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1. PLA DE RECUPERACIÓ PER A EUROPA  
 
Per contribuir a 
A. la reparació dels danys econòmics i socials provocats per la pandèmia de 
coronavirus, 
B. iniciar la recuperació europea i preservar i crear ocupació, 
la Comissió Europea va proposar el 26 de maig un important pla de recuperació per a 
Europa finançat amb deute emès conjuntament per la UE amb màxima qualificació 
crediticia . 
El 21 de juliol de 2020, els líders de la UE van arribar l'acord sobre aquest pla de 
recuperació i sobre el marc financer plurianual 2021-2027. 
Ara arriba el moment de les negociacions amb el Parlament Europeu per ultimar amb 
urgència els textos legislatius. Un cop adoptada, els Estats membres hauran d'aprovar 
com més prompte millor la decisió sobre recursos propis d'acord amb les seues 
respectives disposicions constitucionals. 
 
Mobilitzar la inversió amb una doble resposta: 
 
1. Next Generation EU, (REFORÇ TEMPORAL) nou instrument de recuperació dotat 

amb 750.000 milions d'euros, que destinarà al pressupost de la UE un nou 
finançament obtingut en els mercats financers durant el període 2021-2024.  
3 PILARS 

 

2. Un pressupost europeu a llarg termini reforçat per al període 2021-2027 (1,1 
bilions d’euros). Els fons es destinaran a aquells àmbits en què puguen incidir 
més positivament, complementant i amplificant el treball essencial en curs als 
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Estats membres. Les inversions es canalitzaran a través d'una sèrie d'instruments 
agrupats al voltant de 3 PILARS: 

A. Mecanisme de Recuperació i Resiliència integrat en el Semestre 
Europeu 
Mecanisme: Subvencions i préstecs mitjançant l'aplicació dels plans 
nacionals de recuperació i resiliència dels Estats membres, definits d'acord 
amb els objectius de l'Semestre Europeu i, en particular, les transicions 
ecològica i digital i la resiliència de les economies nacionals 
Pressupost: 560.000 milions d'euros, dels quals 310.000 es destinaran a 
subvencions i 250.000, a préstecs 

B. REACT-UE - Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris 
d'Europa 
Mecanisme: Subvencions flexibles de la política de cohesió per a municipis, 
hospitals i empreses a través de les autoritats de gestió dels estats 
membres. No requereix cofinançament nacional 
Pressupost: 55.000 milions d'euros de finançament addicional de la política 
de cohesió entre 2020 i 2022. 

C. Donar suport a la transició ecològica cap a una economia climàticament 
neutra a través dels fons de Next Generation EU 

• Una proposta per reforçar el Fons de Transició Justa fins als 40.000 
milions d'euros, per tal d'ajudar els Estats membres a accelerar la 
transició cap a la neutralitat climática 

• Un reforç de 15.000 milions d'euros per al Fons Europeu Agrícola 
de Desenvolupament Rural que serveixi de suport perquè les zones 
rurals emprenguin els canvis estructurals necessaris d'acord amb el 
Pacte Verd Europeu i assoleixin les ambicioses metes fixades en les 
noves estratègies de biodiversitat i «de la granja a la taula» 

 

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

1. Nou Programa de Salut que ajudi a Europa a preparar davant futures 
amenaces per a la salut. Un nou Programa de Salut (EU4Health) que reforce la 
seguretat sanitària i ens prepare per a futures crisis en aquest àmbit amb un 
pressupost de 9.400 milions d'euros. 

2. Reforç de rescEU, el Mecanisme de Protecció Civil de la UE, per respondre a 
emergències a gran escala 
Mecanisme: Subvencions i contractes públics gestionats per la Comissió 
Europea 
Pressupost: Un total de 3.100 milions d'euros. 

La Comissió també proposa reforçar altres programes perquè puguen exercir 
plenament el seu paper a l'hora d'augmentar la resiliència de la Unió i d'abordar els 
reptes plantejats per la pandèmia i les seues conseqüències. Aquests programes són, 
entre altres, Horitzó Europa, l'Instrument de Veïnatge, Desenvolupament i 
Cooperació Internacional, l'Instrument d'Ajuda Humanitària, el Programa Europa 
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Digital, el Mecanisme «Connectar Europa», la política agrícola comuna, l'Instrument 
d'Ajuda Preadhesión, etc. 

