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Suġġett: Petizzjoni 1448/2007, mressqa minn Henryk Demps, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, dwar pont storiku fil-belt Pollakka ta’ Tczew

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li jeħtieġ isir ħafna xogħol ta’ restawr biex jikkonservaw il-pont storiku 
ta’ 837 metru fuq ix-xmara Vistula fil-belt ta’ Tczew fit-tramuntana tal-Polonja.  Billi l-
awtoritajiet lokali responsabbli għall-amministrazzjoni ta’ dan il-monument ta’ importanza 
kbira għall-inġinerija u l-arti Ewropea qed isibuha dejjem iżjed diffiċli biex jiffinanzjaw il-
konservazzjoni tiegħu, il-petizzjonant qiegħed jitlob l-għajnuna tal-Parlament Ewropew biex 
jinkisbu fondi mill-UE għal dan il-għan.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Il-petizzjonant, ta’ oriġini Pollakka, li joqgħod f’Hamburg (il-Ġermanja), jgħarraf lill-
Kummissjoni dwar il-ħtieġa ta’ xogħol ta’ restawr li jrid isir fuq il-pont storiku li hemm fuq 
ix-Xmara Vistula fil-belt ta’ Tczew. Il-pont inbena f’nofs is-seklu dsatax.

Il-petizzjonant qed jitlob l-għajnuna tal-Parlament Ewropew biex jinstab finanzjament mill-
UE għar-restawr u l-konservazzjoni tal-pont billi – fl-opinjoni tiegħu – l-awtoritajiet lokali 
qed isibuha dejjem iżjed diffiċli biex jiffinanzjaw il-miżuri meħtieġa biex jirrestawraw u 
jikkonservaw din il-kostruzzjoni u jissalvagwardawha għall-ġejjieni. 

L-importanza ta’ dan il-pont kienet enfasizzata mill-istoriċi. Matul esebizzjoni organizzata 
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fiċ-Ċentru tal-Arti ta’ Newcastle f’Ġunju 2008, il-pont huwa deskritt bħala monument ewlieni 
ta’ inġinerija teknika ta’ importanza kbira Ewropea u Dinjija. Matul din l-esebizzjoni kien 
enfasizzat il-fatt li ma baqa’ l-ebda pont simili ta’ dan il-kobor minn dak il-perjodu fl-istorja 
industrijali tal-Ewropa. 

Il-Kummissjoni tagħraf l-importanza ta’ dan il-pont u tifraħ lil dawk fis-soċjetà li qed jaħdmu 
b’mod eċellenti biex jissalvagwardawh. Hija konxja wkoll li r-restawr u l-konservazzjoni ta’ 
monumenti bħal dan il-pont jeħtieġu investimenti kbar u għarfien espert speċifiku.

Il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-ħarsien, il-konservazzjoni u r-restawr tal-
patrimonju kulturali huma r-responsabiltà tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Skont l-
Artikolu 151 (paragrafu 2) tat-trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, il-Komunità hija 
mistennija li tappoġġa koperazzjoni kulturali bejn Stati Membri fil-livell Ewropew billi, 
pereżempju, tenfasiza l-patrimonju kulturali. 

Il-ħidmiet tal-Komunità madankollu għandhom ikunu supplimentari għal dawk fil-livell 
nazzjonali; inkluż meta wieħed jiġi biex jissalvagwarda l-patrimonju kulturali ta’ importanza 
Ewropea. 

Il-Kummissjoni tista’ tgħin proġetti ta’ patrimonju kulturali b’żewġ modi:

1. Permezz tal-Programm Kulturali 2007-2013: hija tista’ tipprovdi fondi biex titqajjem
kuxjenza dwar l-importanza tal-patrimonju kulturali, għall-koperazzjoni kulturali, 
għall-iskambju ta’ informazzjoni u għall-istudji. L-esebizzjoni li saret fi Newcastle 
dwar il-pont fi Tczew kienet organizzata b’mod konġunt ma’ Europa Nostra, korp 
iffinazjat permezz ta’ dan il-Programm. Il-Kummissjoni tixtieq tirrimarka li hija ma 
tiffinanzjax il-konservazzjoni u r-restawr ta’ xi patrimonju kulturali f’xi Stat Membru 
partikolari bħala parti minn dan il-Programm. Din hija kompetenza tal-awtoritajiet 
nazzjonali.

