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ιστορική γέφυρα στην πολωνική πόλη Tczew

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι απαιτούνται πολλά έργα αποκατάστασης για τη συντήρηση της 
ιστορικής γέφυρας μήκους 837-μέτρων πάνω από τον ποταμό Βιστούλα στην πόλη Tczew της 
βόρειας Πολωνίας. Εφόσον οι τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του 
σημαντικού αυτού μνημείου ευρωπαϊκής μηχανικής και τέχνης δυσκολεύονται τόσο πολύ να 
χρηματοδοτήσουν τη συντήρησή της, ο αναφέρων ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την εξεύρεση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τον σκοπό αυτόν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων, πολωνικής προέλευσης, κάτοικος Αμβούργου (Γερμανία), ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά με την ανάγκη πραγματοποίησης εργασιών αποκατάστασης της ιστορικής
γέφυρας πάνω από τον ποταμό Βιστούλα στην πόλη Tczew. Η γέφυρα χτίστηκε στα μέσα του 
19ου αιώνα.

Ο αναφέρων ζητά τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να εξευρεθεί
κοινοτική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση και τη συντήρηση της γέφυρας, καθώς –
κατά τη γνώμη του– οι τοπικές αρχές δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να 
χρηματοδοτήσουν τα μέτρα που χρειάζονται για την αποκατάσταση και τη συντήρηση αυτής 
της κατασκευής και τη διάσωσή της για το μέλλον. 
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Η σημασία της γέφυρας αυτής έχει υπογραμμιστεί από τους ιστορικούς. Κατά τη διάρκεια 
έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο Newcastle Arts Centre τον Ιούνιο του 2008, περιεγράφη 
ως ένα σημαντικό μνημείο της τεχνικής μηχανικής εξαιρετικής ευρωπαϊκής και παγκόσμιας 
σημασίας. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, υπογραμμίστηκε ότι δεν διασώζεται παρόμοια 
γέφυρα τέτοιων διαστάσεων από αυτή τη σημαντική περίοδο της βιομηχανικής ιστορίας της 
Ευρώπης. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της εν λόγω γέφυρας και συγχαίρει τα μέλη εκείνα της 
κοινωνίας που καταβάλλουν εξαίρετες προσπάθειες για τη διάσωσή της. Γνωρίζει επίσης ότι 
η αποκατάσταση και η συντήρηση μνημείων, όπως αυτής της γέφυρας, απαιτεί σημαντικές 
επενδύσεις και ειδική τεχνογνωσία.

Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η προστασία, η συντήρηση και η 
αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν ευθύνη των αρμόδιων εθνικών 
αρχών. Σύμφωνα με το άρθρο 151 παράγραφος 2 της συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚ, η 
Κοινότητα στηρίζει την πολιτιστική συνεργασία των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
επί παραδείγματι μέσω της προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Οι δράσεις της Κοινότητας πρέπει, ωστόσο, να είναι συμπληρωματικές εκείνων που 
πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάσωση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας. 

Η Επιτροπή δύναται να συνεισφέρει σε έργα πολιτιστικής κληρονομιάς με δύο τρόπους:

1. Μέσω του Προγράμματος Πολιτισμός 2007-2013, μπορεί να προσφέρει πόρους για 
την  ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για 
πολιτιστική συνεργασία, για την ανταλλαγή πληροφοριών και για μελέτες. Η έκθεση 
που πραγματοποιήθηκε στο Newcastle σχετικά με τη γέφυρα στο Tczew
συνδιοργανώθηκε από την Europa Nostra, έναν φορέα χρηματοδοτούμενο μέσω του 
προγράμματος αυτού. Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι δεν χρηματοδοτεί τη 
συντήρηση και την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε συγκεκριμένα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Πρόκειται για αρμοδιότητα των 
εθνικών αρχών.

