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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de evaluatie van het vredesprogramma en strategieën voor de toekomst
(2007/2150(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 158 van het EG-Verdrag,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende
algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen1,

– gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/1993 van de Raad van 20 juli 1993 tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2052/88 betreffende de taken van de Fondsen met structurele 
strekking, hun doeltreffendheid alsmede de coördinatie van hun bijstandsverlening 
onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande 
financieringsinstrumenten2,

– gelet op Verordening (EEG) nr. 2082/1993 van de Raad van 20 juli 1993 tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van 
toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot de 
coördinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden Structuurfondsen enerzijds en 
van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere 
bestaande financieringsinstrumenten anderzijds3,

– gelet op Verordening (EG) nr. 214/2000 van de Raad van 24 januari 2000 betreffende 
financiële bijdragen van de Gemeenschap aan het Internationaal Fonds voor Ierland4,

– gelet op Verordening (EG) nr. 2236/2002 van de Raad van 10 december 2002 betreffende 
financiële bĳdragen van de Gemeenschap aan het Internationaal Fonds voor Ierland 
(2003-2004)5,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1105/2003 van de Raad van 26 mei 2003 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de 
structuurfondsen6,

– gelet op Verordening (EG) nr. 173/2005 van de Raad van 24 januari 2005 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de 
Structuurfondsen, met betrekking tot de verlenging van de duur van het Peace-programma 
en de toekenning van nieuwe vastleggingskredieten7,

                                               
1 PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.
2 PB L 193 van 31.7.1993, blz. 3.
3 PB L 193 van 31.7.1993, blz. 20.
4 PB L 24 van 29.1.2000, blz. 7.
5 PB L 341 van 17.12.2002, blz. 6.
6 PB L 158 van 27.6.2003, blz. 3.
7 PB L 29 van 2.2.2005, blz. 3.
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– gelet op Verordening (EG) nr. 177/2005 van de Raad van 24 januari 2005 betreffende 
financiële bijdragen van de Gemeenschap aan het Internationaal Fonds voor Ierland 
(2005-2006)1,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1968/2006 van de Raad van 21 december 2006 betreffende 
financiële bijdragen van de Gemeenschap aan het Internationaal Fonds voor Ierland 
(2007-2010)2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 7 december 1994 over een speciaal 
steunprogramma voor vrede en verzoening in Noord-Ierland (COM(1994)0607),

– gezien de mededeling van de Commissie inzake het verslag over het Internationaal Fonds 
voor Ierland op grond van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 177/2005 van de Raad
(COM(2006)0563),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 oktober 2003 over bestuur en 
ontwikkeling (COM(2003)0615),

– gezien het speciaal verslag nr. 7/2000 van de Europese Rekenkamer over het 
Internationaal Fonds voor Ierland en het speciale steunprogramma voor vrede en 
verzoening in Noord-Ierland en de aangrenzende graafschappen van Ierland (1995-1999), 
alsmede de antwoorden van de Commissie (2000/C 146/01, punt 58), 

– gezien de door de Commissie regionale ontwikkeling van het Europees Parlement 
georganiseerde openbare hoorzitting van 20 november 2007,

– gezien de Task force voor Noord-Ierland (TFNI), opgericht na het bezoek van de heer
Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, aan Belfast in mei 2007, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2007),

A. overwegende dat de programma’s PEACE I en PEACE II erop waren gericht vrede tot 
stand te brengen en twee hoofdonderdelen omvatten: kansen benutten die de vrede met 
zich meebrengt en het oplossen van problemen in de nasleep van het conflict,

B. overwegende dat de bijdrage van de EU tot het PEACE-programma zeer waardevol is 
geweest en dat de Europese inbreng in de vredesprojecten zich niet heeft beperkt tot het 
beschikbaar stellen van een financieel instrument, maar ook van belang is gebleken 
vanwege de rol van de EU als neutrale autoriteit die over de deskundigheid en nodige 
langetermijnvisie voor de ontwikkeling van het programma beschikt,

C. overwegende dat de EU de samenhang tussen armoede, bestuur en conflicten heeft 
erkend, bijvoorbeeld in voornoemde mededeling van de Commissie over bestuur en 
ontwikkeling,

                                               
1 PB L 030 van 3.2.2005, blz. 1.
2 PB L 409 van 30.12.2006, blz. 86.
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D. overwegende dat het verzoeningsproces op verschillende niveaus, namelijk op politiek, 
nationaal1, lokaal of individueel niveau, en op vrijwillige basis plaatsvindt, en niet aan de 
betrokkenen kan worden opgelegd2,

