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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja – nuolatinė Šartro katedros lankytoja, ir ji nepritaria tam, kaip 
restauruojama katedra. Sienos, skliautinės lubos ir kitos dalys padengtos gipsu, kitos dalys 
buvo išbalintos. Pasak jos, vadinamieji restauravimo darbai, kuriais radikaliai pakeisti 
katedros ypatumai ir unikalus gotikos stilius, sunaikino katedros vientisumą ir stilių ir 
smarkiai pakenkė istorinei šio architektūros kūrinio svarbai. Ji pažymi, kad rezultatas yra 
pasibjaurėtinas, ir mano, kad kiekvieno Europos piliečio pareiga – išsaugoti mūsų kultūros ir 
meno paveldą.

Peticijos pateikėja nurodo, kad šiuos restauravimo darbus finansuoja Europos Komisija, ir 
prašo Parlamento imtis veiksmų, kad būtų išsaugoti šie architektūriniai ir dvasiniai rūmai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Europos Sąjungos kompetencija kultūros paveldo išsaugojimo srityje yra ribota. Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnyje nustatyta: „Sąjunga prisideda prie valstybių narių 
kultūrų klestėjimo, gerbdama jų nacionalinę ir regioninę įvairovę ir kartu iškeldama bendrą 
kultūros paveldą. Sąjunga veikia siekdama skatinti valstybes nares bendradarbiauti, o 
prireikus – paremti ir papildyti jų veiklą <…>“.
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Todėl už kultūros paveldo išsaugojimą ir apsaugą yra atsakingos valstybės narės. Tai reiškia, 
kad Komisija negali imtis veiksmų ir pakeisti to, kaip valstybėse narėse saugomas kultūros 
paveldas.

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) gali bendrai finansuoti kultūros investicijas, 
įskaitant kultūros paveldo apsaugą ir išsaugojimą, kaip numatyta 2006 m. liepos 5 d. 
Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 4 straipsnio 7 dalyje. Kaip peticijos pateikėja supranta, 
Šartro katedros restauravimo darbus bendrai finansavo Europos Sąjunga, skirdama 
1,5 mln. EUR paramą iš ERPF.

Tačiau, pagal pasidalijamojo valdymo principą pagrindinio regiono vadovaujančiosios 
institucijos yra atsakingos už projektų, kurie turi būti dalinai finansuojami iš ERPF, 
parinkimą, įgyvendinimą ir bendrą jų finansavimą. Šartro katedros restauravimo atveju 
vadovaujančioji institucija yra Prancūzijos vyriausybė, o didžiąją dalį lėšų skyrė Prancūzijos 
vyriausybė, Kultūros ir žiniasklaidos ministerija (3,19 mln. EUR) ir pagrindinis regionas 
(2,2 mln. EUR).

Kalbant apie tariamas klaidas, susijusias su šiais restauravimo darbais, pažymėtina, kad 
peticijos pateikėja turėtų kreiptis į kompetentingą nacionalinę instituciją – pagrindinio regiono 
prefektūrą Orleane; būtent Kultūros ir žiniasklaidos ministerija ir pagrindinio regiono už 
kultūros reikalus atsakingas direktoratas siūlo ir įgyvendina šiuos darbus.“


