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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
och utskottet för kultur och utbildning att som ansvariga utskott infoga följande förslag i det 
förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar initiativet om ett nytt europeiskt Bauhaus (NEB), vars 
mål är att stärka den europeiska gröna given och ge den en stark kreativ och kulturell 
dimension som för den närmare medborgarna i EU, och att komplettera strategierna för 
territoriell, social och ekonomisk sammanhållning med dess värderingar om vackra, 
hållbara och inkluderande lösningar.

2. Europaparlamentet anser att dessa NEB-principer också bör införlivas i utgifterna inom 
sammanhållningspolitiken för att bygga upp klimatresiliens och stärka den sociala 
sammanhållningen i syfte att förbättra livskvaliteten för människor i EU, genom att 
omvandla de platser där de bor, med NEB som en motor för ekonomisk utveckling och 
genom att ta vederbörlig hänsyn till kulturarvet.

3. Europaparlamentet påminner om att NEB bygger vidare på de sociala och 
samhällsbyggande funktionerna i det ursprungliga Bauhaus genom att integrera konst 
och arkitektur i vardagsboende och människors arbetsliv. Parlamentet påpekar det 
trängande problemet med stigande energipriser och den därav följande ökade 
energifattigdomen bland hushållen i EU.

4. Europaparlamentet betonar att NEB därför måste prioritera socialt inkluderande, 
energieffektiva byggnader med system för produktion av förnybar energi som kan 
tillgodose eventuell övrig efterfrågan och behov i andra energisystem, inbegripet 
behoven av hållbara transportmedel, samt bra, tillgängliga och överkomliga 
bostadslösningar som byggts med ett meningsfullt deltagande av invånarna i 
beslutsprocessen och i enlighet med bästa möjliga standarder, vilket bidrar till att 
minska koldioxidavtrycket från bostäder och energi- och resursanvändning i byggnader 
och bidrar till att motverka energifattigdom.

5. Europaparlamentet välkomnar också NEB-initiativet som en möjlig bro mellan 
vetenskap och teknik och konst och kultur, mellan gränsregioner, mellan norra och 
södra Europa och mellan östra och västra Europa.

6. Europaparlamentet erkänner den potential som finns i NEB och som lokala myndigheter 
och regioner kan utnyttja för att stärka den sociala, ekonomiska och territoriella 
sammanhållningen, och understryker vikten av principen om flernivåstyre, men betonar 
att möjligheterna att delta i NEB måste vara fullt inkluderande och tillgängliga för alla, 
inbegripet marginaliserade befolkningsgrupper, äldre och personer som drabbats av 
hemlöshet, rasism, diskriminering, fattigdom eller social utestängning, och för alla 
regioner, inbegripet perifera stadsområden, gränsområden, områden som påverkas av 
industriell omställning och regioner med allvarliga och permanenta naturbetingade eller 
demografiska nackdelar, såsom glesbefolkade områden, landsbygds- och bergsområden, 
öar och de yttersta randområdena.
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7. Europaparlamentet betonar att berörda parter, såsom lokala och regionala myndigheter – 
som är viktiga aktörer för att öka allmänhetens deltagande – små och medelstora 
företag, grannskapsorganisationer, relevanta sociala företag, kooperativ och framför allt 
lokalinvånare måste vara drivkrafterna bakom NEB-projekt och erbjuda alla berörda 
parter möjlighet att dela med sig av sina visioner och möta utmaningar. Parlamentet 
betonar vidare att full respekt för en nedifrån-och-upp-strategi bör säkerställas genom 
meningsfullt deltagande av och samråd med det civila samhället och andra relevanta 
intressenter.

8. Europaparlamentet betonar att NEB bör stödja projekt som är inriktade på utveckling av 
samhällen och offentliga platser, infrastruktur, intelligent hållbar rörlighet och logistik i 
bostadsområden, och efterlyser långsiktiga investeringar i hållbara och överkomliga 
bostäder för att bidra till stabila bostadsmarknader och därmed motverka de negativa 
effekterna av fastighetsspekulation, få ett slut på hemlösheten och stödja lokal 
ekonomisk tillväxt, sysselsättningsmöjligheter, forskning och innovation.