E. overwegende dat vredesopbouw en verzoening van nature gevaarlijk zijn en dat er in deze 
projecten ruimte voor experimenten moet zijn,

F. overwegende dat de grens mensen van elkaar heeft gescheiden en een netwerk van interne 
territoriale grenzen heeft doen ontstaan en bevestigd waardoor de gemeenschap 
verscheurd is, en overwegende dat de grens een centrale rol speelt in het conflict,

G. overwegende dat negatieve opvattingen door wederzijdse contacten en het opbouwen van 
vertrouwen zouden kunnen worden gewijzigd en in overweging van het feit dat de 
bevordering van wederzijds begrip onder jongeren toekomstige leiders kan helpen inzicht 
te krijgen in de geschiedenis en cultuur van beide gemeenschappen,

H. overwegende dat projecten in het kader van partnerschappen met lokale gemeenschappen 
weliswaar meer tijd kunnen kosten aangezien daarbij meer actoren en procedures 
betrokken zijn, maar dat zij onmiskenbaar essentiële voordelen opleveren, daar het 
programma en de EU sterker onder de aandacht worden gebracht naarmate de betrokken 
bestuurslaag decentraler is en het participatieniveau hoger, 

I. overwegende dat voorheen gemarginaliseerde groepen en personen die te lijden hebben 
gehad onder het conflict, binnen de PEACE-programma’s de mogelijkheid hebben 
gekregen om actief bij te dragen aan het vredesproces; overwegende dat de meest 
gemarginaliseerde delen van de samenleving van projecten profiteren in het kader 
waarvan activiteiten worden ontwikkeld ten behoeve van individuen en groepen zoals 
slachtoffers van het conflict, ouderen en kwetsbare personen, gehandicapten, slachtoffers 
van huiselijk geweld, ex-gedetineerden en werkloze jongeren3,

J. overwegende dat velen die in vredes- en verzoeningsprojecten hebben geparticipeerd dit 
op basis van vrijwilligheid hebben gedaan,

K. overwegende dat de vrijwilligerssector en de publieke sector bekend staan om hun
verdiensten in de strijd tegen sociale neergang en achterstand en daarom zeer geschikt zijn 
voor de ontwikkeling en verlening van directe diensten aan de meest achtergestelden in de 
samenleving, en overwegende dat vrouwen een zeer positieve rol vervullen in de 
vredesopbouw,

L. overwegende dat PEACE de ontwikkeling van economische projecten in 
achterstandsgebieden heeft ondersteund door het opstarten van nieuwe ondernemingen,

                                               
1 Voordracht van Gráinne Kelly en Brandon Hamber, “Coherent, contested or confused? Views on reconciliation 
in Northern Ireland”, gehouden tijdens de discussiebijeenkomst “Reconciliation: Rhetoric or Relevance? A 
roundtable discussion on concepts and practices of reconciliation”, Belfast 9 juni 2004.
2 International IDEA (2003), Reconciliation after Violent Conflict: A Handbook, International IDEA, Stockholm.
3 The EU Programme for Peace and Reconciliation - The impact: FCSEA.
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M. overwegende dat de met behulp van PEACE geïnitieerde economische ontwikkeling 
onder meer tot verbeteringen heeft geleid in steden en op het platteland,

N. overwegende dat een groot aantal acties in het kader van de subprogramma’s van PEACE, 
de programma’s van het Internationaal Fonds voor Ierland (IFI) en het Interreg-initiatief 
grote gelijkenis vertoonden en dat er daarbij in sommige gevallen sprake was van 
aanzienlijke overlappingen van de activiteiten, 

O. overwegende dat de financiering in het kader van het IFI vaak van aanvullende aard is en 
dat beide programma’s, het IFI en PEACE, ervoor hebben gezorgd dat projecten een 
bepaalde staat konden bereiken waarin ze een beroep konden doen op overige EU-
financiering, zoals Interreg,

P. overwegende dat de bescherming en bevordering van de mensenrechten een integraal 
onderdeel vormt van vredesopbouw en sociale wederopbouw na een conflict, 

Q. overwegende dat verantwoordingsplicht en transparantie, participatie, erkenning van de 
onderlinge afhankelijkheid van alle mensen, de succesvolle opheffing van ongelijkheden, 
bevordering van verscheidenheid en aandacht voor kwetsbare groepen belangrijke 
elementen vormen van vredesopbouw en verzoening,

