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Cancell d’entrada 

 

 

Els passats dies 17, 18, 19, 20 i 21 de juliol ha tingut lloc a Brussel·les la reunió del Consell Europeu entre els 

caps d’Estat i de Govern dels Estats de la Unió Europea. Aquestes reunions, que tenen lloc de forma regular a 

Brussel·les, serveixen de guia per al projecte europeu i determinen les línies mestres del procés legislatiu de 

la Unió Europea. Aquesta reunió ha estat celebrada única i exclusivament per arribar a un acord sobre el 

proper Marc Financer Plurianual per al període 2021-2027 i el paquet de recuperació. En aquest context, el 

següent document recull les conclusions que s’han adoptat. 

 

Amb aquest document que teniu entre mans, el que es pretén és que els diferents departaments que 

conformen el Govern de les Illes Balears puguin accedir de manera concisa i directa a les conclusions de cada 

Consell Europeu i el seu context. D’aquesta manera, es facilita la transmissió de les principals línies mestres 

de la política europea perquè els diferents actors puguin tenir els darrers impulsos polítics de Brussel·les. Cal 

tenir present que aquestes orientacions serveixen després com a guia a la Comissió Europea per a desglossar 

les diferents iniciatives legislatives i no legislatives, i és important que el Govern de les Illes Balears n’estigui 

informat des del primer moment.   

 

Finalment, ressaltar que estau davant les primeres publicacions d’aquests informes de Consell Europeu, i 

que necessitam el vostre parer. Volem que aquest informe esdevingui un instrument viu i dinàmic, útil per al 

vostre treball diari en relació amb la UE, i és per això que us convidam a fer-lo vostre. Us encoratjam a 

demanar més informació o aclariment de qualsevol dels punts que es plantegen. 

 

 

Salutacions cordials, 

 

 

 

 

Antoni Vicens-i-Vicens 

Director General de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears 
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I.  Next Generation EU 

L’instrument de Next Generation EU, NGEU, és una resposta excepcional a les circumstàncies de crisis actual 

de manera temporal per a donar suport a la recuperació i resiliència de les economies dels Estats membres i 

s’emmarca dins el Marc Financer Plurianual. En aquest sentit, la Comissió estarà autoritzada a manllevar 

fons dels mercats de capital en nom de la UE, aquests poders concedits a la Comissió estan limitats en mida, 

durada i àmbit, i seran transferits als programes de la Unió d’acord amb l’establert per NGEU. 

NGEU estarà dotat de 750 mil milions d’euros1 provinents dels mercats de capital manllevats fins, com a 

màxim, finals de 2026. Aquests fons es dividiran en 390 mil milions d’euros en subvencions i 360 mil milions 

d’euros en préstecs. Els fons de NGEU només es podran utilitzar exclusivament per a fer front a les 

conseqüències de la crisi de la COVID-19. 

L’amortització dels diners manllevats serà des de 2026 i fins el 31 de desembre de 2058, i els imports que no 

s’hagin utilitzat per al pagament d’interessos com estava previst, s’utilitzaran per a l’amortització anticipada 

abans de que finalitzi el MFP 2021-2027, amb un import mínim que podrà ser augmentat si s’han introduït 

nous recursos propis.  

Els imports a pagar per la UE de l’amortització del principal durant un any determinat no podran superar el 

7,5% de l’import total dels 390 mil milions d’euros de subvencions. Respecte als sostres dels recursos propis, 

s’incrementaran temporalment en un 0,6% per tal de donar cobertura al passiu de la UE derivat del préstec 

fins que aquest s’extingeixi o fins com a tard el 31 de desembre de 2058. La Comissió només podrà 

augmentar els recursos propis dels Estats membres com a última opció i amb el límit ja mencionat del 0,6% 

de la Renta Nacional Bruta, RNB. 

L’Autoritat Pressupostària serà qui exercirà el control polític, i els imports per a despeses canalitzats a través 

del pressupost constituiran ingressos afectats externs. Els compromisos jurídics es realitzaran com a molt 

tard el 31 de desembre de 2023 i els pagaments corresponents es faran abans del 31 de desembre de 2026. 

Els programes que s’emmarquen dins Next Generation EU són els següents: 

 

• El  Mecanisme de Recuperació i Resiliència, de 672 500 milions d’euros, dels quals Les subvencions 

a fons perdut serien 312 500 milions d’euros i els préstecs 360 000 milions d’euros. De les 

subvencions, el 70% es comprometrà el 2021 i el 2022 i el 30% restant a finals de 2023. Per norma 

general, el volum màxim dels préstecs per a cada Estat membre no superarà el 6,8% de la seva RNB. 

El pre-finançament del Mecanisme es pagarà el 2021 i haurà de ser del 10%. 

La clau de repartiment dels compromisos per 2021 i 2022 serà d’acord amb la proposta de la 

Comissió, per al 2023, el criteri d’atur durant el període 2015-209 serà substituït, amb la mateixa 

 

1 Els preus que figuren en aquest apartat són preus constants de 2018. 
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proporció, per la pèrdua del PIB real registrada durant 2020 i per la pèrdua acumulada del PIB 

registrada durant 2020 i 2021 i que serà calculada abans del 30 de juny de 2022. 

