
CM\1018341LV.doc PE528.181v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

31.1.2014

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0112/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Marta Mariani, 
par Šartras katedrāli

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir Šartras katedrāles regulāra apmeklētāja un iebilst pret veidu, kādā 
šī katedrāle tiek „restaurēta”. Sienas, velvētie griesti un citas daļas ir pārklātas ar apmetumu, 
savukārt citas daļas ir izbalsinātas. Viņa apgalvo, ka tā saucamie restaurācijas darbi ir 
iznīcinājuši katedrāles integritāti un raksturu, kā arī būtiski apdraudējuši tās arhitektūras 
vēsturisko nozīmi, radikāli izmainot tai raksturīgo un unikālo gotisko stilu. Viņa norāda, ka 
rezultāts ir ļoti neglīts, paužot uzskatu, ka ikviena Eiropas pilsoņa pienākums ir saglabāt 
kultūras un mākslas mantojumu.

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka šos restaurācijas darbus finansē Eiropas Komisija, un 
lūdz Parlamentu iejaukties, lai glābtu šo arhitektūras un garīgās nozīmes ēku.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Eiropas Savienības kompetence kultūras mantojuma jomā ir ierobežota. Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 167. pantā noteikts: „Savienība veicina dalībvalstu kultūru uzplaukumu, 
respektējot to nacionālās un reģionālās atšķirības un vienlaikus pievēršot uzmanību kopīgajam 
kultūras mantojumam. Savienības rīcības mērķis ir veicināt dalībvalstu sadarbību un 
vajadzības gadījumā atbalstīt un papildināt to rīcību (..).” 
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Līdz ar to par kultūras mantojuma aizsardzību un saglabāšanu atbild tikai dalībvalstis. Tas 
nozīmē, ka Komisija nevar iejaukties valsts kultūras mantojuma aizsardzībā. 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) var līdzfinansēt investīcijas kultūrā, tostarp 
kultūras mantojuma aizsardzībai un saglabāšanai, kā noteikts 2006. gada 5. jūlija Regulas 
(EK) Nr. 1080/2006 4. panta 7. punktā. Kā jau lūgumraksta iesniedzēja zina, Šartras 
katedrāles restaurāciju līdzfinansējusi ES, atvēlot no ERAF līdzekļiem EUR 1,5 miljonus.

Taču atbilstīgi dalītas pārvaldības principam par ERAF daļēji finansētu projektu izvēli, 
īstenošanu un līdzfinansēšanu atbild Centra reģiona vadošās iestādes. Šartras katedrāles 
restaurācijas gadījumā vadošās iestādes ir Francijas valdība, jo lielāko daļu finansējuma 
piešķīrusi Francijas valsts — Kultūras un plašsaziņas līdzekļu ministrija (EUR 3,19 miljoni) 
un Centra reģions (EUR 2,2 miljoni).

Saistībā ar jebkādām iespējamām kļūdām, kas pieļautas restaurācijas laikā, lūgumraksta 
iesniedzējai būtu jāsazinās ar kompetento valsts iestādi — Centra reģiona prefektūru 
Orleānā —, jo šo restaurācijas darbu ierosinātājs un veicējs ir Kultūras un plašsaziņas līdzekļu 
ministrijas Centra reģiona kultūras direktorāts (DRAC).


