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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind evaluarea programului PEACE și a strategiilor pentru viitor
(2007/2150(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 158 din Tratatul CE,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de 
stabilire a dispozițiilor generale referitoare la Fondurile structurale1,

– având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2081/93 al Consiliului din 20 iulie 1993 de 
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2052/88 privind obiectivele şi eficienţa Fondurilor 
Structurale, precum şi coordonarea activităţilor lor şi a operaţiunilor cu Banca Europeană 
de Investiţii şi cu celelalte instrumente financiare existente2,

– având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2082/1993 al Consiliului din 20 iulie 1993 de 
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 4253/88 de stabilire a dispoziţiilor de punere în 
aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2052/88 în ceea ce priveşte coordonarea activităţilor 
lor şi a operaţiunilor cu Banca Europeană de Investiţii şi cu celelalte instrumente 
financiare existente3, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 214/2000 al Consiliului din 24 ianuarie 2000 
privind contribuțiile financiare ale Comunității la Fondul Internațional pentru Irlanda4,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2236/2002 al Consiliului din 10 decembrie 2002 
privind contribuțiile financiare ale Comunității la Fondul Internațional pentru Irlanda

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1105/2003 al Consiliului din 26 mai 2003 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 de stabilire a dispozițiilor generale 
referitoare la Fondurile structurale5,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 173/2005 al Consiliului din 24 ianuarie 2005 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 de stabilire a dispozițiilor generale 
referitoare la Fondurile Structurale, în ceea ce privește prelungirea duratei programului 
PEACE și acordarea de noi credite de angajament6,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 177/2005 al Consiliului din 24 ianurie 2005 
privind contribuțiile financiare ale Comunității la Fondul Internațional pentru Irlanda 

                                               
1 JO L 161, 26.6.1999, p. 1.
2 JO L 193, 31.07.1993, p. 3.
3 JO L 193, 31.07.1993, p. 20.
4 JO L 24, 29.01.2000, p. 7.
5 JO L 158, 27.06.2003, p. 3.
6 JO L 29, 02.02.2005, p. 3.
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(2005-20061,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1968/2006 Consiliului din 21 decembrie 2006 
privind contribuțiile financiare ale Comunității la Fondul Internațional pentru Irlanda 
(2007-2010)2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 decembrie 1994 privind programul special 
de sprijin pentru pace şi reconciliere în Irlanda de Nord (COM(1194)0607),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 octombrie 2006 privind Raportul referitor 
la Fondul Internaţional pentru Irlanda în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul 
Consiliului (CE) nr. 177/2005 (COM(2006)0563),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 octombrie 2003 privind guvernarea şi 
dezvoltarea (COM(2003)0615),

– având în vedere Raportul special al Curţii de conturi nr. 7/2000 privind fondul 
Internaţional pentru Irlanda şi programul de sprijin special pentru pace și reconciliere în 
Irlanda de Nord și în comitatele de graniță ale Irlandei (1995-1999), însoţit de răspunsurile 
Comisiei (2000/C 146/01, punctul 58), 

– având în vedere audierea publică organizată de Comisia pentru dezvoltare regională a 
Parlamentului European din 20 noiembrie 2007,

– având în vedere Grupul de acţiune pentru Irlanda de Nord, creat în urma vizitei dlui 
Barosso, Preşedintele Comisiei Europene, la Belfast în mai 2007, 

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0000/2007),

A. întrucât programele europene PEACE I şi II au avut ca scop asigurarea păcii şi au cuprins 
două elemente principale şi anume: folosirea oportunităţilor apărute în urma instaurării 
păcii şi eliminarea urmărilor conflictului;

B. întrucât participarea UE la programele PEACE a avut o valoare pozitivă remarcabilă, iar 
implicarea UE în proiectele de construire a păcii, pe lângă faptul că a furnizat un 
instrument financiar, şi-a demonstrat importanţa deoarece reprezintă o autoritate neutră 
care posedă expertiza şi viziunea pe termen lung necesară în elaborarea programelor; 

C. întrucât UE a recunoscut legătura dintre sărăcie, guvernare şi conflicte, de exemplu în 
comunicarea mai sus menţionată a Comisiei privind guvernarea şi dezvoltarea;

D. întrucât procesul de reconciliere are loc la niveluri diferite, de exemplu la nivel politic sau 
naţional3, comunitar sau individual şi reprezintă un act voluntar care nu poate fi impus1;

