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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещите комисии по промишленост, изследвания и 
енергетика и по култура и образование да включат в предложението за резолюция, 
което ще приемат, следните предложения:

1. приветства инициативата „Нов европейски Баухаус“, която свързва света на 
науката, технологиите, изкуството и културата, за да спомогне за изграждането на 
екологично и социално устойчиви, приобщаващи и естетически приятни 
жилищни пространства; подчертава, че новият европейски „Баухаус“ следва да 
бъде достъпен за всички граждани във всички области;

2. счита, че мултидисциплинарният подход на новия европейски „Баухаус“ може да 
спомогне за постигане на целите на ЕС в областта на климата и да подкрепи 
справедливия екологичен и цифров преход на икономиката на ЕС; подчертава, че 
новият европейски „Баухаус“ трябва да бъде съгласуван със съществуващите 
законодателни и програмни инструменти за постигане на целите в областта на 
климата;

3. отбелязва със загриженост, че няма последователен и стратегически подход към 
финансирането на новия европейски „Баухаус“; посочва, че въпреки че 
финансирането в бюджета на ЕС за пилотната фаза на новия европейски 
„Баухаус“ през периода 2021 – 2022 г. възлиза на около 85 милиона евро, 
размерът и произходът на финансирането от 2023 г. нататък остават неясни; 
призовава Комисията да изясни бюджета възможно най-скоро; изразява 
съжаление във връзка с факта, че противно на дългогодишната позиция на 
Парламента, не са заделени нови ресурси за тази нова инициатива;

4. подчертава, че новият европейски „Баухаус“ се финансира от няколко програми 
по многогодишната финансова рамка (МФР), по-специално „Хоризонт Европа“ и 
Европейския фонд за регионално развитие, като други програми – например 
„Творческа Европа“ и „Еразъм +“, играят важна подкрепяща роля; подчертава, че 
новият европейски „Баухаус“ не трябва да подкопава финансирането за основните 
цели на програмите, договорени от законодателя, нито да отклонява фокуса от 
договорените политически приоритети; настоява, че финансирането за новия 
европейски „Баухаус“ не следва да бъде за сметка на други програми;

5. подчертава, че успехът на новия европейски „Баухаус“ ще зависи и от 
способността му да привлича национални публични и частни инвестиции; 
призовава Комисията да разработи и представи на Парламента ясен план за 
постигането на тази цел, включително чрез нейната роля в оперативните програми 
и споразуменията за партньорство в рамките на политиката на сближаване и в 
националните планове за възстановяване и устойчивост по линия на Механизма за 
възстановяване и устойчивост; призовава държавите членки да използват 
Механизма за възстановяване и устойчивост и съфинансирането по съответните 
програми на МФР, за да подкрепят новия европейски „Баухаус“;

6. подчертава, че е важно регионалните и местните органи да бъдат осведомени за 
тази инициатива, за да имат достъп до съответните възможности и финансиране; 
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призовава Комисията да гарантира, че потенциалните бенефициенти и широката 
общественост имат достъп до ресурсите и резултатите от проектите на новия 
европейски „Баухаус“ и са запознати с наличните възможности;

7. подчертава в тази връзка, че подготвителното действие „Платформа на новия 
европейски „Баухаус“ за управление на знанията“ в бюджета за 2022 г. може да 
спомогне за рационализиране на насоките и обмен на информация относно 
възможностите за финансиране за бъдещите кандидати и може да бъде 
допълнително разширено от 2023 г. нататък;

8. призовава Комисията да извърши задълбочена оценка на въздействието на новия 
европейски „Баухаус“ в края на пилотната фаза, включително оценка на неговия 
принос за постигането на целите на Съюза в областта на климата и неговата 
ефективност за насърчаване на полезни взаимодействия между различните 
програми на Съюза; подчертава, че ако бъде продължен, новият европейски 
„Баухаус“ трябва да бъде проектиран така, че да осигури демократичен контрол и 
да гарантира ролята на бюджетния орган; 

9. счита, че повторното използване на съществуващите фондове е само 
краткосрочно решение и няма да бъде достатъчно за постигане на целите на 
инициативата в средносрочен или дългосрочен план; призовава Комисията да 
обмисли размера на необходимото финансиране и дали новият европейски 
„Баухаус“ следва да имат свой собствен бюджетен ред; настоява, че всяко 
решение за превръщане на новия европейски „Баухаус“ в по-дългосрочна 
инициатива или програма изисква нови ресурси като част от необходимото 
междинно преразглеждане на МФР.
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