Instruments d'emergència més flexibles 

Més enllà dels diferents programes, la crisi ha subratllat la importància que la Unió 
sigua capaç de reaccionar amb rapidesa i flexibilitat per posar en marxa una resposta 
europea coordinada. Aquesta necessitat requereix, al seu torn, un pressupost de la 
UE més flexible. Per tant, la Comissió proposa dotar de més flexibilitat a l'pressupost 
i als instruments d'emergència de la UE de cara a el període 2021-2027. 3 PILARS 
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CALENDARITZACIÓ DEL PROCÉS 
• Maig de 2020 

Proposta de la Comissió relativa a el marc financer plurianual revisat per 2014 
2020 i per 2021 2027 i a la Decisió relativa als recursos propis, i legislació 
sectorial 

• Fins juliol de 2020 
Consell Europeu: acord polític sobre el marc financer plurianual per 2014 
2020 i per 2021 2027 i sobre la Decisió relativa als recursos propis 

• Fins l'estiu de 2020 
Consulta de el Parlament Europeu sobre la Decisió relativa als recursos propis 

• Principis de la tardor de 2020 
Adopció de el marc financer plurianual revisat per 2014 2020 i de la legislació 
sectorial corresponent 

• Octubre de 2020 
Consell Europeu 

• Desembre de 2020 
Adopció de el marc financer plurianual revisat per 2021-2027 (vistiplau de 
Parlament Europeu); adopció de la Decisió relativa als recursos propis 
(ratificació per tots els Estats membres de conformitat amb les seues 
exigències constitucionals) 

• Gener de 2021 
Inici de l'execució de el marc financer plurianual per 2021 2027  
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MEDE: El Mecanisme Europeu d'Estabilitat forma part de l'estratègia de la UE 
dissenyada per garantir l'estabilitat financera a la zona de l'euro. El MEDE proporciona 
assistència als països de la zona de l'euro que pateixen dificultats econòmiques o 
corren el risc de patir-les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
La UE també ha obert grans línies de crèdit a llarg termini al 0,1% d'interès com 
el SURE i el MEDE 
 
SURE: Suport temporal per mitigar els riscos d’atur en cas d’emergència (SURE) està 
disponible per als estats membres que necessiten mobilitzar mitjans financers 
significatius per combatre les conseqüències econòmiques i socials negatives del brot 
de coronavirus al seu territori. Pot proporcionar ajuda financera de fins a 100.000 
milions d’euros en forma de préstecs de la UE als estats membres afectats, per fer 
front als sobtats augments de la despesa pública per a la preservació de l’ocupació1. 
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ESTAT ESPANYOL I PAÍS VALENCIÀ 

• El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar el passat 21 de 
setembre, durant la seua intervenció en el Debat de Política General, una 
Estratègia Valenciana de Recuperació per superar la pandèmia que incloïa 410 
projectes a desenvolupar fins 2027. Un paquet de mesures on l'objectiu 
principal es centra a recuperar la normalitat amb una inversió total que 
ascendeix a 21.134.000 d'euros dins d’el marc Next Generation EU. 

• El càlcul realitzat pel Govern d'Espanya respecte als 750.000 milions d'euros 
'extra' que la UE posarà a disposició dels diferents països, apunten a uns 
ingressos a l’estat d'uns 140.000 milions d'euros repartits al 50% entre crèdits i 
transferències directes. L'Executiu de Pedro Sánchez pretén donar ús, en 
primer lloc, als 70.000 milions pertanyen a aquest segon apartat, dels quals es 
planeja dedicar a les Comunitats Autònomes uns 10.000 perquè reforcen els 
seus sistemes sanitaris i educatius.  

• Quant als altres 60.000 milions, està previst que siguen distribuïts a través de 
programes dels diferents ministeris, encara que amb especial protagonisme de 
tres d'ells: Transició Ecològica, Economia i Foment.  

• Una de les dates claus en el full de ruta d'aquest procés d'assignació de fons 
serà el proper 26 d'octubre, amb la celebració a Madrid de la Conferència de 
Presidents Autonòmics que comptarà a més amb la presència de la presidenta 
de l' Comissió Europea, Úrsula von der Leyen. 

