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Az Európai Parlament,

– tekintettel az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrendjére és a fenntartható fejlődési célokra, különösen a minőségi oktatásra 
vonatkozó 4. célra, a fenntartható városokra és közösségekre vonatkozó 11. célra és az 
éghajlat-politikai fellépésre vonatkozó 13. célra,

– tekintettel az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) az 
„Éghajlatváltozás 2022: Az éghajlatváltozás mérséklése” című, 2022. április 4-i 
jelentésére,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye Feleinek 21. 
Konferenciáján (COP21) Párizsban, 2015. december 12-én elfogadott megállapodásra 
(Párizsi Megállapodás),

– tekintettel a Bizottság „Az új európai Bauhaus: Szép, fenntartható, közös” című, 2021. 
szeptember 15-i bizottsági közleményére (COM(2021)0573),

– tekintettel az „Új európai készségfejlesztési program: Közös erővel a humántőke, a 
foglalkoztathatóság és a versenyképesség megerősítéséért” című, 2016. június 10-i 
bizottsági közleményre (COM(2016)0381),

– tekintettel az új kulturális menetrendről szóló, 2018. május 22-i bizottsági közleményre 
(COM(2018)0267),

– tekintettel az „Európai épületkorszerűsítési program – épületeink környezetbarátabbá 
tétele, munkahelyteremtés, javuló életminőség” című, 2020. október 14-i bizottsági 
közleményre (COM(2020)0662),

– tekintettel a Bizottság „Hosszú távú jövőkép az EU vidéki területei számára – Az 
erősebb, összekapcsolt, reziliens és virágzó vidéki területek 2040-ig történő 
megvalósítása felé” című, 2021. június 30-i közleményére (COM(2021)0345),



– tekintettel a Bizottság „»Irány az 55%!«: Az EU 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai 
célkitűzésének megvalósítása a klímasemlegesség elérése érdekében” című, 2021. július 
14-i közleményére (COM(2021)0550),

– tekintettel a „REPowerEU: Közös európai fellépés a megfizethetőbb, biztonságosabb és 
fenntarthatóbb energiáért” című, 2022. március 8-i bizottsági közleményre 
(COM(2022)0108),

– tekintettel a kultúráról, a magas színvonalú építészetről és az épített környezetről mint 
az új európai Bauhaus kezdeményezés kulcsfontosságú elemeiről szóló, 2021. 
november 30-i tanácsi következtetésekre1,

– tekintettel a 2019–2022-re szóló kulturális munkatervre vonatkozó, 2018. november 15-
i tanácsi következtetésekre2,

– tekintettel „A művészek helyzetéről és a kulturális helyreállításról az Unióban” című, 
2021. október 20-i állásfoglalására3,

– tekintettel „A kultúra, az oktatás, a média és a sport szerepe a rasszizmus elleni 
küzdelemben” című, 2022. március 8-i állásfoglalására4,

– tekintettel az Európa kulturális helyreállításáról szóló, 2020. szeptember 17-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel az uniós épületállomány energiahatékonysági potenciáljának 
maximalizálásáról szóló, 2020. szeptember 17-i állásfoglalására6,

– tekintettel az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós 
stratégiáról szóló, 2020. december 17-i állásfoglalására7,

– tekintettel a kulturális örökség európai éve tekintetében valódi szakpolitikai eredmények 
eléréséről szóló, 2021. január 20-i állásfoglalására8,

– tekintettel „Az európai oktatási térség: közös holisztikus megközelítés” című, 2021. 
november 11-i állásfoglalására9,

– tekintettel a „Kohéziós politika és regionális környezetvédelmi stratégiák az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben” című, 2021. március 25-i állásfoglalására10,

– tekintettel a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, 
valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló, 2021. április 28-i 

1 HL C 501. I, 2021.12.13., 13. o.
2 HL C 460., 2018.12.21., 12. o. 
3 HL C 184., 2022.5.5., 88. o.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2022)0057.
5 HL C 385., 2021.9.22., 152. o.
6 HL C 385., 2021.9.22., 68. o.
7 HL C 445., 2021.10.29., 156. o.
8 HL C 456., 2021.11.10., 24. o.
9 HL C 205., 2022.5.20., 17. o.
10 HL C 494., 2021.12.8., 26. o.



(EU) 2021/695 európai parlamenti és tanácsi rendeletre1  (a Horizont Európa 
programról szóló rendelet),

– tekintettel a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról szóló, 
2021. április 29-i (EU) 2021/783 európai parlamenti és tanácsi rendeletre2 ,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló, 2021. 
június 24-i (EU) 2021/1058 európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 ,

– tekintettel a belső piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – 
versenyképességére, a növények, állatok, élelmiszerek és takarmányok területére, 
valamint az európai statisztikákra vonatkozó program (Egységes piac program) 
létrehozásáról szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/690 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre4 ,

– tekintettel a Digitális Európa program létrehozásáról szóló, 2021. április 29-i 
(EU) 2021/694 európai parlamenti és tanácsi rendeletre5,

– tekintettel az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási és képzési, ifjúsági és sportprogram 
létrehozásáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/817 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre6,

– tekintettel a Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozásáról szóló, 2021. május 20-
i (EU) 2021/818 európai parlamenti és tanácsi rendeletre7,

– tekintettel az Európai Szolidaritási Testület program létrehozásáról szóló, 2021. május 
20-i (EU) 2021/888 európai parlamenti és tanácsi rendeletre8,

– tekintettel „A városok átalakító ereje a közjó érdekében” című új Lipcsei Chartára, 
amelyet 2020. november 30-án a városfejlesztési ügyekkel foglalkozó nem hivatalos 
miniszteri ülésen fogadtak el,

– tekintettel a nyitott koordinációs módszerhez kapcsolódóan létrehozott, a tagállamok 
szakértőiből álló munkacsoport „Úton a közös építészeti kultúra felé: beruházás a jó 
minőségű lakókörnyezetbe mindenki számára” című, 2021. október 6-i jelentésére,

 – tekintettel a kulturális miniszterek konferenciája által 2018. január 22-én elfogadott, a 
magas színvonalú építési kultúráról (Baukultur) szóló davosi nyilatkozatra, valamint az 
ezt követően kidolgozott, a magas színvonalú építési kultúra nyolc kritériumán alapuló 
„Davos Baukultur” minőségbiztosítási rendszerre,

1  HL L 170., 2021.5.12., 1. o.
2  HL L 172., 2021.5.17., 53. o.
3  HL L 231., 2021.6.30., 60. o.
4 HL L 153., 2021.5.3., 1. o.
5 HL L 166., 2021.5.11., 1. o.
6 HL L 189., 2021.5.28., 1. o.
7 HL L 189., 2021.5.28., 34. o.
8 HL L 202., 2021.6.8., 32. o.



