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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia e a Comissão da Cultura e da Educação, competentes quanto à 
matéria de fundo, a incorporarem as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovarem:

A. Considerando que a iniciativa do Novo Bauhaus Europeu visa melhorar a forma como 
as pessoas vivem em conjunto, reimaginando os espaços públicos para novas utilizações 
e formas de vida, abrangendo tanto as zonas urbanas como rurais, a fim de sensibilizar 
para o ambiente edificado e projetado, nomeadamente em termos de qualidade e 
sustentabilidade; que o Novo Bauhaus Europeu pretende tornar os benefícios da 
transição ecológica uma realidade tangível na vida quotidiana dos cidadãos a nível local 
e de bairro; que os projetos do Novo Bauhaus Europeu devem ser coerentes com os 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas;

B. Considerando que o Novo Bauhaus Europeu deve facilitar e orientar a transformação 
das nossas sociedades em consonância com três valores interligados: a inclusão (da 
valorização da diversidade, à garantia da acessibilidade e de preços comportáveis, 
passando pela melhoria da estética), a qualidade da experiência e um estilo que vá além 
da funcionalidade e da sustentabilidade (dos objetivos climáticos à circularidade, 
passando pela poluição zero e pela biodiversidade);

C. Considerando que a política de habitação nos Estados-Membros deve nortear-se pelos 
princípios comuns de redução dos preços da habitação, a fim de tornar a habitação 
acessível aos cidadãos, tanto para venda como para arrendamento, inclusivamente com 
a opção de compra da propriedade ulteriormente, bem como de garantir a segurança 
jurídica;

D. Considerando que o laboratório do Novo Bauhaus Europeu (NEB Lab) dialogará com a 
sociedade, a indústria e a esfera política, a fim de interligar as pessoas e encontrar novas 
formas de criar novos espaços de vida em conjunto;

E. Considerando que os projetos do Novo Bauhaus Europeu devem investir num bom 
isolamento térmico para compensar parcialmente o aumento dos custos e alcançar os 
objetivos do Acordo de Paris;

F. Considerando que a execução da iniciativa Novo Bauhaus Europeu deve nortear-se 
pelos quatro eixos temáticos e princípios da inclusão, da reconexão com a natureza, da 
manutenção e da recuperação de um sentimento de pertença, da prioridade às pessoas e 
aos bairros vulneráveis e da promoção da sustentabilidade através de uma reflexão 
integrada a longo prazo sobre o ciclo de vida no ecossistema industrial e da habitação, e 
deve integrar esses princípios nas orientações relativas à «Vaga de Renovação»;

G. Considerando que o movimento Novo Bauhaus Europeu se centra em transformações 
interligadas de locais físicos, de ambientes que permitem a inovação e das nossas 
perspetivas e formas de pensamento;
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H. Considerando que o Novo Bauhaus Europeu será inicialmente financiado por diferentes 
fundos da UE, incluindo o Horizonte Europa, o Programa LIFE e o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, bem como através de recursos nacionais e iniciativas a 
nível dos Estados-Membros; que cerca de 85 milhões de EUR de fundos da UE serão 
consagrados a projetos do Novo Bauhaus Europeu em 2021-2022;

I. Considerando que a iniciativa Novo Bauhaus Europeu deve centrar-se na criação de um 
ambiente e de uma paisagem saudáveis, esteticamente agradáveis e acessíveis, de uma 
habitação digna que seja saudável, acessível e a preços comportáveis para todos, de 
novos empregos e locais de trabalho de qualidade, de uma sociedade inclusiva e de uma 
economia e um modo de vida sustentáveis;

J. Considerando que a iniciativa Novo Bauhaus Europeu deve basear-se na inovação a 
todos os níveis e no envolvimento e na participação ativa das pessoas e das 
comunidades locais, por exemplo, através da economia social e das organizações locais; 
que, no planeamento de edifícios, espaços de vida e formas de vida futuras, importa 
integrar uma abordagem interseccional e de igualdade de género, assim como a 
inclusividade para as pessoas com deficiência e a solidariedade intergeracional; que a 
iniciativa Novo Bauhaus Europeu visa tirar partido dos bens naturais e culturais para 
recuperar um sentimento de pertença na UE;

