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Γραπτή δήλωση σχετικά µε την προστασία των σπηλαίων ως πολιτιστικής, φυσικής και 

περιβαλλοντικής κληρονοµιάς 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη σύµβαση της UNESCO σχετικά µε την προστασία της παγκόσµιας 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 116 του Κανονισµού του, 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει ευρωπαϊκός νόµος ή οδηγία για την 
προστασία των σπηλαίων και των όσων περιέχονται σε αυτά, 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα σπήλαια αποτελούν µοναδικούς γεωτόπους στην ευρωπαϊκή 
κληρονοµιά, οι οποίοι µπορούν να διατηρηθούν µόνο µε την προστασία αυτών και του 
περιβάλλοντός τους, 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των στοιχείων αρχιτεκτονικής και σπηλαιολογικής 
κληρονοµιάς παρέχει µια βάση για περαιτέρω κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη, ενισχύοντας 
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρµόσει στην πράξη την πολιτιστική προστασία, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 151 της Συνθήκης ΕΚ, σε ό,τι αφορά τους καρστικούς σχηµατισµούς και τα σπήλαια ως 
φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους διαβίωσης, προκειµένου να διασφαλίσει ότι τα µέτρα για 
την προώθησή τους ενσωµατώνονται σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ· 

2. θεωρεί ότι στα µέτρα για την ανάπτυξη των περιοχών αυτών πρέπει να περιλαµβάνονται: 

 α) µια συστηµατική έρευνα των σπηλαίων και του περιβάλλοντός τους, καθώς και της 
περιβαλλοντικής και αρχαιολογικής τους κληρονοµιάς, 

 β) η θέσπιση ενός νοµοθετικού πλαισίου που να κατοχυρώνει την προστασία τους και µέτρα 
που να διασφαλίζουν ότι τα νέα κτήρια και βιοµηχανικές δραστηριότητες είναι συµβατά µε 
την πλησίον αυτών περιβαλλοντική και αρχαιολογική κληρονοµιά, 

 γ) κίνητρα για τη συντήρηση των σπηλαίων, διασφαλίζοντας ότι θα µελετώνται από ειδικούς, 
όπως σπηλαιολόγους, γεω(µορφο)λόγους, αρχαιολόγους, βιολόγους, κλιµατολόγους κ.λπ., 

 δ) οικονοµική ενίσχυση για σχέδια, συντήρηση και αποκατάσταση· 

3. καλεί τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, να προωθήσουν την προστασία και 
συντήρηση των σπηλαίων και της αρχιτεκτονικής τους κληρονοµιάς· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόµενη από τα 
ονόµατα των υπογραφόντων, στις κυβερνήσεις των κρατών µελών και στις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές. 