– tekintettel az Egyesült Királyság „Building Better, Building Beautiful” bizottságának 
„Szépséggel élni” című, 2020. január 30-i zárójelentésére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, különösen annak a tulajdonhoz való 
jogról szóló 17. cikkére, a menedékjogról szóló 18. cikkére, a kitoloncolással, a 
kiutasítással és a kiadatással szembeni védelemről szóló 19. cikkére, a fogyatékossággal 
élő személyek beilleszkedéséről szóló 26. cikkére, a szociális biztonságról és a szociális 
segítségnyújtásról szóló 34. cikkére, az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésről szóló 36. cikkére és a környezetvédelemről szóló 37. cikkére,

– tekintettel a szociális jogok európai pillérére, különösen a szociális védelemről és 
társadalmi befogadásról szóló III. fejezetre, a lakhatásról és a hajléktalanok számára 
nyújtott támogatásáról szóló 19. alapelvre, valamint az alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésről szóló 20. alapelvre,

– tekintettel a Bizottság Közös Kutatóközpontja által az új európai Bauhaus (NEB) 
kapcsán végzett munkára,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Bizottság és a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményeire,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Kulturális és Oktatási 
Bizottság együttes jelentésére (A9-0213/2022),

A. mivel Európa az ökológiai, digitális és társadalmi átállás idejét éli, amelyet 
felgyorsítanak a Covid19 gazdasági és társadalmi hatásai; mivel Európa geopolitikai 
helyzete az Ukrajna elleni orosz agresszió következtében változik; mivel a populizmus, 
a szélsőségesség és az Európa-ellenes érzelmek erősödnek;

B. mivel az EU a környezetkárosodás, az éghajlatváltozás és a természeti erőforrások 
növekvő szűkössége jelentette kihívásokra reagál, amelyek messzire mutató és 
ambiciózus politikai erőfeszítéseket kívánnak meg, mint az európai zöld megállapodás, 
amely a megújulásra és az innovációra törekvés motorja; mivel az új európai Bauhaus 
mint az európai zöld megállapodás „lelke” transzdiszciplináris, fenntartható, inkluzív és 
esztétikus módon kívánja kezelni Európa térbeli és környezetvédelmi szükségleteit;

C. mivel a klímasemleges gazdaságra való, 2050-ig megvalósuló átállás nemcsak nagy 
lehetőséget, hanem kihívást is jelent az Unió, a tagállamai és minden ágazat 
vállalkozásai számára; mivel az új európai Bauhausnak újra kell értelmeznie az eredeti 
Bauhaust az éghajlati válság, a háború, a világjárvány és a természeti katasztrófák 
fényében, amelyek növelik a társadalmi egyenlőtlenségeket;

D. mivel a kultúra és a művészet szabadsága jelentősen hozzájárul a társadalom 
élénkítéséhez, lehetővé téve, hogy jobban együtt éljünk, demokratikus, befogadó és 
szabad társadalmakat építsünk ki, és visszanyerjük a közös identitás és összetartozás 
érzését; mivel mindenkinek joga van a kultúrához való hozzáféréshez és az abban való 
részvételhez; mivel a kultúra is elemi fontosságú a társadalom összetett kihívásainak 



feltárásánál, és a kulturális helyszínek a véleménynyilvánítás és a vita szabadságának 
alapvető helyszínei;

E. mivel a kultúra az EU stratégiai ágazata, amely a GDP-hez és a foglalkoztatáshoz való 
jelentős hozzájárulása, valamint más ágazatokhoz és iparágakhoz való közvetett 
hozzájárulása révén hozzájárul gazdaságának megerősítéséhez; mivel a kulturális és 
kreatív ágazatok és iparágak (CCSI) a világjárvány által leginkább sújtott területek közé 
tartoznak, és lassabban állnak talpra, mint az uniós gazdaság többi része, ezért azokat 
továbbra is elő kell mozdítani és támogatni kell; mivel az új európai Bauhaus további 
beruházásokat tehet lehetővé az ágazatban, és különböző szereplőket vonhat be annak 
helyszíni végrehajtásába;

F. mivel az építészet, a város- és területtervezés, a mobilitás, a formatervezés, a 
művészetek, a szociológia és a mérnöki tudományok kiegészítik és nélkülözhetetlenek a 
befogadó, fenntartható és rokonszenves társadalom kiépítéséhez; mivel a Covid19-
válság megzavarta ezeket az ágazatokat, amelyek kulcsszerepet játszanak a fenntartható 
fejlődést szolgáló kutatás és innováció, a fenntartható épületkultúra és a zöld és digitális 
átállással összhangban lévő innovatív, helykihasználó megoldások előmozdításában;

G. mivel az építőiparban és az energiaágazatban sürgősen olyan fenntarthatóbb és 
regeneratívabb gazdasági modelleket kell kidolgozni, amelyek az Unióban lehetővé 
teszik a körforgásos gazdaság megvalósítását és hozzájárulnak az energiaszegénység 
elleni küzdelemhez és az Unió éghajlat-politikai céljainak eléréséhez;

H. mivel az épületek felelősek az EU energiafogyasztásának 40%-áért és az energia miatti 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 36%-áért1;

I. mivel az épületkorszerűsítési programra vonatkozó stratégia célja az épületfelújítási 
arány megkétszerezése Európában, több mint 35 millió épület felújítását és az 
építőiparban akár 160 000 munkahely létrehozását megcélozva;

J. mivel a lakhatáshoz való hozzáférés alapvető jog; mivel a hajléktalanság és a 
megfizethető, minőségi lakhatáshoz való hozzáférés hiánya az Unió egyes részeiben 
válsághelyzetet jelent;