K. Considerando que o movimento Novo Bauhaus Europeu incluirá projetos de renovação 
em grande escala; que, embora seja proibido na UE desde 2005, o amianto continua, 
com frequência, presente em edifícios administrativos, escolas, habitações, 
equipamentos de transportes públicos e outras infraestruturas;

L. Considerando que o movimento Novo Bauhaus Europeu deve ser um prolongamento do 
Bauhaus original, que introduziu o papel da arte e da arquitetura na resposta às 
necessidades societais;

M. Considerando que o Novo Bauhaus Europeu deve ligar todos os Estados-Membros;

N. Considerando que os residentes dos Estados-Membros enfrentam dificuldades 
crescentes em encontrar habitação a preços acessíveis, principalmente devido à 
especulação imobiliária, ao crescimento considerável do arrendamento para férias de 
curta duração e ao consequente aumento dos preços de arrendamento;

O. Considerando que o Novo Bauhaus Europeu deve assegurar que os espaços sejam 
concebidos para favorecer a capacidade e a capacitação, de modo a acolherem 
ativamente todos;

P. Considerando que o custo de vida nos países da UE está a aumentar rapidamente devido 
à inflação e à crise energética e de combustíveis na área do euro; que a pobreza 
energética está a aumentar entre os agregados familiares com baixos rendimentos na 
UE;

Q. Considerando que os espaços inclusivos, como sejam as infraestruturas e os serviços 
partilhados e os espaços públicos, permitem um sentimento de identidade partilhada e 
de pertença;
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R. Considerando que os preços de arrendamento aumentaram 16 % e os preços da 
habitação 34 % desde 2010; que 25,1 % dos arrendatários privados na UE gastam mais 
de 40 % dos seus rendimentos na renda, enquanto os preços no consumidor aumentaram 
5,1 % e os preços da energia 28,6 % desde janeiro de 2021;

S. Considerando que a inclusão das comunidades locais e a apropriação local significativa 
desempenham um papel fundamental no processo de descarbonização;

T. Considerando que a necessidade de habitação na UE aumentará devido ao número de 
refugiados que fogem da guerra na Ucrânia e de conflitos noutros países terceiros;

U. Considerando que a condição de sem-abrigo na UE aumentou 70 % na última década; 
que, de acordo com as estimativas, todas as noites, aproximadamente 700 000 pessoas 
dormem na rua na UE; que, todos os anos, 4,1 milhões de pessoas na UE são expostas à 
condição de sem-abrigo por um período mais ou menos longo, ao passo que existem 
mais de 11 milhões de casas vazias na União Europeia;

V. Considerando que os edifícios são responsáveis por 40 % do consumo de energia da UE 
e por 36 % das suas emissões de gases com efeito de estufa;

1. Congratula-se com o facto de a sustentabilidade, a inclusão e a estética serem valores 
interligados no cerne da iniciativa Novo Bauhaus Europeu e insta a Comissão e os 
Estados-Membros a garantirem o seu apoio ao direito a uma habitação digna, 
nomeadamente habitação social para grupos vulneráveis, que seja saudável, acessível, a 
preços comportáveis e reativa às necessidades quotidianas, assim como o bem-estar de 
todos; frisa a importância de uma arquitetura e conceção interior sustentáveis e do 
aumento da utilização de materiais de construção sustentáveis como parte da 
preservação do património arquitetónico, das paisagens e do património cultural 
material e imaterial; observa que uma conceção de elevada qualidade do espaço 
edificado pode contribuir para o bem-estar e a coesão social;

