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Písomné vyhlásenie o ochrane jaskýň ako kultúrneho, prírodného a environmentálneho 

dedičstva 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na Dohovor UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva, 

– so zreteľom na článok 116 rokovacieho poriadku, 

A. keďže v súčasnosti neexistuje nijaký európsky právny predpis ani smernica o ochrane 
jaskýň a ich obsahu, 

B. keďže jaskyne sú pre európske dedičstvo jedinečnými geotopmi, ktoré sa dajú zachovať 
len ich ochranou a ochranou okolitého územia, 

C. keďže zachovanie prvkov archeologického a speleologického dedičstva vytvára základ pre 
ďalší sociálny a hospodársky vývoj a tým posilňuje európsku integráciu, 

1. vyzýva Komisiu, aby v súlade s článkom 151 Zmluvy o ES účinne vykonávala ochranu 
kultúrneho dedičstva v súvislosti s krasovými oblasťami a jaskyňami ako prírodnými 
pamiatkami a kultúrnymi pamiatkami s cieľom zabezpečiť, aby sa opatrenia na ich 
ochranu začlenili do všetkých politík EÚ; 

2. domnieva sa, že medzi opatrenia na rozvoj týchto oblastí musia patriť: 

 a) systematický výskum jaskýň a ich okolia, ako aj ich environmentálneho 
a archeologického dedičstva; 

 b) vytvorenie legislatívneho rámca na zabezpečenie ich ochrany a prijatie opatrení, ktoré 
zaručia, že nové budovy a priemyselná činnosť v ich blízkosti budú rešpektovať 
environmentálne a archeologické dedičstvo; 

 c) podnety na ochranu jaskýň, pričom sa zabezpečí, že jaskyne budú skúmať odborníci 
ako speleológovia, geo(morfo)lógovia, archeológovia, biológovia, klimatológovia 
atď.; 

 d) finančná podpora projektov, ochrany a obnovy; 

3. vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou podporovali ochranu jaskýň a ich 
archeologického dedičstva; 

4. poveruje svojho predsedu, aby toto vyhlásenie spolu s menami jeho signatárov postúpil 
vládam členských štátov a regionálnym a miestnym orgánom. 