K. mivel a városok a pluralizmus, a kreativitás és a szolidaritás helyszínei; mivel a 
közterületek rossz tervezése és kivitelezése, a városok egyre fokozottabb terjeszkedése 
az épületminőség romlását eredményezte Európa-szerte; mivel az új európai 
Bauhausnak megvan a lehetősége arra, hogy fenntartható, esztétikai és inkluzív módon 
kiaknázza a korlátozott városi tereket, jobban összekapcsolja a városi és vidéki 
területeket, biztosítsa a lakosok részvételét a területrendezésben, és segítse őket abban, 
hogy visszanyerjék a várost mint az interakció és a kulturális tevékenységek számára 
létrehozott teret;

L. mivel a jobb jövő építése a minőségi oktatással és képzéssel kezdődik, beleértve a 
környezetvédelmi oktatást, a szakképzést és az egész életen át tartó tanulást, többek 
között a mindenki számára hozzáférhető online tanulási lehetőségek, valamint a 
továbbképzés és az átképzés révén; mivel a minőségi oktatáshoz való hozzáférés 
alapvető jog, mivel az oktatás és a kultúra alapvető fontosságú az emberek 

1 Európai Bizottság: „Fókuszban: Energiahatékonyság az épületekben”, 2020. február 17.



demokratikus és polgári szerepvállalása szempontjából; mivel a magas színvonalú 
épített környezet szakképzett szakemberek, kézművesek és kulturális dolgozók képzését 
teszi szükségessé; mivel az Unió stratégiai autonómiájának elérése attól függ, hogy 
képes-e kiváló teljesítményt nyújtani az oktatás, a kutatás és az innováció terén;

M. mivel a kulturális örökséget, amely egy közösség értékeit tükrözi, egyre nagyobb 
mértékben befolyásolja az éghajlatváltozás és a környezetkárosodás, és más 
kihívásokkal is szembe kell néznie, mint például a beruházások alacsony szintje, a rossz 
tervezés és a rosszul kezelt idegenforgalom; mivelaz új európai Bauhaus hozzájárulhat a 
kulturális örökség megőrzéséhez, helyreállításához, alkalmazkodásához és védelméhez 
a jövőre nézve; mivel az építőipari szakembereknek a kulturális örökség tiszteletben 
tartása révén hozzá kell járulniuk a közjóhoz;

N. mivel az új európai Bauhaus projektjeihez támogató szabályozási keretre van szükség, 
amely megfelel az ágazati uniós jogszabályoknak és a fenntartható közbeszerzési 
gyakorlatoknak;

O. mivel Oroszország háborús fellépései szándékosan az ukrajnai állami infrastruktúrát, 
lakásállományt, kulturális örökséget és más polgári infrastruktúrát célozzák meg;

Főbb célkitűzések

1. emlékeztet arra, hogy a történelmi Bauhaus mozgalom paradigmaváltást eredményezett 
a formatervezésben, az építészetben és a művészetekben, olyan fontos örökségekkel, 
mint a forma és a funkció közötti kapcsolatnak a kultúra demokratikussá tétele céljából 
történő optimalizálása, ami az első világháborút követően radikális átgondolást és 
innovációt eredményezett, és valódi kulturális és társadalmi változásokat tükrözött 
progresszív művészeti és oktatási környezetben, valós előnyöket teremtve az emberek 
számára; megjegyzi, hogy az új európai Bauhaus hasonlóképpen pozitív hatással lehet 
mindennapi életünkre azáltal, hogy valódi változásokat hoz létre a helyszínen és 
hozzájárul a méltányos átálláshoz;

2. üdvözli az új európai Bauhaus kezdeményezését, amelynek célja egy olyan páneurópai 
kulturális mozgalom létrehozása, amely hozzájárul az intelligensebb, fenntarthatóbb, 
befogadóbb és élvezhetőbb életkörülményekhez, valamint előmozdítja a helyi és 
globális ismereteket; hangsúlyozza, hogy az uniós városfejlesztési menetrenddel 
összhangban és az URBACT sikeres munkájára építve elsősorban az emberek 
életminőségének javítására kell összpontosítani, egészséges és megfizethető lakóterek 
létrehozásával, a status quo újragondolásával, valamint azon terek, épületek, városok és 
területek átalakításával, ahol élnek, ideértve a kevésbé fejlett, elővárosi, vidéki, távoli 
vagy határokon átnyúló területeket és régiókat is, az URBACT sikeres munkájára 
építve, miközben javítja a társadalmi és területi kohézió és a demokratikus élet 
együttélését és nyilvános terét, kezeli a társadalmi csoportok területi szegregációját és 
történelmi kirekesztését, valamint védi a környezetet az épületek és a környező területek 
tervezése és építése során;

3. elismeri, hogy az új európai Bauhaus kreatív és interdiszciplináris kezdeményezés, 
amely most először egyesíti az építészetet, a formatervezést, a művészeteket és a 
tudományt az uniós politikák élvonalában – miközben arra törekszik, hogy 
hozzájáruljon más uniós programokhoz és kezdeményezésekhez, többek között a 
digitális és zöld átálláshoz –, és az európai zöld megállapodást mindenki számára 



kézzelfogható, pozitív és inkluzív tapasztalattá teszi, valamint erős kreatív és kulturális 
dimenzióval ruházza fel; hangsúlyozza, hogy az új európai Bauhausnak meg kell 
védenie a polgárokat a természeti és éghajlattal kapcsolatos katasztrófákkal szemben 
azáltal, hogy célkitűzései közé biztonsági elemet is belefoglal; megjegyzi, hogy ez 
ösztönözni fogja az innovatív, jó minőségű, fenntartható és reziliens építőanyagok 
építésének és használatának új módjait, beleértve a katasztrófák utáni helyreállítást is;