2. Insta a Comissão e os Estados-Membros a cooperarem com as partes interessadas 
pertinentes na prossecução de uma abordagem de conceção universal, a fim de eliminar 
as barreiras à acessibilidade, e a prestarem especial atenção aos grupos e indivíduos em 
risco de exclusão, pobreza e perigos para a saúde, como a poluição atmosférica; salienta 
a necessidade de a iniciativa Novo Bauhaus Europeu contribuir para a redução da 
condição de sem-abrigo e da escassez de habitação, explorando as suas ligações com a 
abordagem «Housing First» (prioridade ao alojamento), bem como a necessidade de 
apoiar projetos que proporcionem oportunidades de emprego de qualidade, tanto nas 
cidades como nas zonas rurais e remotas; exorta a Comissão a apresentar um roteiro 
claro para o Novo Bauhaus Europeu para a próxima década, com objetivos claros, e 
incentiva-a a lançar um sítio Web específico convivial e acessível sobre as melhores 
práticas;

3. Insta a Comissão a assegurar a igualdade de género e a inclusão de minorias e de 
pessoas com deficiência no Novo Bauhaus Europeu; solicita à Comissão que garanta a 
acessibilidade das pessoas com deficiência;

4. Realça que o anúncio da iniciativa Novo Bauhaus Europeu por parte da Comissão deve 
ser acompanhado de ações concretas e que a iniciativa deve receber apoio financeiro 
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suficiente a longo prazo para se tornar significativa e garantir valor acrescentado;

5. Destaca a necessidade de apoiar mudanças não só nas cidades, mas também nas zonas 
rurais e remotas; insta a Comissão a assegurar que o NEB Lab seja inclusivo e envolva 
zonas rurais e remotas; solicita ainda à Comissão que apoie projetos que proporcionem 
oportunidades de emprego inclusivas, em particular nas zonas rurais e remotas;

6. Salienta a necessidade de promover os valores do Novo Bauhaus Europeu em todos os 
Estados-Membros;

7. Apela à Comissão para que prossiga com a transformação ecológica do ecossistema 
industrial, inclusive o setor da construção, com base nos princípios da iniciativa Novo 
Bauhaus Europeu, apoiando a necessária transição energética no setor da habitação sem 
aumentar o custo de vida; reconhece a necessidade de uma mão de obra competente e 
qualificada para apoiar a economia circular; sublinha o papel que as empresas e 
cooperativas da economia social podem desempenhar na melhoria da sustentabilidade;

8. Insta a Comissão a utilizar o Novo Bauhaus Europeu para alcançar a sustentabilidade 
social, protegendo simultaneamente as pessoas na UE, em particular os grupos 
vulneráveis, do impacto social do Pacto Ecológico Europeu no que diz respeito à 
habitação e à eficiência energética;

9. Exorta os Estados-Membros a cooperarem estreitamente e a partilharem a sua 
experiência na modernização de edifícios e no desenvolvimento de novas soluções para 
a construção de edifícios sustentáveis e eficientes em termos energéticos;

10. Assinala que a iniciativa Novo Bauhaus Europeu deve contribuir para reduzir os custos 
e o tempo de construção e promover o pensamento crítico e o planeamento, seguindo 
em simultâneo a abordagem «pensar globalmente, agir localmente»;

11. Acolhe com agrado o quadro Level(s) da Comissão, que prevê prioridades claras e uma 
base normalizada para avaliar e comunicar informações sobre a sustentabilidade dos 
edifícios ao longo de todo o seu ciclo de vida; incentiva os Estados-Membros a 
utilizarem o sistema de qualidade Davos Baukultur para determinar a qualidade de um 
projeto de construção e os seus pontos fortes e fracos do ponto de vista da Baukultur1;

12. Insta a Comissão a criar um fundo próprio para financiar projetos do Novo Bauhaus 
Europeu e a cooperar, durante o processo de tomada de decisão, com os residentes da 
UE, as organizações de bairro e as empresas sociais pertinentes, como as organizações 
não governamentais e as cooperativas, bem como com as autoridades locais;