• La data límit per a presentar propostes està fixada per al 31 d’abril de 2021. 
• Per l’altra banda, 269.400.000, procedents de Feder es destinaran a pagar part 

del material sanitari que ha adquirit la Generalitat i 2,1 milions d'euros d'una 
nova línia de la Comissió Europea destinada a sufragar el cost del transport de 
material sanitari també es destinaran a compensar el cost dels nòlits dels 
avions i contenidors marítims que van formar part de l'Operació Ruta de la 
Seda. També el cost dels 1.000 auxiliars de platja contractats aquest passat 
estiu s’assumirà pel Fons Social Europeu. En total, 277 milions d'euros 
procedents de fons europeus per a sufragar la despesa generada per la crisi 
Covid-19, és a dir, el 30% del total del cost fins a la data. 
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2. REUNIÓ PLENÀRIA DEL COMITÈ EUROPEU DE LES REGIONS - 
OCTUBRE 2020 

La cancellera alemanya, Angela Merkel, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula 
von der Leyen, han abordat els dies 12 i 13 d'octubre al Comitè Europeu de les 
Regions la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de coronavirus. L'assemblea de 
la UE dels representants locals i regionals ha mantingut així mateix debats amb el 
president i la vicepresidenta del Banc Europeu d'Inversions, Werner Hoyer i Lilyana 
Pavlova. També han participat quatre comissaris: Frans Timmermans, vicepresident 
executiu de la Comissió i responsable de l'Pacte Verd Europeu; Elisa Ferreira, 
comissària de Cohesió i Reformes; Paolo Gentiloni, comissari d'Economia; i Nicolas 
Schmit, comissari d'Ocupació i Drets Socials. 

El ple de l'Comitè Europeu de les Regions (CDR) ha brindat als seus membres 
l'oportunitat d'avaluar la possible contribució de la UE als esforços de recuperació 
locals i regionals i de debatre el paquet de mesures de recuperació i el pressupost a 
llarg termini de la UE. 

Els debats han comptat com a base amb una àmplia enquesta realitzada pel CDR en 
relació amb l'impacte sanitari, econòmic i social de la pandèmia a les regions i les 
ciutats de la UE. Aquest primer Baròmetre Regional i Local Anual deriva les seues 
dades d'informació recopilada a través de mecanismes gestionats pel CDR, d'una 
enquesta sobre finances subnacionals realitzada conjuntament amb l'OCDE i d'estudis 
duts a terme per agències de la UE. També incorpora el primer sondeig d'opinió des 
del començament de la pandèmia sobre la confiança pública en els governs locals, 
regionals i nacionals de tota la UE, així com la confiança en la UE. A les 26 000 
persones enquestades per Kantar també se'ls va preguntar si consideren que les 
ciutats i regions tenen prou influència sobre les decisions que es prenen a la UE i, si 
no és així, en quins aspectes els agradaria que aquesta influència fos més gran. 
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#EURegionalBarometer i #EURegionsWeek 

 
La presentació de l'Baròmetre Regional i Local Anuals'ha programat de manera que 
coincideixi amb la Setmana Europea de les Regions i Ciutats, que organitzen 
conjuntament el CDR i la Comissió Europea. La 18a edició de la Setmana Europea 
de les Regions i Ciutats ha estatinaugurada oficialment per la comissària Elisa 
Ferreira i el president Tzitzikostas el dia 12 d'octubre.  
Aquest any, la Setmana Europea de les Regions i Ciutats s'allargarà fins a les tres 
setmanes, i se celebrarà principalment en línia. Segueix sent l'esdeveniment de més 
envergadura organitzat per la UE, amb 800 socis i més de 9 000 participants inscrits. 
El 14 d'octubre tindrà lloc la cerimònia de lliurament dels premis RegioStars, que  
s'atorgaran a cinc guanyadors triats d'entre els 25 preseleccionats. Els guardons es 
concedeixen a projectes finançats per la UE que destaquin per la seua excel·lència i 
els seus plantejaments innovadors per al desenvolupament regional. 
Durant els tres dies (12-14 d'octubre) de ple de l'CDR, els membres d'aquesta 
assemblea també debatran i aprovaran recomanacions sobre vint mesures 
legislatives de la UE, totes les quals poden contribuir a l'esforç de la UE en pro de la 
recuperació. 
 