4. megerősíti, hogy az új európai Bauhaus képes átalakítani a politikák kialakításának 
módját, többek között a közösségekkel való együttműködés révén, hogy támogassa az 
épített környezetre és a munkaerő jólétére hatást gyakorló politikákat és jogalkotási 
fejleményeket, és meghatározza a jövő környezetét azáltal, hogy kielégíti a hozzáférhető 
és az új és változó életmódhoz alkalmazkodó terek, például a nem hagyományos, 
háztartási formációk számára fenntartott terek, a többgenerációs házak, a rugalmas 
közös munkaterek, a gyermekbarát városi környezet, valamint a nők és a kiszolgáltatott 
személyek esetében a biztonságosabb terek iránti igényt; kitart amellett, hogy az új 
európai Bauhausnak az Unió éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásaival 
összhangban bizonyos szintű ambíciót kell mutatnia, és a végrehajtáshoz 
iránymutatásokat kell kidolgoznia a tagállamok, köztük a helyi és regionális 
önkormányzatok számára;

5. hangsúlyozza, hogy a siker érdekében az új európai Bauhausnak hozzáférhetőnek, 
megfizethetőnek, társadalmilag és földrajzilag méltányosnak és inkluzívnak kell lennie, 
és aktívan be kell vonnia az uniós polgárokat, a közösségi alapú szervezeteket és a helyi 
lakosokat, biztosítva a társadalmi és területi sokszínűséget, és támogatva a projektek 
valamennyi skáláját, alulról felfelé – a projekttervezéstől a bevezetésig és az értékelésig 
–, miközben aktív lépéseket tesz az elitista megközelítések vagy a dzsentrifikálódás 
káros hatásainak megelőzése, valamint a polgárokkal folytatott konzultációk és a 
szerepvállalás fokozása érdekében; kiemeli annak szükségességét, hogy a fiatalokat 
bevonják a kezdeményezésbe, különösen a fiatal építészek és művészek és a kulturális 
és kreatív ágazatokban és iparágakban dolgozó fiatal munkavállalók bevonása révén;

6. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a közszolgáltatások, a kulturális, társadalmi és 
gazdasági élet mindenki számára hozzáférhetővé tétele révén biztosítsák az 
akadálymentességet a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű 
személyek, a sajátos szükségletek és a hátrányos helyzetű csoportok számára; kiemeli 
ebben a tekintetben az egész életen át tartó tanulás fontosságát; kitart amellett, hogy a 
forrásoknak a kirekesztett, marginalizált és hátrányos helyzetű közösségeket is meg kell 
célozniuk;

7. úgy véli, hogy ez az innovatív kulturális mozgalom képes arra, hogy Európát 
világszinten a fenntartható építészet, terület- és területrendezés, tervezés, kultúra, 
fenntartható mobilitás és logisztika, technológia, körforgásos gazdaság, 
energiahatékonyság és a megújuló energiák éllovasává tegye azáltal, hogy előmozdítja a 
jobb együttélés az EU-n kívül is alkalmazható módjait; úgy véli, hogy a társadalmi és 
technológiai innovációt megfelelően támogatni kell, többek között a kutatásba és 
fejlesztésbe irányuló állami és magánberuházások révén is;

8. felhívja a Bizottságot, hogy bővítse tovább az új európai Bauhaus hatókörét azáltal, 
hogy bevonja az EU-n kívüli társult és partnerországokat a kezdeményezésben való 
részvételbe, többek között az új európai Bauhausról folytatott állandó párbeszéd révén; 
elismeri, hogy az új európai Bauhaus hozzájárulhat a városok, a társadalmak és a 



gazdaság háború utáni helyreállításához, különösen az Ukrajnában zajló háborúval 
összefüggésben, az ukrán kulturális és kreatív ágazatok és azok szakembereinek 
bevonásával;

Finanszírozás és irányítás

9. hangsúlyozza, hogy fennállásának első éveiben az új európai Bauhaus nem tudta elérni 
az összes uniós országot és azok érdekelt feleit; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hívják fel a figyelmet erre a kezdeményezésre, és javítsák a koordinálást a 
különböző irányítási szintek között, amelyeknek időben hozzáféréssel kell 
rendelkezniük az információkhoz, illetve méltányos hozzáféréssel kell rendelkezniük a 
lehetőségekhez és a finanszírozáshoz; ösztönzi a Bizottságot, hogy tartson rendszeres 
találkozókat a tagállamokkal és a partnerországokkal, és hozzon létre kapcsolattartó 
pontokat a tagállamokban az új európai Bauhaus végrehajtásának és a finanszírozáshoz 
való hozzáférésnek a megkönnyítése érdekében; kiemeli a megfelelő uniós és nemzeti 
szintű források fontosságát az új európai Bauhaus helyszíni végrehajtásának, valamint a 
testre szabott finanszírozási modelleknek és eljárásoknak a támogatásához, valamint az 
adminisztratív terhek minimalizálásához;

10. ösztönzi a tagállamokat, hogy nemzeti politikáikban hajtsák végre az új európai 
Bauhaust; hangsúlyozza, hogy az új európai Bauhaus segíthet kezelni a tagállamok 
között az új európai Bauhaus célkitűzéseinek elérésére való képességük tekintetében 
fennálló jelentős különbségeket, hozzájárulva ezáltal az egyenlő versenyfeltételek 
kialakításához; ösztönzi az összes közigazgatási szervet, köztük az uniós intézményeket 
is, hogy építsék be az új európai Bauhaus elveit saját épített környezetük  és 
közbeszerzési eljárásaik kezelésébe;

11. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre integrált, megkülönböztetésmentes, átlátható, 
elszámoltatható és területileg strukturált irányítási modellt az új európai Bauhaus 
számára, beleértve a nyilvánosság bevonását és felelősségvállalását, megfelelő területi 
tervezés és átfogó irányítási keret révén;

12. kéri, hogy a Bizottság időben nyújtson tájékoztatást az új európai Bauhaus 
mozgalomban való részvétel módjáról, többek között az érdekelt felek számára nyújtott 
technikai segítségnyújtás és a bevált gyakorlatok révén, és tisztázza az új európai 
Bauhaus projektjeinek és kezdeményezéseinek kiválasztására és értékelésére, valamint a 
források elosztására vonatkozó általános kritériumokat, különösen az alábbiakat:

– a kulcsfontosságú politikák (pl. a zöld megállapodás, a környezetvédelmi politika, 
iparpolitika, szociálpolitika és kulturális politika) végrehajtásának támogatása,

– az új európai Bauhaus fenntarthatósággal, inkluzivitással és esztétikával 
kapcsolatos irányadó elveinek követése, valamint ihlet merítése a Davos 
Baukultur minőségbiztosítási rendszerből,