1. benadrukt dat medezeggenschap op lokaal niveau een essentieel onderdeel vormt van 
vredesopbouw en dat de participatie van het maatschappelijk middenveld voor een betere 
besluitvorming en een beter bestuur van de samenleving zorgt;

2. wijst erop dat de ontwikkeling van verschillende uitvoeringsmechanismen door de 
vrijwilligerssector, non-gouvernementele organisaties en lokale autoriteiten brede ervaring 
met de toepassing van EU-fondsen heeft opgeleverd; hoopt dat bij de beschikbaarstelling 
van fondsen in het kader van andere programma’s gebruik kan worden gemaakt van 
dergelijke mechanismen van onderop; 

3. is verheugd over de bijdrage van financieringsprogramma’s van PEACE en het IFI aan de 
economische en sociale ontwikkeling; merkt op dat er voor de tenuitvoerlegging van het 
IFI één ondernemingscentrum in de achterstandsgebieden is ontstaan dat met behulp van 
het IFI is uitgegroeid tot een netwerk van dertig ondernemingscentra in die gebieden, 
waardoor onder de betrokkenen vertrouwen en hoop worden gewekt,

4. benadrukt dat de samenwerking tussen de deelnemers aan programma’ die uit middelen 
van PEACE en het IFI worden gefinancierd, niet dient te worden beëindigd wanneer het 
programma afloopt; roept de overheidsinstanties op te overwegen deze werkzaamheden, 
die doeltreffend zijn gebleken, te handhaven om ervoor te zorgen dat deze uiterst 
waardevolle werkzaamheden met behulp van een reguliere financiering worden voortgezet 
wanneer de EU-financiering ten einde loopt;

5. roept de Commissie op om met betrekking tot de TFNI een voorbeeld te nemen aan de op 
actief burgerschap gerichte benadering van de programma’s PEACE I en PEACE II 
wanneer zij toekomstige initiatieven gaat opzetten; herinnert aan het belang van 
gelijkmatige regionale ontwikkeling;
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6. pleit voor een verdere ontwikkeling van grensoverschrijdend werk, overwegende dat 
grensoverschrijdend werk van cruciaal belang is geweest voor het herstel van stedelijke en 
plattelandsgemeenschappen in het betreffende gebied; dringt aan op de verdere 
ontwikkeling van samenwerkingsverbanden en forums voor de vrijwilligerssector en de 
publieke sector aan beide kanten van de grens;

7. verzoekt de lidstaten die Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS)1 nog niet in nationaal recht hebben omgezet, dit onverwijld te 
doen;

8. dringt erop aan om in het kader van de financieringsprogramma’s uitgebreid gebruik te 
maken van raadpleging op kleine schaal en met een lokaal zwaartepunt en onderstreept het 
belang om voor regelingen te zorgen die voorzien in de toekenning van kleine subsidies 
voor de financiering van dringende werkzaamheden en werkzaamheden waarvan de 
resultaten niet zonder meer kunnen worden gekwantificeerd;

9. verzoekt om de vereenvoudiging van de aanvraagprocedures om te waarborgen dat 
kleinere projecten niet worden benadeeld; verzoekt er daarnaast om de 
verslagleggingseisen in het kader van PEACE voor de ontvangers van kleine subsidies te 
versoepelen; 

10. erkent dat vredesopbouw een langdurig en langzaam groeiend proces is en dat een sterke 
ontwikkeling van vrede en verzoening tijd kost; verzoekt om een verlenging van 
subsidieperiodes voor de verschillende projecten opdat deze effect kunnen sorteren,

11. merkt op dat de sociale economie een subsector is van de vrijwilligers- en publieke sector
en dat het van belang is deze subsector te raadplegen om lokale strategieën en gebieden te 
ontwikkelen; is van mening dat andere lokale ondernemingen eveneens belangrijke 
actoren zijn;

12. benadrukt dat de ontwikkeling in plattelandsgebieden grotere synergieën tussen de 
financiering van regionale en plattelandsontwikkeling vereist dan tot dusver;

13. benadrukt dat de burgers gemakkelijk toegang dienen te krijgen tot informatie over de 
successen van projecten die uit middelen van PEACE I en PEACE II of door het IFI zijn 
gefinancierd; is van mening dat de bij dergelijke projecten opgedane ervaring deel dient
uit te maken van een uitwisseling met andere internationale vredesactiviteiten; pleit in dit 
verband voor de inrichting van een gegevensbank als leermiddel voor werkzaamheden 
voor vrede en verzoening in binnen- en buitenland; pleit er tevens voor dat bij de 
totstandbrenging van een regionaal en stedelijk netwerk alle participatieniveaus worden 
betrokken;

14. beveelt aan omvattende strategieën in te voeren om ervoor te zorgen dat niet alleen 
voorbeelden voor goede praktijken beschikbaar zijn, maar dat deze voorbeelden in elke 
fase van de productcyclus, d.w.z. bij het productontwerp, de uitvoering, de controle en de 
evaluatie, worden toegepast; 

                                               
1 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 19.
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15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regeringen van de lidstaten, het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité.