 

Els Estats membres presentaran plans nacionals on figuri el programa de reformes i inversions per el 

període 2021-2023, que seran revisats i adaptats en conseqüència el 2022 per a tenir en 

consideració l’assignació definitiva de fons corresponent a 2023. Aquests plans seran avaluats per la 

Comissió en un termini de dos mesos a partir de la seva presentació, per tal d’aconseguir una 

avaluació positiva s’hauran d’haver considerat les recomanacions específiques per país, reforçament 

del creixement potencial, la creació de llocs de feina i la resiliència econòmica i social, així com 

també la contribució efectiva a la transició ecològica i digital. El Consell aprovarà per majoria 

qualificada, i a proposta de la Comissió, l’avaluació, a ser possible en el termini de 4 setmanes des de 

la proposta. 

 

L’avaluació positiva de les sol·licituds de pagaments està condicionada al compliment satisfactori de 

les metes i objectius pertinents, que serà revisat i consensuat per dictamen del Comitè Econòmic i 

Financer a petició de la Comissió. Si excepcionalment un o més Estats membres consideren 

l’existència de  desviacions greus en el compliment podran sol·licitar remetre la qüestió al proper 

Consell Europeu. 

 

La Comissió adoptarà una decisió sobre l’avaluació del compliment satisfactori i dels pagaments, 

excepcionalment, si la qüestió es remet al Consell Europeu, la Comissió no prendrà cap decisió, serà 

el Consell Europeu qui ho farà d’acord amb l’article 17 del TUE i l’article 317 del TFUE. 

 

• REACT-EU, que tindrà 47 500 milions d’euros. Més enllà de les normes sobre fixació de límits i 

redistribució, s’aplicaran assignacions addicionals, amb l’objectiu de recolzar sectors fonamentals 

per a una recuperació sòlida a determinats Estats membres, per tant es dotarà de 100 milions 

d’euros a Luxemburg i 50 milions d’euros a Malta. 

 

• El Fons de Transició Justa amb 10 mil milions d’euros. 

• 7 500  milions d’euros per al Desenvolupament Rural. 

• 5 mil milions d’euros per a Horitzó Europa 

•  InvestEU, tindrà 5 600 milions d’euros. 

• 1 900 milions d’euros seran per a rescEU. 

S’aplicarà un objectiu climàtic global del 30% a l’import total de despesa procedent del MFP i de NGEU que 

es reflectirà en forma d’objectius adequats a la legislació sectorial, complint amb l’objectiu de la neutralitat 

climàtica de la UE d’aquí a 2050 i amb la consecució dels objectius climàtics de la Unió per a 2030. 

 



 

 

 

   

 

 

 

Avenue des Arts 3, 4 et 5, 7éme étage - 1210 - Bruxelles (Belgique) Tel. +32 2 223 14 10 - Fax: +32 2 223 25 2 

 

6 

II. Marc Financer Plurianual per al període 2021-2027 

L’acord transaccional global per al MFP està basat en el projecte de conclusions del Consell Europeu de 

febrer 2020 (5846/20). L’import global per a compromisos és d’1,0743 bilions d’euros2, xifra reduïda 

respecte a la proposta de febrer. El Consell Europeu destaca la importància de protegir els interessos 

financers de la Unió, en particular els valors de l’article 2 del TUE i també la importància de respectar l’Estat 

de Dret. 

L’assignació financera per a rescEU serà de 1 100 milions d’euros; el Programa de Salut s’incrementarà a 1 

700 milions d’euros; els instruments especials fora dels límits màxims s’incrementaran en 5 mil milions 

d’euros, que s’assignaran a una nova reserva d’ajustament al Brexit. 

A més a més de les mesures per a una major flexibilitat als àmbits de cohesió i agricultura incloses a la 

proposta de febrer, s’inclou un segon conjunt de mesures de flexibilitat relatives a l’execució en el marc de la 

política de cohesió, així com la concentració temàtica de l’ajuda del FEDER. 

Els recursos propis de la UE, es fixa el límit màxim assignat a la Unió per a finançar els crèdits de pagament 

anuals  en un 1,40% de la RNB de tots els Estats membres; l’import anual total dels crèdits de compromís no 

superarà l’1,46% de la suma de les RNB de tots els Estats membres. A més a més es treballarà en els propers 

anys per a reformar el sistema de recursos propis i instaurar nous recursos propis. S’instaurarà un nou recurs 

propi basat en els residus plàstics no reciclats, que s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2021. El primer 

semestre de 2021 la Comissió presentarà propostes relatives a un mecanisme d’ajustament a la frontera de 

les emissions de carboni i a un impost digital, per a ser instaurats abans de l’1 de gener de 2023. També 

realitzarà una proposta de revisió del règim de comerç de drets d’emissió, RCDE, que es podria ampliar al 

transport aeri i marítim. La UE treballarà per a instaurar altres recursos, com per exemple un impost sobre 

les transaccions financeres. Els ingressos generats per aquests recursos instaurats després de 2021 

s’utilitzaran per a l’amortització anticipada del passiu derivat del marc de NGEU. 

