
UN 

PRESSUPOST 

DE LA UE 

PER AL FUTUR 

 
#EUBudget 



«El nou pressupost 
ens brinda 
l'oportunitat de donar 
formar al futur d'una 
nova i ambiciosa Unió 
de 27 estats 
membres units per la 
solidaritat. Volem 
endegar un pla 
pragmàtic per fer més 
amb menys». 

Jean-Claude Juncker, president de la 

Comissió Europea, 2 de maig de 2018 



UN PRESSUPOST NOU I MODERN PER A LA UE-27 

negociat en un debat obert i inclusiu 

 



PRINCIPALS TRETS DEL PRESSUPOST 

 Marc financer pluriennal 2021-2027 
 «Un pressupost modern per a una Unió que protegeix, apodera i defensa». 



ADEQUACIÓ A LES 

PRIORITATS POLÍTIQUES 



PRINCIPALS PREOCUPACIÓNS DELS CIUTADANS 

 



NOVA ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST DE LA UE 

Font: Comissió Europea 



8 

NOUS PROGRAMES PROGRAMES ACTUALS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

37 58 

1A 

1B 

2 

3 

4 

5 
special 

instruments 

PARTIDA 
de l'actual MFP 

NOVA 

PARTIDA 

EIXOS POLÍTICS 

1. Research & Innovation 

2. European Strategic Investments 

3. Single Market 

4. Space 

5. Regional Development & Cohesion 

6. Economic & Monetary Union 

7. Investing in People, Social Cohesion & Values 

8. Agriculture & Maritime Policy 

9. Environment & Climate Action 

10. Migration 

11. Border Management 

12. Security 

13. Defence 

15. External Action* 

16. Pre-accession Assistance 

17. Administration 

14. Crisis Response 

Erasmus+ 

European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) 

International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)  

Connecting Europe Facility (CEF) 

EFSI  

EGNOS and Galileo 

European statistical programme (ESP) 

European Earth Observation Programme (Copernicus) 

Financial reporting and auditing 

Interoperability Solutions and common frameworks for European public administrations, businesses and citizens (ISA2) 

Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME)  

Action programme for customs in the European Union (Customs 2020) 

Action programme for taxation in the European Union (Fiscalis 2020) 

Anti-Fraud Information System (AFIS) 

Euratom Research and Training Programme 

Exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (Pericles 2020) 

Nuclear decommissioning assistance programme in LT  

Nuclear decommissioning assistance programmes in BG and SK  

Programme to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union 

(Hercule III) 

European Solidarity Corps 

European Defence Fund 

Enhancing consumers involvement in EU policy making in the field of financial services 

Cohesion Fund 

European Regional Development Fund 

European Social Fund  

YEI dedicated envelope (pm) 

Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) 

Structural Reforms Support Programme (SRSP) 

European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) 

European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) 

European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)  

Fisheries organisations and agreements  

Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) 

Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) 

Creative Europe 

Justice Programme 

Rights, Equality and Citizenship programme  

Statement on Financial Intervention of the Communication Policy Area  

Union action in the field of health (Health Programme) 

Consumer Programme  

Food&feed 

Internal Security Fund (ISF) 

IT systems (migration & security) 

Instrument for Emergency Support within the Union  

Union Civil Protection Mechanism 

Guarantee Fund for External Actions 

European Fund for Sustainable Development 

Common foreign and security policy 

Cooperation with Greenland  

Development Cooperation Instrument 

European Instrument for Democracy and Human Rights 

European Neighbourhood Instrument  

Financial support for Turkish-Cypriot community 

Instrument contributing to Stability and Peace 

Macro Financial Assistance  

Partnership instrument for cooperation with third countries (PI)  

Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)  

EU Aid Volunteers initiative (EUAV)  

Humanitarian aid (HUMA)  

Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC)  

Administration 

Horizon Europe 

International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) 

Euratom Research & Training Programme  

InvestEU Fund  

Connecting Europe Facility 

Digital Europe Programme (incl. Cybersecurity) 

Single Market Programme (incl. Competitiveness and Small and Medium-Sized Enterprises - 

COSME, Food Safety, Statistics, Competition and Administrative Cooperation) 

EU Anti-Fraud Programme 

Cooperation in the Field of Taxation (FISCALIS) 

Cooperation in the Field of Customs (CUSTOMS) 

