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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Buiséid ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fhuinneamh agus ar an gCoiste um Chultúr agus um Oideachas, mar na coistí atá freagrach, 
na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin:

1. á chur in iúl gur geal léi an tionscnamh Bauhaus Eorpach Nua (NEB), a nascann saol na 
heolaíochta, na teicneolaíochta, na healaíne agus an chultúir le chéile chun cabhrú le 
tógáil spásanna maireachtála atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil agus na sochaí 
de, agus atá cuimsitheach agus aeistéitiúil;  á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh 
rochtain ag gach saoránach i ngach réimse ar NEB;

2. á mheas go bhféadfar, le cur chuige ildisciplíneach NEB, cabhrú le spriocanna aeráide 
an Aontais a bhaint amach agus tacú le haistrithe córa glasa agus digiteacha gheilleagar 
an Aontais; ag cur béim ar an bhfíoras nach mór do NEB a bheith comhsheasmhach leis 
na hionstraimí reachtacha agus clársceidealaithe atá i bhfeidhm chun na spriocanna 
aeráide a ghnóthú;

3. ag tabhairt dá haire gur cúis imní di nach bhfuil aon chur chuige comhleanúnach agus 
straitéiseach ann maidir le NEB a mhaoiniú; á chur i bhfios, cé gurb ionann luach 
iomlán an chistiúcháin i mbuiséad AE do chéim phíolótach NEB in 2021-2022 agus 
thart ar EUR 85 mhilliún, go bhfuil sé doiléir fós cad iad scála agus foinse an 
chistiúcháin ó 2023 ar aghaidh; á iarraidh ar an gCoimisiún an buiséad a shoiléiriú a 
luaithe is féidir; á chur in iúl gurb oth léi nach bhfuil acmhainní úra geallta don 
tionscnamh nua, d’ainneoin sheasamh seanbhunaithe na Parlaiminte;

4. á thabhairt chun suntais go bhfaigheann NEB cistiúchán ó roinnt clár faoin gcreat 
airgeadais ilbhliantúil (CAI), go háirithe Fís Eorpach agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí 
na hEorpa, i dteannta cláir eile, amhail Eoraip na Cruthaitheachta agus Erasmus+, ag a 
bhfuil ról tábhachtach tacaíochta; á chur i bhfáth nach mór nach ndéanfar cistiúchán do 
chuspóirí lárnacha an chláir, a chomhaontaigh an reachtóir, a lagú le NEB ná nach 
ndéanfar aird a tharraingt leis ó thosaíochtaí comhaontaithe polaitiúla; á áitiú nár cheart 
go ndéanfaí dochar do chláir eile mar gheall ar aon mhaoiniú le haghaidh NEB;

5. á chur i bhfios go láidir go mbeidh rath NEB ag brath ar a bheith in ann infheistíocht 
phoiblí agus phríobháideach náisiúnta a mhealladh; á iarraidh ar an gCoimisiún plean 
soiléir a fhorbairt agus a thíolacadh don Pharlaimint chun an aidhm sin a bhaint amach, 
lena n-áirítear trína ról sna cláir oibríochtúla agus sna comhaontuithe comhpháirtíochta 
faoin mbeartas comhtháthaithe agus sna pleananna náisiúnta téarnaimh agus 
athléimneachta faoin tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF); á iarraidh ar na 
Ballstáit úsáid a bhaint as RRF agus cómhaoiniú faoi chláir ábhartha CAI chun tacú le 
NEB;

6. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé na húdaráis réigiúnacha agus áitiúla a chur ar an 
eolas faoin tionscnamh seo ionas go mbeidh siad in ann rochtain a fháil ar na deiseanna 
agus ar an maoiniú comhfhreagrach; á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go mbeidh 
rochtain ag tairbhithe féideartha agus ag an bpobal i gcoitinne ar acmhainní agus ar 
thorthaí na dtionscadal NEB agus go mbeidh siad ar an eolas faoi na deiseanna atá ar 
fáil;
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7. á chur i bhfios go láidir, maidir leis sin, gur féidir leis an réamhbheart maidir le ‘Ardán 
Nua Eorpach um Bainistiú Eolais Bauhaus’ i mbuiséad 2022 cabhrú le treoir a 
chuíchóiriú agus le faisnéis a chomhroinnt maidir le deiseanna cistiúcháin d’iarratasóirí 
ionchasacha agus go bhféadfar an ghníomhaíocht sin a leathnú tuilleadh ó 2023;

8. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú tionchair críochnúil a dhéanamh ar NEB ag 
deireadh na céime píolótaí, lena n-áirítear measúnú ar a mhéid a rannchuidíonn sé le 
spriocanna aeráide an Aontais a ghnóthú, agus ar a éifeachtaí atá sé chun sineirgí a chur 
chun cinn idir na cláir éagsúla de chuid an Aontais; á chur i bhfios go láidir, má leantar 
leis, nach mór NEB a bheith ceaptha chun maoirseacht dhaonlathach a áirithiú agus 
chun ról an údaráis bhuiséadaigh a choimirciú; 

9. á mheas nach bhfuil in athúsáid na gcistí atá ann cheana ach réiteach gearrthéarmach 
agus nach leor é chun cuspóirí an tionscnaimh a ghnóthú sa mheántéarma nó san 
fhadtéarma; á iarraidh ar an gCoimisiún machnamh a dhéanamh ar an méid 
maoiniúcháin is gá agus cibé ar cheart go mbeadh a líne bhuiséid féin ag NEB; á áitiú, 
le haon chinneadh NEB a fhorbairt ina thionscnamh nó ina chlár níos fadtéarmaí, go n-
éilítear acmhainní úra mar chuid den athbhreithniú meántéarma is gá a dhéanamh ar an 
gcreat airgeadais ilbhliantúil.
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FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR
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