Per al període 2021-2027. Es reduirà mitjançant correccions a tant alçat, la contribució anual de Dinamarca, 

Alemanya, Països Baixos, Àustria i Suècia basada en la RNB. Les reduccions brutes seran finançades per tots 

els Estats membres en funció de la seva RNB. 

 

2 La xifra total màxima de despesa de la UE per al període 2021-2027 és d’1 074 300 milions d’euros en crèdits de compromís, on hi 

ha inclosa la integració del Fons Europeu de Desenvolupament, i d’1 061 058 milions d’euros en crèdits de pagaments, el 

desglossament dels crèdits de compromís figura en aquest document a la secció de despeses. Totes les quantitats són en preus 

constants de 2018. Es realitzaran cada any adaptacions tècniques automàtiques per a tenir en compte la inflació, amb el deflactor 

fixe del 2%. 
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a. Qüestions horitzontals 

El nou MFP comprendrà el període de set anys entre 2021 i 2027, i permetrà a la UE fer front als reptes 

actuals i futurs i a arribar a complir les seves prioritats polítiques d’acord amb el Full de Ruta de Bratislava i a 

les Declaracions de Roma i Sibiu, així com l’Agenda Estratègica 2019-2024. Juntament amb Next Generation 

EU, també servirà com a instrument principal per a l’aplicació del paquet de recuperació en resposta a les 

conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia de la COVID-19. 

El MFP s’estructurarà en set rúbriques que figuren en aquest document a la secció de despeses. L’agrupació 

de la despesa en rúbriques i blocs de polítiques té com a finalitat reflectir les prioritats polítiques de la Unió i 

oferir la flexibilitat necessària en interès de l’assignació eficient dels recursos. A més a més, la reducció del 

número de programes busca garantir la coherència i fomentar les sinèrgies. La simplificació contribuirà a 

reduir els tràmits burocràtics per a beneficiaris i autoritats de gestió. S’establiran marges adequats dins les 

rúbriques: dins certs programes s’ha establert un instrument temàtic que serà programat en funció de les 

necessitats; a altres es preveuen fons no assignats similars, com a forma de flexibilitat incorporada. 

El Banc Europeu d’Inversions, BEI, ha de comptar amb el capital necessari per a aplicar les polítiques de la 

Unió. El Consell de Governadors del BEI haurà de revisar l’adequació del capital considerant els instruments 

inclosos al MFP i NGEU, així com la contribució del BEI a les ambicions de la Unió a la lluita contra el canvi 

climàtic i la digitalització de l’economia d’Europa, i s’haurà de pronunciar per unanimitat decidint sobre el 

volum i les modalitats de qualsevol augment de capital abans que finalitzi 2020. 

No hi haurà cap revisió intermèdia del MFP, com la que figurava a la proposta de la Comissió. 

L’import pendent de liquidació, RAL, és un resultat inevitable de la programació plurianual i dels crèdits 

dissociats. En aquest sentit, una vegada finalitzi el termini del MFP actual 2014-2020, el RAL excedeixi de 308 

800 milions d’euros a preus corrents, la qual cos significa que els pagaments amb càrrec a l’actual MFP 

representaran un import significatiu dels pagaments globals en els primers exercicis del proper MFP. Es 

simplificarà l’execució i l’establiment de percentatges adequats de pre-finançament i normes d’alliberació de 

compromisos, així com s’adoptarà puntualment la legislació sectorial del MFP 2021-2027. 

D’acord amb el principi d’unitat pressupostària, s’inclouran al MFP, totes les partides de finançament de la  

UE. Tot i així, degut al seu caràcter específic, tots els instruments especials estaran exclosos dels límits 

màxims del MFP en crèdits de compromís i de pagament o es consideraran com a partides extra 

pressupostàries. 

Per norma general, la durada dels programes sectorials del MFP s’ha d’ajustar als terminis fixats en el MFP 

2021-2027. 

Els actes delegats quedaran limitats als elements no essencials dels actes legislatius no corresponents. 

Per tal d’adoptar els texts legislatius corresponents, el Consell de la UE i el Parlament Europeu, a partir de les 

conclusions del Consell Europeu, hauran de convenir el finançament adequat per cada un dels instruments, 

programes i fons proposats finançats a càrrec del MFP. 
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La desviació autoritzada respecte als imports de referència per als programes plurianuals no excedirà el 15% 

de l’import fixat per a tota la durada del programa. Els Estats membres podran sol·licitar de manera 

voluntària, durant el procés de programació, a l’inici del període i durant l’aplicació, la transferència de: fins 

el 5% en total de l’assignació nacional inicial de qualsevol dels fons del Reglament sobre Disposicions 

Comunes, RDC, en règim de gestió compartida, a qualsevol instrument en règim de gestió directa o indirecta 

en benefici de l’Estat membre afectat o a qualsevol altre fons del RDC en règim de gestió compartida, 

excepte aquelles transferències que figuren a continuació; fins al 20%3 de l’assignació financera inicial 

corresponent del FEDER, del Fons de Cohesió i del FSE+ al FEDER, al Fons de Cohesió i al FSE+ dins 

l’assignació d’un Estat membre d’acord amb l’objectiu “Inversió en creixement i ocupació”. 