PR\705478NL.doc 9/13 PE396.729v02-00

NL

TOELICHTING

ACHTERGROND

Het EU-programma voor vrede en verzoening (PEACE II) was de opvolger van het speciale
steunprogramma voor vrede en verzoening 1995-1999 (PEACE I). Het huidige PEACE III
(2007-2013) gaat uit van de opzet van het vorige programma en heeft als doelstelling om het
vredesproces in Ierland te versterken en om zo een vreedzame en stabiele samenleving te
bekrachtigen en verzoening in de regio te bevorderen.

Het programma komt ten goede aan tal van uiteenlopende sectoren, gebieden, groepen en
gemeenschappen die in het bijzonder te lijden hebben gehad van het conflict, en stimuleert
gemeenschapsoverschrijdende projecten. De financiering uit hoofde van PEACE is
grotendeels ten goede gekomen aan plaatselijke samenwerkingsverbanden en non-
gouvernementele organisaties. Het programma is erop gericht allerlei delen van de
gemeenschap de kans te geven samen te komen en op gemeenschapsniveau samen te werken.

De beheersinstantie van het programma is de Special EU Programmes Body (SEUPB). Het
comité van toezicht is samengesteld uit de belangrijkste regionale partners (met evenveel 
vertegenwoordigers van ten noorden en ten zuiden van de grens).

Tabel 1. Overzicht PEACE I en PEACE II

PEACE I EUR 750 000 000
aan toewijzingen

15 000 projecten

PEACE II EUR 994 000 000
aan toewijzingen

7 000 projecten

Dit initiatiefverslag is bedoeld om de ervaringen te beschrijven die zijn opgedaan bij dit EU-
programma met betrekking tot positieve resultaten en beste praktijken. Daarbij zal speciale 
aandacht uitgaan naar wat kan worden verbeterd, naar de problemen waar men nog voor staat 
en naar de lessen die kunnen worden getrokken.

Er zij ook op gewezen dat de EU sinds 1989 een van de belangrijkste bijdragers aan het 
Internationaal Fonds voor Ierland (IFI) is.

Tabel 2. Overzicht Internationaal Fonds voor Ierland sedert de oprichting in 1986 tot heden.

IFI → EUR 849 000 000 → 5 700 projecten → 55 000 banen

Vrede en verzoening

De Europese betrokkenheid bij het vredesopbouwproject is van belang en de Unie erkent het 
verband tussen armoede, goed bestuur en conflict. Naast een aantal van de huidige lidstaten 
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hebben ook veel van de nieuwe kandidaat-lidstaten, zoals de landen van de westelijke 
Balkan1, een achtergrond van conflicten. Door het conflict in Ierland in een ruimere Europese 
context te plaatsen kunnen waardevolle externe aanknopingspunten worden geboden.

In het kader van maatregel 4.1 van het programma PEACE II heeft op projectniveau een 
uitwisseling van ervaringen plaatsgevonden tussen regio’s in heel Europa en daarbuiten, 
onder meer in Albanië, Wit-Rusland, Moldavië, Servië, Oekraïne en Bosnië. Thans wordt 
gediscussieerd over de mogelijkheid om een Europawijd netwerk van regio’s en steden op te 
bouwen die een uitweg uit een conflict hebben gevonden of ervaringen hebben met het vinden 
van uitwegen uit een conflict of die momenteel te maken hebben met een conflict en 
uitsluiting.

Ten aanzien van conflictpreventie en het ontwikkelen van en bouwen aan vrede, is er een 
toenemend besef dat economische ontwikkeling alleen, hoe belangrijk die ook kan zijn, geen 
duurzame vrede kan waarborgen. Een uiterst belangrijke factor op dit vlak is rechtvaardige 
ontwikkeling

Het concept van verzoening dat in het kader van PEACE wordt gehanteerd is gebaseerd op 
vijf onderling samenhangende en elkaar deels overlappende onderdelen van het model van 
Hamber en Kelly2:

• de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie voor een en rechtvaardige 
samenleving:

• erkenning en verwerking van het verleden; 
• het opbouwen van positieve relaties; 
• significante culturele en mentaliteitsveranderingen;
• substantiële sociale, economische en politieke hervormingen. 

