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Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening
van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen
inzake de Structuurfondsen, wat de verlenging van de looptijd van het PEACE-programma en de
toekenning van nieuwe vastleggingskredieten betreft
(COM (2004) 631 def.)
(2005/C 157/26)
De Raad heeft op 9 december 2004 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité, overeenkomstig
artikel 262 van het EG-Verdrag, te raadplegen over voornoemd voorstel.
Gezien de urgentie van de werkzaamheden heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité tijdens zijn
op 15 en 16 december 2004 gehouden 413e zitting de heer SIMPSON als algemeen rapporteur aangewezen en het volgende advies met algemene stemmen goedgekeurd.
1. Inleiding

1.1 Sinds 1995 heeft de Europese Unie in het kader van
twee verschillende vredesprogramma's, nl. het speciaal steunprogramma voor vrede en verzoening („PEACE I”) 1995/1999
en het EU-programma voor vrede en verzoening („PEACE II”)
2000/04, verschillende vredes- en verzoeningsactiviteiten in
Noord-Ierland en de aangrenzende graafschappen van Ierland
gesteund.

1.2 In het kader van deze programma's heeft de betrokken
regio, met name heel Noord-Ierland en de aangrenzende graafschappen van de Republiek Ierland, jaarlijks ongeveer 100
miljoen euro aan steun ontvangen. Beide programma's hebben
hetzelfde doel: vooruitgang bij de opbouw van een vreedzame
en stabiele maatschappij en verzoening bevorderen; beide
programma's steunen activiteiten gericht op economische
heropbloei en sociale insluiting en worden door plaatselijke
organen ten uitvoer gebracht.

1.3 Het budget van het PEACE II-programma bedraagt 531
miljoen euro voor vijf jaar, of 106 miljoen euro per jaar. Ongeveer 85 miljoen euro gaat hiervan jaarlijks naar Noord-Ierland
en ongeveer 22 miljoen euro naar de aangrenzende graafschappen van Ierland. Beide lidstaten dragen 25 % van het
budget bij en zorgen ervoor dat aan de overige voorwaarden
van het programma wordt voldaan.

2. Doel van het voorstel voor een verordening van de
Raad

2.1 Aanbevolen wordt om het PEACE II-programma met
twee jaar te verlengen, aangezien de politieke situatie in NoordIerland niet zo gunstig is geëvolueerd als in 1998 werd
verwacht en de politieke instellingen nog altijd niet stabiel zijn.
Vredesopbouw en verzoening zijn nog altijd van cruciaal
belang.

2.2 In 2003 werd een eindevaluatie van PEACE I en een
tussentijdse evaluatie van PEACE II uitgevoerd. Uit de eindeva-

luatie van PEACE I blijkt dat dit programma niet alleen succes
heeft geboekt bij het bevorderen van eenheid en verzoening,
maar ook duidelijke en meetbare voordelen heeft opgeleverd
op het vlak van werkgelegenheid, opleiding en economische
activiteit. In de tussentijdse evaluatie wordt PEACE II geprezen
omdat bij de selectie van projecten meer aandacht wordt
besteed aan vredes- en verzoeningscriteria en heel wat
projecten de scheiding tussen de verschillende bevolkingsgroepen doorbreken. Beide programma's bevorderen merkbaar
de werkgelegenheid en het ondernemerschap.

2.3 Tijdens de tussentijdse evaluatie is vastgesteld dat er nog
altijd behoefte is aan vredesbevorderende activiteiten. Bijgevolg
wordt aanbevolen meer aandacht te besteden aan projecten die
de verzoening rechtstreeks bevorderen. Door de looptijd van
het programma te verlengen tot eind 2006, zoals door de
Commissie wordt voorgesteld, worden de aanbevelingen van de
tussentijdse evaluatie opgevolgd om steun te blijven verlenen
aan die programmalijnen die het best aansluiten bij de huidige
behoefte aan meer verzoening.

2.4 Op 18 mei 2004 hebben de premier van Groot-Brittannië en de Taoiseach (premier) van Ierland in een brief aan
de Commissievoorzitter verslag uitgebracht over de verwezenlijkingen van de twee communautaire PEACE-programma's en
over de positieve invloed ervan op het vredesproces in NoordIerland. Zij hebben gevraagd om het PEACE II-programma tot
december 2006 te verlengen.