2. Permezz tal-Politika tal-Koeżjoni 2007-2013: fis-6 ta’ Settembru 2007, il-
Kummissjoni Ewropea approvat il-programm ta’ żvilupp reġjonali għar-reġjun ta’ 
Pomorskie fil-Polonja għall-perjodu 2007-2013, bit-titolu "il-Programm Operazzjonali 
għar-Reġjun ta’ Pomorskie". Dan il-programm jinvolvi appoġġ Komunitarju għal
Pomorskie fi ħdan il-qafas ta’ għan ta’ "Konverġenza". Il-baġit kollu għal dan il-
programm huwa ta’ madwar 1.3 biljun euro, u l-għajnuna tal-Kummissjoni permezz 
tal-ERDF tlaħħaq mat-885 miljun euro. Prijorità numru 6 tal-Programm hija mmirata 
għat-turiżmu u l-patrimonju kulturali: baġit ta’ 59 miljun euro li minnhom l-UE 
tikkontribwixxi 44.2 miljun euro. L-attrazzjoni turistika tar-reġjun hija kruċjali għall-
iżvilupp sostenibbli tiegħu. Il-proġetti għandhom jimmiraw li joffru prodott turistiku 
diversifikat, u li jkopru l-infrastruttura turistika u l-patrimonju kulturali, u li joħolqu u 
jippromwovu (netwerk ta’) prodotti turistiċi, inkluż l-iżvilupp ta’ sistema integrata ta’ 
informazzjoni għat-turist. Taħt il-prijorità ta’ dan il-programm għat-trasport (Prijorità
4) hemm 271 miljun euro disponibbli (b’kontribuzzjoni mill-UE ta’ 203.5 miljun 
euro). Rigward l-infrastruttura tat-trasport, il-prijorità għall-għajnuna se tingħata biex 
jiġu konnettjati toroq u linji tal-ferrovija ta’ importanza reġjonali li jgħaqqdu r-reġjun 
man-netwerk internazzjonali tat-trasport.
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Rigward l-appoġġ mogħti skont il-Politika ta’ Koeżjoni għal investimenti kulturali 
eċċ., il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li hawn japplika l-prinċipju tas-sussidjarjetà, li 
jfisser li l-inizjattiva għall-għażla tal-proġetti hi r-responsabiltà tal-Istati Membri u 
mhux tal-Kummissjoni (għajr għal proġetti kbar li l-ispiża tagħhom taqbeż il-25 
miljun euro (fil-każ tal-ambjent) jew 50 miljun euro (f’oqsma oħra); dawn il-proġetti 
jeħtieġ li jiġu adottati mill-Kummissjoni). L-awtorità ta’ ġestjoni tal-Programm 
Operazzjonali għar-reġjun ta’ Pomorskie huwa l-Uffiċċju tal-Amministratur tar-reġjun 
ta’ Pomorskie, Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Fil-livell nazzjonali, waħda mill-prijoritajiet tal-Programm Operazzjonali għall-Infrastruttura 
u l-Ambjent tittratta l-kultura u l-patrimonju kulturali (assi ta’ prijorità 11: baġit ta’ 576 
miljun euro, li minnu l-UE tikkontribwixxi 490 miljun euro). L-assi tal-prijorità għandu 
jappoġġa proġetti għall-ħarsien u r-restawr ta’ monumenti immobbli ta’ importanza 
soprareġjonali, inklużi dawk fil-Lista tal-UNESCO ta’ Patrimonju Dinji, jew dawk 
rikonoxxuti bħala Monumenti Storiċi mill-President Pollakk. Ħidmiet li għandhom jitwettqu 
huma marbuta mar-rinnovazzjoni, ir-restawr, ir-riġenerazzjoni u l-ħarsien ta’ oġġetti inklużi 
fir-reġistru tal-monumenti, kif ukoll ta’ kumplessi bl-ambjent ta’ madwarhom. L-awtorità 
amministrattiva għal dan il-Programm Operazzjonali għall-Infrastruttura u l-Ambjent huwa l-
Ministeru għall-Iżvilupp Reġjonali, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw.

Konformi ma’ dan ta’ hawn fuq, il-ħidma mitluba mill-petizzjonant biex jiġi restawrat il-pont 
f’Tczew hija r-responsabiltà tal-Istat Membru konċernat.
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