                                               
1 JO L 030, 03.02.2005, p. 1.
2 JO L 409, 30.12.2006, p. 86.
3 Publicaţia „Coherent, contested or confused? Views on reconciliation in Northern Ireland”, autori Gráinne 
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E. întrucât procesele de construire a păcii şi de reconciliere prezintă, prin natura lor, riscuri 
semnificative, iar proiectelor ar trebui să li se acorde spaţiu de experimentare; 

F. întrucât frontiera a separat populaţia timp îndelungat, creând şi menţinând o reţea de 
frontiere teritoriale interne care a împărţit comunitatea, şi întrucât aceasta reprezintă în 
cadrul conflictului o problemă centrală;

G. întrucât contactele şi instaurarea unui climat de încredere pot avea ca efect schimbarea 
unor atitudini negative şi întrucât promovarea înţelegerii reciproce în rândul tinerilor poate 
contribui la înţelegerea de către viitorii lideri a istoriei şi culturii celor două comunităţi;

H. întrucât cooperarea pe bază de parteneriate la nivelul comunităţilor locale care, implicând 
un număr mai mare de participanţi şi de proceduri, necesită probabil un timp mai 
îndelungat, aduce, totuşi, în mod evident, beneficii suplimentare esenţiale, deoarece cu cât 
participarea este mai însemnată, iar gestiunea procesului este delegată la un nivel 
administrativ cât mai apropiat de bază, cu atât programul şi UE pot fi mai bine cunoscute; 

I. întrucât, prin intermediul programelor PEACE, grupurilor marginalizate în trecut şi 
persoanelor foarte afectate de conflict li s-a oferit posibilitatea de a contribui activ la 
procesul de construire a păcii; întrucât proiectele ajută persoanele aparţinând celor mai 
marginalizate părţi ale societăţii, prin desfăşurarea de activităţi pentru indivizi şi grupuri, 
cum ar fi victime ale conflictului, persoane în vârstă şi vulnerabile, persoane cu handicap, 
victime ale violenţei domestice, foşti prizonieri şi tineri şomeri2;

J. întrucât un număr important dintre persoanele care au participat la proiecte de reconciliere 
şi de construire a păcii au făcut-o pe o bază de voluntariat;

K. întrucât sectorul public şi de voluntariat sunt cunoscute pentru rezultatele lor pozitive în 
combaterea sărăciei şi problemelor sociale şi sunt în măsură să elaboreze şi să furnizeze 
servicii de intervenţie grupurilor cele mai defavorizate ale societăţii şi întrucât femeile au 
un rol foarte pozitiv în procesul de construire a păcii;

L. întrucât PEACE a acordat asistenţă dezvoltării de proiecte economice în zone defavorizate 
prin crearea de noi întreprinderi;

M. întrucât una din urmările dezvoltării economice, care au apărut în urma sprijinului acordat 
de PEACE, a fost efectul pozitiv resimţit atât în zonele urbane, cât şi în cele rurale; 

N. întrucât numeroase acţiuni cuprinse în subprogramele PEACE, programele din cadrul 
Fondului Internaţional pentru Irlanda şi iniţiativa Interreg s-au dovedit a fi foarte similare, 
constatându-se, în anumite cazuri, un grad însemnat de suprapunere;

O. întrucât finanţarea în cadrul Fondului Internaţional pentru Irlanda (FII) are adesea un 
                                                                                                                                                  
Kelly & Brandon Hamber, prezentată la „Reconciliation:  Rhetoric or Relevance?  A roundtable discussion on 
concepts and practices of reconciliation”, Belfast, 9 iunie 2004
1 International IDEA - Institutul pentru democraţie şi asistenţă electorală (2003). Reconciliation after Violent 
Conflict: A Handbook.  International IDEA: Stockholm.
2 Programul UE pentru pace şi reconciliere - Impactul FCSEA
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caracter complementar, iar ambele programe, FII şi PEACE au permis unor proiecte să 
atingă un nivel de dezvoltare care le-a deschis accesul la alte finanţări europene, cum ar fi 
Interreg; 

P. întrucât apărarea şi promovarea drepturilor omului reprezintă o parte integrantă din 
procesul de construire a păcii şi de reconstrucţie a societăţilor după conflict; 

