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Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony jaskiń, jako dziedzictwa kultury, przyrody i 

środowiska naturalnego 

Parlament Europejski 

– uwzględniając konwencję UNESCO dotyczącą ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego, 

– uwzględniając art. 116 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, Ŝe nie istnieją obecnie jakiekolwiek europejskie przepisy lub dyrektywa w 

sprawie ochrony jaskiń i ich wnętrza, 

B. mając na uwadze, Ŝe jaskinie stanowią unikatowe geotopy w europejskim dziedzictwie, które 

moŜna zachować jedynie poprzez objęcie ochroną samych jaskiń i ich otoczenia, 

C. mając na uwadze, Ŝe zachowanie elementów dziedzictwa archeologicznego i speleologicznego 

stanowi podstawę dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego, zwiększając integrację 

europejską, 

1. wzywa Komisję do skutecznego wprowadzenia ochrony kulturowej, zgodnie z art. 151 traktatu 

WE, odnośnie do krasów i jaskiń jako obiektów przyrodniczych, a takŜe do osad kultury, w celu 

zapewnienia włączenia środków na rzecz ich promowania we wszystkie dziedziny polityki UE; 

2. uwaŜa, Ŝe środki na rzecz rozwoju tych obszarów muszą obejmować: 

 (a) systematyczne badanie jaskiń i ich okolic, a takŜe ich dziedzictwa przyrodniczego i 

archeologicznego; 

 (b) ustanowienie ram prawnych słuŜących zapewnieniu ich ochrony, a takŜe środki na rzecz 

zapewnienia, aby budowa nowych obiektów i działalność przemysłowa były prowadzone z 

poszanowaniem pobliskiego dziedzictwa przyrodniczego i archeologicznego; 

 (c) zachęty do zabezpieczenia i konserwacji jaskiń, zapewniające ich badanie przez 

specjalistów, takich jak speleolodzy, geo(morfo)lodzy, archeolodzy, biolodzy, klimatolodzy 

itp.; 

 (d) pomoc finansowa dla projektów, konserwacja i renowacja; 

3. wzywa państwa członkowskie do wspierania, we współpracy z Komisją, ochrony i konserwacji 

jaskiń oraz ich dziedzictwa archeologicznego; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z 

nazwiskami sygnatariuszy rządom państw członkowskich oraz władzom lokalnym i 

regionalnym. 