13. Espera que uma iniciativa Novo Bauhaus Europeu bem-sucedida crie novos empregos 
de qualidade na construção, no restauro, na arquitetura, no design, nos têxteis, nos 
setores culturais e criativos, e que proporcione oportunidades de melhoria de 
competências e requalificação;

14. Saúda a iniciativa Novo Bauhaus Europeu, uma vez que pode contribuir para reforçar 

1 Para uma definição de Baukultur, consultar as Conclusões do Conselho sobre a cultura, a arquitetura e o espaço 
edificado de elevada qualidade enquanto elementos fundamentais da iniciativa Novo Bauhaus Europeu.
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uma sociedade interativa diversificada e um sentimento de pertença comum, 
promovendo os edifícios e as zonas naturais do património cultural da UE, e 
fomentando simultaneamente a criatividade e a inovação inspiradas em diferentes 
contextos culturais, contextos geográficos e condições climáticas;

15. Recorda que o património cultural desempenha um papel importante na melhoria e na 
criação do capital social, uma vez que ajuda a reduzir as disparidades sociais, facilita a 
inclusão social e promove a coesão social e o diálogo intergeracional2; observa que a 
adoção de tecnologias digitais pelos sítios do património cultural pode permitir-lhes 
oferecer experiências acessíveis e inovadoras às comunidades;

16. Exorta a Comissão a intensificar os esforços para tornar esta iniciativa mais inclusiva; 
regista que a maioria dos contributos está relacionada com a estética ou a 
sustentabilidade, ao passo que a acessibilidade, a razoabilidade dos preços e a inclusão 
estão menos presentes;

17. Insta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem e a apoiarem a conceção 
universal, soluções de habitação sustentáveis e flexíveis ao longo do ciclo de vida, 
comunidades inclusivas e a solidariedade entre as gerações através da iniciativa Novo 
Bauhaus Europeu, para que os idosos e as pessoas com deficiência possam viver em 
casa e na sua comunidade e continuar a ter um papel ativo na sociedade, assim como 
transmitir a sua experiência e conhecimentos às gerações mais jovens; realça que 
importa adotar uma abordagem inclusiva e centrada nas pessoas quando se trata de 
planear e organizar os espaços e as instalações recreativas em torno dos edifícios e dos 
bairros;

18. Entende que o Novo Bauhaus Europeu deve garantir uma elevada qualidade da 
habitação privada e social; congratula-se com o reconhecimento da necessidade de dar 
prioridade à reutilização, à regeneração, ao prolongamento da vida e à transformação 
dos edifícios existentes em detrimento da construção de novos edifícios, sempre que 
estas atividades sejam técnica, económica e funcionalmente viáveis, uma vez que 
contribuem para reduzir as necessidades energéticas, as emissões de carbono e a pressão 
sobre os novos edifícios, bem como para melhorar a saúde, o conforto e o bem-estar; 
manifesta preocupação com o impacto desproporcionado do fraco desempenho 
energético da habitação social nas pessoas que já têm um nível de vida mais baixo;

19. Lamenta que não existam planos para que os residentes participem nos comités do Novo 
Bauhaus Europeu; exorta a Comissão a incentivar uma abordagem de arquitetura ética e 
a envolver as pessoas mais afetadas por um projeto do Novo Bauhaus Europeu como 
participantes ativos no processo de conceção, respeitando as suas diferenças culturais e 
diferentes necessidades e perspetivas;

20. Insta a Comissão, no âmbito do Novo Bauhaus Europeu, a colocar maior ênfase nos 
grupos desfavorecidos, nomeadamente as pessoas na condição de sem-abrigo ou alvo de 
racismo, discriminação, pobreza e exclusão social; destaca, a este respeito, a abordagem 
centrada nos direitos humanos, interseccional e não discriminatória no cerne do Novo 

2 Conclusões do Conselho, de 20 de maio de 2014, sobre o património cultural como recurso estratégico para 
uma Europa sustentável
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Bauhaus Europeu;

21. Insta os Estados-Membros a introduzirem ajudas que permitam aos jovens e às famílias 
encontrar habitação, tendo em conta as suas necessidades;

