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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0112/2013, της Marta Mariani, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
Καθεδρικό Ναό της Σαρτρ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισκέπτεται συχνά τον Καθεδρικό Ναό της Σαρτρ και διαμαρτύρεται για τις 
εργασίες «αποκατάστασης» που εκτελούνται σε αυτόν. Οι τοίχοι, οι θολωτές οροφές και 
άλλα σημεία έχουν καλυφθεί με γύψο, ενώ άλλα σημεία του ναού έχουν ασβεστωθεί. Κατά 
την άποψή της, οι αποκαλούμενες εργασίες αποκατάστασης έχουν καταστρέψει την 
ακεραιότητα και τον χαρακτήρα του Καθεδρικού Ναού και έχουν υποβαθμίσει σε μεγάλο 
βαθμό την ιστορική σημασία της αρχιτεκτονικής του, καθώς έχουν αλλοιώσει τα 
χαρακτηριστικά του και τη μοναδική γοτθική τεχνοτροπία του. Θεωρεί ότι το αποτέλεσμα 
είναι απεχθές και πιστεύει ότι η διαφύλαξη της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς 
αποτελεί καθήκον κάθε ευρωπαίου πολίτη.

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι οι εν λόγω εργασίες αποκατάστασης χρηματοδοτούνται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητεί από το Κοινοβούλιο να παρέμβει ώστε να διασώσει αυτό 
το αρχιτεκτονικό και πνευματικό οικοδόμημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι 
περιορισμένη. Στο άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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ορίζονται τα εξής: «Η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών 
και σέβεται την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την 
κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Η δράση της Ένωσης αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της 
συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό είναι αναγκαίο, υποστηρίζει και 
συμπληρώνει τη δράση τους […]». 

Η ευθύνη για τη διατήρηση και τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς βαρύνει εξ 
ολοκλήρου, επομένως, τα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει 
στον τρόπο προστασίας της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μπορεί να συγχρηματοδοτήσει 
επενδύσεις στον πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας και της συντήρησης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ορίζει το άρθρο 4 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1080/2006 της 5ης Ιουλίου 2006. Όπως γνωρίζει η αναφέρουσα, τα έργα αποκατάστασης του 
Καθεδρικού Ναού της Σαρτρ έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ, με μία συνεισφορά της 
τάξης του 1,5 εκατομμυρίου EUR από το ΕΤΠΑ.

Εντούτοις, δυνάμει της αρχής της επιμερισμένης διαχείρισης, οι διαχειριστικές αρχές της 
περιφέρειας Centre είναι αρμόδιες για την επιλογή, την υλοποίηση και τη συγχρηματοδότηση 
των έργων που χρηματοδοτούνται εν μέρει από το ΕΤΠΑ. Στην περίπτωση της ανακαίνισης 
στη Σαρτρ, οι διαχειριστικές αρχές είναι η γαλλική κυβέρνηση, με το μεγαλύτερο μέρος της 
χρηματοδότησης να παρέχεται από το γαλλικό κράτος, το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Επικοινωνίας (3,19 εκατομμύρια EUR) και την περιφέρεια Centre (2,2 εκατομμύρια EUR).

Σχετικά με οποιαδήποτε σφάλματα κατά τις εργασίες αποκατάστασης σύμφωνα με τους 
ισχυρισμούς, η αναφέρουσα θα πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια εθνική αρχή - τη 
διοίκηση της περιφέρειας Centre στην Ορλεάνη - καθώς υπεύθυνο για την πρόταση και την 
υλοποίηση αυτών των εργασιών είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας, 
Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων (DRAC) της περιφέρειας Centre.