La utilització d’InvestEU i el marc de l’Instrument de Veïnatge, Desenvolupament i Cooperació Internacional, 

IVDCI, es limitarà estrictament a circumstàncies de clara deficiència del mercat i a situacions d’inversió 

subòptimes. 

S’ha de reforçar el vincle entre el pressupost de la UE i el Semestre Europeu, facilitant l’aplicació del pilar 

europeu de drets socials, entre altres. 

En línia amb l’objectiu de contribuir a la integració de l’acció per el Clima i aconseguir l’objectiu global de que 

mínim un 30% del pressupost de la UE i de NGEU sigui una contribució als objectius climàtics, i per arribar a 

la neutralitat climàtica d’aquí a 2050m així com el nou objectiu de la UE en matèria climàtica per el 2030, es 

crearà un Mecanisme per a una Transició Justa, que inclogui un Fons de Transició Justa. 

S’utilitzaran components específics i significatius per tal d’abordar les qüestions de migració exterior a les 

rúbriques 4, 5 i6. 

Els programes de la UE han de ser accessibles als països de l’Espai Econòmic Europeu, EEE, països en via 

d’adhesió, països candidats, candidats potencials i països socis de la política europea de veïnatge. 

Demanen a la Comissió que presenti mesures addicionals per a protegir el pressupost de la UE i NGEU contra 

el frau i les irregularitats, amb una implicació a aquestes mesures del Tribunal Europeu de Comptes, l’OLAF, 

Eurojust, Europol, i quan sigui necessari la Fiscalia Europea, i les autoritats competents dels Estats membres. 

Es sol·licitarà l’aprovació del Parlament Europeu tal i com recull l’apartat 2 de l’article 312 del TFUE, per tal 

que després el Consell de la UE adopti el Reglament del MFP. 

 

3 Per a la República Txeca el percentatge serà de fins a un 25%. 
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b. Despeses 

i. Mercat únic, innovació i economia digital 

El Mercat únic, innovació i digitalització formen part d’una àrea on l’acció de la UE té un valor afegit 

significatiu. Els programes d’aquest epígraf tenen un alt potencial per a contribuir a les prioritats de 

Bratislava i Roma, en particular pel que fa a la promoció de la investigació, la innovació, la transformació 

digital, les inversions estratègiques europees, la competitivitat de les empreses i les PIMES. 

El nivell de compromís per aquest títol no excedirà de 132 781 milions d’euros: 

a. Any 2021: 19 721 milions d’euros. 

b. Any 2022: 19 666 milions d’euros. 

c. Any 2023: 19 133 milions d’euros. 

d. Any 2024: 18 633 milions d’euros. 

e. Any 2025: 18 518 milions d’euros. 

f. Any 2026: 18 646 milions d’euros. 

g. Any 2027: 18 473 milions d’euros.  

Projectes a gran escala 

Aquest títol donarà suport al finançament de projectes a gran escala amb el nou programa espacial europeu, 

així com en el projecte del Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER): 

a. La dotació financera per a la implementació del projecte per al període 2021-2027 serà d’un 

màxim de 5 000 milions d’euros. 

b. La dotació financera per a l’execució del programa espacial per al període 2021-2027 serà d’un 

màxim de 13 202 milions d’euros, dels quals 8 000 es destinaran a Galileu i 4 810 a Copèrnic.  

Horitzó Europa 

És necessari reforçar i ampliar l’excel·lència de la base científica i d’innovació de la UE. El programa Horitzó 

Europa ajudarà als països en expansió a augmentar la participació en el programa. Es garantirà una futura 

política d’investigació europea eficient i efectiva que també oferirà millors oportunitats per a les PIMES i 

organitzacions recent arribades al programa, i es facilitaran vincles entre les institucions d’investigació i 

innovació per reforçar la col·laboració en investigació a tota la UE. Es prestarà especial atenció a la 

coordinació de les activitats finançades a través d’Horitzó Europa amb aquelles recolzades per altres 

programes de la UE, inclòs a través de la política de cohesió. En aquest sentit, es necessitaran sinergies 

importants entre Horitzó Europa i els fons estructurals.  

La dotació financera per a l’execució d’Horitzó Europa per al període 2021-2027 serà de 75 900 milions 

d’euros.  
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InvestEU 

El fons InvestEU actuarà com un mecanisme únic de suport a la inversió de la UE per a l’acció interna, 

reemplaçant els instruments financers existents. El seu objectiu general és donar suport als objectius polítics 

de la UE mitjançant la mobilització d’inversions públiques i privades dins la UE. L’assignació per al fons 

InvestEU per al període 2021-2027 és de 2 800 milions d’euros, que es complementarà amb refluxos derivats 

dels instruments anteriors a 2021. S’establirà un esquema de transició justa dedicat sota InvestEU com el 

segon pilar del Mecanisme de Transició Justa.  