22. Exorta os Estados-Membros a analisarem a possibilidade de criar equipas públicas de 
arquitetos para aconselhar as autoridades, promover a qualidade do espaço e melhorar a 
conceção e a sustentabilidade dos projetos públicos; encoraja os decisores políticos a 
implantarem mecanismos de apoio regulamentar e fiscal mais fortes em prol da 
modernização energética e da renovação dos edifícios existentes, que tenham em conta 
o património imaterial e a cultura dos edifícios;

23. Solicita à Comissão que estabeleça, de forma proativa, contactos com os intervenientes 
sociais e as organizações que representam a sociedade civil e, em particular, com os 
grupos desfavorecidos e vulneráveis, e que os convide a tornarem-se parceiros do Novo 
Bauhaus Europeu; recorda que, para concretizar o caráter inclusivo do Novo Bauhaus 
Europeu, é essencial uma abordagem não paternalista em relação às pessoas afetadas, 
que devem estar representadas em pé de igualdade como promotores, gestores de 
comunidade e interlocutores-chave da iniciativa;

24. Propõe a utilização do Novo Bauhaus Europeu para proteger o direito à cidade 3 e 
ajudar os habitantes a recuperar a cidade como um espaço criado com a sua 
participação, como espaço de encontro, interação social, ações e atividades coletivas e 
com base na participação coletiva;

25. Insta a Comissão a tomar medidas através do Novo Bauhaus Europeu para ajudar as 
comunidades ciganas marginalizadas, que vivem em zonas poluídas do ponto de vista 
ambiental, sem acesso a água potável e saneamento, e a apoiar o acesso destas 
comunidades a habitação digna, segura e adequada; convida a Comissão a executar 
projetos do Novo Bauhaus Europeu que visem melhorar verdadeiramente as condições 
de vida destes grupos vulneráveis e a contribuir para desenvolvimentos territoriais que 
evitem a segregação espacial das comunidades ciganas marginalizadas e de outros 
grupos vulneráveis;

26. Propõe a utilização do Novo Bauhaus Europeu para desenvolver bairros com espaços 
abertos, inclusivos, acessíveis e dinâmicos que promovam a igualdade, o intercâmbio 
cultural e a democracia e reforcem o sentimento de comunidade, a coexistência e a 
cooperação;

27. Exorta a Comissão a assegurar que os projetos do Novo Bauhaus Europeu promovam a 
habitação social e a preços acessíveis como forma de combinar justiça social, 
desempenho ambiental e estética urbana;

28. Propõe que o Novo Bauhaus Europeu seja utilizado para criar bairros sustentáveis, 
esteticamente agradáveis e inclusivos que permitam o acesso de todos a bens e serviços 
a preços razoáveis;

29. Sugere que o Novo Bauhaus Europeu promova a coesão e a interação sociais através do 

3 Ver o sítio Web da plataforma global para o direito à cidade: https://www.right2city.org/ 

https://www.right2city.org/
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desenvolvimento de projetos que proporcionem atividades culturais e criativas, bem 
como cuidados a pessoas de todas as idades e grupos, como centros comunitários e 
projetos de habitação multigeracional;

30. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que invistam no desenvolvimento de 
novas técnicas e conceitos de construção sustentáveis em relação à iniciativa do Novo 
Bauhaus Europeu, a fim de proporcionar habitação digna a preços abordáveis para 
todos, tendo também em vista combater a pobreza energética; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a investirem em novas formas de planeamento urbano, a fim de criar 
um modo de vida sustentável, ecológico e inclusivo;

31. Exorta a Comissão a elaborar orientações concretas e princípios orientadores, em 
consonância com o Novo Bauhaus Europeu, a fim de assegurar que os conceitos para o 
ambiente edificado da UE sejam de elevada qualidade em termos de arquitetura, espaço 
e sustentabilidade dos materiais utilizados; observa, no entanto, que o espaço público, as 
infraestruturas e os edifícios devem ser construídos tendo em conta o contexto de 
planeamento local, a fim de evitar o nivelamento das diferenças e especificidades 
regionais;