European Space Programme 

European Regional Development Fund 

Cohesion Fund 

Support to the Turkish-Cypriot Community  

Reform Support Programme including the Reform Delivery Tool and Convergence Facility 

Protection of the Euro Against Counterfeiting 

European Social Fund + (incl. Integration of Migrants & Health) 

ERASMUS+ 

European Solidarity Corps 

Justice, Rights & Values 

Creative Europe (incl. MEDIA) 

European Agricultural Guarantee Fund 

European Agricultural Fund for Rural Development 

European Maritime & Fisheries Fund 

Programme for Environment & Climate Action (LIFE) 

Asylum & Migration Fund 

Integrated Border Management Fund 

Internal Security Fund 

Nuclear Decommissioning (Lithuania) 

Nuclear Safety and Decommissioning (incl. for Bulgaria and Slovakia) 

European Defence Fund 

Connecting Europe Facility - Military Mobility 

Union Civil Protection Mechanism 

Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (incl. external aspects of migration) 

Humanitarian Aid 

Common Foreign & Security Policy 

Greenland, Overseas Countries & Territories 

Pre-Accession Assistance  

Administrative Expenditure, Pensions and European Schools 

SIMPLIFICACIÓ, TRANSPARÈNCIA I 

FLEXIBILITAT 
Menys programes agrupats en uns pocs eixos polítics. 

Font: Comissió Europea 
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ADEQUACIÓ A LES PRIORITATS POLÍTIQUES (1) 
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ADEQUACIÓ A LES PRIORITATS POLÍTIQUES (2) 



REFORÇ DE LES ÀREES PRIORITÀRIES 

Nota: comparat amb el marc financer pluriennal 2014-2020 de la EU-27, inclòs el fons europeu de desenvolupament 

Font: Comissió Europea 



MÉS VALOR AFEGIT 



RECERCA I INNOVACIÓ 

1.3% 

 Els programes emblemàtics 

de recerca i innovació de la 

UE han estat un èxit. Per 

tant, la Comissió proposa 

d'incrementar amb 114.800 

milions d'euros la dotació 

de recerca i innovació del 

futur pressupost a llarg 

termini de la UE. 

Font: Comissió Europea 



TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

1.3% 

 La Comissió proposa de crear el nou programa Europa Digital amb 

un pressupost de 9.200 milions d'euros per finançar la 

transformació digital de la societat i de l'economia europees. 

 

Exemples:  

 

• Intel·ligència artificial 

• Supercomputació 

• Inversió en les competències digitals dels europeus 

• Creació de xarxes digitals de molt alta capacitat 

• Col·laboració contra els ciberatacs 

 

 El capítol digital del programa «Connectant Europa» disposa d'un 

pressupost de 3 000 milions d'euros per finançar estructures de 

connectivitat digital. 

Font: Comissió Europea 



EL PRESSUPOST DE LA UE 

I LA UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA 

1.3% 

 El futur pressupost a llarg termini de la UE inclourà dos nous 

instruments: 

• un programa de suport a les reformes 

• una eina d'estabilització de les inversions 

 

 Tots dos instruments serviran per: 

• finançar la convergència social i econòmica 

• mantenir l'estabilitat macroeconòmica a la zona euro 

Font: Comissió Europea 



Inside the EU 

INVERSIÓ 

Racionalització dels instruments de foment de la inversió: 

fons InvestEU 

 



DESENVOLUPAMENT REGIONAL I COHESIÓ 

1.3% 

 Establiment d'un vincle més estret amb el Semestre Europeu 

 Simplificació de la normativa i menys burocràcia per als 

beneficiaris 

 Suport al desenvolupament regional en funció de les necessitats 

reals 

Font: Comissió Europea 



INVERTINT EN LA GENT 

1.3% 

 Les propostes milloren el fons social europeu, que passa a dir-

se fons social europeu+ i disposarà d'un pressupost global de 

100.000 milions d'euros, i a més se simplifica i millora la seva 

eficàcia. 

 

 S'amplien més del doble les dimensions de l'actual 

programa Erasmus+ per incrementar la mobilitat educativa i 

acadèmica arreu de la UE.  

 

 El nou cos europeu de solidaritat absorbirà l'actual programa 

«Voluntaris de la UE». Això representa una oportunitat única 

perquè els ciutadans europeus puguin participar en activitats 

solidàries dins i fora d'Europa. 