Mecanisme Connectar Europa 

Per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, així com estimular la creació d’ocupació, la 

UE necessita una infraestructura actualitzada d’alt rendiment per ajudar a connectar i integrar la Unió i totes 

les seves regions en els sectors del transport, energia i la tecnologia digital. Aquestes connexions són clau 

per a la lliure circulació de persones, béns, capital i serveis. Les xarxes transeuropees faciliten les connexions 

transfrontereres i fomenten un major cohesió econòmica, social i territorial, i contribueixen a una economia 

social de mercat més competitiva i combatre el canvi climàtic. Tots els Estats membres han de ser tractats 

amb per igual, tenint en compte les desigualtats entre uns i altres.  

La dotació financera per a la implementació del Mecanisme Connectar Europa per al període 2021-2027 serà 

de 28.396 milions d’euros, distribuïts de la següent manera: 

a. Transport: 21 384 milions d’euros: 

i. 10 000 milions es transferiran del Fons de Cohesió. 

o El 30% estarà disponible en funció del grau de competitivitat entre els Estats membres elegibles 

per rebre el finançament del Fons de Cohesió i el 70% respectarà les assignacions nacionals del 

Fons de Cohesió fins 2023 i, a partir de llavors, es basarà en la competència total entre els Estats 

membres elegibles per al Fons de Cohesió. 

ii. 1 384 milions d’euros es faran servir per a completar els principals enllaços ferroviaris per donar 

suport al mercat únic.  

b. Energia: 5 180 milions d’euros. 

c. Digital: 1 832 milions d’euros.  

Programa Europa Digital 

El programa Europa Digital invertirà en capacitats digitals estratègiques clau i complementarà altres 

instruments per donar suport a la transformació digital a Europa. La dotació financera per a la 

implementació del programa per al període 2021-2027 serà de 6 761 milions d’euros. 
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ii. Cohesió, resiliència i valors 

Els crèdits de compromís previstos dins aquesta rúbrica no superaran els 377 769 milions d’euros, dels 

quals 330 235 milions d’euros seran per a la sub-rúbrica “Cohesió econòmica, social i territorial” i 47 533 

milions d’euros es destinaran a la sub-rúbrica “Resiliència i valors”. 

Política de Cohesió 

El principal objectiu de la Política de Cohesió és concebre i executar accions destinades a reforçar la cohesió 

econòmica i social de les diferents regions així com la dilació de les regions menys afavorides. A través del 

FEDER, del component de gestió compartida del FSE+ i del Fons de Cohesió, busca la inversió en creixement i 

ocupació als Estats membres i regions, amb el suport de tots els fons; i la cooperació territorial europea amb 

els suport del FEDER. A més a més, tindrà un paper important en el suport al procés de reforma econòmica, 

reforçant el vincle amb el Semestre Europeu. La Comissió i els Estats membres hauran de tenir en compte 

les corresponents recomanacions específiques per país. 

Els recursos destinats a l’objectiu “Inversió en creixement i ocupació” seran de 322 285 milions d’euros 

assignats de la següent manera:  

• 202 299 milions per a les regions menys desenvolupades; 

• 47 789 milions d’euros per a les regions en transició; 

• 27 212 milions d’euros per a les regions més desenvolupades; 

• 42 556 milions d’euros per als Estats membres que reben ajudes del Fons de Cohesió; 

• 1 928 milions d’euros en concepte de finançament addicional per a les RUP de l’article 349 del TFUE i 
les regions de nivell NUTS2 que compleixen els criteris de l’article 2 del Protocol nº6 de l’Acta 
d’Adhesió de 19944. 

• 500 milions d’euros per a inversions interregionals en innovació. 

No hi haurà ajustament tècnic. 

La quantitat de recursos disponibles per al FSE+ d’acord amb l’objectiu “Inversió en creixement i ocupació” 

serà de 87 319 milions d’euros, inclòs el finançament específic de 473 milions d’euros per a les RUP i les 

regions escassament poblades. 175 milions d’euros dels anteriors seran assignats a la cooperació 

transnacional de suport a solucions innovadores en règim de gestió directa o indirecta. 

L’import de l’ajuda del Fons de Cohesió que s’ha de transferir al Mecanisme “Connectar Europa”, CEF, serà 

de 10 000 milions d’euros. Les assignacions del Fons de Cohesió per a cada Estat membre es reduiran en 

conseqüència. 

 

4 Algunes regions amb una densitat de població de 8 o menys habitants per km2 a Finlàndia, Noruega i Suècia. 
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Els recursos corresponents a l’objectiu “Cooperació territorial europea” (Interreg) seran de 7 950 milions 

d’euros i s’assignaran de la següent manera: 

• 5 713 milions d’euros per a la cooperació transfronterera marítima i terrestre; 

• 1 466 milions d’euros per a la cooperació transnacional; 

• 500 milions d’euros per a la cooperació interregional; 

• 271 milions d’euros per a la cooperació amb les RUP. 