32. Propõe que o Novo Bauhaus Europeu se centre na utilização e na modernização 
energética dos espaços de habitação vazios já existentes na UE; destaca que os projetos 
do Novo Bauhaus Europeu devem ter por objetivo revitalizar, renovar e reutilizar os 
edifícios existentes, em vez de construir edifícios novos, e ocupar tão pouco espaço 
novo quanto possível;

33. Salienta que a habitação social deve continuar a ser acessível às pessoas com baixos 
rendimentos e que o Novo Bauhaus Europeu pode contribuir para este objetivo;

34. Considera que o artesanato tradicional baseado em cadeias de valor regionais, em 
particular nos setores da construção e do design, é essencial para o desenvolvimento 
sustentável; sublinha que os artesãos tradicionais reforçam a coesão social e a 
preservação das comunidades rurais; congratula-se com iniciativas como a 
CODE CRAFTS da Interreg como uma oportunidade para promover o setor artesanal 
tradicional; insta a Comissão e os Estados-Membros a proclamarem um Ano Europeu 
do Artesanato, a fim de tornar o setor do artesanato mais atrativo e de reforçar os 
princípios defendidos pela iniciativa Novo Bauhaus Europeu; convida os 
Estados-Membros a incentivarem a preservação e a reavaliação do trabalho dos artesãos 
tradicionais locais através da criação de uma rede e da participação desta nos programas 
de ensino e formação profissionais e de ensino superior pertinentes;

35. Exorta a Comissão a ter em conta o facto de os custos de habitação não deverem ser 
superiores a 25 % do rendimento disponível de um agregado familiar; preconiza a 
cooperação com as autoridades locais, os residentes e outras partes interessadas 
pertinentes, a fim de garantir rendas a preços abordáveis e a segurança da propriedade 
com base em contratos de arrendamento justos e seguros;

36. Incentiva os Estados-Membros a designarem um organismo de contacto da iniciativa 
Novo Bauhaus Europeu para coordenar os esforços locais e participar numa rede formal 
e informal à escala da UE para o intercâmbio de boas práticas, e exorta-os igualmente a 
promoverem a mobilidade e a formação de profissionais e estudantes; convida a 



PE704.689v02-00 10/15 AD\1255191PT.docx

PT

Comissão e os Estados-Membros a incluírem todos os níveis de governação no 
desenvolvimento e na implementação da iniciativa Novo Bauhaus Europeu e a tirarem 
partido da dinâmica das organizações da sociedade civil e dos parceiros criada pelo 
Novo Bauhaus Europeu;

37. Sublinha a necessidade de prever soluções de habitação do Novo Bauhaus Europeu 
acessíveis e a preços abordáveis para os jovens, os grupos vulneráveis à exclusão social 
e as pessoas que não são consideradas elegíveis para ajuda à habitação, mas que não 
têm condições para pagar um empréstimo hipotecário ou preços de arrendamento 
elevados;

38. Insta a Comissão e os Estados-Membros a utilizarem o Novo Bauhaus Europeu como 
instrumento para aplicar as resoluções do Parlamento Europeu sobre a luta contra a 
condição de sem-abrigo4 e a garantia de acesso a habitação adequada e a preços 
acessíveis5, promovendo a habitação social e financiada por fundos públicos;

39. Considera que a transição digital pode ser fundamental para reforçar a utilização de 
recursos e competências locais, uma vez que o fabrico digital em laboratórios de 
fabricação ou indústrias permite uma distribuição local da produção e, em muitos casos, 
dá uma nova vida a determinadas tradições que, de outro modo, poderiam desaparecer;

40. Salienta que a Comissão e os Estados-Membros devem utilizar soluções de habitação do 
Novo Bauhaus Europeu para proporcionar habitação permanente às pessoas sem-abrigo 
e aplicar o princípio da prioridade ao alojamento;

