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Skriftlig förklaring i enlighet med artikel 136 i parlamentets arbetsordning om 
ekomuséer för att skydda naturområden i Europa med en särskilt rik historia och 
kultur1

1. I artikel 1 a i Europeiska landskapskonventionen, som trädde i kraft 2004 anges det att 
landskap är ett område som av befolkningen uppfattas som ett sådant och vars 
kännetecken är ett resultat av åtgärder och interaktion mellan naturliga och/eller 
mänskliga faktorer. 

2. Ekomuséer, som är en modell av hållbar utveckling som sedan 1960-talet har spridits 
från Frankrike till resten av Europa, visar på ett konkret sätt ett områdes historiska och 
kulturella identitet. Det finns 12 ekomuséer i Italien.

3. Inrättandet av ekomuséer i Europa garanterar att lokala miljöer och den lokala kulturen i 
ett specifikt område skyddas, genom att främja områdets jordbruk, hantverk och 
landsbygdsturism och, som ett resultat, den ekonomiska utvecklingen och sociala 
välfärden för befolkningen.

4. Kommissionen och rådet uppmanas därför att

a. främja inrättandet av nya ekomuséer i EU:s naturområden med en särskilt rik 
historia och kultur,

b. stödja befintliga europeiska ekomuséer genom att uppmuntra hela samhällen 
att förvalta sina egna territorier på ett ansvarsfullt sätt.

5. Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet 
och kommissionen.

1 Enligt artikel 136.4 och 136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en 
majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna 
och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.