L’import de 970 milions d’euros assignat per la Comissió per al component de “Cooperació territorial 

europea” destinat a les inversions interregionals en innovació queda dividit en: 

- 500 milions d’euros a les inversions interregionals en innovació en règim de gestió directa o indirecta 

del FEDER d’acord amb l’objectiu d’ “Inversió en creixement i ocupació”; i 

- 470 milions addicionals, tenint en compte l’arquitectura actualitzada dels programes de cooperació 

territorial europea. 

El 0,35% dels recursos totals s’assignarà a l’assistència tècnica, per iniciativa de la Comissió. 

Definicions i admissibilitat 

Els recursos procedents del FEDER i del FSE+ corresponents a l’objectiu d’inversió s’assignaran en tres 

categories de regions de nivell NUTS2, tenint en compte la classificació NUTS de 2016, definides per la 

relació entre el seu PIB per càpita, mesurat en estàndards de poder adquisitiu, EPA, i calculat amb les dades 

de la Unió corresponents al període 2015-2017, i la mitjana del PIB de la UE dels 27 per el mateix període de 

referència: 

• regions menys desenvolupades, amb un PIB per càpita inferior al 75% de la mitjana del PIB de la UE-

27;  

• regions en transició, amb un PIB per càpita entre el 75% i el 100% de la mitjana del PIB de la UE-27; 

• regions més desenvolupades, amb un PIB per càpita superior al 100% de la mitjana del PIB de la UE-

27. 

El Fons de Cohesió donarà suport als Estats amb una RNB per càpita mesurada en EPA i calculada d’acord 

amb les dades de la Unió del període 2015-2017, que sigui inferior al 90% de la RNB per càpita mitjana de la 

UE-27 durant el mateix període de referència. 

Metodologia d’assignació de recursos globals per Estat membre per al període 2021-2027 

Mètode d’assignació per a les regions menys desenvolupades per optar a finançament d’acord amb l’objectiu 

d’inversió. 

L’assignació de cada Estat membre és la suma de les assignacions corresponents a cada una de les seves 

regions que poden optar a finançament calculada de la manera següent: 
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a) Es determina un import anual absolut obtingut multiplicant la població de la regió per la diferència 

entre el PIB per càpita de la mateixa, mesurat en EPA, i la mitjana del PIB per càpita de la UE-27, en 

EPA; 

b) s’aplica un percentatge a l’import absolut anterior, que es gradua per a reflectir la prosperitat 

relativa de la regió, mesurada en EPA, en comparació amb la mitjana de la UE-27, de l’Estat membre 

on està situada: per als Estats membres amb un RNB per càpita inferior al 82% de la mitjana de la 

UE, el 2,85%; per als Estats membres amb un RNB per càpita entre el 82% i el 99% de la mitjana de la 

UE, l’1,25%; i per els Estats membres amb un RNB per càpita superior al 99% de la mitjana de la UE, 

el 0,75%. 

c) l’import obtingut a l’apartat anterior es suma a l’import resultant d’assignar una prima anual de 570 

euros per persona a l’atur aplicant-la al número de persones a l’atur de la regió que excedeixi del 

número de persones que estarien a l’atur si s’apliqués la taxa mitjana d’atur de totes les regions 

menys desenvolupades de la UE; 

d) a l’import obtingut a l’apartat anterior se li suma, l’import resultant d’assignar una prima anual de 

570 euros per persona jove a l’atur (entre 15 i 24 anys), aplicant-la al número de joves a l’atur a la 

regió que excedeixi del número de joves que estarien a l’atur si s’apliqués la taxa mitjana d’atur de 

totes les regions menys desenvolupades de la UE; 

e) a l’import obtingut a l’apartat anterior se li suma, l’import resultant d’assignar una prima anual de 

270 euros per persona (d’entre 25 i 64 anys), aplicant-la al número de persones de la regió que seria 

necessari deduir per tal d’arribar a la mitjana de l’índex d’escolaritat més baix (inferior a educació 

primària, educació primària i educació secundària inferior) de totes les regions menys 

desenvolupades de la UE; 

f) a l’import obtingut a l’apartat anterior, se li afegeix l’import d’1 euro per tona de CO2 equivalent 

anual, aplicat a la proporció de la població de la regió en la que el número de tones de CO2 

equivalent de l’Estat membre supera l’objectiu de reducció de les emissions d’efecte hivernacle fixat 

per el 2030 que no entren dins el RCDE, com figura a la proposta de la Comissió de 2016; 

g) a l’import obtingut a l’apartat anterior se li suma l’import resultant d’assignar una prima anual de 

405 euros per persona, aplicant-la a la part de la població de les regions amb migració neta de 

l’exterior de la UE a l’Estat membre des de l’1 de gener de 2014. 

Mètode d’assignació per a les regions en transició per optar a finançament d’acord amb l’objectiu d’inversió. 