41. Sublinha que as SME são empregadores importantes a nível local e podem adaptar-se 
rapidamente à inovação; adverte, no entanto, para o risco de serem afastadas dos 
mercados devido à transição muito rápida para soluções em grande escala na indústria, 
como a indústria dos materiais de construção; convida a Comissão e os 
Estados-Membros a refletirem sobre a melhor forma de apoiar as PME do setor da 
construção, do design e da produção de materiais;

42. Congratula-se com a natureza inclusiva do movimento Novo Bauhaus Europeu; propõe 
a cooperação com as partes interessadas e as autoridades locais para garantir a igualdade 
de acesso à habitação para todos e combater a discriminação em razão da raça, do 
género, da orientação sexual, da identidade de género, da deficiência, do estatuto 
económico e social e da religião;

43. Destaca o importante papel do Novo Bauhaus Europeu na promoção da igualdade de 
género; propõe a utilização de projetos do Novo Bauhaus Europeu relativos a 
habitações e bairros para garantir o acesso a habitação segura e a preços abordáveis para 
as mulheres, em particular as mães solteiras e as vítimas de violência doméstica, bem 
como o acesso a serviços como o acolhimento de crianças e o apoio psicológico e social 
no bairro;

4 Resolução do Parlamento Europeu, de 24 de novembro de 2020, sobre a redução da percentagem de pessoas 
sem-abrigo na UE (JO C 425 de 20.10.2021, p. 2).
5 Resolução do Parlamento Europeu, de 21 de janeiro de 2021, sobre o acesso a uma habitação digna e a preços 
acessíveis para todos (JO C 456, 10.11.2021, p. 145). 
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44. Insta a Comissão a assegurar que todos os projetos do Novo Bauhaus Europeu relativos 
a habitações e bairros proporcionem uma conectividade acessível e a preços razoáveis 
para todos os cidadãos;

45. Solicita aos Estados-Membros que, ao planearem projetos de habitação do Novo 
Bauhaus Europeu, disponibilizem uma quantidade suficiente de espaços verdes e 
públicos por bairro enquanto investimento em bairros saudáveis, e que integrem melhor 
as considerações ambientais no ordenamento do território; constata que as zonas verdes 
que proporcionam espaços públicos para a prática de exercício e o relaxamento atenuam 
os fatores de stresse, como o ruído, melhoram as interações sociais e a saúde mental e 
diminuem o isolamento social;

46. Apela aos Estados-Membros para que assegurem um espaço exterior partilhado de 
elevada qualidade, que inclua infraestruturas azuis e verdes nos bairros do Novo 
Bauhaus Europeu, o acesso à natureza e a prioridade às soluções baseadas na natureza, 
uma iniciativa em consonância com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu; insta as 
autoridades competentes a proporcionarem um espaço adequado para acomodar um 
aumento significativo da utilização de bicicletas como modo de transporte, o que 
contribui para um estilo de vida saudável e sem emissões de carbono e para a 
mobilidade de pessoas de todas as idades;

47. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem que os projetos do Novo 
Bauhaus Europeu contribuam para reduzir a utilização dos solos para edifícios, 
centrando-se, por exemplo, na renovação do parque habitacional existente e na 
utilização de zonas já construídas;

48. Faz notar que a capacitação das comunidades locais para integrarem elementos de 
segurança alimentar nas regiões e zonas locais e gerarem energia a nível local está 
ligada ao emprego e aos assuntos sociais e pode contribuir para a equidade social, a 
resiliência e a coesão, ambições que se coadunam com o Novo Bauhaus Europeu;

49. Convida a Comissão e os Estados-Membros a velarem por que o planeamento 
participativo e a execução de projetos do Novo Bauhaus Europeu envolvam as 
comunidades locais;