2. Μέσω της Πολιτικής Συνοχής 2007-2013: στις 6 Σεπτεμβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενέκρινε το περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα στην περιφέρεια 
Pomorskie της Πολωνίας για την περίοδο 2007-2013, με τίτλο «Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα για την επαρχία του Pomorskie». Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει 
κοινοτική στήριξη για την Pomorskie στο πλαίσιο του στόχου της «Σύγκλισης». Ο 
συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 1,3 
δισεκατομμύρια ευρώ και η κοινοτική ενίσχυση μέσω του ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 885 
εκατομμύρια ευρώ. Η προτεραιότητα 6 του προγράμματος έχει στόχο τον τουρισμό 
και την πολιτιστική κληρονομία: ο προϋπολογισμός είναι 59 εκατομμύρια ευρώ, εκ 
των οποίων τα 44,2 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από την Κοινότητα.  Η 
τουριστική ελκυστικότητα της περιφέρειας αποτελεί κλειδί για την αειφόρο ανάπτυξή 
της. Τα έργα θα έπρεπε να έχουν στόχο την παροχή μιας διαφοροποιημένης 
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τουριστικής προσφοράς και να καλύπτουν τις τουριστικές υποδομές και την 
πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και να δημιουργούν και να προωθούν (δικτυακά) 
τουριστικά προϊόντα, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος τουριστικής πληροφόρησης. Στο πλαίσιο της προτεραιότητας του 
προγράμματος που αφορά τις μεταφορές (προτεραιότητα 4|) διατίθενται 271 
εκατομμύρια ευρώ (κοινοτική συμμετοχή: 203,5 εκατομμύρια ευρώ). Όσον αφορά τις 
μεταφορικές υποδομές, προτεραιότητα θα δοθεί στη στήριξη των οδικών και 
σιδηροδρομικών συνδέσεων περιφερειακής σημασίας, οι οποίες συνδέουν την 
περιφέρεια με το διεθνές δίκτυο μεταφορών.

Όσον αφορά τη στήριξη πολιτιστικών επενδύσεων κλπ. στο πλαίσιο της πολιτικής για 
τη συνοχή, η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι ισχύει η αρχή της 
επικουρικότητας, η οποία σημαίνει ότι η πρωτοβουλία για την επιλογή των έργων 
εναπόκειται στα κράτη μέλη και όχι στην Επιτροπή (εκτός μεγάλων έργων το 
συνολικό κόστος των οποίων υπερβαίνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ (στον τομέα του 
περιβάλλοντος) ή τα 50 εκατομμύρια ευρώ (σε άλλους τομείς)· τα έργα αυτά πρέπει 
να εγκριθούν από την Επιτροπή). Η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού 
προγράμματος για την επαρχία του Pomorskie είναι το Γραφείο του Έπαρχου της 
επαρχίας του Pomorskie, Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Σε εθνικό επίπεδο, το επιχειρησιακό πρόγραμμα για τις υποδομές και το περιβάλλον 
έχει μια προτεραιότητα που ασχολείται με τον πολιτισμό και την πολιτιστική 
κληρονομιά (άξονας προτεραιότητας 11: προϋπολογισμός 576 εκατομμύρια ευρώ, εκ 
των οποίων η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται στα 490 εκατομμύρια ευρώ). Ο άξονας 
προτεραιότητας θα στηρίξει έργα προστασίας και αποκατάστασης ακίνητων 
μνημείων υπερπεριφερειακής σημασίας, περιλαμβανομένων των μνημείων που 
βρίσκονται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ή 
αναγνωρίζονται ως ιστορικά μνημεία από τον Πρόεδρο της Πολωνίας. Οι προς 
υλοποίηση δράσεις συνδέονται με την ανακαίνιση, την αποκατάσταση, την ανάπλαση
και την προστασία αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο μητρώο των μνημείων, 
καθώς και συγκροτημάτων με τους περιβάλλοντες χώρους τους. Η διαχειριστική 
αρχή του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος για τις υποδομές και το περιβάλλον 
είναι το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Βαρσοβία.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η δράση που ζητεί ο αναφέρων για την αποκατάσταση της γέφυρας 
του Tczew είναι ευθύνη του εν λόγω κράτους μέλους.
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