2.5 Op 16 juni 2004 heeft de Commissievoorzitter geantwoord dat de Commissie graag deze inspanningen zou willen
voortzetten. Op 17/18 juni 2004 heeft de Europese Raad op
verzoek van de premiers van Groot-Brittannië en Ierland kennis
genomen van de huidige moeilijkheden in het Noord-Ierse
vredesproces en opnieuw verklaard zich te willen scharen
achter de inspanningen van de twee regeringen om de gedecentraliseerde politieke instellingen een nieuwe start te geven.
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2.6 Om deze inspanningen concreet te steunen, heeft de
Europese Raad de Commissie verzocht de mogelijkheid te
onderzoeken om het PEACE II-programma af te stemmen op
de programma's van de Structuurfondsen, die eind 2006
aflopen.
3. Voorstel voor een verordening van de Raad
3.1 Het document COM (2004) 631 def. is het antwoord
van de Commissie op het verzoek van de Raad. Hierin wordt
voorgesteld om het PEACE II-programma met twee jaar te
verlengen. Hiervoor wordt een budget uitgetrokken van 60
miljoen euro per jaar, waarvan 41 miljoen euro voor NoordIerland bestemd is en 19 miljoen euro voor de aangrenzende
graafschappen van Ierland. Dit stemt overeen met het verzoek
dat de twee lidstaten in september 2004 op basis van een hoorzitting hebben ingediend.
3.2 Om verlenging van PEACE II mogelijk te maken en te
zorgen voor de nodige middelen, moet Verordening (EG)
nr. 1260/1999 houdende dat de algemene bepalingen inzake
de Structuurfondsen, met inbegrip van de duur van het PEACE
II-programma en de totale jaarlijkse vastleggingskredieten voor
de Structuurfondsen tot in 2006, worden gewijzigd; daartoe
dient het voorstel voor een verordening van de Raad.
3.3 De voorgestelde verordening van de Raad, die het mogelijk moet maken dat deze verlenging kan worden bekostigd met
middelen uit de begroting van de Structuurfondsen, verhoogt
het totale budget van de Structuurfondsen van 195 miljard
euro tot 195,1 miljard euro, en het maximale bedrag dat de
Structuurfondsen kunnen besteden aan doelstelling 1 (waaronder overgangssteun valt) van 135,9 miljard euro tot 136
miljard euro (1).
3.4 De voorgestelde verordening van de Raad verlengt de
duur van het PEACE II-programma, dat oorspronkelijk liep over
de periode 2000-2004, tot 2000-2006.
4. Conclusie
4.1 Het Europees Economisch en Sociaal Comité verheugt
zich over de bijdrage van de Europese Unie tot de bevordering
van vrede, stabiliteit en verzoening op het Ierse eiland.
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4.2 Het Comité heeft met belangstelling kennis genomen
van de vooruitgang die is geboekt sinds in 1995 het PEACE Iprogramma werd goedgekeurd. Het schaart zich ook met
instemming achter de door de organisatie die verantwoordelijk
is voor de uitvoering van en het toezicht over PEACE II (de
„Special EU Programmes Body”) geformuleerde aanbevelingen,
die een vereenvoudigde werking van het programma en meer
nadruk op verzoeningsactiviteiten beogen.
4.3 Erkend wordt dat vredesopbouw door het betrekken van
mensen bij de ontwikkeling van hun eigen gemeenschap een
aanhoudend proces is. Daarom is het Comité erg ingenomen
met de impuls die de in het kader van Peace II in Noord-Ierland
opgerichte „partnerschappen voor een lokale strategie” (Local
Strategy Partnerships) aan het sociale partnerschap en de civiele
maatschappij hebben gegeven. Dat het dankzij deze partnerschappen lukt om de lokale overheden en andere openbare
instellingen enerzijds en de sociale partners anderzijds met
succes te doen samenwerken, is een verheugend feit. Zo hebben
de partnerschappen voor een lokale strategie, samen met intermediaire financieringsorganen, bijgedragen tot verzoening en
aldus de scheiding tussen de verschillende bevolkingsgroepen in
Noord-Ierland overbrugd. Het Comité is verheugd dat de instellingen van de Europese Unie hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van deze partnerschappen, die model kunnen staan voor
de civiele maatschappij in andere gebieden van de EU en in
andere lidstaten die te maken hebben met interne conflicten.
4.4 Overeenkomstig de aanbeveling in de tussentijdse
evaluatie van Peace II om meer nadruk te leggen op activiteiten
die de verzoening rechtstreeks bevorderen, hoopt het Comité
dat de verlenging van Peace II zal worden gebruikt voor
projecten die specifiek gericht zijn op vrede en verzoening; aan
projecten die voornamelijk beantwoorden aan puur economische criteria hebben de bevolkingsgroepen die het zwaarst
getroffen worden door de maatschappelijke onrust immers
weinig boodschap. Daarnaast zou het Comité graag zien dat de
verlenging van Peace II ook ruimte creëert voor projecten rond
racisme en andere problemen waarmee arbeidsmigranten die
gebruik wensen te maken van het communautaire beleid inzake
verkeer, te kampen hebben.
4.5 Bijgevolg steunt het EESC de goedkeuring van de voorgestelde verordening.

Brussel, 16 december 2004
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
A.-M. SIGMUND

(1) Correctie: per vergissing staat in de ontwerpverordening dat voor
doelstelling I momenteel 135,6 miljard euro is voorzien. In de originele versie van Verordening 1260/1999, art. 7, is sprake van 135,9
miljard euro.