– minőségi munkakörülményeket és üzleti lehetőségeket kínáló új munkahelyek 
teremtése, amelyek a fenntartható finanszírozás elveivel összhangban gazdasági 
értéket teremtenek és javítják Európa versenyképességét, különös tekintettel az új 
európai Bauhaus címkére és az uniós finanszírozásra vonatkozó pályázati 
eljárások észszerűsítésére, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) életképességének 



javítására, valamint az európai gazdaság körforgásos jellegéhez és 
fenntarthatóságához való hozzájárulásra,

– az akadálymentesség előmozdítása konkrét projektkritériumok alkalmazásával, 
valamint a megfizethetőség, az inkluzivitás, a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítése, a sokszínűség, a pluralizmus, a biztonság és a polgári társadalmi 
tőke fejlesztése,

– valamennyi érdekelt fél részvételének és kapcsolatának előmozdítása, beleértve a 
helyi és regionális önkormányzatokat, a civil társadalmat és a közösségvezérelt 
szervezeteket, az érdekelt egyéneket, szakembereket és képviseleti szervezeteiket,

– a kulturális és kreatív ágazatok és iparágak, köztük a kulturális alkotók bevonása,

– annak biztosítása, hogy az új európai Bauhaus összhangba kerüljön a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó menetrend mutatói alapján az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaival, az Unió Párizsi Megállapodás szerinti kötelezettségvállalásával, az EU 
éghajlat-, környezetvédelmi, biológiai sokféleségre vonatkozó és 
energiapolitikájával és az alapvető európai értékekkel;

13. felhívja a Bizottságot, hogy tegye az új európai Bauhaus elveit az összes vonatkozó 
jövőbeli jogszabály szerves részévé, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy össze kell 
hangolni az új európai Bauhaus-t a meglévő uniós jogszabályokkal, programokkal és 
kezdeményezésekkel, és biztosítani kell, hogy a meglévő szabályozási keret – például 
az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv és az energiahatékonysági irányelv – 
támogassa az új európai Bauhaus törekvéseit és végrehajtását;

14. kéri továbbá, hogy dolgozzanak ki konkrét kritériumokat az érintett ágazatok – 
különösen az építőipar és az építészet, az energia, a mobilitás, a formatervezés, a 
technológia, az idegenforgalom, az oktatás és a készségek, a kézművesség, a kultúra és 
a művészetek, valamint a kulturális örökség – számára, szoros együttműködésben ezen 
ágazatok érdekelt feleivel, figyelembe véve az ágazatspecifikus tanúsítványokat és 
szabványokat, valamint az ezen ágazatok közötti szinergiákat előmozdító 
intézkedéseket; emlékeztet arra, hogy kulcsfontosságú a földrajzi egyensúly figyelembe 
vétele annak érdekében, hogy az új európai Bauhaus egyenlő mértékben elterjedhessen 
az EU-ban és azon kívül is; hangsúlyozza továbbá, hogy a projekteknek nem kell 
nemzeteken átnyúlónak lenniük ahhoz, hogy megkapják az új európai Bauhaus címet;

15. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 2023-tól kezdődően nem egyértelmű az új európai 
Bauhaus finanszírozása; kéri, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret félidős 
felülvizsgálata során módosítsák a Horizont Európáról szóló rendeletet, hogy létrejöjjön 
az 500 millió euróval finanszírozott új európai Bauhaus küldetése; hangsúlyozza, hogy 
a programot további hatás elérése érdekében más releváns programokkal is támogatni 
kell, és hogy a meglévő uniós programok segíthetnek az új európai Bauhaus 
célkitűzéseinek elérésében;  felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az új 
európai Bauhaus egészítse ki a többi uniós politikát, többek között a kohéziós politikát, 
és kéri, hogy az EU strukturális és kohéziós politikái által támogatott partnerségi 
megállapodásokba és programokba foglalják bele az új európai Bauhaus támogatását;

16. felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő javaslatot arra 
vonatkozóan, hogy az új európai Bauhaus a következő többéves pénzügyi keretbe új, 



önálló uniós programmá váljon, amelynek keretében a konkrét ötleteket és 
célkitűzéseket megfelelő finanszírozásnak kell kísérnie;  elismeri az Európai Bizottság 
arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az első projektfelhívásokat a meglévő programok 
pénzének felhasználásával hirdesse meg, de úgy véli, hogy ezek hatása nem áll 
arányban a projekt törekvéseivel; kitart amellett, hogy ehhez új forrásokra lesz szükség, 
külön erre a célra létrehozott és stabil költségvetési sorral; hangsúlyozza, hogy az új 
európai Bauhaus miatt nem csökkenhet más alulfinanszírozott programok – például a 
Kreatív Európa, az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület – finanszírozása, a 
velük esetlegesen létrejövő kapcsolatok és szinergiák ellenére sem, és a figyelem 
középpontjában az elfogadott politikai prioritásoknak kell maradniuk; hangsúlyozza, 
hogy az új európai Bauhaus forrásait konkrétan kutatásra és innovációra kell fordítani;

17. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egyértelmű tervet az állami és etikus 
magánberuházások, köztük a közösségi finanszírozás vonzására, különös tekintettel a 
női vezető szerep előmozdítására a kockázati tőke és az induló innovatív vállalkozások 
terén; ösztönzi a tagállamokat, hogy költségvetési hatáskörüktől függően helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveiken és az európai strukturális és beruházási alapokon keresztül 
az új európai Bauhaus elveivel összhangban különítsenek el megfelelő finanszírozást az 
új európai Bauhaus elveivel és célkitűzéseivel összhangban lévő projektekre a 
fenntartható fejlődés ösztönzése és a köz- és magánszférabeli szervezetek bevonásával 
megvalósuló partnerségek lefedése érdekében; megjegyzi, hogy ez kézzelfogható 
eredményeket fog hozni a helyszínen; hangsúlyozza, hogy az új európai Bauhausnak 
hozzá kell járulnia a vállalkozói tevékenységet megkönnyítő terek és épületek 
létrehozásához is;