9. Europaparlamentet understryker att NEB endast kommer att få ett mervärde om det 
genomförs på grundval av en verkligt integrerad strategi som inte bara tar itu med 
sociala problem och klimatutmaningar, utan också förbättrar välbefinnandet och den 
sociala sammanhållningen i lokalsamhällena. Parlamentet anser att NEB-projekt måste 
vara inkluderande, användarvänliga – särskilt med avseende på personer med 
funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet – och rättvisa. Parlamentet anser dessutom 
att det måste bidra till att göra den gröna och digitala omställningen ekonomiskt 
överkomlig och respektera principen om att sätta energieffektivitet främst i 
stadsplanering och fysisk planering, bostäder, resilienta och hållbara renoveringar, 
byggnadsomställningar och på nytt göra offentliga platser och grönområden till centrum 
för samhällslivet, för alla, överallt i EU.

10. Europaparlamentet anser att NEB måste förbättra den bebyggda miljön och ägna större 
uppmärksamhet åt kvaliteten och konsekvensen i åtgärderna för att renovera, 
återanvända och hitta nya funktioner för gamla och övergivna byggnader och platser för 
att skapa hälsosamma och överkomliga bostäder eller offentliga kulturella och 
konstnärliga utrymmen och rekreationsutrymmen, och därigenom lägga större vikt vid 
att skydda och bevara kulturarvet. Parlamentet föreslår i detta avseende att 
användningen av traditionella metoder eller element såsom hållbara byggnadsmaterial 
eller byggnadstekniker bör undersökas, eftersom detta ligger i linje med den europeiska 
gröna given, återspeglar EU:s mångskiftande multikulturella identitet och avsevärt 
skulle berika NEB-initiativet.

11. Europaparlamentet insisterar på att man noggrant överväger behovet av att utveckla 
grönområden och av hållbara, tillgängliga, säkra och bekväma offentliga och 
individuella mobilitets-, infrastruktur- och byggnadslösningar. Parlamentet uppmuntrar 
alla former av gatukonst som kan förbättra lokala grannskaps och offentliga platsers 
kvalitet och attraktionskraft.

12. Europaparlamentet uppmanar NEB att främja 15-minutersstäder så att alla 
grundläggande tjänster och anläggningar blir tillgängliga för medborgarna på 
gångavstånd, och att tillhandahålla innovativa lösningar för utveckling av hållbara 
stadsområden samt hållbara mobilitetslösningar, inkluderande offentliga platser och 



AD\1257680SV.docx 5/8 PE719.934v02-00

SV

naturbaserade lösningar.

13. Europaparlamentet noterar att NEB omfattar många dimensioner och politikområden, 
vilket kan göra det utmanande för regionala och lokala myndigheter att till fullo bedöma 
hur man på bästa sätt kan utnyttja de möjligheter som det erbjuder.

14. Europaparlamentet uppmuntrar de nationella myndigheterna att tillhandahålla tekniskt 
stöd för att främja de bästa och mest kreativa vetenskapliga och tekniska projekten som 
gör det möjligt att skapa nya arbetstillfällen och möjligheter, särskilt för lokala små och 
medelstora företag.

15. Europaparlamentet framhåller förmågan i NEB att erbjuda större möjligheter för lokala 
och regionala myndigheter och det civila samhället att lära sig bästa praxis från 
varandra, särskilt när det gäller inkluderande projekt där icke-statliga organisationer och 
andra relevanta intressenter deltar, liksom interdisciplinär samordning.

16. Europaparlamentet anser att programmet bör uppmuntra och underlätta samarbete 
mellan olika typer av offentliga och privata aktörer.

17. Europaparlamentet understryker den avgörande roll som offentliga myndigheter på 
lokal och regional nivå spelar för genomförandet av NEB, såsom aktörer i frontlinjen i 
kampen mot klimatförändringen, och för att säkerställa ekonomisk, territoriell och 
social sammanhållning, och insisterar på att nationella, regionala och lokala 
myndigheter ges befogenhet att underlätta processen och avstå från att införa ytterligare 
onödiga byråkratiska kriterier.

18. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att 
tillhandahålla tydliga definitioner av kriterier för stödberättigande, bedömning och 
tilldelning samt specifik och riktad information och riktlinjer om hur projekt – 
inbegripet småskaliga projekt – ska utvecklas och finansieras för att främja 
stadsförnyelse och arkitekturkoncept och utnyttja tekniska möjligheter och möjligheter 
till kapacitetsuppbyggnad.

