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Pisna izjava o varstvu jam kot kulturne, naravne in okoljske dediščine  

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju konvencije UNESCO o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, 

– ob upoštevanju člena 116 svojega poslovnika, 

A. ker trenutno ne obstaja evropski zakon ali direktiva o varstvu jam in njihove vsebine, 

B. ker jame predstavljajo edinstvene geotope v evropski dediščini in jih je mogoče ohraniti le 

tako, da se zaščiti njih in njihovo okolico, 

C. ker ohranjanje elementov arheološke in speleološke dediščine zagotavlja temelj za 

nadaljnji družbeni in gospodarski razvoj in krepi evropsko združevanje, 

1. poziva Komisijo k učinkovitemu izvajanju varstva kulturne dediščine, kot je določeno v 

členu 151 Pogodbe ES, v zvezi s krasom in jamami kot naravnimi območji in kulturnimi 

naselbinami, da se zagotovi vključitev ukrepov za spodbujanje varstva v vse politike EU; 

2. meni, da morajo ukrepi za razvijanje teh področij vključevati: 

 (a) sistematično raziskavo jam in njihove okolice ter njihove okoljske in arheološke 

dediščine; 

 (b) določitev zakonodajnega okvirja za zagotavljanje njihovega varstva in ukrepov, da se 

zagotovi združljivost novih zgradb in industrijskih dejavnosti z bližnjo okoljsko in 

arheološko dediščino; 

 (c) spodbude za ohranjanje jam, zagotavljajoče, da jih bodo preučevali strokovnjaki, kot 

so speleologi, geo(morfo)logi, arheologi, biologi, klimatologi itd.; 

 (d) finančno pomoč za projekte, ohranjanje in obnovo; 

3. v sodelovanju s Komisijo poziva države članice, naj spodbujajo varovanje in ohranjanje 

jam ter njihove arheološke dediščine; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj to pisno izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje 

vladam držav članic ter regionalnim in lokalnim oblastem. 