Q. întrucât responsabilitatea şi transparenţa, participarea, recunoaşterea  interdependenţei 
tuturor persoanelor, eliminarea cu succes a inegalităţilor, promovarea diversităţii şi atenţia 
acordată grupurilor vulnerabile reprezintă elemente importante în procesul de reconciliere 
şi de construire a păcii,

1. subliniază că întărirea autonomiei locale reprezintă un aspect esenţial în procesul de 
construire a păcii şi că participarea societăţii civile contribuie la o mai bună elaborare a 
politicilor şi la îmbunătăţirea modului în care societatea este guvernată;

2. subliniază faptul că dezvoltarea unor mecanisme de aplicare diverse prin intermediul 
sectorului de voluntariat, organizaţiilor neguvernamentale şi autorităţilor locale a produs o 
experienţă diversificată în materie de gestionare a fondurilor UE; îşi exprimă speranţa că 
astfel de mecanisme ascendente de distribuire pot fi utilizate şi în cazul altor programe de 
finanţare; 

3. salută contribuţia programelor de finanţare PEACE şi FII la dezvoltarea economică şi 
socială; observă că, înainte de aplicarea programului FII, s-a înfiinţat în zonele 
defavorizate un centru pentru întreprinderi care, cu sprijinul FII, s-a dezvoltat într-o reţea 
de 32 de astfel de centre în aceste zone, care contribuie la mărirea încrederii şi a speranţei 
în rândul persoanelor implicate;

4. subliniază faptul că încheierea programului nu ar trebui să pună capăt cooperării dintre 
participanţii la programele finanţate de PEACE şi FII; invită ministerele să continue 
activitatea care s-a dovedit eficientă, pentru a asigura continuarea finanţării acestui tip de 
activitate extrem de valoroasă, odată ce finanţarea din partea UE ia sfârşit;

5. invită Comisia, în raport cu TNFI, să introducă participarea activă a cetăţenilor prezentă în 
cadrul programelor PEACE I şi PEACE II, în structura iniţiativelor viitoare; reaminteşte 
importanţa unei dezvoltări regionale echitabile; 

6. solicită continuarea dezvoltării activităţilor transfrontaliere, având în vedere rolul central 
pe care acestea l-au avut în refacerea comunităţilor urbane şi rurale din zonă; îndeamnă la 
dezvoltarea continuă a relaţiilor de muncă şi a forumurilor din cadrul sectorului public şi 
de voluntariat existente de o parte şi de alta a frontierei;  

7. invită statele membre care nu au adoptat măsurile legislative necesare punerii în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European din 5 iulie 2006 privind 
Gruparea europeană de cooperare teritorială1 să o facă fără întârziere;

8. îndeamnă la utilizarea generalizată în cadrul programelor de finanţare a consultărilor la 

                                               
1 JO L 210, 31.7.2006, p. 19.



PR\705478RO.doc 7/11 PE396.729v02-00

RO

scară mică şi cu accent pe nivelul local şi subliniază importanţa creării unor scheme de 
finanţare care să permită acordarea de subvenţii mici în vederea finanţării unor acţiuni 
necesare şi urgente şi a acţiunilor ale căror rezultate nu pot fi măsurate cu uşurinţă; 

9. solicită simplificarea procedurilor de cerere de fonduri, pentru a se evita dezavantajarea 
proiectelor de mai mică amploare; solicită, de asemenea, ca mecanismele de raportare în 
cadrul PEACE să fie simplificate în cazul beneficiarilor de subvenţii mici; 

10. admite faptul că procesul de construire a păcii este un proces de lungă durată, cu caracter 
evolutiv, şi că este nevoie de timp pentru obţinerea unor tendinţe durabile în direcţia păcii 
şi reconcilierii; solicită un cadru temporal mai generos pentru subvenţiile acordate cu titlu 
individual, pentru a permite proiectelor să obţină rezultate vizibile; 

11. remarcă faptul că economia socială este un subsector al sectoarelor public şi de 
voluntariat, consultarea acesteia fiind esenţială pentru dezvoltarea strategiilor la nivel 
local şi de regiune; consideră că participarea altor întreprinderi locale este de asemenea 
importantă;

12. subliniază faptul că dezvoltarea în zonele rurale necesită o coordonare mai bună decât în 
trecut a finanţărilor pentru dezvoltarea rurală şi regională;

