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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0387/2008 imressqa minn Katiuscia Verlingieri, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar il-patrimonju storiku fil-provinċji ta’ Salerno, Avellino u 
Benevento fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta li tipprovdi dokumentazzjoni komprensiva tenfasizza s-sitwazzjoni li 
tikkonċerna numru ta’ bini storiku, b’mod partikolari Castello Pignatelli, u tesprimi tħassib li 
x-xogħol ta’ demolizzjoni qed jirriżulta fil-qerda tal-patrimonju kulturali u storiku.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-Kummissjoni taqbel bis-sħiħ mal-petizzjonanta li l-preservazzjoni tal-patrimonju kulturali u 
r-rispett għad-diversità kulturali, huma ta’ importanza kbira. Il-Kummissjoni tippromwovi 
attivament dawn il-prinċipji, pereżempju fil-kuntest tal-koperazzjoni dwar il-politika kulturali, 
l-Aġenda Ewropea għall-Kultura, il-Programm Kulturali tal-UE 2007-2013 u permezz tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali.

Il-Premju tal-UE għall-Wirt Kulturali/il-Premji “Europa Nostra” fi ħdan il-Programm 
Kulturali tal-UE, mogħtija b’mod konġunt mill-Kummissjoni Ewropea u mill-federazzjoni 
“Europa Nostra” kull sena, jenfasizza uħud mill-aqwa kisbiet tal-Ewropa fil-kura 
patrimonjali. Kategorija minn dawn il-premji tiffoka fuq il-konservazzjoni u r-restawr ta’ siti 
patrimonjali kulturali fl-UE u f’pajjiżi oħra assoċjati mal-Programm Kulturali tal-UE.
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Madankollu, it-tip ta’ każ deskritt mill-petizzjonanta ma jaqax taħt l-ambitu tal-Unjoni fil-
qasam tal-kultura, li hu stabbilit fl-Artikolu 167 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, li jgħid illi “l-Unjoni għandha tikkontribwixxi għall-fjoritura tal-kulturi tal-Istati 
Membri, filwaqt li tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali tagħhom u fl-istess waqt 
tirriżalta l-wirt kulturali komuni. L-azzjoni tal-Unjoni għandu jkollha l-mira li tinkoraġġixxi l-
koperazzjoni bejn l-Istati Membri u, jekk jinħtieġ, tappoġġja u tissupplimenta l-azzjoni 
tagħhom [...]”.

Ir-responsabilità fil-qasam tal-konservazzjoni tal-patrimonju kulturali għalhekk taqa’ f’idejn l-
Istati Membri. Dan jimplika li l-Kummissjoni ma tistax tintervieni biex tiddetermina l-mezzi 
li bihom il-patrimonju kulturali nazzjonali qed jiġi mħares.
Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali jista’ jipprovdi kofinanzjament għall-investimenti 
kulturali, inkluża l-protezzjoni tal-patrimonju kulturali u naturali, kif stabbilit mill-Artikolu 2 
tar-Regolament (KE) Nru 1783/1999 tat-12 ta’ Lulju 1999.

Madankollu, permezz tal-prinċipju ta’ ġestjoni kondiviża, l-Awtoritajiet ta’ Ġestjoni fl-Istati 
Membri huma responsabbli għall-għażla u l-implimentazzjoni tal-proġetti kofinanzjati mill-
FEŻR.

Għaldaqstant, f’Ġunju 2010, il-Kummissjoni kkuntattjat lir-reġjun tal-Campania, l-Awtorità 
ta’ Ġestjoni tal-Programm Operattiv Reġjonali kofinanzjat mill-FEŻR fl-2000-2006, biex 
jivverifika jekk il-proġetti speċifiċi msemmija mill-petizzjonanta kinux kofinanzjati mill-
FEŻR jew le u, f’każ li kienu, x’inhu l-istat tal-implimentazzjoni tagħhom. Peress li l-
awtoritajiet reġjonali ma weġbux l-ewwel talba tagħna, il-Kummissjoni reġgħet bagħtitha 
f’Marzu 2011. Fil-każ li jiġi identifikat xi ksur tal-leġiżlazzjoni Komunitarja, il-Kummissjoni 
tirkupra l-kontribuzzjoni finanzjarja.

Fir-rigward tal-allegat ksur apparentament imwettaq matul it-twettiq tax-xogħlijiet u li ma 
jaqax taħt l-ambitu tal-leġiżlazzjoni Komunitarja, il-petizzjonanta għandha tindirizza lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti. 


