet individwali biex il-proġetti jkunu aktar inċiżivi; 

11. Jinnota li s-settur ta' l-ekonomija soċjali huwa sotto-settur tas-setturi pubbliċi u tal-
volontarjat, li l-konsultazzjoni tagħhom hija importanti biex jiġu żviluppati strateġiji u 
żoni lokali; iqis li l-negozji lokali l-oħra huma wkoll partijiet ikkonċernati b'saħħithom;

12. Jenfasizza li l-iżvilupp f'żoni rurali jeħtieġ sinerġiji ikbar bejn l-iffinanzjar ta' żvilupp 
rurali u dak reġjonali li kien il-każ s'issa;

13. Jenfasizza li n-nies għandu jkollhom aċċess faċli għall-informazzjoni dwar stejjer ta' 
suċċess tal-proġetti ffinanzjati minn PEACE I u PEACE II kif ukoll ta' dawk iffinanzjati 
mill-IFI; jemmen li l-esperjenza miksuba minn dawn il-proġetti tifforma parti minn 
proċess b'żewġ direzzjonijiet ma' ħidma oħra internazzjonali ta' tkabbir tal-paċi; jitlob, 
f'dan ir-rigward, għall-ħolqien ta' bażi tad-dejta bħala għodda ta' tagħlim għax-xogħol ta' 
paċi u rikonċiljazzjoni fi ħdan il-pajjiż u lilhinn minnu; jitlob, apparti dan, li waqt li 
jinħoloq netwerk reġjonali u tal-bliet, jiġi inkluż kull livell ta' parteċipazzjoni  

14. Jirrakkomanda li jitwettqu strateġiji komprensivi biex mhux biss jiġi żgurat li jkunu 
disponibbli eżempji ta' prassi tajba, iżda anki li jintużaw f'kull stadju taċ-ċiklu tal-proġett, 
i.e. it-tfassil tal-proġett, l-implimentazzjoni, is-sorveljanza u l-evalwazzjoni; 

15. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet ta' l-Istati Membri, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew.
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NOTA SPJEGATTIVA

SFOND

Il-Programm ta’ l-UE għall-Paċi u għar-Rikonċiljazzjoni (PEACE II) kien il-programm li sar 
wara l-Programm Speċjali ta’ Appoġġ għall-Paċi u għar-Rikonċiljazzjoni 1995-1999 (PEACE 
I). Il-programm kurrenti PEACE III (2007-2013) isegwi l-istruttura tal-programm preċedenti 
u l-għan tiegħu huwa li jsaħħaħ il-Proċess ta' Paċi fl-Irlanda sabiex tissaħħaħ 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 parti tal-finanzjament taħt il-programm PEACE, li kellu l-għan li jagħti lil taqsimiet 
varji tal-komunità l-opportunità li jingħaqdu flimkien u jaħdmu fuq livell komunitarju.

Il-Korp ta’ Programmi Speċjali ta’ l-UE (SEUPB) huwa l-Awtorità li Timmaniġġja b’rabta 
mal-programm. Il-Kumitat ta' Sorveljanza huwa magħmul mill-imsieħba reġjonali ewlenin 
(magħżulin ugwalment mit-Tramuntana u min-Nofsinhar tal-Fruntiera).

Tabella 1. Perspettiva Ġenerali ta' PEACE 1 u PEACE 11

PEACE I EUR 750 000 000 allokati 15 000 proġett

PEACE II EUR 994,000,000 allokati 7,000 proġett

Dan ir-rapport li sar fuq inizjattiva proprja, ifittex li jiddeskrivi l-esperjenza miksuba minn 
dan il-programm ta' l-UE rigward riżultati pożittivi u l-aħjar prassi, u jenfasizza x’jista’ jitjieb, 
l-isfidi li għandhom iridu jiġu affrontati u t-tagħlimiet li għandhom jinkisbu.

Ta' min isemmi wkoll li mill-1989, l-UE kienet waħda mill-kontributuri ewlenin għall-Fond 
Internazzjonali għall-Irlanda (IFI).

Tabella 2. Perspettiva ġenerali tal-Fond Internazzjonali għall-Irlanda mill-ħolqien tiegħu, fl-1986, sal-lum.

IFI → EUR 849 000 000 → 5 700 proġetti → 55 000 impjieg

Paċi u Rikonċiljazzjoni

Ir-rabta Ewropea ma' proġett għat-tkabbir tal-paċi hija importanti u l-Unjoni tirrikonoxxi r-
rabta bejn il-faqar, il-governanza tajba u l-konflitti1. Flimkien ma' xi Stati Membri preżenti, 
bosta pajjiżi kandidati ġodda, bħall-Balkani tal-Punent2, għandhom storja ta’ konflitt. Billi l-
                                               
1 Ara, pereżempju, il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-Governanza u l-Iżvilupp (COM(2003)615)
2 Kif rikonoxxut fid-Dikjarazzjoni ta’ Tessaloniki tas-Samit bejn l-UE u l-Balkani tal-Punent tal-21 ta’ Ġunju 
2003.
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konflitt fl-Irlanda jitqiegħed f'kuntest Ewropew usa’, jistgħu jinkisbu punti ta' referenza 
esterna ta' valur.