19. Europaparlamentet betonar vikten av att formulera tydliga villkor för hållbarhet och 
efterhandshantering av projekt som finansieras inom ramen för NEB-initiativet, och 
uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att införa harmoniserade och 
hållbara EU-indikatorer för att mäta regionernas utveckling, särskilt genom NEB-
projekt.

20. Europaparlamentet noterar att NEB kopplar samman de tre pelarna i EU-agendan för 
städer. Parlamentet anser att NEB bör kopplas till partnerskapen inom EU-agendan för 
städer, eftersom denna agenda har arbetat med koncept med anknytning till den 
europeiska gröna given och NEB i nästan fyra år, särskilt när det gäller 
klimatåtgärdskapacitet, temat miljöanpassning av städer och användning av offentliga 
platser.

21. Europaparlamentet framhåller det lyckade arbete som Urbact-programmet utfört med att 
utarbeta verktyg som bör bygga upp synergier med NEB för att gynna territoriellt 
samarbete och uppmuntra till innovation i utbytet av god praxis kring stadsförnyelse.
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22. Europaparlamentet beklagar den bristande tydligheten om finansieringen av NEB från 
2023 och framåt. Parlamentet insisterar på att lämplig och tillgänglig offentlig 
finansiering och tekniskt stöd är avgörande för att uppmuntra och genomföra idéer och 
projekt inom NEB på lokal och regional nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att i rätt tid förse de lokala och regionala myndigheterna med relevant, 
tydlig och användarvänlig information och riktlinjer om alla finansiella möjligheter, på 
deras respektive språk, och att stödja utbytet av bästa praxis, särskilt när det gäller att 
locka till sig offentliga och privata investeringar.

23. Europaparlamentet hävdar att finansieringsriktlinjer och en finansieringsstrategi skulle 
kunna bidra till att uppmuntra nationella, regionala och lokala myndigheter att samordna 
sina insatser och på bästa sätt utnyttja olika EU-fonder, inklusive 
finansieringsmöjligheter kopplade till initiativet ”renoveringsvåg” för interdisciplinära, 
innovativa och hållbara projekt.

24. Europaparlamentet noterar ad hoc-strategin för att tillhandahålla finansiering för NEB-
projekt, bland annat genom EU:s struktur- och investeringsfonder, särskilt Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, i linje med dess mål att stödja hållbar stadsutveckling. 
Parlamentet framhåller att den budget som anslagits för perioden 2021–2027 för den 
nuvarande sammanhållningspolitiken, i linje med det starka fokus på smarta, gröna och 
sociala politiska mål, kommer att tillhandahålla finansiering för nya innovativa projekt. 
Parlamentet begär en stark samordning mellan dessa fonder och NEB-program. 
Parlamentet beklagar att inga nya medel har ställts till förfogande, trots parlamentets 
många gånger upprepade ståndpunkt att nya initiativ kräver ytterligare finansiering. 
Parlamentet betonar att enbart omfördelning av befintliga medel inte kommer att vara 
tillräckligt för att uppnå målen för detta initiativ.

25. Europaparlamentet anser att NEB kommer att behöva ytterligare finansiella resurser 
under budgetperioden efter 2027 för att bli verkningsfullt, synligt och framgångsrikt på 
lång sikt. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att överväga att inrätta ett EU-
finansieringsprogram för NEB senast i nästa fleråriga budgetram och att i god tid lägga 
fram ett förslag i detta syfte, med en särskild och stabil budget.

26. Europaparlamentet betonar behovet av att integrera en långsiktig vision i 
sammanhållningspolitiken och annan EU-politik för att skapa ett strukturerat initiativ 
som kan skapa utsikter för utveckling och sysselsättning. Parlamentet anser därför att 
det är mycket viktigt att stärka offentlig-privata partnerskap, särskilt med små och 
medelstora företag.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till NEB-principerna i 
relevant framtida lagstiftning, att säkerställa att det NEB kompletterar EU:s övriga 
politikområden, särskilt sammanhållningspolitiken, och att tillhandahålla lämpliga 
ytterligare resurser som är tillgängliga för de särskilda målgrupperna.

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja synergieffekter när det gäller 
innehåll, organisation och finansiering mellan nationella NEB-projekt och etablerade 
operativa sammanhållningsprogram med platsbaserade, deltagarbaserade, partnerskaps- 
och flernivåstrategier som fokuserar på lokala behov och lokal utveckling.
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