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 Els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van arribar a un històric 

acord sobre un fons de recuperació de 750.000 milions d'euros per donar 
suport als països més afectats per la pandèmia, que inclou fins a 390.000 
milions en transferències directes i 360.000 milions en préstecs, així com 
un pressupost de 1,074 bilions per als pròxims set anys.  
 

 Es tracta d'un paquet financer sense precedents, de 1,8 bilions en total, 
que permetrà a la Comissió Europea emetre deute comú en els mercats 
amb l'objectiu de finançar el pla de recuperació, utilitzant com a aval el 
pressupost de la UE.  

 
 Espanya podrà rebre fins a 140.000 milions, 72.700 milions en forma de 

subsidis i la resta en préstecs a retornar. 
 

 L'instrument a través del qual es desemborsarà la major part serà el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, dotat amb 672.500 milions 
d'euros. El 70% de les ajudes es comprometrà per als anys 2021-2022. 

 
 Els plans nacionals de reformes seran aprovats amb majoria qualificada 

entre els 27 i els desemborsaments posteriors dependran del compliment 
d'una sèrie d'objectius preestablerts. La CE avaluarà si s'han complert 
aquests objectius, encara que excepcionalment un o més Estats membres 
podran elevar la qüestió a una cimera de líders i paralitzar durant tres 
mesos el desemborsament de les ajudes si considera que un dels països 
beneficiats no ha fet les reformes i ajustos promesos.  

https://www.consilium.europa.eu/media/45124/210720-euco-final-conclusions-es.pdf
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Ajudar els Estats membres  
a recuperar-se mitjançant 
inversions i reformes 

• Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
• Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els  
   Territoris d'Europa  (REACT-UE) 
• Programes de desenvolupament rural reforçats 
• Mecanisme per a una Transició Justa reforçat 

672,5 
 
47,5 
7,5 
10 

Rellançar l'economia i donar  
suport a la reactivació de la  
inversió privada 

• Programa InvestEU reforçat 5,6 

Aprendre de l'experiència de  
la crisi i abordar els reptes 
estratègics d´Europa 

• Horitzó Europa  
• RescEU reforçat 

5,0 
1,9 

 Next Generation EU (d'import total de 750 milions d´euros) tindrà tres objectius principals: 

Instruments  Import (b€) 
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Transició ecològica – Pacte Verd 
 

• Objectiu:  aconseguir la neutralitat climàtica a Europa l´any 2050 
• Estratègia  que pretén transformar la UE en una economia sostenible i climàticament neutra 
• Elements: descarbonització del sistema energètic, us eficient de l´energia i recursos, contaminació 0, economia circular, 

mobilitat sostenible i intel·ligent   
• Suposarà el 30% de la despesa en tots els programes  

Transició digital  
 

• Objectiu: generar un marc adequat per tal que l'ús de les tecnologies digitals beneficiï a ciutadans i empreses 
     - garantir l'accés de la tecnologia als ciutadans 
     - dotar les empreses dels mitjans per a la seva creació, desenvolupament e innovació i competència en condicions justes   
     - garantir el control i protecció de dades 
• Iniciatives: Economia europea de les dades / Intel·ligència artificial 

Reindustrialització 
 

• Objectiu: impulsar la competitivitat industrial de la UE alhora que s'aconsegueixen les ambicions climàtiques i digitals 
• Cadenes de valor estratègiques identificades: ciberseguretat, Internet de les Coses (IoT), Salut intel·ligent, sistemes i 

tecnologies d´hidrogen, industria amb baixos nivells de CO2, Vehicles connectats i autònoms  
• Els principals sectors relacionats amb aquestes cadenes de valor son: automoció, energia, salut i tecnologia 
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Aprovació del Pla de Recuperació 
per part del Consell Europeu 

Presentació de l ´esborrany del 
Pla Nacional de Reformes i 
Inversions 2021-23 per part 

d´Espanya 

Ratificació del MFP 2021-27 i 
Next Generation EU pel 

Parlament i el Consell Europeu 

-Es poden començar a presentar 
projectes (fins al final de 2023) 