Taħt il-miżuri 4.1 tal-programm PEACE II, kien hemm esperjenza ta' skambju fuq il-livell ta' 
proġett bejn żoni fl-Ewropa u lilhinn minnha, inklużi l-Albanija, il-Belarus, il-Moldavja, is-
Serbja, l-Ukraina u l-Bożnija. Tinsab għaddejja diskussjoni dwar il-possibilitajiet li tinħoloq 
netwerk ta' reġjuni u ta' bliet madwar l-Ewropa kollha li qed joħorġu minn konflitt jew li 
għandhom l-esperjenza tagħha jew li qed jgħixu b'konflitt jew b'esklużjoni. 

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, importanti kemm 
hu importanti, fih innifsu qatt ma jista’ jiżgura paċi sostenibbli. Fattur ferm importanti f’dan 
il-qasam huwa l-iżvilupp b'mod ġust, kif ukoll azzjonijiet għall-promozzjoni ta’ governanza 
effettiva u ta’ soċjetà stabbli.

Il-fehim tar-rikonċiljazzjoni fir-rigward ta' l-iżvilupp ta' PEACE jinsab marbut mal-ħames 
punti; li għandhom x'jaqsmu ma' xulxin u jidħlu f'xulxin, tal-mudell Hamber/Kelly1:

• l-iżvilupp ta' viżjoni komuni ta' soċjetà interdipendenti u ġusta:
• li tagħraf u taffronta l-passat;
• il-bini ta' relazzjonijiet pożittivi;
• il-bidla kulturali u attitudinali sinifikanti; u
• il-bidla soċjali, ekonomika u politika sostanzjali. 

Il-kunċett ta' bosta prattikanti internazzjonali huwa li t-tkabbir tal-paċi u l-ħidma għar-
rikonċiljazzjoni huwa proċess fuq medda twila ta' żmien li fih il-parteċipazzjoni ta' gruppi 
vulnerabbli hija importanti ħafna.

Jista' jieħu aktar żmien ta' ħidma mal-komunitajiet lokali iżda l-benefiċċju miksub huwa 
essenzjali. PEACE juri li l-għarfien tal-programm u ta' l-UE, u anki tal-kontribuzzjonijiet ta' l-
UE, tiżdied meta l-mekkaniżmi ta' allokazzjoni finanzjarja jintużaw fuq livell lokali u meta l-
parteċipazzjoni tidher fuq livell lokali.

Il-programm PEACE ta' l-Unjoni Ewropea

L-istruttura tal-proċeduri ta’ konsultazzjoni u t-tfassil tal-programm PEACE huma importanti 
daqs il-programm innifsu. 

PEACE ipprovda opportunitajiet għal parteċipazzjoni u djalogu u ġab it-teħid ta’ deċiżjonijiet 
u r-responsabilità għall-iżvilupp tal-komunità eqreb lejn in-nies. PEACE I kabbar il-
koperazzjoni bejn is-soċjetà ċivili u l-mexxejja politiċi fuq livell komunitarju. Xi 
organizzazzjonijiet komunitarji u mexxejja politiċi pparteċipaw għall-ewwel darba flimkien 

                                               
1 Studju miktub minn Gráinne Kelly u Brandon Hamber: ‘Coherent, contested or confused? Views on 
reconciliation in Northern Ireland’, Presented at “Reconciliation: Rhetoric or Relevance? A roundtable 
discussion on concepts and practices of reconciliation”, Belfast 9 ta' Ġunju 2004.
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ma' partijiet interessati mis-settur ekonomiku fit-tfassil tal-politiki għall-investiment fiż-żoni 
tagħhom stess taħt il-programm PEACE.

Minkejja d-diffikultajiet maġġuri, iż-żewġ komunitajiet aċċettaw il-programm PEACE 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.

Il-programmi PEACE iffinanzjaw medda wiesa' ta' programmi, inkluż proġetti għall-kura tat-
tfal u għal wara l-iskola, parks imprenditorjali u intrapriżi ta' negozji żgħar f'żoni kemm 
urbani kif ukoll rurali. Bosta mill-proġetti ffinanzjati minn PEACE kienu stabbiliti biex jaqdu 
bżonnijiet lokali. Huma bnew il-kunfidenza u l-kapaċità kif ukoll għenu biex jinħolqu 
viżjonijiet aħjar għall-ġejjieni. L-effett li dawn il-proġetti ħallew fuq il-qagħda tal-paċi kien 
kbir daqs l-effett ta' proġetti oħra tradizzjonalment deskritti bħala "proġetti ta' paċi". Huma 
bnew pedamenti soda għar-rikonċiljazzjoni.  

Il-firxa ta' proġetti ffinanzjati minn PEACE għenu fit-trawwim ta' ambjent li fih il-ftehimiet 
politiċi kellhom possibilità raġonevoli li jirnexxu. 

