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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku a Výbor pro kulturu a 
vzdělávání jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenily tyto 
návrhy:

1. vítá iniciativu Nový evropský Bauhaus (NEB), která propojuje světy vědy, technologií, 
umění a kultury s cílem pomoci vybudovat ekologicky a sociálně udržitelné, inkluzivní 
a esteticky příjemné životní prostory; zdůrazňuje, že iniciativa NEB by měla být 
přístupná všem občanům ve všech oblastech;

2. domnívá se, že multidisciplinární přístup iniciativy NEB může pomoci dosáhnout cílů 
EU v oblasti klimatu a podpořit spravedlivou ekologickou a digitální transformaci 
hospodářství EU; zdůrazňuje, že NEB musí být v souladu s platnými legislativními a 
programovými nástroji k dosažení cílů v oblasti klimatu;

3. se znepokojením konstatuje, že neexistuje žádný soudržný a strategický přístup k 
financování iniciativy NEB; upozorňuje, že zatímco finanční prostředky z rozpočtu EU 
na pilotní fázi NEB v období 2021–2022 dosahují celkově přibližně 85 milionů EUR, 
rozsah a původ financování od roku 2023 zůstává nejasný; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve vyjasnila, o jaký rozpočet se bude jednat; vyjadřuje politování nad tím, že v 
rozporu s dlouhodobým postojem Parlamentu nebyly na tuto novou iniciativu vyčleněny 
nové zdroje;

4. zdůrazňuje, že iniciativa NEB je financována z několika programů víceletého 
finančního rámce (VFR), zejména programu Horizont Evropa a Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, přičemž důležitou podpůrnou úlohu hrají další programy, jako je 
Kreativní Evropa a Erasmus+; zdůrazňuje, že NEB nesmí narušit financování hlavních 
programových cílů, které přijal normotvůrce, ani odvádět pozornost od dohodnutých 
politických priorit; trvá na tom, že žádné financování pro NEB by nemělo být na úkor 
jiných programů;

5. zdůrazňuje, že úspěch iniciativy NEB bude rovněž záviset na její schopnosti přilákat 
vnitrostátní veřejné a soukromé investice; vyzývá Komisi, aby vypracovala a 
Parlamentu předložila jasný plán pro dosažení tohoto cíle, a to i prostřednictvím své 
úlohy v operačních programech a dohodách o partnerství v rámci politiky soudržnosti a 
v národních plánech pro oživení a odolnost v rámci Nástroje pro oživení a odolnost; 
vyzývá členské státy, aby na podporu NEB využívaly Nástroj pro oživení a odolnost a 
spolufinancování v rámci příslušných programů VFR;

6. zdůrazňuje, že je důležité informovat regionální a místní orgány o této iniciativě, aby 
měly přístup k odpovídajícím příležitostem a financování; vyzývá Komisi, aby zajistila, 
že potenciální příjemci a širší veřejnost budou mít přístup ke zdrojům a výsledkům 
projektů NEB a budou mít povědomí o dostupných příležitostech;

7. v této souvislosti zdůrazňuje, že přípravná akce nazvaná „Platforma řízení znalostí pro 
Nový evropský Bauhaus“ v rozpočtu na rok 2022 může pomoci zefektivnit pokyny a 
sdílet informace o možnostech financování pro potenciální žadatele a může být od roku 
2023 dále rozšířena;
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8. vyzývá Komisi, aby na konci pilotní fáze vypracovala důkladné posouzení dopadů 
iniciativy NEB, včetně posouzení jejího příspěvku k dosahování klimatických cílů Unie 
a její účinnosti při podpoře součinnosti mezi různými programy Unie; zdůrazňuje, že 
pokud bude iniciativa NEB dále pokračovat, musí být navržena tak, aby byl zajištěn 
demokratický dohled a byla rovněž zaručena úloha rozpočtového orgánu; 

9. domnívá se, že opětovné využití stávajících finančních prostředků je pouze 
krátkodobým řešením a nebude stačit k dosažení cílů iniciativy ve střednědobém nebo 
dlouhodobějším horizontu; vyzývá Komisi, aby zvážila objem potřebných finančních 
prostředků a to, zda by měla mít iniciativa NEB samostatnou rozpočtovou položku; trvá 
na tom, že jakékoli rozhodnutí o přeměně NEB na dlouhodobější iniciativu nebo 
program si žádá nové zdroje v rámci nezbytné revize VFR v polovině období.
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