L’assignació de cada Estat membre és la suma de les assignacions corresponents a cada una de les seves 

regions que poden optar a finançament calculada de la manera següent:  

a) Es determina la intensitat teòrica mínima i màxima de l’ajuda corresponent a cada regió en transició 

que pot optar a finançament. El nivell mínim d’ajuda es determinarà mitjançant la intensitat mitjana 

de l’ajuda inicial per càpita de totes les regions més desenvolupades, 15,2 euros per càpita anuals. El 
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nivell màxim d’ajuda fa referència a una regió teòrica amb un PIB per càpita del 75% de la mitjana 

UE-27 i es calcula utilitzant el mètode definit als punts a) i b) de les menys desenvolupades. De 

l’import obtingut, es té en compte el 60%; 

b) es calculen les assignacions regionals inicials, tenint en compte el PIB per càpita regional, en EPA, a 

través d’una interpolació lineal del PIB per càpita relatiu de la regió en comparació amb la UE-27; 

c) a l’import obtingut a l’apartat anterior se li suma l’import resultant d’assignar una prima anual de 

560 euros per persona a l’atur aplicant-la al número de persones a l’atur de la regió que excedeixi 

del número de persones que estarien a l’atur si s’apliqués la taxa mitjana d’atur de totes les regions 

menys desenvolupades de la UE; 

d) a l’import obtingut a l’apartat anterior se li suma, l’import resultant d’assignar una prima anual de 

560 euros per persona jove a l’atur (entre 15 i 24 anys), aplicant-la al número de joves a l’atur a la 

regió que excedeixi del número de joves que estarien a l’atur si s’apliqués la taxa mitjana d’atur de 

totes les regions menys desenvolupades de la UE; 

e) a l’import obtingut a l’apartat anterior se li suma, l’import resultant d’assignar una prima anual de 

250 euros per persona (d’entre 25 i 64 anys), aplicant-la al número de persones de la regió que seria 

necessari deduir per tal d’arribar a la mitjana de l’índex d’escolaritat més baix (inferior a educació 

primària, educació primària i educació secundària inferior) de totes les regions menys 

desenvolupades de la UE; 

f) a l’import obtingut a l’apartat anterior, se li afegeix l’import d’1 euro per tona de CO2 equivalent 

anual, aplicat a la proporció de la població de la regió en la que el número de tones de CO2 

equivalent de l’Estat membre supera l’objectiu de reducció de les emissions d’efecte hivernacle fixat 

per el 2030 que no entren dins el RCDE, com figura a la proposta de la Comissió de 2016; 

g) a l’import obtingut a l’apartat anterior se li suma l’import resultant d’assignar una prima anual de 

405 euros per persona, aplicant-la a la part de la població de les regions amb migració neta de 

l’exterior de la UE a l’Estat membre des de l’1 de gener de 2014. 

Mètode d’assignació per a les regions més desenvolupades que poden optar a finançament d’acord amb 

l’objectiu d’inversió. 

La dotació financera inicial teòrica total s’obtindrà multiplicant una intensitat mitjana anual per càpita de 

l’ajuda de 15,2 euros per la població que pot optar a finançament. 

La part que correspon a cada Estat membre afectat serà la suma de les parts corresponents a les regions 

d’aquest Estat que poden optar a finançament que es determinaran segons els criteris següents i es 

ponderaran de la següent manera: 

a) població regional total (ponderació del 20%); 
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b) número de persones a l’atur a les regions de nivell NUTS2 amb una taxa d’atur superior a la mitjana 

de totes les regions més desenvolupades (ponderació del 12,5%); 

c) llocs de feina que s’han d’afegir per a arribar a la taxa mitjana d’ocupació (grup d’edat: entre 20 i 64 

anys) de totes les regions més desenvolupades (ponderació del 22,5%); 

d) número de persones d’edat entre els 30 i 34 anys amb titulacions d’educació superior que s’ha 

d’afegir per arribar a la mitjana de persones amb titulacions d’educació superior (entre 30 i 34 anys) 

de totes les regions més desenvolupades (ponderació del 22,5%); 

e) número de persones que abandonen prematurament l’educació o formació (d’entre 18 i 24 anys) 

que s’han de deduir per arribar a la mitjana de persones que abandonen de manera prematura 

l’educació o formació (entre 18 i 24 anys) de totes les regions més desenvolupades (ponderació del 

15%); 

f) diferència entre el PIB observat de la regió, mesurat en EPA, i el PIB regional teòric si la regió tingués 

el mateix PIB per càpita que la regió més pròspera de nivell NUTS2 (ponderació del 7,5%); 

g) població de les regions de nivell NUTS3 que tinguin una densitat de població inferior a 12,5 habitants 

per km2 (ponderació del 2,5%) 

Als imports per regió de nivell NUTS 2 obtinguts a l’apartat de definicions i admissibilitat se li suma un import 

d’1 euro per tona de CO2 equivalent anual, aplicat a la part de la població de la regió en la que el número de 

tones de CO2 equivalent de l’Estat membre supera l’objectiu de reducció de les emissions d’efecte hivernacle 

fixat per el 2030 que no entren dins el RCDE, com figura a la proposta de la Comissió de 2016. 