18. kifejezi annak szükségességét, hogy túl kell mutatni a közös tervezés, a megvalósítás és 
terjesztés szakaszain, és biztosítani kell, hogy a kreatív gondolkodás minden szakaszban 
jelen legyen; felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre egy átlátható és tényeken alapuló 
nyomonkövetési és értékelési mechanizmust, amely valamennyi érdekelt felet magában 
foglal, és amelynek folyamatosan felül kell vizsgálnia az új európai Bauhaus 
valamennyi uniós és nemzeti szintű tevékenységét, beleértve azok társadalmi és 
éghajlati hatását, a régiók fejlődésére gyakorolt hatásukat és idővel tényleges 
értékteremtésüket, és rendszeresen jelentést kell tenniük a Parlamentnek és a 
Tanácsnak; elvárja, hogy 2022-ben megkapja az első nyomonkövetési jelentést;

Fejlesztés és kiemelt területek

19. úgy véli, hogy az új európai Bauhaus mozgalomnak elő kell mozdítania a 
fenntarthatóbb, társadalmilag befogadóbb és innovatívabb életmódot, amely épített 
környezetünk új, holisztikus tervezési, építési és lakhatási modelljén, és a lakosonka a 
döntéshozatali folyamatokba való érdemi bevonásán alapul a felmerülő igényeknek való 
megfelelés, valamint a fogyasztási és mobilitási minták megváltozása, valamint a 
tisztességes, minőségi és megfizethető lakhatás mindenki, különösen a kiszolgáltatott 
csoportok számára való biztosításának elősegítése érdekében, többek között a 
lakhatásból való kirekesztettség és a hajléktalanság elleni küzdelem révén;

20. úgy véli, hogy az új európai Bauhaus lehetőséget kínál a közterületek jól megtervezett 
zöld rehabilitációjára a dekarbonizációs célkitűzések elérése érdekében, az elavult 
épületek átalakítására és átalakítására, a régi ipari területek új zöld városi és 
közterületekké történő átalakítására, valamint a testmozgást, a tudást és a kulturális 
cseréket megkönnyítő megfelelő infrastruktúra kiépítésére;



21. szorgalmazza, hogy az új európai Bauhaus mozdítsa elő a „15 perces városokat” annak 
érdekében, hogy valamennyi alapvető szolgáltatás és létesítmény gyalogos távolságon 
belül hozzáférhető legyen a polgárok számára, és kínáljon innovatív megoldásokat a 
fenntartható városi területek, valamint a fenntartható mobilitási megoldások, az inkluzív 
nyilvános terek és a természetalapú megoldások fejlesztésére; kiemeli, hogy az új 
európai Bauhausnak megfizethető, társadalmilag befogadó és energiahatékony 
épületeket kell bemutatnia, és hozzá kell járulnia a tömegközlekedésre és a közösségi 
közlekedésre, valamint a kevésbé szennyező közlekedési eszközökre való modális 
váltáshoz;

22. hangsúlyozza a meglévő épületállomány átalakításának, korszerűsítésének és utólagos 
átalakításának fontosságát, beleértve a totalitárius rendszerek által épített, rosszul 
tervezett és épített épületeket is, a természetalapú megoldások, például a fa 
alkalmazásának, a hulladék csökkentésének, valamint az épített környezetben a 
tartósság, az újrafelhasználhatóság és a körforgásos jelleg növelésének fontosságát; 
kitart amellett, hogy ennek magában kell foglalnia a felújítás és az adaptív 
újrafelhasználás előnyben részesítését a bontással és adott esetben az új építésekkel 
szemben, a hulladék kezelésével és szállításával kapcsolatos akadályok felszámolását, 
valamint az anyagokban megtestesülő és tárolt szénnel kapcsolatos tudatosság 
növelését, lehetővé téve számukra, hogy megalapozott döntéseket hozzanak;

23. hangsúlyozza, hogy az új európai Bauhausnak támogatnia kell a megfizethető, jó 
minőségű és energiahatékony szociális lakások építésére és felújítására irányuló 
kezdeményezéseket is;

24. felhívja a tagállamokat, hogy az új európai Bauhaus kulturális oktatásra vonatkozó 
elveivel és célkitűzéseivel, valamint a térbeli, kreatív, orientációs és rajzoló készségek 
fejlesztésével összhangban dolgozzanak ki innovatív oktatási tanterveket, és integrálják 
az új európai Bauhaus kulcsfontosságú elveit, valamint a zöld és digitális készségeket az 
informális, nem formális és felsőoktatásba, a szakképzésbe és az egész életen át tartó 
tanulásba, többek között az érintett szakemberek továbbképzése és átképzése révén, ami 
az európai készségfejlesztési program megvalósításához is hozzá fog járulni; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az oktatás révén felhívják a figyelmet a 
környezet és a kulturális örökség tiszteletben tartására, az „Oktatás az éghajlatért” 
koalícióval konzultálva; felhívja az EU-t, hogy mozdítsa elő ezeket a törekvéseket; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegye a mobilitási lehetőségeket az új európai Bauhaus 
szerves részévé, különösen a szakoktatás és -képzés, valamint a kapcsolódó 
tudományágakból származó egyetemi hallgatók és a kulturális és kreatív ágazatok és 
iparágak képzett szakemberei számára;

25. sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézettel (EIT) és a Közös Kutatóközponttal szoros együttműködésben integrálják a 
tudásháromszög valamennyi aspektusát – az innováció, a kutatás és az oktatás – azáltal, 
hogy előmozdítják a felsőoktatási intézmények közötti partnerségeket, többek között az 
Európai Egyetemi Szövetségeken, a kutatási szervezeteken, köztük az építészeti és 
kulturális kutatóközpontokon keresztül, valamint az ipart, beleértve az érintett 
mikrovállalkozásokat és kkv-kat, a szociális vállalkozásokat és az induló 
vállalkozásokat;  úgy véli, hogy az EIT kulturális és kreatív ágazatokkal és iparágakkal 
foglalkozó tudományos és innovációs társulásának szakértelmét az új európai Bauhaus 
célkitűzéseinek rendelkezésére kell bocsátania, különösen azokban a tagállamokban és 
régiókban, ahol mérsékelt az innovációs kapacitás; 