Font: Comissió Europea 



POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA 

1.3% 

 La nova política agrícola comuna: 

• concedirà més importància al medi ambient i a la lluita contra el 

canvi climàtic 

• finançarà la transició cap a un sector agrícola més sostenible  

• finançarà el desenvolupament d'àrees rurals dinàmiques 

 

 La nova política agrícola comuna tindrà un pressupost de 365.000 

milions d'euros i continuarà tenint dos pilars:  

• els pagaments directes als agricultors 

• i el finançament del desenvolupament rural. 

 

 Pel que fa al desenvolupament rural, la Comissió proposa 

d'incrementar els percentatges de cofinançament nacional. A més, 

el nou programa «Horitzó Europa» disposarà d'una dotació de 

10.000 milions d'euros que servirà per finançar la recerca i la 

innovació en el sector alimentari i agrícola i el desenvolupament rural 

i el foment de la bioeconomia. 

Font: Comissió Europea 



SOSTENIBILITAT, PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I 

LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 

1.3% 
 La política agrícola comuna posarà més èmfasi en el medi 

ambient i en la lluita contra el canvi climàtic. A més, finançarà la 

transició cap a la sostenibilitat, la seguretat i la millora de la 

qualitat dels productes finals en benefici dels consumidors. 

 

 Tots els agricultors que cobrin per superfície hauran de complir 

un seguit de requisits relacionats amb el canvi climàtic, l'ús de 

l'aigua, el sòl, la biodiversitat i el paisatge. 

Font: Comissió Europea 



MIGRACIÓ I GESTIÓ DE FRONTERES 

1.3% 

 S'incrementa força el pressupost de la UE en matèria de 

gestió de fronteres exteriors, migració i asil fins arribar a 

més de 35.000 milions d'euros en comptes dels 13.000 

milions del període 2014-2020. 

Font: Comissió Europea 



SECURETAT 

1.3% 

 S'incrementa el pressupost 

de la UE de seguretat i 

defensa fins als 28.000 

milions d'euros, 5.000 

milions dels quals en 

seguretat. 

 

 A més, proposem de crear 

un mecanisme de 

finançament 

extrapressupostari, el 

mecanisme europeu de 

suport a la pau, en 

matèria de defensa i 

seguretat exterior. 
 

 

Font: Comissió Europea 



DEFENSA  

1.3% 

 La Comissió proposa de 

destinar els propers 7 anys un 

pressupost de 13.000 milions 

d'euros al fons europeu de 

defensa. 

 

 Això permetrà situar la UE entre 

els 4 inversors europeus més 

importants en recerca i 

tecnologia relacionades amb 

la defensa. 

 

 Millora de les infraestructures 

estratègiques de transport per 

adaptar-les a la mobilitat 

militar mitjançant 7.000 milions 

d'euros del programa 

«Connectant Europa». 

Font: Comissió Europea 



POLÍTICA DE VEÏNATGE I COOPERACIÓ (1) 

1.3% 

 La Comissió proposa 

d'incrementar un 26 % la 

inversió en acció exterior 

fins arribar als 123.000 

milions d'euros en el futur 

pressupost a llarg termini 

de la UE. 

 

 Important reestructuració 

dels instruments d'acció 

exterior per introduir-hi 

més coherència, millorar 

l'eficàcia de la cooperació, 

simplificar els procediments 

i fer economies d'escala. 

Font: Comissió Europea 



POLÍTICA DE VEÏNATGE I COOPERACIÓ (2) 
L'instrument de veïnatge i cooperació internacional 

1.3% 

 pilar geogràfic («relacions 

amb els socis») 

 pilar temàtic («assoliment 

dels objectius comuns») 

 pilar de resposta ràpida 

en cas de gestió de crisis, 

prevenció de conflictes i 

foment de la resiliència 

 reserva per a reptes i 

prioritats urgents que 

permetin donar-hi una 

resposta flexible 

 nova arquitectura de les 

inversions 

Font: Comissió Europea 



JUST I EQUILIBRAT 



Evolució de les principals polítiques en el pressupost de la UE 

PRIORITATS I RECURSOS 

Reequilibri i justícia 

Font: Comissió Europea 

*Ajustat en funció de l'ampliació de 1995 



REALISTA 



PRIORITATS I RECURSOS 
En general, nivell estable en % de la RNB 

1.3% 

Volum del pressupost de la UE com a percentatge de la renda nacional bruta (RNB) 