PEACE iffinanzja infrastrutturi tat-trasport, inklużi bypass u inizjattivi ta' trasport rurali, li 
għenu t-tiġdid ekonomiku u r-riġenerazzjoni u ffaċilità t-taħriġ akkreditat u skemi oħra ta' 
tagħlim. Il-programm PEACE iffinanzja proġetti ta' appoġġ għall-ħaddiema immigranti kif 
ukoll proġetti li jiċċelebraw l-etniċità varja tas-soċjetà bħala entità sħiħa.

Proġetti ta' eks priġunieri, iffinanzjati mill-PEACE, iffurmaw parti min-netwerks lokali ta' 
organizzazzjoni volontarja u pubblika, inkluż sħubija għar-riġenerazzjoni, ċentri ta' intrapriża 
u pjattaformi għad-diskussjoni pubbliċi. Xi proġetti ħadmu direttament ma' gruppi li xi darba 
kienu kontra xulxin, inklużi gruppi politiċi li kienu għedewwa tradizzjonali jew aġenziji 
statali li qabel il-gruppi ma kinux ikunu f'kuntatt magħhom. 

Aspetti intra-komunitarji ħadmu lejn il-kisba ta’ l-għan tal-programm. Fatt li huwa ta’ 
importanza hawnhekk huwa li l-programmi attiraw firxa wiesgħa ta’ parteċipanti differenti 
sabiex jinkiseb għan jew benefiċċju komuni, u għenu fl-iżvilupp ta’ mudelli għas-sehem 
pubbliku fl-iżvilupp tal-politiki. Gruppi tan-nisa kellhom rendiment tajjeb u għandhom irwol 
pożittiv ħafna fit-tkabbir tal-paċi.

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

PEACE I kien imfassal u maħluq b'kontribut qawwi min-nies fil-livell komunitarju. Is-settur 
tal-volontarjat tgħallem ħafna mill-proċess u s-settur leġiżlattiv tgħallem kif jaħdem fi sħubija 
mas-setturi tal-volontarjat u tal-komunità. Ingħatat enfasi aktar b'saħħitha lill-ekonomija u lill-
vijabilità ekonomika fil-programm PEACE II. Sfortunatament, parti mill-istrateġija 'bottom 
up' intilfet fit-tfassil ta' PEACE II. Madankollu, firxa wiesgħa ta' gruppi bbenefikaw minn 
PEACE II hekk kif ħadu l-opportunitjiet li ħarġu mill-progress li sar fil-proċess ta' paċi.
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Il-ġejjieni:

Meta l-UE ddeċidiet li testendi l-PEACE II sa l-2006 u li tfassal il-programm PEACE III 
għas-snin 2007 - 2013, hija tat sinjal pożittiv qawwi ħafna ta' l-appoġġ mogħti fil-livell tal-
Komunità lill-proċess ta' paċi u tal-kunfidenza fil-progress lejn soċjetà stabbli u paċifika.

L-enfasi f'PEACE III hija fuq ir-rikonċiljazzjoni u tfittex li tħaddem ix-xogħol ta' Hamber u 
Kelly fid-definizzjoni ta' rikonċiljazzjoni. Dawk li jfasslu u jimplimentaw il-PEACE III, meta 
jagħżlu l-proġetti li se jingħataw fondi, għandu jkollhom għarfien sod tax-xogħol ta' Hamber 
u Kelly.

Ġie deċiż ukoll li l-iffinanzjar tal-proġetti jkun aktar strateġiku u li l-applikazzjonijiet ma 
jissejħux permezz ta' avviż pubbliku. Għadu kmieni wisq biex jingħad kif se tmur din il-biċċa 
iżda huwa importanti ħafna li ma jintilfux sħubiji lokali u parteċipazzjoni fuq il-livell lokali.  
Huwa importanti wkoll li din ma tintilifx fi programmi oħra ta' l-UE għas-snin 2007 - 2013. 
Is-settur volontarju huwa magħruf sew għall-kisbiet tiegħu fl-ikkonfrontar tad-dekadenza u d-
depravazzjoni soċjali u jinsab f’qagħda tajba biex 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. Uħud mil-lezzjonijiet li 
tgħallimna minn PEACE I u II dwar il-parteċipazzjoni fil-livell lokali jridu jiġu implimentati 
b'mod ġenerali fil-Fondi Strutturali ta' l-UE.

Biex isir titjib fuq il-kisbiet kbar miksuba bl-għajnuna ta' PEACE I u II, l-aħjar prassi għandha 
tiġi rikonoxxuta, irrekordjata u ssir disponibbli għall-oħrajn. Din l-aħjar prassi għandha tiġi 
standardizzata.

Matul iż-żjara tiegħu f’Belfast 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, intalbet sabiex tkun 
responsabbli b’mod politiku mill-forza tax-xogħol. Dan għandu jsaħħaħ il-progress fir-reġjuni 
b'mod konsiderevoli. Ikun ta' benefiċċju kbir jekk il-membri tal-forza tax-xogħol ikunu konxji 
mill-esperjenza miksuba minn proġetti relatati mal-programmi PEACE u mal-programmi ta' l-
IFI u tal-prassi tajba li ġiet osservata fihom.
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