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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning nr 1448/2007, ingiven av Henryk Demps (polsk medborgare), om 
en historisk bro i den polska staden Tczew

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uppger att omfattande restaureringsarbeten är nödvändiga för att bevara den 
837 meter långa historiska bron över floden Vistula i staden Tczew i norra Polen. Eftersom de 
lokala myndigheter som ansvarar för detta viktiga monument över europeiskt 
ingenjörskunnande och ingenjörskonst har allt svårare att finansiera bevarandet ber 
framställaren Europaparlamentet om hjälp med att erhålla EU-medel för detta.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 27 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

Framställaren, av polskt ursprung och boende i Hamburg (Tyskland), informerar 
kommissionen om behovet av restaureringsarbeten på den historiska bron över floden Vistula 
i staden Tczew. Bron byggdes i mitten av 1800–talet.

Framställaren ber Europaparlamentet om hjälp med att erhålla EU–medel för restaureringen 
och bevarandet av bron eftersom de lokala myndigheterna – enligt hans uppfattning – har allt 
svårare att finansiera de åtgärder som krävs för att restaurera och bevara denna byggnad och 
skydda den för framtiden. 

Brons betydelse har framhållits av historiker. Vid en utställning i Newcastle Arts Centre i 
juni 2008 beskrivs den som ett viktigt monument över ingenjörskunnande av enastående 
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europeisk och global betydelse. Vid utställningen framhölls att det inte finns kvar någon 
liknande bro av sådana proportioner från denna viktiga period i Europas industrihistoria. 

Kommissionen inser vikten av bron och lyckönskar de i samhället som gör ett utmärkt arbete 
för att skydda den. Kommissionen är också medveten om att restaureringen och bevarandet av 
monument som den här bron kräver stora investeringar och särskilda kunskaper.

Kommissionen riktar uppmärksamheten mot att skyddet, bevarandet och restaureringen av 
kulturarv är ansvarsområden som vilar på behöriga nationella myndigheter. Enligt 
artikel 151.2 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen förväntas gemenskapen 
stödja kulturellt samarbete mellan medlemsstater på EU-nivå, till exempel genom att 
framhäva kulturarvet. 

Gemenskapens åtgärder ska dock vara ett komplement till åtgärderna på nationell nivå och 
omfatta kulturarv av europeisk betydelse i fråga om skyddet av det. 

Kommissionen kan stödja kulturarvsprojekt på två sätt:

1. Genom programmet Kultur 2007–2013: Kommissionen kan anslå medel för att öka 
kunskapen om kulturarvets betydelse, för kulturellt samarbete, för informationsutbyte 
och för studier. Utställningen i Newcastle om bron i Tczew samarrangerades av 
Europa Nostra, ett organ som finansierades genom detta program. Kommissionen vill 
framhålla att den inte finansierar bevarande och restaurering av kulturarv i en specifik 
medlemsstat som en del av detta program. Det är en fråga för nationella myndigheter.

2. Genom sammanhållningspolitiken 2007–2013: Den 6 september 2007 godkände 
Europeiska kommissionen det regionala utvecklingsprogrammet i Pomorskie-regionen 
i Polen för perioden 2007–2013, “Operativt program för vojvodskapet Pomorskie”. I 
programmet ingår gemenskapsstöd för Pomorskie inom ramen för konvergensmålet. 
Den totala budgeten för programmet är cirka 1,3 miljarder euro, och 
gemenskapsstödet genom ERUF uppgår till 885 miljoner euro. Prioritet 6 i 
programmet är avsett för turism och kulturarv: budgeten är 59 miljoner euro, varav EU 
bidrar med 44,2 miljoner euro. Regionens dragningskraft på turister är lösningen på 
dess hållbara utveckling. Projekten syftar till att erbjuda ett varierat utbud för turister och 
omfatta turistinfrastruktur, kulturarv samt att skapa och främja (nätverk) turistprodukter, 
inklusive utvecklingen av ett integrerat system av turistinformation. Inom ramen för 
transportprioriteten i programmet (prioritet 4) finns det 271 miljoner euro (EU-bidrag 
203,5 miljoner euro). Beträffande transportinfrastrukturen prioriteras stöd till väg- och 
järnvägsförbindelser av regional betydelse, som förbinder regionen med det 
internationella transportnätverket.

Beträffande stöd som tilldelas kulturella investeringar enligt 
sammanhållningspolitiken, vill kommissionen understryka att subsidiaritetsprincipen 
tillämpas, vilket betyder att initiativet för valet av projekt ligger på medlemsstaterna 
och inte på kommissionen (utom för stora projekt, vars totala kostnader överstiger 
25 miljoner euro (när det gäller miljö) eller 50 miljoner euro (andra områden). Dessa 
projekt ska godkännas av kommissionen). Förvaltningsmyndigheten för det operativa 
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programmet för vojvodskapet Pomorskie har adressen Okopowa 21/27, 80–810 
Gdansk.

På nationell nivå har det operativa programmet för infrastruktur och miljö en prioritet 
som rör kultur och kulturarv (prioriterat område 11: budget 576 miljoner euro varav 
490 miljoner är EU–bidrag). Det prioriterade området ska stödja projekt som är 
avsedda att skydda och restaurera fasta monument av transregional vikt, inklusive de 
som anges i Unescos världsarvslista eller erkänns som historiska monument av Polens 
president. Åtgärder som ska vidtas är renovering, restaurering, återuppbyggande och 
skydd av byggnader som ingår i registret över monument, liksom anläggningar och 
deras omgivningar. Förvaltningsmyndigheten för det operativa programmet för 
infrastruktur och miljö, ministeriet för regional utveckling har adressen ul. Wspólna 
2/4, 00–926 Warszawa.

I enlighet med ovanstående ansvarar berörd medlemsstat för åtgärden som framställaren 
begär, att restaurera bron i Tczew.
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