26. kiemeli, hogy az új európai Bauhaus a beruházások ösztönzésével és az alacsony 
energiafelhasználású, nulla kibocsátású és alacsony szén-dioxid-kibocsátású anyagok és 
megoldások ösztönzésével támogathatná az energiabiztonságot és -hatékonyságot, 
többek között a megújulóenergia-termelés együttműködő és közösségi tulajdonú 
modelljei, valamint a hulladékhőt és az integrált energiarendszereket hasznosító 
projektek révén; 

27. rámutat az emelkedő energiaárak sürgető problémájára, és arra, hogy ennek 
következtében növekszik az uniós háztartások energiaszegénysége; hangsúlyozza, hogy 
az új európai Bauhaus projektek kulcsszerepet játszanak az energiaszegénység elleni 
küzdelemben és a kiszolgáltatott háztartásoknak az építőipari, az építőipari, az ipari és 
az anyagipari ágazatra vonatkozó innovatív megoldások révén történő védelmében, 
figyelembe véve, hogy ez a méltányos és méltányos energetikai átállás előfeltétele;

28. hangsúlyozza, hogy az új európai Bauhaus megkönnyítheti a digitális átállást azáltal, 
hogy javítja a konnektivitást a digitális szakadék csökkentése érdekében, hatékonyabb, 
inkluzívabb, hozzáférhetőbb és ökofenntarthatóbb megoldásokat valósít meg, valamint 
fokozza a helyi erőforrások és készségek felhasználását;

29. elismeri, hogy az új európai Bauhaus katalizátora a kreatív, építőipari és üzleti 
ökoszisztémák átalakító erejű változásainak, valamint a tervezés, a tervezés és az építés 
új megértésének és minőségének, többek között a digitális technológiáknak az épület 
teljes életciklusa során történő alkalmazása, az innovatív modellek és a várostervezés 
digitális technológiáinak létrehozására irányuló kapacitás kiépítése révén, többek között 
a határokon átnyúló adatcsere-együttműködés előmozdítása, valamint a körforgásosság 
és az erőforrás-hatékonyság elveinek a szén-dioxid-semlegesség felé történő elmozdulás 
során történő beépítése révén;

30. kéri, hogy az új európai Bauhaus hozzon létre ösztönzőket a fenntartható és tartós 
technológiák és anyagok használatának ösztönzésére, előmozdítva az intelligens 
energetikai és környezetvédelmi megoldásokat, valamint az anyagok, folyamatok, 
automatizálás és technikák innovációját megújuló, újrafeldolgozható és költséghatékony 
módon, amely csökkenti az üvegházhatásúgáz-kibocsátást, mint például a fenntartható 
anyagokkal rendelkező előre gyártott elemek, a fotovoltaikus vagy töltőinfrastruktúra, a 
bio- és geoalapú anyagok, valamint a helyileg tesztelt építési technikák; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy fontos megkönnyíteni az ilyen építőanyagok, 
köztük a nyersanyagok előállításához szükséges ellátást, egyenlő versenyfeltételeket 
garantálva eközben a piac torzulásának elkerülése érdekében;

31. elismeri, hogy az új európai Bauhaus kulturális vetülete kritikus fontosságú a társadalmi 
és demokratikus dimenziója szempontjából; ugyanakkor felhívja a Bizottságot, hogy 
határozza meg és dolgozza ki az új európai Bauhaus bizonyítékokon alapuló tervezési 
módszertanát annak biztosítására, hogy a lehető legjobb eredmények elérése érdekében 
a terek, épületek, városok és területek átalakításának folyamatai tudományos kutatáson 
alapuljanak;

32. üdvözli az új európai Bauhaus által szorgalmazott innovatív, integrált megközelítést a 
világűr hatékony felhasználása, a történelmi, kulturális és természeti örökség 
megőrzése, helyreállítása, hasznosítása, előmozdítása és újrafelhasználása révén; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy használják ki az új európai Bauhaus 
lehetőséget arra, hogy jobban megvédjék Európa gazdag kulturális örökségét a 



környezetkárosodás, a rosszul kezelt turizmus és más kihívások hatásaitól; 
hangsúlyozza, hogy az intelligens felújítások – többek között az energiahatékonyság 
javítása, az átalakítás és az adaptív újrahasználat – révén a kulturális és örökségvédelmi 
helyszínek új és kiterjesztett felhasználási módokat találhatnak; elismeri, hogy a 
digitalizálás a kulturális örökség hasznosításának eszköze;

Végrehajtás

33. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kapcsolják össze az új európai Bauhaust 
az épületkorszerűsítési programmal, kihasználva azokat az innovatív megoldásokat, 
amelyeket a projekt épületállományunk átfogó, holisztikus, minőségi és 
költségoptimalizált felújítása során kínál; hangsúlyozza, hogy ennek az épületek 
életciklusának gondos elemzésén kell alapulnia, és szem előtt kell tartania a 
helyszínspecifikus körülményeket, beleértve a helyi esztétikai és építészeti jellemzőket 
is, az energiahatékonyságon túlmenően, a beltéri környezet minőségének javítását, a 
megújuló energiát, a tartósságot, a hozzáférhetőséget, a biztonságot és a káros anyagok 
felszámolását is beleértve; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek 
lépéseket a felújítások ütemének gyors növelése érdekében, többek között a felújítást 
akadályozó további akadályok elkerülésével;

34. úgy véli, hogy valamennyi új európai Bauhaus projekt környezeti és társadalmi hatásait 
teljes életciklusuk alatt értékelni kell;

35. felhívja a Bizottságot, hogy az ágazaton belül a fenntarthatóság javítása érdekében 
tovább integrálja a fenntartható épületekre vonatkozó, újonnan létrehozott keretet, a 
Levelt; hangsúlyozza, hogy optimalizálni kell a keretet annak érdekében, hogy az az 
építőipar szakemberei számára hozzáférhetőbbé váljon; ragaszkodik ahhoz, hogy a 
keretet folyamatosan frissítsék annak érdekében, hogy az tartalmazza az új európai 
Bauhaus projektjeiből származó új megállapításokat és következtetéseket;

