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Schriftelijke verklaring over bescherming van grotten als cultureel, natuur- en 

milieuerfgoed 

Het Europees Parlement, 

– gezien de Conventie van de UNESCO over de bescherming van het wereld cultuur- en 

natuurerfgoed, 

– gelet op artikel 116 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat er tot op heden geen Europese wet of richtlijn bestaat over de 

bescherming van grotten en hun inhoud, 

B. overwegende dat grotten unieke geotopen zijn in het Europees erfgoed die enkel en alleen 

in stand kunnen worden gehouden door ze en hun omgeving te beschermen, 

C. overwegende dat het behoud van het archeologisch en speleologisch erfgoed de bodem 

legt onder verdere sociale en economische ontwikkeling en de Europese integratie ten 

goede komt, 

1. verzoekt de Commissie om de culturele bescherming daadwerkelijk ten uitvoer te leggen, 

zoals vastgelegd in artikel 151 van het EG-Verdrag, ten opzichte van karsten en grotten 

als natuurlijke plekken en culturele vestigingen door ervoor te zorgen dat maatregelen ter 

bevordering worden geïncorporeerd in alle EU-beleid; 

2. is van mening dat maatregelen om deze gebieden te ontwikkelen, o.a. moeten omvatten: 

a) een systematisch overzicht van grotten en hun omgeving en hun milieu- en 

archeologisch erfgoed, 

b) het vaststellen van een wetskader om hun bescherming te waarborgen en maatregelen 

om ervoor te zorgen dat nieuwe gebouwen en industriële activiteiten verenigbaar zijn 

met het milieu en archeologisch erfgoed, 

c) prikkels voor de instandhouding van grotten om ervoor te zorgen dat zij worden 

bestudeerd door specialisten zoals speleologen, geo(morfo)logen, archeologen, 

biologen, klimatologen, enz., 

d) financiële steun aan projecten, instandhouding en restauratie; 

3. verzoekt de lidstaten om samen met de Commissie de bescherming en instandhouding te 

bevorderen van grotten en hun archeologisch erfgoed; 

4. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen 

toekomen aan de regeringen van de lidstaten en de regionale en plaatselijke autoriteiten. 


