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Asia: Vetoomus nro 1448/2007, Henryk Demps, Puolan kansalainen, koskien 
historiallista siltaa puolalaisessa Tczewin kaupungissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä toteaa, että laajamittaiset entisöimistyöt ovat tarpeen 837 metriä pitkän 
historiallisen, Veikseljoen (puol. Wisła) ylittävän sillan säilyttämiseksi pohjoispuolalaisessa 
Tczewin kaupungissa. Koska paikallisviranomaisilla, jotka vastaavat tämän merkittävän 
eurooppalaisen insinööritaidon muistomerkin hoitamisesta, on kasvavia vaikeuksia sillan 
kunnostamisen rahoittamisessa, vetoomuksen esittäjä hakee Euroopan parlamentilta apua EU-
rahoituksen saamiseksi tähän tarkoitukseen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 27. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä on syntyperältään puolalainen, mutta asuu Hampurissa (Saksassa). 
Vetoomuksellaan hän tiedottaa komissiolle Tczewin kaupungissa sijaitsevan historiallisen, 
Veikseljoen (puol. Wisła) yli kulkevan sillan kunnostustarpeesta. Silta on rakennettu 1800-
luvun puolivälissä.

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamentilta apua löytääkseen sillan entisöintiin ja 
suojeluun EU-rahoitusta, koska hänen mielestään paikallisviranomaisilla on kasvavia 
vaikeuksia rakennelman entisöintiin ja suojeluun vaadittujen toimenpiteiden rahoittamisessa 
ja sillan säilyttämisessä jälkipolville. 
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Historioitsijat ovat korostaneet sillan merkitystä. Newcastle Arts Centressa kesäkuussa 2008 
pidetyssä näyttelyssä siltaa kuvattiin huomattavaksi teknisen insinööritaidon muistomerkiksi, 
jolla on suuri merkitys niin Euroopan kuin koko maailmankin mittakaavassa. Näyttelyssä 
korostettiin, ettei tältä merkittävältä aikakaudelta Euroopan teollisuuden historiassa ole jäljellä 
enää yhtään vastaavaa tämän kokoluokan siltaa. 

Komissio tunnustaa sillan merkityksen ja kiittää niitä yhteiskunnan jäseniä, jotka tekevät 
erinomaista työtä sen suojelemiseksi. Se on myös tietoinen siitä, että tämän sillan kaltaisten 
monumenttien entisöinti ja suojeleminen vaativat huomattavia investointeja ja 
erityisosaamista.

Komissio kiinnittää huomion siihen tosiasiaan, että kulttuuriperinnön suojeleminen, 
säilyttäminen ja entistäminen ovat toimivaltaisten paikallisviranomaisen vastuulla. Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 151 artiklan 2 kohdan mukaan yhteisön edellytetään tukevan 
jäsenvaltioiden välistä kulttuuriyhteistyötä Euroopan tasolla mm. tuomalla esiin 
kulttuuriperintöä. 

Yhteisön toimien tulisi kuitenkin olla kansallisen tason toimiin nähden täydentäviä, myös 
silloin, kun kyseessä on eurooppalaisittain merkittävän kulttuuriperinnön suojeleminen. 

Komissio voi tukea kulttuuriperintöhankkeita kahdella tavalla:

1. Kulttuuri-ohjelman 2007–2013 kautta: se voi rahoittaa kulttuuriperinnön tärkeyttä 
koskevan tietoisuuden lisäämistä, kulttuuriin liittyvää yhteistyötä, tietojen vaihtoa ja 
tutkimuksia. Newcastlessa järjestetyn, Tczewin siltaa koskevan näyttelyn 
järjestämiseen osallistui Europa Nostra, tämän ohjelman kautta rahoitusta nauttiva 
taho. Komissio haluaa huomauttaa, että tähän ohjelmaan ei kuulu kulttuuriperinnön 
suojelemisen ja entisöimisen rahoittaminen yksittäisessä jäsenmaassa. Se on 
kansallisten viranomaisten toimivaltaan kuuluva tehtävä.