Vele internationale deskundigen zijn overtuigd dat vredesopbouw en het werken aan 
verzoening langetermijnprocessen zijn waarbij de participatie van kwetsbare groepen van het 
grootste belang is.

Wellicht kost de samenwerking met lokale autoriteiten meer tijd, maar de voordelen van zo’n 
samenwerking zijn van doorslaggevend belang. PEACE heeft laten zien dat de zichtbaarheid 
van het programma, de EU én de bijdrage van de EU groter is wanneer gebruik gemaakt 
wordt van financiële toewijzingsmechanismen op lokaal niveau en wanneer er sprake is van 
een participatie op lokaal niveau.

Het PEACE-programma van de Europese Unie

De structuur van de overlegprocedures en het ontwerp van de PEACE-programma’s zijn even 
                                               
1 Zoals erkend in de Verklaring van Thessaloniki, goedgekeurd tijdens de topontmoeting tussen de EU en de 
westelijke Balkan van 21juni 2003.
2 Voordracht van Gráinne Kelly en Brandon Hamber, “Coherent, contested or confused? Views on reconciliation 
in Northern Ireland”, gehouden tijdens de discussiebijeenkomst “Reconciliation: Rhetoric or Relevance? A 
roundtable discussion on concepts and practices of reconciliation”, Belfast 9 juni 2004.
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belangrijk als het programma zelf.

PEACE bood mogelijkheden voor participatie en dialoog, en bracht de 
besluitvormingsprocessen en de verantwoordelijkheid voor gemeenschapsontwikkeling 
dichter bij de bevolking. PEACE I heeft de samenwerking tussen het maatschappelijk 
middenveld en de politieke verantwoordelijken op lokaal niveau bevorderd. Sommige lokale 
organisaties en politieke verantwoordelijken hebben in het kader van het PEACE-programma 
voor het eerst een gezamenlijk investeringsbeleid met economische actoren ontwikkeld.

Ondanks de grote complicaties accepteerden beide gemeenschappen PEACE I dankzij de 
werkzaamheden van de gemeenschapsgebonden financieringsinstanties. Dit droeg bij tot de 
algemene doelstelling van verbetering van de sociale en economische omstandigheden door 
de rechtstreekse betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschappen.

Met behulp van het PEACE-programma werd een breed scala aan projecten gefinancierd, 
waaronder kinderdagverblijven en naschoolse opvang, bedrijvenparken en kleine 
ondernemingen. Een groot deel van de uit hoofde van PEACE gefinancierde projecten was 
gericht op lokale behoeften. Door deze projecten werden vertrouwen en capaciteiten 
opgebouwd en betere visies voor de toekomst bevorderd. Het effect van deze projecten voor 
de vrede was even groot als het effect van andere projecten die gewoonlijk als 
“vredesprojecten” worden betiteld. Daarmee werd een solide basis gelegd voor het 
verzoeningsproces.

De verschillende in het kader van PEACE gefinancierde projecten hebben ertoe bijgedragen 
een klimaat te bevorderen waarin politieke overeenkomsten een redelijke kans van welslagen 
hebben. 

Met behulp van PEACE werd vervoersinfrastructuur gefinancierd, met inbegrip van 
ringwegprojecten en initiatieven voor vervoer op het platteland, waardoor een bijdrage werd 
geleverd aan economische vernieuwing en economisch herstel en erkende opleidingen en 
andere educatieve programma’s werden bevorderd. Uit hoofde van het PEACE-programma 
werden tevens ondersteunende projecten voor geïmmigreerde werknemers gefinancierd, 
evenals projecten die de etnische verscheidenheid van de samenleving huldigen.

Projecten voor ex-gedetineerden in het kader van PEACE maakten deel uit van lokale 
netwerken van vrijwilligers- en overheidsorganisaties, waaronder partnerschappen voor 
herstel, bedrijvencentra en publieke forums. Sommige projecten waren direct gericht op leden 
van de vroegere tegenpartij, zoals van oudsher vijandig gezinde politieke groeperingen en 
groepen die gekant waren tegen de overheid.

