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Писмена декларация за опазването на пещерите като културно, природно и екологично 

наследство 

Европейският парламент, 

– като взе предвид конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно 
наследство, 

– като взе предвид член 116 от своя правилник, 

А. като взе предвид, че не съществува европейски нормативен акт или директива за опазване на 
пещерите и всичко, намиращо се в тях, 

 
Б. като взе предвид, че пещерите представляват уникални геотопи в европейското наследство, които 
могат да бъдат запазени само чрез опазването на самите тях и околностите около тях, 

 
В. като взе предвид, че консервирането на елементи от археологичното и спелеологичното 
наследство представлява основа за по-нататъшно социално и икономическо развитие, засилващо 
европейската интеграция, 

 

1. призовава Комисията да приложи ефективно мерките за опазване на културата, както е 
предвидено в член 151 от ДЕО, по отношение на карстовите полета и пещерите като природни 
обекти, и на културните поселения, с цел да гарантира, че мерките за насърчаването им са 
заложени във всички политики на ЕС; 

 
2. счита, че мерките за развитие на тези сектори трябва да включват: 
 
 а) систематично наблюдение на пещерите и техните околности, екологичното и археологичното 

им наследство; 
 
 б) създаването на нормативна уредба за гарантиране на тяхното опазване, както и мерки за 

гарантирането на това, че новите сгради и промишлени дейности са съвместими с 
обкръжаващото ги екологично и археологично наследство; 

 
 в) стимули за консервация на пещерите, които да гарантират тяхното проучване от специалисти 

като спелеолози, гео(морфо)лози, археолози, биолози, климатолози и т.н.; 
 
 г) финансова помощ за проекти, консервация и реставрация; 
 
3. призовава държавите-членки, в сътрудничество с Комисията, да насърчат опазването и 
консервацията на пещерите и тяхното археологично наследство. 

 
4. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената 
на подписалите я лица на правителствата на държавите-членки, регионалните и местните органи.  