13. subliniază faptul că cetăţenii ar trebui să aibă acces la informaţii cu privire la rezultatele 
pozitive obţinute datorită finanţărilor oferite de programele PEACE I, PEACE II şi FII; 
consideră că experienţa unor astfel de proiecte ar trebui să facă parte dintr-un proces 
bidirecţional, alături de alte activităţi internaţionale de construire a păcii; solicită, în acest 
sens, înfiinţarea unei baze de date care să reprezinte un instrument de învăţare în ceea ce 
priveşte reconcilierea şi pacea pe plan intern şi internaţional; solicită, de asemenea, 
includerea tuturor nivelurilor de participare la crearea reţelelor regionale şi urbane; 

14. recomandă adoptarea unor strategii globale care să asigure nu numai punerea la dispoziţie 
a bunelor practici, ci şi utilizarea acestora în fiecare etapă a ciclului de proiect, adică 
elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea; 

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernelor statelor membre, Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și 
Social European.
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EXPLANATORY STATEMENT

BACKGROUND

The EU Programme for Peace and Reconciliation (PEACE II) was the programme which 
followed the Special Support Programme for Peace and Reconciliation 1995-1999 (PEACE 
I). The current PEACE III (2007-2013) follows the structure of the previous programme and 
its objective is to strengthen the Peace Process in Ireland in order to reinforce a peaceful and 
stable society and promote reconciliation in the region.

The programme benefits a wide range of sectors, areas, groups and communities that were 
particularly affected by the conflict and encourages cross-community projects. Local 
partnership structures and non-governmental organisations managed the greatest portion of 
the funding under PEACE, which aimed to give various sections of the community the 
opportunity to come together and work at community level.

The Special EU Programmes Body (SEUPB) is the Managing Authority for the programme.
The Monitoring Committee is made up of the key regional partners (equally selected from 
north and south of the Border).

Table 1. Overview of PEACE I and PEACE II

PEACE I EUR 750 000 000 
allocated

15 000 projects

PEACE II EUR 994 000 000 
allocated

7 000 projects

This own-initiative report seeks to describe the experience gained from this EU programme 
regarding positive results and best-practice, and emphasise what may be improved, the 
challenges yet to be faced and the lessons to be learned.

It is also worth mentioning that the EU, since 1989, has been one of the main contributors to 
the International Fund for Ireland (IFI).

Table 2. Overview of the International Fund for Ireland since its establishment, 1986, to date.

IFI → EUR 849 000 000 → 5 700 projects → 55 000 jobs

Peace and Reconciliation

The European link to a peace-building project is important and the Union recognises the 
connection between poverty, good governance and conflict1. In addition to some present 
                                               
1 See, for example, the Communication from the Commission on Governance and Development 
(COM(2003)615).
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Member States, many new candidate countries, such as the Western Balkans1, have a history 
of conflict. By setting the conflict in Ireland in the wider European context, valuable external 
reference points could be provided

Under measure 4.1 of the PEACE II programme, there was an exchange of experience at 
project level between areas across Europe and further afield, including Albania, Belarus, 
Moldavia, Serbia, the Ukraine and Bosnia. Discussion is underway as to the possibilities of 
creating a Europe-wide network of regions and cities that are coming out of conflict or that 
have experience in coming out of conflict or that are living with conflict and exclusion.

In relation to conflict prevention and developing and building peace, there is increasing 
awareness that economic development in itself, important as it may be, cannot secure 
sustainable peace. A most important factor in this area is equitable development, as well as 
actions to promote effective governance and a stable society.

The understanding of reconciliation in relation to the development of PEACE is rooted in the 
five inextricably linked and overlapping strands of the Hamber/Kelly model2:

• developing a shared vision of an interdependent and fair society:
• acknowledging and dealing with the past;
• building positive relations;
• significant cultural and attitudinal change; and
• substantial social, economic and political change.

The concept of many international practitioners is that peace-building and working towards 
reconciliation is a long-term process in which the participation of vulnerable groups is most 
important.

It may take more time to work with local communities but the benefit received is essential.
PEACE shows that awareness of the programme and the EU, and also of the EU’s 
contributions, is increased when financial allocation mechanisms at a local level are used and 
when participation occurs at a local level.

The European Union’s PEACE programme

The structure of the consultation procedures and the design of the PEACE programme are as 
important as the programme itself.

