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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1448/2007, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Henryk 
Demps, par vēsturisko tiltu Polijas pilsētā Tčevā (Tczew)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka ir nepieciešami apjomīgi restaurācijas darbi, lai saglabātu 
837 metrus garo vēsturisko tiltu pār Vislas upi Polijas pilsētā Tčevā. Tā kā vietējās varas 
iestādes, kas ir atbildīgas par šī ievērojamā Eiropas inženierbūvniecības un mākslas 
pieminekļa uzturēšanu, nespēj nodrošināt tilta saglabāšanas darbu finansējumu, lūgumraksta 
iesniedzējs vēršas pēc palīdzības Eiropas Parlamentā, lai šim mērķim tiktu piešķirts ES 
finansējumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 27. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Hamburgā (Vācijā) dzīvojošais lūgumraksta iesniedzējs ar poļu izcelsmi informē Komisiju 
par nepieciešamību restaurēt vēsturisko tiltu pār Vislas upi Tčevas pilsētā. Tilts tika uzbūvēts 
19. gadsimtā.

Lūgumraksta iesniedzējs ir vērsies pēc palīdzības Eiropas Parlamentā, lai tilta restaurācijai un 
saglabāšanai tiktu piešķirts ES finansējums, jo viņaprāt vietējās varas iestādes nespēj finansēt 
šīs būves restaurācijas un saglabāšanas darbus un nodrošināt tā eksistenci arī nākotnē. 

Vēsturnieki ir uzsvēruši šī tilta nozīmību. Izstādē, kas 2008. gada jūnijā notika Ņūkāslas
Mākslas centrā, šis tilta raksturots kā ievērojams tehniskās inženierbūvniecības piemineklis ar 
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īpašu Eiropas un pasaules mēroga nozīmi. Šajā izstādē tika uzsvērts, ka no attiecīgā Eiropas 
industriālās vēstures perioda nav saglabājies neviens līdzīgs tilts ar šādām proporcijām. 

Komisija atzīst šī tilta nozīmi un izsaka atzinību visiem tiem sabiedrības pārstāvjiem, kas veic 
būtisku darbu, rūpējoties par tā saglabāšanu. Līdztekus Komisija apzinās, ka tādu pieminekļu 
kā šis tilts restaurācijai un saglabāšanai ir nepieciešami ievērojami ieguldījumi un specifiskas 
zināšanas.

Komisija vērš uzmanību uz faktu, ka vēsturiskā mantojuma aizsardzība, saglabāšana un 
atjaunošana ir attiecīgās valsts kompetento iestāžu pienākums. Atbilstoši EK dibināšanas 
līguma 151. pantam (2. punkts) Kopiena atbalsta dalībvalstu sadarbību kultūras jomā Eiropas 
līmenī, piemēram, pievērošot īpašu uzmanību kultūras mantojumam. 

Tomēr Kopienas darbības tikai papildina valsts līmenī veiktos pasākumus, piemēram, ja ir 
nepieciešams saglabāt Eiropas nozīmes kultūras mantojumu.  

Kopiena atbalsta kultūras vēstures projektus divos veidos:

1. Īstenojot Kultūras programmu 2007.-2013. gadam: tā var piešķirt finansējumu, lai 
veicinātu izpratni par kultūras mantojuma nozīmi, sadarbību kultūras jomā, 
informācijas apmaiņu un pētījumu veikšanu. Izstādi Ņūkāslā, kas bija veltīta Tčevas 
tiltam, līdzfinansēja „Europa Nostra”, organizācija, kas tiek finansēta no šai 
programmai piešķirtajiem līdzekļiem. Komisija vēlas atzīmēt, ka tā nefinansē kādas 
konkrētas dalībvalsts kultūras mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu, piešķirot 
līdzekļus no šīs programmas. Tas ir attiecīgās valsts varas iestāžu kompetencē.

2. Īstenojot kohēzijas politiku 2007.-2013. gadam: 2007. gada 6. septembrī Eiropas 
Komisija apstiprināja reģionālās attīstības programmu Polijas Pomožes apgabalā 
2007.-2013. gadā: „Pomožes vojevodistes darbības programma”. Šī programma ietver 
Kopienas atbalsta sniegšanu Pomožei atbilstoši „konverģences” mērķim. Programmas 
kopējais budžets ir aptuveni EUR 1,3 miljardi, bet Kopienas atbalsts no ERAF 
līdzekļiem sasniedz EUR 885 miljonus. Programmas 6. prioritāte ir orientēta uz 
tūrismu un kultūras mantojumu: budžets ir 59 miljoni €, no kuriem ES līdzfinansējums 
veido 44,2 miljonus €. Tūrisma veicināšana reģionā ir tā ilgtspējīgās attīstības 
stūrakmens. Tiek atbalstīti projekti, kuru rezultātā tiek piedāvātas daudzveidīgākas 
tūrisma iespējas, projekti tūrisma infrastruktūras un kultūras mantojuma jomā, kā arī 
projekti, kas rada tūrisma produktus un veicina to noietu, tostarp integrētas tūrisma 
informācijas sistēmas izveide. Programmas transporta prioritātes (4. prioritāte) ietvaros 
ir pieejami 271 miljoni € (ES līdzfinansējums – 203,5 miljoni €). Attiecībā uz 
transporta infrastruktūru, atbalsta sniegšanā prioritāte būs reģionālas nozīmes autoceļu 
un dzelzceļa savienojumiem, kas reģionu savienos ar starptautisko transporta tīklu.

Attiecībā uz kohēzijas politikas ietvaros sniegto atbalstu ieguldījumiem kultūras jomā 
u.c. jomās Komisija vēlas uzvērt, ka tiek ievērots subsidiaritātes princips, kas nozīmē, 
ka projektu atlases iniciatīva pieder dalībvalstīm, nevis Komisijai (izņemot lielus 
projektus, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 25 miljonus € (vides jomā) vai 50 
miljonus € (citās jomās); šos projektus apstiprina Komisija). Pomožes vojevodistes 
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darbības programmas vadošā iestāde ir Pomožes vojevodistes Maršala birojs, kura 
adrese ir Okopowa iela 21/27, 80-810, Gdaņskā.

Valsts līmenī Infrastruktūras un vides darbības programmā ir vien prioritāte, kas attiecas uz 
kultūru un kultūras mantojumu (11. prioritārais virziens): budžets 576 miljoni €, no kuriem 
ES līdzfinansējums veido 490 miljonus €). Šajā prioritārajā virzienā tiek atbalstīti projekti, 
kas aizsargā un atjauno pārreģionālas nozīmes pieminekļus, tostarp UNESCO Pasaules 
mantojuma sarakstā iekļautos pieminekļus vai pieminekļus, ko Polijas prezidents ir atzinis 
par vēstures pieminekļiem. Veicamās darbības ir saistītas ar pieminekļu reģistrā iekļauto 
objektu, kā arī kompleksu un to apkārtnes atjaunošanu, reģenerāciju un aizsardzību. 
Infrastruktūras un vides darbības programmas vadošā iestāde ir Reģionālās attīstības 
ministrija, Wspólna ielā 2/4, 00-926, Varšavā.

Ņemot vērā iepriekš norādītos apsvērumus, lūgumraksta iesniedzēja pieprasīto darbību 
veikšana, lai atjaunotu tiltu Tčevā, ir attiecīgās dalībvalsts pienākums.


	745808lv.doc