50. Congratula-se com o chamado modelo de cidade de 15 minutos aplicado por algumas 
cidades europeias e convida os Estados-Membros a ponderarem a reprodução desse 
modelo em mais cidades, com vista a tornar todos os serviços e equipamentos essenciais 
acessíveis a pé; sublinha o papel da mobilidade e da interconectividade na salvaguarda 
do equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada e na redução dos custos da 
energia e dos transportes; encoraja o agrupamento de cidades rurais, sempre que 
pertinente e viável, a fim de manter e melhorar a prestação de serviços;

51. Apela, no que diz respeito à guerra da Rússia na Ucrânia, a que se reavalie a questão 
energética e, tendo em conta o elevado número de refugiados deste país, que se 
intensifiquem todos os esforços em matéria de direitos humanos, bem como a dimensão 
da inclusão; insta a Comissão e os Estados-Membros a terem em conta estes novos 
desafios e implicações no Novo Bauhaus Europeu;

52. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que assegurem um melhor reconhecimento 
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e uma melhor indemnização no que concerne as doenças relacionadas com o amianto e 
outras doenças profissionais, de molde a proteger a saúde dos trabalhadores da 
construção e de outros setores no âmbito da transição ecológica e do Novo Bauhaus 
Europeu;

53. Convida a Comissão a reconhecer a dimensão digital como parte explícita da forma 
como os futuros espaços são concebidos; assinala que os valores que o Novo Bauhaus 
Europeu promove para o desenvolvimento do ambiente edificado devem refletir-se na 
esfera digital;

54. Exorta a Comissão a assegurar a boa governação, a transparência e a responsabilização 
perante as partes interessadas pertinentes em todos os projetos do Novo Bauhaus 
Europeu;

55. Insta a Comissão a cooperar com as autoridades locais e as partes interessadas, para que 
os cidadãos que procuram habitação tenham acesso a informações sobre os projetos de 
habitação disponíveis do Novo Bauhaus Europeu; salienta a importância de reforçar a 
participação institucional e estruturada dos inquilinos e residentes e solicita à Comissão 
que facilite este processo, fornecendo-lhes os conhecimentos e informações necessários 
sobre o Novo Bauhaus Europeu;

56. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que aumentem significativamente a sua 
ênfase em estratégias de prevenção, designadamente através do reforço das inspeções do 
trabalho, dos serviços nacionais de saúde e segurança e do diálogo com os parceiros 
sociais, com vista a garantir que todos os trabalhadores tenham direito ao mais elevado 
nível possível de proteção da saúde e da segurança na execução do Novo Bauhaus 
Europeu;

57. Salienta que a saúde e a segurança dos trabalhadores da construção ou da renovação, em 
particular no quadro dos projetos do Novo Bauhaus Europeu, devem ser asseguradas e 
que deve ser fornecido equipamento de proteção;

58. Insta a Comissão a adotar medidas destinadas aos inquilinos afetados pelos projetos do 
Novo Bauhaus Europeu, a fim de os proteger da exposição ao amianto e a outros 
materiais nocivos durante as obras de renovação energética; salienta que todos os 
inquilinos devem ser protegidos do pagamento dos custos das obras de renovação; 
realça que deve ser assegurado um alojamento temporário adequado aos inquilinos 
durante as obras de renovação; congratula-se com a utilização de materiais seguros e 
sustentáveis para a construção e renovação no âmbito de todos os projetos do Novo 
Bauhaus Europeu;

59. Preconiza a melhoria das competências e a formação dos trabalhadores dos setores 
relevantes do Novo Bauhaus Europeu, financiadas pela UE, em particular no que se 
refere às ferramentas digitais; exorta a Comissão a assegurar a diversidade e a 
representação equitativa no ambiente de trabalho do Novo Bauhaus Europeu; destaca 
que importa salvaguardar os direitos dos trabalhadores e dos sindicatos no ambiente de 
trabalho do Novo Bauhaus Europeu;

60. Frisa a necessidade de os Estados-Membros incluírem projetos do Novo Bauhaus 
Europeu nas reformas e nos investimentos planeados nos respetivos planos nacionais de 
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recuperação e resiliência, em consonância com os seis pilares do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência.
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