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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1448/2007 af Henryk Demps, polsk statsborger, om den historiske 
bro i den polske by Tczew

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den 837 meter lange historiske bro over Vistula-floden i den 
nordpolske by Tczew, som har behov for en lang række udbedringer, hvis den skal bevares for 
eftertiden. Da de lokale myndigheder, der forvalter dette vigtige monument over europæisk 
ingeniørarbejde som kunst, i stadig stigende grad finder det vanskeligt at finansiere dets 
vedligeholdelse, anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at medvirke til, at der stilles 
EU-midler til rådighed med henblik på restaurering af broen i Tczew.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andrageren, som er af polsk oprindelse og bor i Hamburg (Tyskland), oplyser 
Kommissionen om behovet for restaureringsarbejde på den historiske bro over floden Vistula 
i byen Tczew. Broen blev opført i midten af det 19. århundrede.

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at hjælpe med at finde EU-midler til 
restaurering og bevaring af broen, eftersom de lokale myndigheder efter hans opfattelse får 
stadig vanskeligere ved at finde de nødvendige midler til at restaurere og bevare dette 
bygningsværk og bevare det for fremtiden. 

Denne bros betydning er blevet fremhævet af historikere. Under en udstilling på Newcastle 
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Arts Center i juni 2008 beskrives den som et vigtigt monument for teknisk ingeniørarbejde af 
usædvanlig europæisk og global betydning. Under denne udstilling blev det fremhævet, at der 
ikke eksisterer andre bevarede broer i denne størrelsesorden fra denne vigtige periode i 
Europas industrielle historie. 

Kommissionen anerkender broens betydning og ønsker at rose de mennesker i samfundet, 
som gør et fremragende arbejde for at bevare den. Kommissionen er også bevidst om, at 
restaurering og bevaring af monumenter som denne bro kræver betydelige investeringer og 
særlig ekspertise.

Kommissionen peger på, at beskyttelse, bevaring og restaurering af kulturel arv er de 
kompetente nationale myndigheders ansvar. I henhold til EF-traktatens artikel 151, stk. 2, skal 
Fællesskabet ved sin indsats fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne på europæisk 
niveau, f.eks. ved at fremhæve kulturarv. 

Fællesskabets handlinger skal imidlertid være et supplement til det nationale niveau, også når 
det gælder om at bevare kulturel arv af europæisk betydning. 

Kommissionen kan støtte kulturarvsprojekter på to måder:

1. Gennem kulturprogrammet 2007-2013: den kan yde støtte til at øge bevidstheden om 
kulturel arvs betydning, til kulturelt samarbejde, til udveksling af informationer og til 
studier. Udstillingen i Newcastle om broen i Tczew var bl.a. organiseret af Europa 
Nostra, et organ, som er oprettet gennem dette program. Kommissionen bemærker, at 
den ikke finansierer beskyttelse, bevaring og restaurering af kulturel arv i en specifik 
medlemsstat som del af dette program. Dette er de nationale myndigheders ansvar.

2. Gennem samhørighedspolitikken 2007-2013: den 6. september 2007 godkendte 
Kommissionen det regionale udviklingsprogram for Pomorskieregionen i Polen for 
perioden 2007-2013 med titlen "operationelt program for Pomorskie voivodship". 
Dette program omfatter fællesskabsstøtte til Pomorskie inden for konvergensmålet. 
Programmets samlede budget er på ca. 1,3 mia. euro, og Fællesskabets støtte gennem 
EFRU udgør 885 mio. euro. Programmets prioritet 6 omhandler turisme og kulturel 
arv. Budgettet er på 59 mio. euro, hvoraf EU bidrager med 44,2 mio. euro. Et centralt 
element for regionens bæredygtige udvikling er dens turistmæssige kvaliteter. 
Projektets mål er at tilbyde et mangfoldigt turisttilbud og dække turismeinfrastruktur og 
kulturel arv og skabe og fremme turismeprodukter, herunder et integreret system for 
turistinformation. Under programmets transportprioritet (prioritet 4) er der 271 mio. 
euro til rådighed (EU-bidrag 203,5 mio. euro). Under transportinfrastrukturen vil der 
primært blive givet støtte til vej- og jernbaneforbindelser af regional betydning, som 
forbinder regionen med det internationale transportnet.

Hvad angår støtte under samhørighedspolitikken til kulturelle investeringer etc., vil 
Kommissionen gerne understrege, at subsidiaritetsprincippet gælder, hvilket betyder, 
at initiativet til at udvælge projekter ligger hos medlemsstaterne og ikke hos 
Kommissionen (bortset fra større projekter, hvis samlede udgifter overstiger 25 mio. 
euro (miljø) eller 50 mio. euro (andre områder); sådanne projekter skal vedtages af 
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Kommissionen. Forvaltningsmyndigheden for det operationelle program for 
Pomorskie voivodship er Marshal's Office for Pomorskie voivodship, Okopowa 21/27, 
80-810 Gdansk.

På nationalt niveau har det operationelle program for infrastruktur og miljø en 
prioritet, som omhandler kultur og kulturel arv (prioritetspost 11: budget 576 mio. 
euro, hvoraf EU bidrager med 490 mio. euro). Denne prioritetspost skal støtte 
projekter til beskyttelse og restaurering af bygningsmonumenter af supraregional 
betydning, herunder monumenter på UNESCO's verdensarvsliste eller monumenter, 
som er anerkendt som historiske monumenter af Polens præsident. Aktionerne har at 
gøre med renovering, restaurering, genopbygning og beskyttelse af objekter i 
monumentregistret samt deres omgivelser. Forvaltningsmyndighed for dette 
operationelle program for infrastruktur og miljø er ministeriet for regionaludvikling, 
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

I overensstemmelse med ovenstående hører restaureringen af broen i Tczew, som andrageren 
anmoder om, under den pågældende medlemsstats ansvar."
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