36. támogatja egy új európai Bauhaus címke létrehozását az érdekelt felekkel 
partnerségben, amely átfogó, holisztikus és inkluzív módon alkalmazott egyértelmű 
kritériumokon alapul, értékeli a projektek fenntarthatósággal kapcsolatos, gazdasági, 
környezeti és társadalmi értékét, és előmozdítja a meglévő címkékkel és eszközökkel 
való szinergiákat annak érdekében, hogy elismerjék a legfontosabb új európai Bauhaus-
célok elérését szolgáló projekteket és termékeket, és segítsék őket a finanszírozáshoz 
való hozzáférésben;  felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az uniós 
finanszírozási rendszerek teremtsenek ösztönzőket a címke megpályázásához, többek 
között a polgárok és a közösségek által irányított projektek esetében is; kéri, hogy 
vizsgálják meg a címke piaci elterjedését; hangsúlyozza, hogy az építőiparban az új 
európai Bauhaus projektjeinek az épületek életciklusának gondos elemzésén és az 
életciklus-költségek elemzésén kell alapulniuk;

37. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a helyi és regionális 
önkormányzatok közvetlen bevonását a projektek tervezésébe és végrehajtásába, többek 
között részletes alkalmazási iránymutatások kidolgozása és az új európai Bauhaus 
végrehajtásához szükséges kapacitásaik kiépítése révén; sürgeti a regionális és helyi 
hatóságokat, hogy vizsgálják meg, hogy a helyi kulturális intézmények hogyan 
profitálhatnak az új európai Bauhaus-elvek végrehajtásából, különösen éghajlati 
lábnyomuk csökkentése érdekében; 



38. 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;

39. hangsúlyozza, hogy nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a helyi és regionális 
önkormányzatok számára ahhoz, hogy kísérletezzenek az új európai Bauhaus 
projektjeivel, és hangsúlyozza, hogy a körforgásos gazdaságon és az új európai 
Bauhauson belül az innováció fellendítése érdekében lehetővé kell tenni a szabályozói 
tesztkörnyezetet;

40. úgy véli, hogy az új európai Bauhausnak egy szélesebb körű európai kulturális 
megállapodás részét kell képeznie; kiemeli, hogy az új európai Bauhausnak fel kell 
karolnia és elő kell mozdítania a kulturális és kreatív ágazatokban és iparágakban – 
többek között a kulturális alkotókban – rejlő kiaknázatlan lehetőségeket, amelyek a 
fenntartható gazdasági növekedés motorjai és az innovatív, magas színvonalú 
szolgáltatások és termékek forrása, azáltal, hogy garantálja a kulturális és kreatív 
ágazatok és iparágak részvételét, célzott iránymutatásokkal támogatva, és új 
lehetőségeket nyit meg az együttműködésre, az egymástól való tanulásra, a 
kapacitásépítésre és a kulturális cserékre, biztosítva ugyanakkor a tisztességes 
munkakörülményeket és az érintettek méltányos javadalmazását; hangsúlyozza, hogy 
elő kell mozdítani az új európai Bauhaushoz kapcsolódó kulturális események 
környezeti fenntarthatóságát;

41. felhívja a Bizottságot, hogy tegye lehetővé a Parlament szorosabb bevonását az új 
európai Bauhaus megfelelő szerveibe, például a magas szintű kerekasztalba;

42. kéri, hogy a jövőbeli új európai Bauhaus jövőbeli laboratóriuma (NEB Lab) járuljon 
hozzá a kutatáshoz és az innovációhoz az új európai Bauhaus kiemelt területein;  
kiemeli annak fontosságát, hogy az új európai Bauhaus jövőbeli laboratóriuma (NEB 
Lab) tegyen innovatív ajánlásokat, működjön együtt más intézményekkel, a nemzeti, 
regionális és helyi önkormányzatokkal és az érdekelt felekkel, többek között a civil 
társadalommal és közösségi csoportokkal, és a kezdeményezéssel összhangban 
állapítson meg egyértelmű működési és jelentéstételi szabályokat; sürgeti a Bizottságot, 
hogy gyorsítsa fel e laboratórium kialakítását, és biztosítson számára megfelelő 
forrásokat;

43. üdvözli az új európai Bauhaus fesztiváljának és az új európai Bauhaus éves díjának 
létrehozását, amelyeknek tükrözniük kell az Unió gazdag kulturális sokszínűségét, és 
szinergiákra kell törekedniük más releváns európai díjakkal és eseményekkel;  
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy Európa-szerte új európai Bauhaus-
rendezvényeket szervezzenek annak érdekében, hogy több embert érjenek el és 
felhívják a figyelmet a kezdeményezésre, többek között konkrét rendezvények, 
fesztiválok és az új európai Bauhaus európai évének létrehozása révén; 

44. felhívja a Bizottságot, hogy tervezze meg az új európai Bauhaus éves fesztiváljainak 
helyszíneit figyelembe véve az UNESCO által „A világ építészeti fővárosaként” 
kiválasztott európai városokat; javasolja, hogy az új európai Bauhaus-fesztivált a világ 
építészeti fővárosaként kiválasztott európai uniós városokban tartsák az európai 
építészet és innováció előmozdításának javítása érdekében;



45. felhívja a Bizottságot, hogy hozza létre az új európai Bauhaus projektjeinek 
nyilvánosan, digitálisan és könnyen hozzáférhető adatbázisát és rendszeresen frissítse 
ezt, hogy láthatóbbá váljanak a kezdeményezés eredményei, és a – többek közt a kultúra 
terén – bevált gyakorlatok alapján fejlessze tovább az új európai Bauhaust, valamint 
erősítse meg az ismeretek megosztását, a kutatást és a fejlesztést;

46. felszólít az új európai Bauhaus kommunikációs, tájékoztatási és láthatósági 
erőfeszítéseinek fokozására – a többnyelvűség tiszteletben tartása mellett – annak 
érdekében, hogy az emberek jobban megismerjék, támogassák és részt vegyenek a 
kezdeményezésben, különösen részvételen alapuló nyilvános tájékoztatási 
tevékenységek révén, többek között a közösségi médián és digitális kiadványokon 
keresztül, mint például figyelemfelkeltő kampányok, az új európai Bauhaus-projektek 
bevált gyakorlatait biztosító platform és oktatási tartalom, beleértve az új európai 
Bauhausról szóló modult, a társaktól való tanulást elősegítő eszközök és terek 
létrehozását, az ötletek és ismeretek cseréjét, valamint az új európai Bauhaus projektek 
hatását értékelő felméréseket;

°

° °

47. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