Gemeenschapsoverschrijdende aspecten hebben een bijdrage geleverd aan de verwezenlijking 
van het doel van het programma. Hierbij is van belang dat de programma’s tal van 
verschillende deelnemers hebben aangetrokken die gezamenlijk werken aan een 
gemeenschappelijk doel of nut, en hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van modellen voor 
publieke betrokkenheid bij beleidsontwikkeling. Vrouwengroepen hebben goed 
gefunctioneerd en spelen een zeer positieve rol in het vredesproces.

Tal van sociale, economische en culturele activiteiten die elders in Europa openbaar zijn, 
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hebben in Ierland nooit met een grensoverschrijdende dimensie plaatsgevonden. Andere 
activiteiten werden jarenlang opgeschort. De gemeenschapsoverschrijdende aspecten – zowel 
normale grensoverschrijdende sociale, economische en culturele activiteiten als projecten die 
zijn opgezet om toekomstvisies voor de samenleving te beoordelen – waren van belang om de 
doelen van het programma te verwezenlijken.

Bij de ontwikkeling en verwezenlijking van PEACE I was er sprake van grote inbreng van de 
burgers op lokaal niveau. De vrijwilligerssector heeft in de loop van dit proces veel kunnen 
leren en de wetgevers hebben geleerd om te werken binnen een partnerschap met de 
vrijwilligerssector en lokale autoriteiten. In het programma PEACE II werd meer de nadruk 
gelegd op de economie en economische levensvatbaarheid. Helaas werd in de opzet van 
PEACE II ten dele afstand genomen van een benadering van onderop. Niettemin hebben tal 
van groepen van PEACE II geprofiteerd en de kansen benut die de vooruitgang van het 
vredesproces met zich mee heeft gebracht.

De toekomst

Met de beslissing van de EU om PEACE II tot 2006 te verlengen en een PEACE III-
programma voor de periode 2007-2013 in het leven te roepen werd op communautair niveau 
een krachtig ondersteunend signaal gegeven voor het vredesproces dat blijk geeft van het 
vertrouwen in de ontwikkeling van een stabiele vreedzame samenleving.

In het PEACE III-programma ligt de nadruk op verzoening en is het de bedoeling dat het 
werk van Hamber en Kelly over de definitie van verzoening gaat worden toegepast. De 
ontwerpers en uitvoerders van PEACE III moeten bij de selectie van te financieren projecten 
een grondige kennis van het werk van Hamber en Kelly aan de dag leggen.

Bovendien werd besloten bij de financiering van projecten strategischer te werk te gaan en 
geen openbare oproep tot het indienen van subsidieaanvragen te doen. Het is nog te vroeg om 
te zeggen hoe deze meer strategische benadering zal uitpakken, maar het is belangrijk dat de 
lokale partnerschappen en de participatie op lokaal niveau niet ophouden te bestaan. Het is 
tevens belangrijk dat zij worden voortgezet in het kader van andere EU-programma’s in de 
periode 2007-2013. De vrijwilligerssector staat bekend om zijn verdiensten in de strijd tegen 
sociale neergang en achterstand en is daarom zeer geschikt voor de directe dienstverlening, 
met name aan de meest achtergestelden in de samenleving. Binnen de diverse regionale
ontwikkelingsprogramma’s zou meer gebruik moeten worden gemaakt van deze ervaring.
Sommige lessen die we uit PEACE I en PEACE hebben kunnen trekken wat betreft de 
participatie op lokaal niveau moeten algemeen toepassing vinden in de structuurfondsen van 
de EU. 

Om de enorme vooruitgang die met behulp van PEACE I en PEACE II is geboekt te kunnen 
voortzetten moeten beste praktijken worden onderkend, vastgesteld en aan anderen worden 
doorgegeven. Deze beste praktijken moeten bovendien worden toegepast in alle toekomstige 
projecten.

Tijdens zijn bezoek aan Belfast op 1 mei 2007 heeft José Manuel Barroso, de voorzitter van 
de Europese Commissie, de oprichting aangekondigd van een task force bij de Commissie die 
ten taak zal hebben te bekijken hoe de toegang tot en de deelname aan communautaire 
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beleidsmaatregelen en programma’s voor deze regio kan worden verbeterd. De commissaris 
voor regionaal beleid, Danuta Hübner, werd verzocht de politieke leiding van deze task force 
op zich te nemen. Dit kan de vooruitgang in de betrokken regio’s duidelijk versterken. Het 
zou van groot voordeel zijn wanneer de leden van de task force kennis zouden hebben van de 
ervaringen die zijn opgedaan met de projecten in het kader van de PEACE-programma’s en 
het IFI, en van de beste praktijken die daarbij zijn vastgesteld.
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