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Ref.: Petiţia 1448/2007, adresată de Henryk Demps, de naţionalitate poloneză, 
privind un pod istoric din oraşul polonez Tczew

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul menţionează că sunt necesare lucrări extinse de restaurare pentru conservarea 
unui pod istoric cu lungimea de 837 m peste Vistula, în oraşul Tczew din nordul Poloniei.
Cum autorităţile locale responsabile de administrarea acestui monument deosebit de important 
pentru arta şi tehnologia de construcţii europeană au din ce în ce mai multe dificultăţi în a-i 
finanţa conservarea, petiţionarul solicită sprijinul Parlamentului European pentru obţinerea de 
fonduri europene în acest scop. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Petiţionarul, de origine poloneză, care locuieşte în Hamburg (Germania), informează Comisia 
în legătură cu necesitatea unor lucrări de restaurare care trebuie să fie executate la un pod 
istoric peste râul Vistula în oraşul Tczew. Podul a fost construit la mijlocul secolului al XIX-
lea.

Petiţionarul solicită sprijinul Parlamentului European pentru obţinerea de fonduri europene 
pentru restaurarea şi conservarea podului deoarece – în opinia sa – autorităţile locale au din ce 
în ce mai multe dificultăţi în a finanţa măsurile necesare pentru restaurarea şi conservarea 
respectivei construcţii şi pentru a o salva pentru viitor.
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Importanţa respectivului pod a fost evidenţiată de istorici. În timpul unei expoziţii organizate 
la Centrul de Arte de la Newcastle în luna iunie 2008, acesta este descris ca fiind un 
monument tehnic major de inginerie de o deosebită importanţă pe plan european şi mondial.
În timpul respectivei expoziţii a fost subliniat faptul că nu mai există un pod similar de 
asemenea proporţii din această perioadă importantă pentru istoria industrială europeană.

Comisia recunoaşte importanţa respectivului pod şi îi felicită pe aceia din cadrul societăţii 
care desfăşoară o activitate excelentă în vederea salvării acestuia. Comisia mai cunoaşte şi 
faptul că restaurarea şi conservarea monumentelor cum este respectivul pod necesită investiţii 
considerabile şi expertiză specifică.

Comisia atrage atenţia asupra faptului că protecţia, conservarea şi restaurarea patrimoniului 
cultural sunt responsabilităţi ale autorităţilor naţionale competente.. În conformitate cu 
articolul 151 [alineatul (2)] din Tratatul de instituire a CE, Comunitatea ar trebui să sprijine 
cooperarea culturală dintre statele membre la nivel european, de exemplu prin evidenţierea 
patrimoniului cultural.

Măsurile Comunităţii ar trebui totuşi să fie unele suplimentare faţă de cele de la nivel 
naţional, inclusiv atunci când este vorba de salvarea patrimoniului cultural de importanţă 
europeană.

Comisia poate sprijini proiectele privind patrimoniul cultural în două moduri:

1. Prin intermediul programului cultural 2007-2013: poate furniza fonduri în vederea 
intensificării sensibilizării opiniei publice cu privire la importanţa patrimoniului 
cultural, în vederea cooperării culturale, schimbului de informaţii şi pentru studii.
Deoarece expoziţia cu privire la podul din Tczew s-a desfăşurat la Newcastle, aceasta 
a fost organizată de Europa Nostra, un organism finanţat prin intermediul respectivului
program. Comisia ar dori să remarce faptul că nu finanţează conservarea şi restaurarea 
patrimoniului cultural dintr-un anumit stat membru ca parte din respectivul program..
Aceasta este de competenţa autorităţilor naţionale.

2. Prin intermediul politicilor de coeziune 2007-2013: la data de 6 septembrie 2007, 
Comisia Europeană a aprobat programul de dezvoltare regională pentru regiunea 
Pomorskie din Polonia pentru perioada 2007-2013, denumit „Programul operaţional 
pentru voievodatul Pomorskie”. Respectivul program presupune sprijinul comunitar 
pentru Pomorskie în cadrul obiectivului de „convergenţă”. Bugetul total al 
programului este de aproximativ 1,3 miliarde de euro şi sprijinul comunitar prin 
intermediul sumelor ERDF se ridică la 885 de milioane de euro. Prioritatea nr. 6 a 
programului respectiv se referă la turism şi la patrimoniul cultural: bugetul este de 59 
de milioane de euro dintre care contribuţia UE este de 44,2 de milioane de euro.
Atracţia dată de turism reprezintă cheia pentru dezvoltarea sa de durată. Proiectele 
respective ar trebui să îşi propună să furnizeze o ofertă diversificată de turism şi să 
acopere infrastructura din turism, patrimoniul cultural şi să creeze şi să promoveze (o reţea 
de) produsele din turism inclusiv dezvoltarea unui sistem integrat de informaţii turistice.
În conformitate cu prioritatea privind transportul din cadrul respectivului program 
(prioritatea nr. 4) sunt disponibile 271 de milioane de euro (contribuţia UE este de 
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203,5 de milioane de euro). În ceea ce priveşte infrastructura de transport, se va acorda 
prioritate sprijinirii conexiunilor de şosea şi de cale ferată de importanţă regională care 
conectează regiunea respectivă cu reţeaua internaţională de transport.

În ceea ce priveşte sprijinul acordat investiţiilor culturale etc. în temeiul politicilor de 
coeziune, Comisia ar dori să sublinieze faptul că se aplică principiul subsidiarităţii, 
ceea ce înseamnă că iniţiativa pentru selectarea proiectelor aparţine statelor membre şi 
nu Comisiei (cu excepţia proiectelor majore ale căror costuri totale depăşesc 25 de 
milioane de euro (în cazul mediului) sau 50 de milioane de euro (alte domenii); 
respectivele proiecte trebuie să fie adoptate de către Comisie). Autoritatea de 
gestionare pentru programul operaţional pentru voievodatul Pomorskie este 
Departamentul de poliţie din voievodatul Pomorskie, Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

La nivel naţional, programul operaţional pentru infrastructură şi mediu are o prioritate care se 
referă la cultură şi patrimoniu cultural (axa prioritară 11: bugetul este de 576 de milioane de 
euro dintre care contribuţia UE este de 490 milioane de euro). Axa prioritară va sprijini 
proiectele dedicate protecţiei şi restaurării monumentelor imobile de importanţă supra-
regională, inclusiv pe cele de pe lista patrimoniului mondial UNESCO sau pe cele 
recunoscute ca fiind monumente istorice de către preşedintele Poloniei. Măsurile care 
urmează să fie luate se referă la renovarea, restaurarea, refacerea şi protecţia obiectelor din 
registrul monumentelor, precum şi a complexelor cu împrejurimile acestora. Autoritatea de 
gestionare pentru respectivul program operaţional pentru infrastructură şi mediu este 
Ministerul dezvoltării regionale. Varşovia, Wspólna 2/4, 00-926

În conformitate cu cele menţionate mai sus, măsura solicitată de petiţionar de restaurare a 
podului din Tczew reprezintă responsabilitatea statului membru respectiv.
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