2. Koheesiopolitiikan 2007–2013 kautta: Euroopan komissio hyväksyi 6. syyskuuta 2007 
vuosiksi 2007–2013 puolalaista Pommerin aluetta koskevan aluekehitysohjelman, 
jonka otsikko on ”Pommerin voivodikunnan toimenpideohjelma”. Tämä ohjelma 
tarjoaa yhteisön tukea Pommerin alueelle lähentymistavoitteen puitteissa. Ohjelman 
kokonaisbudjetti on noin 1,3 miljardia euroa, ja yhteisön EAKR:n kautta myöntämä 
tuki on määrältään 885 miljoonaa euroa. Ohjelman painopistealue 6 koskee matkailua 
ja kulttuuriperintöä: sen budjetti on 59 miljoonaa euroa, josta EU:n tukea on 
44,2 miljoonaa euroa. Alueen matkailullinen houkuttavuus on avain sen kestävään 
kehitykseen. Hankkeiden tulisi tähdätä monimuotoiseen matkailulliseen tarjontaan ja 
kattaa matkailuinfrastruktuuri ja kulttuuriperintö sekä luoda ja edistää (verkkopohjaisia) 
matkailutuotteita, mukaan lukien integroidun tietojärjestelmän kehittäminen matkailijoille.
Tämän ohjelman liikennettä koskevan painopistealueen (painopistealue 4) puitteissa 
käytettävissä on 271 miljoonaa euroa (EU:n tuki 203,5 miljoonaa euroa). Liikenteen 
infrastruktuurin osalta tukea annetaan ensisijaisesti alueellisesti merkittäville tie- ja 
raideyhteyksille, jotka liittävät alueen kansainväliseen liikenneverkostoon.

Kulttuuria koskeviin investointeihin ym. koheesiopolitiikan puitteissa myönnetyn tuen 



CM\745808FI.doc 3/3 PE414.073v01-00

FI

osalta komissio korostaa, että niihin sovelletaan toissijaisuusperiaatetta, mikä 
tarkoittaa sitä, että aloitteen hankkeiden valitsemiseksi on tultava jäsenvaltioilta eikä 
komissiolta (lukuun ottamatta suuria hankkeita, joiden kokonaiskustannukset ylittävät 
25 miljoonaa euroa (ympäristöasioissa) tai 50 miljoonaa euroa (muut alat); komission 
on hyväksyttävä nämä hankkeet). Pommerin voivodikunnan toimenpideohjelman 
hallintoviranomainen on Pommerin maakuntajohtajan virasto, Okopowa 21/27, 80-810 
Gdańsk.

Kansallisella tasolla infrastruktuurin ja ympäristön toimenpideohjelmassa on yksi 
painopistealue, joka koskee kulttuuria ja kulttuuriperintöä (toimintalinja 11: budjetti 
576 miljoonaa euroa, josta EU:n tukea 490 miljoonaa euroa). Toimintalinjasta tuetaan 
hankkeita, jotka keskittyvät kiinteiden, merkittävyydessään alueen rajat ylittävien 
muistomerkkien suojeluun ja entisöintiin, mukaan lukien Unescon 
maailmanperintöluettelon kohteet ja Puolan presidentin historiallisiksi 
muistomerkeiksi tunnustamat kohteet. Suoritettavat toimenpiteet liittyvät 
muistomerkkirekisteriin kirjattujen kohteiden sekä laajempien kokonaisuuksien ja 
niiden ympäristöjen kunnostamiseen, entisöimiseen, uudistamiseen ja suojeluun. 
Tämän infrastruktuurin ja ympäristön toimenpideohjelman hallintoviranomainen on 
Puolan aluekehitysministeriö, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Varsova.

Yllä esitetyn mukaisesti vetoomuksen esittäjän pyytämät toimet Tczewissä sijaitsevan sillan 
entisöimiseksi ovat kyseisen jäsenvaltion vastuulla.
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