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Declarație scrisă privind protecția pețterilor, fiind considerate patrimoniu cultural, 

natural ți de mediu 

Parlamentul European, 

– având în vedere Convenșia UNESCO privind protecșia patrimoniului mondial cultural 

și natural, 

– având în vedere articolul 116 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât nu există legi sau directive europene referitoare la protecșia peșterilor și a 

conșinutului acestora; 

B. întrucât peșterile prezintă geotipuri unice în patrimoniul european, care nu pot fi 

conservate decât prin protejarea peșterilor și a zonelor învecinate; 

C. întrucât conservarea elementelor patrimoniului arheologic și speologic oferă o bază 

pentru dezvoltarea socială și economică ulterioară, contribuind la consolidarea integrării 

europene; 

1. solicită Comisiei să pună în aplicare în mod eficient protecșia culturală, conform 

dispozișiilor articolului 151 din TCE în ceea ce privește carsturile și peșterile ca situri 

naturale precum și așezări culturale, cu scopul de a garanta că măsurile de promovare a 

acestora figurează în toate politicile UE; 

2. consideră că măsurile necesare pentru dezvoltarea acestor sectoare trebuie să includă: 

 (a) supravegherea sistematică a peșterilor, a împrejurimilor acestora, precum și a 

patrimoniului arheologic și de mediu; 

 (b) elaborarea unui cadru legislativ pentru a garanta protecșia acestora, precum și 

măsuri pentru a se asigura faptul că noile clădiri și activităși industriale sunt 

compatibile cu patrimoniul arheologic și de mediu aflat în apropiere; 

 (c) stimulente pentru conservarea peșterilor, garantându-se studierea acestora de către 

specialiști, cum ar fi speologii, geo(morfo)logii, arheologii, biologii, climatologii etc.; 

 (d) asistenșă financiară pentru proiecte, conservare și restaurare; 

3. invită statele membre, în cooperare cu Comisia, să promoveze protejarea și conservarea 

peșterilor, precum și a patrimoniului arheologic al acestora; 

4. încredinșează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarașie, însoșită de 

numele semnatarilor, guvernelor statelor membre și autoritășilor regionale și locale. 


