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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgās Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju un Kultūras un izglītības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tās pieņems, iekļaut 
šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē iniciatīvu “Jaunais Eiropas “Bauhaus”” (NEB), kas apvieno zinātni, 
tehnoloģiju, mākslu un kultūru, lai palīdzētu veidot vides un sociālās jomas ziņā 
ilgtspējīgu, iekļaujošu un estētiski patīkamu dzīves telpu; uzsver, ka NEB vajadzētu būt 
pieejamai visiem iedzīvotājiem visās jomās;

2. uzskata, ka NEB daudznozaru pieeja var palīdzēt sasniegt ES mērķus klimata jomā un 
atbalstīt ES ekonomikas taisnīgu zaļo un digitālo pārkārtošanos; uzsver, ka NEB ir 
jāatbilst spēkā esošajiem likumdošanas un plānošanas instrumentiem, ar kuriem 
paredzēts sasniegt klimata mērķus;

3. ar bažām norāda, ka nav saskaņotas un stratēģiskas pieejas attiecībā uz NEB 
finansēšanu; norāda — lai gan finansējums ES budžetā NEB izmēģinājuma posmam 
2021. un 2022. gadā kopā ir aptuveni 85 miljoni EUR, joprojām nav skaidri noteiks 
finansējuma apmērs un avots periodam, sākot no 2023. gada; aicina Komisiju pēc 
iespējas drīzāk sniegt precizējumu par budžetu; pauž nožēlu par to, ka pretēji 
Parlamenta ilgstoši paustajai nostājai jaunajai iniciatīvai nav atvēlēti jauni resursi;

4. uzsver, ka NEB tiek finansēts no vairākām daudzgadu finanšu shēmā (DFS) iekļautajām 
programmām, jo īpaši no programmas “Apvārsnis Eiropa” un Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda, un svarīgu atbalstu sniedz arī citas programmas, piemēram, programma 
“Radošā Eiropa” un “Erasmus+”; uzsver, ka NEB nedrīkst ne mazināt to finansējumu 
pamatprogrammas mērķiem, par kuru panākta vienošanās likumdevēju līmenī, ne arī 
novirzīt uzmanību no politiskajām prioritātēm, par kurām panākta vienošanās; uzstāj, ka 
NEB nedrīkst finansēt uz citu programmu rēķina;

5. uzsver, ka NEB panākumi būs atkarīgi arī no tā spējas piesaistīt valstu publiskos un 
privātos ieguldījumus; aicina Komisiju izstrādāt un darīt zināmu Parlamentam skaidru 
plānu šā mērķa sasniegšanai, tostarp izmantojot savu lomu kohēzijas politikas satvarā 
iekļautajās darbības programmās un partnerības nolīgumos un Atveseļošanas un 
noturības mehānismā (ANM) ietvertajos nacionālajos atveseļošanas un noturības 
plānos; aicina dalībvalstis izmantot ANM un līdzfinansējumu no attiecīgajām DFS 
programmām, lai atbalstītu NEB;

6. uzsver, ka ir svarīgi informēt reģionālās un vietējās pašvaldības par šo iniciatīvu, lai tās 
varētu piekļūt attiecīgajām iespējām un finansējumam; aicina Komisiju nodrošināt 
potenciālajiem saņēmējiem un plašākai sabiedrībai piekļuvi NEB projektu resursiem un 
rezultātiem un apzināties pieejamās iespējas;

7. šajā sakarībā uzsver, ka ar sagatavošanas darbību “Jaunā Eiropas “Bauhaus” zināšanu 
pārvaldības platforma” 2022. gada budžetā var racionalizēt vadlīnijas un apmainīties ar 
informāciju par finansējuma iespējām potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem un šo 
budžetu var vēl vairāk palielināt, sākot no 2023. gada;
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8. aicina Komisiju izmēģinājuma posma beigās veikt rūpīgu NEB ietekmes novērtējumu, 
tostarp novērtējumu par šīs iniciatīvas ieguldījumu Savienības klimata mērķu 
sasniegšanā un efektivitāti sinerģijas veicināšanā starp dažādām Savienības 
programmām; uzsver, ka, ja NEB tiks turpināts, tam jābūt veidotam tā, lai nodrošinātu 
demokrātisku uzraudzību un aizsargātu budžeta lēmējinstitūcijas lomu; 

9. uzskata, ka esošo līdzekļu atkārtota izmantošana ir tikai īstermiņa risinājums un nebūs 
pietiekama, lai vidējā termiņā vai ilgtermiņā sasniegtu iniciatīvas mērķus; aicina 
Komisiju apsvērt nepieciešamā finansējuma apjomu un to, vai nevajadzētu izveidot 
NEB paredzētu budžeta pozīciju; uzstāj, ka, pieņemot lēmumu par to, lai NEB 
pārveidotu par ilgtermiņa iniciatīvu vai programmu, ir jāparedz jauni resursi, un šis 
jautājums būtu jāiekļauj nepieciešamajā DFS vidusposma pārskatīšanā. 
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