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Skriftlig förklaring om skyddet av grottor som kultur-, natur- och miljöarv 

Europaparlamentet avger denna förklaring 

– med beaktande av Unescokonventionen om skydd av världens kultur- och naturarv  

 

– med beaktande av artikel 116 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

 

A. För närvarande finns varken någon lag eller något direktiv inom EU för att skydda grottor 

och deras innehåll. 

 

B. Grottor uppvisar unika geotoper i det europeiska arvet och kan endast bevaras genom att 

skydda dem och deras omgivning. 

 

C. Bevarandet av arkeologiska arv och grottforskningsfynd utgör en grund för ytterligare 

social och ekonomisk utveckling för att öka integrationen i EU. 

 

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i enlighet med artikel 151 i EG-fördraget, 

effektivt tillämpa kulturskyddet med hänsyn till karst och grottor som naturområden, och 

kulturell bebyggelse för att garantera att stödåtgärder integreras i alla aspekter av EU:s 

politik. 

 

2. Europaparlamentet anser att åtgärderna för att utveckla dessa sektorer måste omfatta 

följande: 

 

a) Systematisk undersökning av grottor och deras omgivningar, samt deras miljöarv 

och arkeologiska arv. 

 

b) Skapandet av ett rättsligt ramverk för att garantera deras skydd och åtgärder för att 

se till att nya byggnader och industriaktiviteter är förenliga med närliggande 

miljöarv och arkeologiska arv. 

 

c) Uppmuntran att bevara grottor för att garantera att de kommer att undersökas av 

specialister som speleologer, geo(morfo)loger, arkeologer, biologer, klimatologer 

etc. 

 

d) Ekonomiskt stöd för projekt, skydd och restaurering. 

 

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i samarbete med kommissionen främja 

skyddet och bevarandet av grottor och deras arkeologiska arv. 

 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med 

namnen på undertecknarna till medlemsstaternas regeringar och till regionala och lokala 

myndigheter. 