- Algunes ajudes podrien estar 
disponibles 

Presentació oficial del Pla 
Nacional de Reformes i 

Inversions 

Assignació del 70% dels fons (el 
gruix dels fons no estarà 

disponible fins el 2n semestre de 
2021) 

 

Assignació total dels fons (el 30% 
restant) 

Termini final d´execució dels 
projectes 

Calendari estimatiu: 

a partir d'aquest moment, la CE tindrà 
dos mesos per avaluar-lo i el Consell 
disposarà d'un mes per aprovar-lo per 
majoria qualificada (possibilitat de 
mecanisme de salvaguarda) 
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Claus per maximitzar l´ús dels fons: 
 
 

I.  Identificació de projectes  
 

• Presentació de projectes rentables, innovadors i en línia amb les prioritats europees i 
recomanacions del Semestre Europeu  

 
                       Col·laboració Público-privada  
 

• Govern i CCAA han d´estructurar la interlocució amb el sector privat i recopilar projectes 
atractius  

• Aquesta col·laboració es essencial perquè la major part del finançament és indirecte i per 
tal de garantir un arrossegament real a l'economia productiva 

 
          III.       Anticipació i agilitat 

 
• El 70% dels fons europeus s´adjudicaran entre 2021 i 2022 
• El període d´execució i consum serà des de 2021-26, més intensament entre 2023-26 
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La CE ha indicat que els plans nacionals hauran de pivotar sobre els principis centrals del Semestre Europeu:  
 
a) la sostenibilitat mediambiental 
b) la productivitat i transformació digital 
c) la justícia  
d) l'estabilitat macroeconòmica 

 
I hauran d´incorporar projectes de les següents set àrees: 
 
1. Desenvolupament i ús de tecnologies netes i energies renovables 
2. Eficiència energètica dels edificis 
3. Transport sostenible 
4. Desplegament dels serveis de connectivitat 
5. Digitalització de les administracions i serveis públics 
6. Impuls de l'estratègia de dades industrials 
7. Digitalització dels sistemes educatiu i formatiu 

 
Així mateix, els EEMM hauran de complir amb les recomanacions dels últims dos anys (2019 i 2020) dirigides 
específicament a ells pel Consell en el marc del Semestre Europeu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=es
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=es
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-spain_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-spain_es.pdf
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Nova OFICINA TÈCNICA DE SUPORT PER A PROJECTES EUROPEUS (centralitzada a Madrid) 

Recentment s´ha llançat la plataforma “CEOE per Europa” que oferirà als usuaris informació sobre els Fons i com 
accedir-hi: 

Vídeo 
presentació  

https://www.ceoexeuropa.es/
https://www.ceoexeuropa.es/
https://www.youtube.com/watch?v=pxwnB2BOZJ4
https://www.youtube.com/watch?v=pxwnB2BOZJ4
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Coordinació de FTN en relació al Pla de Recuperació: 
 

 Estem en contacte directe amb el director de la nova oficina tècnica de CEOE, la directora de la delegació de CEOE a 
Brussel·les, la responsable de fons europeus del Departament d´Acció Exterior de la Generalitat, la directora de la 
oficina d´Acció a Brussel·les, consellers de la REPER, tècnics de la Comissió Europea i eurodiputats, així com amb la 
delegació de la Comissió Europea i el Parlament Europeu a Barcelona.  

 
 Formem part de la “Red de intercambio de información” de la nova oficina tècnica de CEOE a nivell territorial i sectorial 
 
 Accions proposades des del Departament d´Internacional:  
 

 Organització de varies conferències (telemàtiques) sobre el Pla de Recuperació  
 Canalització de les consultes dels nostres associats sobre diferents projectes de finançament 
 Facilitació de la coordinació amb la nova oficina tècnica de CEOE 
 Suport en l´ús de la plataforma “CEOE per Europa” (que inclou informació dels fons i com accedir-hi) 
 Reflexió sobre possibles prioritats d'inversió/projectes rendibles, innovadors i alineats amb les prioritats europees 

i amb les prioritats incloses en els plans sectorials nacionals per a la seva inclusió en el Pla Nacional de Reformes i 
Inversions 

 Ajudar a identificar macro-projectes tractors perquè puguin ser susceptibles de ser inclosos en el Pla Nacional de 
Reformes i Inversions 
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