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EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavia teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sekä 
kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät:

1. suhtautuu myönteisesti uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen, jolla rakennetaan 
siltoja tieteen ja teknologian sekä taiteen ja kulttuurin välille, jotta voidaan auttaa 
rakentamaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä, osallistavia ja esteettisesti 
miellyttäviä elinympäristöjä; korostaa, että uuden eurooppalaisen Bauhausin olisi oltava 
kaikkien kansalaisten saatavilla kaikilla aloilla;

2. katsoo, että uuden eurooppalaisen Bauhausin monialainen lähestymistapa voi auttaa 
saavuttamaan EU:n ilmastotavoitteet ja tukemaan EU:n talouden vihreää ja digitaalista 
siirtymää; painottaa, että uuden eurooppalaisen Bauhausin on oltava johdonmukainen 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi käytössä olevien lainsäädäntö- ja ohjelmavälineiden 
kanssa;

3. panee huolestuneena merkille, että uuden eurooppalaisen Bauhausin rahoittamiseen ei 
ole johdonmukaista ja strategista lähestymistapaa; toteaa, että uuden eurooppalaisen 
Bauhausin pilottivaiheen rahoitus EU:n talousarviossa vuosina 2021–2022 on kaikkiaan 
noin 85 miljoonaa euroa mutta vuodesta 2023 eteenpäin rahoituksen laajuus ja alkuperä 
eivät vielä ole tiedossa; kehottaa komissiota täsmentämään määrärahat mahdollisimman 
pian; pitää valitettavana, että parlamentin pitkäaikaisen kannan vastaisesti uuteen 
aloitteeseen ei ole sidottu uusia varoja;

4. korostaa, että uutta eurooppalaista Bauhausia rahoitetaan useista monivuotisen 
rahoituskehyksen ohjelmista, etenkin Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta, ja että muilla ohjelmilla, kuten Luova Eurooppa -ohjelmalla ja 
Erasmus+-ohjelmalla on tärkeä tukirooli; korostaa, että uusi eurooppalainen Bauhaus ei 
saa heikentää lainsäätäjän hyväksymien ohjelmien ydintavoitteiden rahoitusta eikä 
suunnata huomiota pois sovituista poliittisista painopisteistä; katsoo ehdottomasti, että 
uutta eurooppalaista Bauhausia ei saa rahoittaa muiden ohjelmien kustannuksella;

5. painottaa, että uuden eurooppalaisen Bauhausin menestys riippuu myös sen kyvystä 
houkutella kansallisia julkisia ja yksityisiä investointeja; kehottaa komissiota laatimaan 
ja esittämään parlamentille tämän tavoitteen saavuttamiseksi selkeän suunnitelman, 
mukaan lukien sen rooli koheesiopolitiikan toimenpideohjelmissa ja 
kumppanuussopimuksissa ja elpymis- ja palautumistukivälineen kansallisissa elpymis- 
ja palautumissuunnitelmissa; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään uuden eurooppalaisen 
Bauhausin tukemiseen elpymis- ja palautumistukivälinettä sekä osarahoitusta 
monivuotisen rahoituskehyksen asiaankuuluvista ohjelmista;

6. korostaa, että on tärkeää tiedottaa alue- ja paikallisviranomaisille tästä aloitteesta, jotta 
ne voivat hyödyntää vastaavia mahdollisuuksia ja rahoitusta; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että mahdollisilla edunsaajilla ja suurella yleisöllä on mahdollisuus 
käyttää aloitteeseen kuuluvien hankkeiden resursseja ja tuloksia ja että he ovat tietoisia 
saatavilla olevista mahdollisuuksista;
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7. tähdentää tässä yhteydessä, että vuoden 2022 talousarvion valmistelutoimi ”Uuteen 
eurooppalaiseen Bauhaus -aloitteeseen liittyvä tietämyksenhallinta-alusta” voi auttaa 
järkeistämään ohjeita ja jakamaan tietoa rahoitusmahdollisuuksista mahdollisille 
hakijoille ja että sitä voidaan laajentaa vuodesta 2023 alkaen;

8. kehottaa komissiota tekemään uudesta eurooppalaisesta Bauhausista pilottivaiheen 
lopussa perusteellisen vaikutustenarvioinnin, mukaan lukien arviointi sen panoksesta 
unionin ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja sen tehokkuudesta unionin eri ohjelmien 
välisten synergioiden edistämisessä; korostaa, että jos uutta eurooppalaista Bauhausia 
jatketaan, se on suunniteltava siten, että varmistetaan demokraattinen valvonta ja 
turvataan budjettivallan käyttäjän rooli; 

9. katsoo, että nykyisten varojen uudelleenkäyttö on vain lyhyen aikavälin ratkaisu eikä 
riitä aloitteen tavoitteiden saavuttamiseen keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä; kehottaa 
komissiota pohtimaan tarvittavan rahoituksen määrää ja sitä, olisiko uudella 
eurooppalaisella Bauhausilla oltava oma budjettikohtansa; katsoo ehdottomasti, että 
mahdollinen päätös uuden eurooppalaisen Bauhausin kehittämisestä pidempiaikaiseksi 
aloitteeksi tai ohjelmaksi edellyttää uusia resursseja osana monivuotisen 
rahoituskehyksen tarvittavaa välitarkistusta.
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