PEACE provided opportunities for participation and dialogue and brought decision-making 
and responsibility for community development closer to the people. PEACE I fostered 
cooperation between the civil society and political leaders at community level. Some 

                                               
1 As acknowledged in the Thessaloniki Declaration of the EU-Western Balkans Summit of the 21 June 2003.
2 Paper by Gráinne Kelly & 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 June 2004.
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community organisations and political leaders participated for the first time ever with 
economy actors in planning policies for investment in their own areas under the PEACE 
programme.

Despite the major difficulties, both communities accepted PEACE I due to the work of 
community-based funding bodies, and thereby contributing to the overall objective of 
improving social and economic conditions through direct contact with local communities.

The PEACE programmes funded a wide range of projects, including childcare and 
after-school projects, enterprise parks and small business enterprises in both urban and 
rural areas. Many of the projects funded under PEACE were established to serve local 
requirements. They built confidence and capability and helped foster better visions for 
the future. The affect these projects had on peace were just as great as the affect of other 
projects traditionally described as “peace projects”. They laid down strong foundations 
for reconciliation.

The range of projects funded under PEACE helped foster an environment where 
political agreements had a reasonable chance of succeeding.

PEACE funded a transport infrastructure, including bypass schemes and rural 
transport initiatives, which contributed to economic renewal and regeneration and 
facilitated accredited training and other learning schemes. The PEACE programme 
funded support projects for immigrant workers as well as projects celebrating the 
diverse ethnic mixture of society as a whole.

Ex-prisoners projects, funded under PEACE, formed part of local networks of 
voluntary and public organisation, including regeneration partnerships, enterprise 
centres and public forums. Some projects worked directly with groups they once 
opposed, including political groups of traditional enmity or state agencies that the 
groups would not have been in contact with previously.

Cross-community aspects worked towards achieving the programme’s target. What is of 
importance here is that the programmes attracted a wide range of diverse participants to seek a 
common aim or benefit, and they assisted in developing models for public engagement in 
policy development. Women’s groups performed well and they have a very positive role in 
peace-building.

Many social, economic and cultural activities common elsewhere in Europe have not occurred 
in a cross-border dimension in Ireland. Other activities have been interrupted for years. The 
cross-border aspects – normal cross-border social, economic and cultural activities as well as 
projects designed to examine future visions for society – were important to achieve the 
programme’s targets.

PEACE I was designed and created with a lot of input from people at the community level.
The voluntary sector learned a great deal from the process and the legislative sector learned 
how to work in partnership with the voluntary and community sectors. Stronger emphasis was 
placed on the economy and economic viability in the PEACE II programme. Unfortunately, 
some of the ‘bottom up’ approach was lost in the design of PEACE II. Nevertheless, a wide 
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range of groups benefited from PEACE II as they took the opportunities arising from the 
progress of the peace process.

The future

When the EU decided to extend PEACE II until 2006 and to draw up a PEACE III 
programme for the years 2007-2013, it was a strong positive signal of the support given at 
Community level to the peace process and of the confidence in the progress towards a stable 
peaceful society.

The emphasis is on reconciliation in the PEACE III programme and it seeks to employ the 
work of Hamber and Kelly on the definition of reconciliation. The designers and 
implementers of PEACE III, when selecting projects for funding, must have a sound 
understanding of Hamber and Kelly’s work.

It was also decided to be more strategic in the funding of projects and not to call for 
applications by public notice. It is yet too early to say how this more strategic approach will 
fare but it is most important that we do not lose local partnerships and participation at local 
level. It is also important that this will not be lost either in other EU programmes for the years 
2007-2013. The voluntary sector is well-known for its achievements in confronting social 
decline and deprivation and is well-placed to develop and provide frontline services, 
particularly to the most disadvantaged in society. More use should be made of this experience 
in the various regional development programmes. Some of the lessons we have learned from 
PEACE I and II about participation at local level must be implemented in the EU Structural 
Funds in general.

To improve on the enormous achievements accomplished with the aid of PEACE I and 
PEACE II, best-practice must be acknowledged, recorded and made available to others. This 
best-practice must also be mainstreamed.

During his visit to Belfast on 1 May 2007, Jose Manuel Barroso, President of the European 
Commission, announced the creation of a task force at the Commission to look at how to 
improve the region’s access to and participation in Community policies and programmes. The 
Commissioner for Regional Policy, Danuta Hübner, was asked to take political charge of the 
task force. This could considerably enhance progress in the regions. It would be most 
beneficial if the members of the task force were aware of the experience gained from projects 
relating to the PEACE programmes and the IFI and of the good practice observed in them.
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