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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot és a Kulturális 
és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványukba foglalják bele az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli az új európai Bauhaus kezdeményezést, amely összekapcsolja a tudomány, a 
technológia, a művészet és a kultúra világát annak érdekében, hogy elősegítse a 
környezeti és társadalmi szempontból fenntartható, inkluzív, esztétikai szempontból 
pedig kellemes életterek létrehozását; hangsúlyozza, hogy az új európai Bauhausnak 
minden területen hozzáférhetőnek kell lennie valamennyi polgár számára;

2. úgy véli, hogy az új európai Bauhaus multidiszciplináris megközelítése segítheti az 
Unió éghajlat-politikai céljainak elérését, és támogathatja az uniós gazdaság igazságos, 
zöld és digitális átállását; hangsúlyozza, hogy az új európai Bauhausnak összhangban 
kell lennie az éghajlat-politikai célok elérését szolgáló, meglévő jogalkotási és 
programozási eszközökkel;

3. aggodalommal állapítja meg, hogy nincs koherens és stratégiai megközelítés az új 
európai Bauhaus finanszírozására vonatkozóan; rámutat, hogy míg az uniós 
költségvetésben az új európai Bauhaus kísérleti szakaszának 2021–2022-es 
finanszírozása mintegy 85 millió eurót tesz ki, 2023-tól kezdődően a finanszírozás 
mértéke és forrása továbbra sincs meghatározva; felkéri a Bizottságot, hogy a lehető 
leghamarabb tegye egyértelművé a költségvetést; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Parlament régóta képviselt álláspontjával ellentétben nem különítettek el új forrásokat 
az új kezdeményezésre;

4. kiemeli, hogy az új európai Bauhaus a többéves pénzügyi keret több programjából is 
kap finanszírozást, különösen a Horizont Európából és az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, emellett más programok, például a Kreatív Európa és az Erasmus+ is fontos 
támogató szerepet töltenek be; hangsúlyozza, hogy az új európai Bauhaus miatt nem 
csökkenhet a programok jogalkotók által megállapított fő célkitűzéseinek 
finanszírozása, és a figyelem középpontjában az elfogadott politikai prioritásoknak kell 
maradniuk; ismételten hangsúlyozza, hogy az új európai Bauhaus finanszírozása nem 
történhet más programok kárára;

5. hangsúlyozza, hogy az új európai Bauhaus sikere attól is függ, hogy képes-e nemzeti 
köz- és magánberuházásokat magához vonzani; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki és terjesszen a Parlament elé egyértelmű tervet e cél elérésére, többek között a 
kohéziós politika körébe tartozó operatív programokban és partnerségi 
megállapodásokban, valamint a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz szerinti 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben betöltött szerepe révén; felhívja a 
tagállamokat, hogy használják fel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt és a 
többéves pénzügyi keret vonatkozó programjain belüli társfinanszírozást az új európai 
Bauhaus támogatására;

6. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a regionális és helyi hatóságok figyelmét 
felhívják erre a kezdeményezésre, hogy hozzáférjenek a megfelelő lehetőségekhez és 
finanszírozáshoz; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a potenciális 
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kedvezményezettek és a szélesebb nyilvánosság hozzáférjenek az új európai Bauhaus 
projektjeinek forrásaihoz és eredményeihez, és ismerjék a rendelkezésre álló 
lehetőségeket;

7. hangsúlyozza e tekintetben, hogy a 2022. évi költségvetésben szereplő „Új európai 
Bauhaus tudásmenedzsment platform” előkészítő intézkedés segíthet az iránymutatások 
kidolgozásában és a finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatos információk leendő 
pályázókhoz való eljuttatásában, 2023-tól pedig tovább bővíthető;

8. felhívja a Bizottságot, hogy a kísérleti szakasz végén készítsen alapos hatásvizsgálatot 
az új európai Bauhaussal kapcsolatban, beleértve annak értékelését, hogy a program 
mennyiben járul hozzá az uniós éghajlat-politikai célok eléréséhez, valamint hogy 
mennyire hatékonyan mozdítja elő a különböző uniós programok közötti szinergiákat; 
hangsúlyozza, hogy folytatása esetén az új európai Bauhaust úgy kell kialakítani, hogy a 
demokratikus felügyelet és a költségvetési hatóság szerepe biztosított legyen; 

9. úgy véli, hogy a meglévő források újbóli felhasználása csak rövid távú megoldás, és 
közép- vagy hosszú távon nem lesz elegendő a kezdeményezés célkitűzéseinek 
eléréséhez; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a szükséges finanszírozás 
mértékét és azt, hogy az új európai Bauhausnak saját költségvetési sorral kell-e 
rendelkeznie; ismételten hangsúlyozza, hogy az új európai Bauhaus hosszabb távú 
kezdeményezéssé vagy programmá történő átalakítására vonatkozó döntéshez új 
forrásokra van szükség, amelyeket a többéves pénzügyi keret szükséges félidős 
felülvizsgálata révén kell biztosítani.
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