1.25% 1.09% 1.00% 1.12% 1.11% 1.13% 

*compromisos previstos per al període 2014-2020 
(despeses del Regne Unit excloses) en % de la RNB de la EU-27 

Límit màxim de 

compromisos en % 

de la RNB de la UE 

Fons europeu de 

desenvolupament 

Font: Comissió Europea 

EU-28 



MÉS FLEXIBLE 



FLEXIBILITAT 
Una resposta àgil als nous reptes i necessitats 

Més flexibilitat entre 

rúbriques i exercicis 
Programació 

• Reprogramació intermèdia 

• Combinació de fons i transferències entre 

mètodes de gestió 

• Reserves dins de cada programa (dotacions no 

assignades) 

• Reserva per a crisis agrícoles 

• Mecanisme de protecció civil de la Unió 

• Instruments especials: 

Reserva per a ajuda d'emergència 

Fons de solidaritat de la UE 

Fons europeu d'adaptació a la globalització 

Mecanisme europeu de suport a la pau 

Resposta a crisis i imprevistos 

• Marge global per a pagaments 

• Marge per a imprevistos 

• Instrument de flexibilitat 

• Del marge global per a compromisos a la 

reserva de la Unió: 

 Marges no utilitzats d'exercicis 

anteriors 

 Alliberament de compromisos: fons 

compromesos del pressupost de la 

UE que finalment no s'han gastat en 

l'execució dels programes  

 



PRAGMÀTIC 



 ESTABLIMENT D'UN VINCLE MÉS ESTRET AMB EL 

SEMESTRE EUROPEU DE COORDINACIÓ DE LA 

POLÍTICA ECONÒMICA 

coordinació i 

complementarietat del 

finançament amb càrrec als 

fons de la política de cohesió 

i del nou programa de suport 

a les reformes 

full de ruta sobre la 

planificació i supervisió 

dels fons a curt, mitjà i 

llarg termini 

suport tècnic i financer 

de les reformes 

nacionals 



BONA GESTIÓ FINANCERA I ESTAT DE DRET 

s'aplicaran a:  

 

tots els fons de la UE 

executats en règim de gestió 

compartida 

i als fons executats en règim 

de gestió directa i indirecta 

quan el beneficiari financer 

sigui una administració 

pública 

no afectarien: 

 

els beneficiaris individuals del 

finançament de la UE; 

 

els estats membres 

continuarien estant obligats a 

executar els programes 

afectats i a pagar als 

receptors finals 

Els nous mecanismes 

permetran: 

  

suspendre, reduir o restringir 

l'accés al finançament de la 

UE 

de manera proporcional a la 

naturalesa, la gravetat o 

l'abast de les deficiències de 

l'estat de dret 



NOVES FONTS D'INGRESSOS 



Font: Comissió Europea 

FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST DE LA UE (1) 

Simplificació i diversificació de les fons d'ingressos 



FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST DE LA UE (2) 

Font: Comissió Europea 

Fonts de finançament del pressupost de la UE 



PROPERES ETAPES 



PROPERES ETAPES 

Adopció del paquet del MFP 

pel Col·legi de comissaris 

─ 

Presentació en el ple del 

Parlament a Brussel·les 

─ 

Presentació  en el 

COREPER II 

Presentació al 

Consell d'Afers 

Generals 

14.05 02.05 MFF 29.05 

Lot III  Lot II  

06.06 

Lot I 

12.06 

Estudi tècnic per part del Consell i del Parlament de les propostes i programes del MFP 

DE MAIG A JULIOL 

PROPOSTES LEGISLATIVES 

DELS PROGRAMES 

Font: Comissió Europea 



«Aquesta proposta de pressupost 
s'inspira en la idea del valor afegit de la 
UE. Invertim en aquells àmbits en què 
no pot actuar un sol estat membre per 
separat i en què és més eficaç l'acció 
conjunta sigui en matèria de recerca, , 
migració, control de fronteres o 
defensa. I continuem finançant 
polítiques tradicionals, però 
modernitzades, com ara la política 
agrícola comuna o la política de 
cohesió, per tal que tothom es beneficiï 
de l'alt nivell de qualitat dels nostres 
productes agrícoles i de la reducció de 
la distància econòmica entre regions». 

Günther H. Oettinger, comissari de Pressupost 
i Recursos Humans 
2 de maig de 2018 


