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Písemné prohlášení o ochraně jeskyní jako kulturního, přírodního a enviromentálního 

dědictví 

Evropský parlament, 

– s ohledem na úmluvu UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, 

– s ohledem na článek 116 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje evropský zákon ani směrnice na ochranu 
jeskyní a útvarů, které se v nich nacházejí, 

B. vzhledem k tomu, že jeskyně jsou pro evropské dědictví unikátními geotopy, které lze 
zachovat jedině tehdy, pokud budou ony a jejich okolí chráněny, 

C. vzhledem k tomu, že zachování archeologických a speleologických prvků dědictví 
poskytuje základ pro další sociální a hospodářský vývoj, a tím zlepšuje evropskou 
integraci, 

1. vyzývá Komisi, aby prováděla účinnou ochranu kulturního dědictví, jak se uvádí v článku 
151 Smlouvy o ES, pokud jde o krasy a jeskyně jako přírodní kulturní lokality, s cílem 
zajistit, aby opatření na jejich ochranu byla součástí všech politik EU,  

2. domnívá se, že opatření na rozvoj těchto oblastí musí zahrnovat: 

 (a) systematický dohled nad jeskyněmi a jejich okolím a také jejich enviromentálním 
a archeologickým dědictvím, 

 (b) vytvoření legislativního rámce s cílem zaručit jejich ochranu a vydání opatření, která 
zaručí, že nové budovy a průmyslové činnosti budou v souladu s okolním 
enviromentálním a archeologickým dědictvím; 

 (c) pobídky, které zaručí, že jeskyně budou zachovány a probádány odborníky, jako jsou 
speleologové, geo(morfo)logové, archeologové, biologové, klimatologové, atd.; 

 (d) finanční podporu projektů a konzervační a restaurační činnosti; 

3. vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s Komisí podpořily ochranu a zachování jeskyní 
a jejich archeologického dědictví; 

4. pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény signatářů předal vládám 
členských států a regionálním a místním orgánům. 


