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Skriftlig erklæring om beskyttelse af huler som kultur-, natur- og miljøarv 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til UNESCO's konvention om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 116, 

A. der henviser til, at der i dag ikke findes love eller direktiver på europæisk plan om 

beskyttelse af huler og deres indhold, 

B. der henviser til, at huler er enestående geotoper i den europæiske arv, som kun kan 

bevares ved, at hulerne og deres omgivelser beskyttes, 

C. der henviser til, at bevarelse af den arkæologiske og speleologiske arv giver grundlag for 

yderligere social og økonomisk udvikling og styrker den europæiske integration, 

1. opfordrer Kommissionen til at føre beskyttelsen af kulturarven, jf. EF-traktatens artikel 

151, ud i livet med hensyn til karstlandskaber og huler som naturområder og kultursteder 

med henblik på at sikre, at der indarbejdes foranstaltninger til fremme heraf i alle EU-

politikker; 

2. mener, at foranstaltningerne til udvikling af de pågældende områder skal omfatte: 

a)  en systematisk undersøgelse af huler og deres omgivelser og deres miljømæssige og 

arkæologiske arv 

b) vedtagelse af en rammelovgivning for at sikre deres beskyttelse og foranstaltninger 

med henblik på at sikre, at nye bygninger og industriaktiviteter er forenelige med den 

miljømæssige og arkæologiske arv i nærområdet 

c) incitamenter til bevaring af huler, således at det sikres, at de bliver undersøgt af 

specialister som speleologer, geo(morfo)loger, arkæologer, biologer, klimatologer osv. 

d) økonomisk støtte til projekter, bevaring og restaurering; 

3. opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med Kommissionen at fremme beskyttelsen og 

bevaringen af huler og deres arkæologiske arv; 

4. pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne 

til medlemsstaternes regeringer og regionale og lokale myndigheder. 