Als imports per regió de nivell NUTS 2 obtinguts per la part del Fons de Cohesió de l’apartat de definicions i 

admissibilitat se li suma l’import resultant d’assignar una prima anual de 405 euros per persona, aplicant-la a 

la part de la població de les regions amb migració neta de l’exterior de la UE a l’Estat membre des de l’1 de 

gener de 2014. 

Mètode d’assignació per als Estats membres que poden optar al Fons de Cohesió 

La dotació financera s’obtindrà multiplicant la intensitat mitjana anual per càpita de l’ajuda de 62,9 euros 

per la població que pugui optar a finançament. L’assignació d’aquesta dotació financera teòrica per a cada 

Estat membre que pugui optar a finançament correspon a un percentatge basa en la seva població, 

superfície i prosperitat nacional, i s’obtindrà mitjançant els passos següents. 

a) es calcula la mitjana aritmètica entre les proporcions que representen la població i la superfície de 

l’Estat membre respecte a la població i la superfície totals de tots els Estats membres que puguin 

optar a finançament. Si la proporció que representa la població de l’Estat membre respecte a la 

població total fos cinc vegades superior o més a la proporció que representa la seva superfície 

respecte a la superfície total, com a conseqüència d’una densitat de població molt elevada, d’aquest 

pas només es tindria en consideració la proporció respecte a la població total; 
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b) s’ajusten les xifres percentuals obtingudes mitjançant un coeficient que representi un terç del 

percentatge on la RNB per càpita, mesurada en EPA, de l’Estat membre per al període 2015-2017 

queda per sobre o per sota de la RNB mitjana per càpita de tots els Estats membres que puguin 

optar a finançament (mitjana expressada com a 100%). 

Per cada Estat membre que pugui optar a finançament, la part del Fons de Cohesió no superarà un terç de 

l’assignació total menys l’assignació per a l’objectiu “Desenvolupament territorial europeu”. 

Mètode d’assignació per a l’objectiu “Cooperació territorial europea” 

L’assignació de recursos per Estat membre per a la cooperació transfronterera transnacional i amb les RUP 

es determinarà com la suma ponderada de les parts determinades segons els següents criteris i la 

ponderació que segueix: 

a) població total de totes les regions frontereres de nivell NUTS 3 i d’altres regions NUTS 3 on almenys 

la meitat de la població de la regió visqui en un radi de 25 quilometres de la frontera (ponderació del 

45,8%); 

b) població que visqui en un radi de 25 quilometres de les fronteres (ponderació del 30,5%); 

c) població total dels Estats membres (ponderació del 20%); 

d) població total de les RUP (ponderació del 3,7%). 

La part del component transfronterer correspon a la suma de les ponderacions dels criteris a) i b). La part del 

component transnacional correspon a la ponderació del criteri c). La part de la cooperació amb les RUP 

correspon a la ponderació del criteri d). 

Mètode d’assignació per al finançament addicional de les RUP enumerades a l’article 349 del TFUE i les 

regions de nivell NUTS 2 que compleixen els criteris de l’article 2 del Protocol nº 6 de l’Acta d’Adhesió de 1994 

S’atribuirà una assignació especial addicional corresponent a una intensitat d’ajuda anual de 40 euros per 

habitant a les RUP de nivell NUTS 2 i a les regions septentrionals escassament poblades de nivell NUTS 2. 

Aquesta assignació es distribuirà per regió i Estat membre de manera proporcional a la població total 

d’aquestes regions. 

Nivell mínim i màxim de transferència dels Fons que donen ajuda a la cohesió econòmica social i territorial 

(fixació de límits màxims i xarxes de seguretat) 

Per tal de contribuir a aconseguir una concentració adequada del finançament de la cohesió de les regions i 

Estats membres menys desenvolupats i a reduir les disparitats en la intensitat d’ajuda mitjana per càpita, el 

nivell màxim de transferència (fixació de límits màxims) dels Fons a cada Estat membre es determinarà com 

un percentatge del PIB de l’Estat membre d’acord amb les següents modalitats:  

a) Estats membres amb una RNB mitjana per càpita, en EPA, per al període 2015-2017 inferior al 55% 

de la mitjana UE-27: 2,3% del seu PIB; 
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b) Estats membres amb una RNB mitjana per càpita, en EPA per al període 2015-2017 igual o superior 

al 68% de la mitjana de la UE-27: 1,5% del seu PIB; 

c) Estats membres amb una RNB mitjana per càpita, en EPA, per al període 2015-2017 igual o superior 

al 55% i inferior al 68% de la mitjana UE-27: el percentatge es calcularà mitjançant la interpolació 

lineal entre el 2,3% i l’1,5% del seu PIB que doni lloc a una reducció proporcional dels límits màxims 

d’acord amb l’increment de prosperitat. 

Els límits màxims s’aplicaran anualment a les previsions de la Comissió sobre el PIB donaran lloc a una 

reducció proporcional de totes les transferències (excepte les de les regions més desenvolupades i les 

relatives a la cooperació territorial europea) a l’Estat membre en qüestió per tal d’obtenir el màxim nivell de 

transferències. 

L’assignació total mínima dels Fons per a un Estat membre correspondrà al 76% de la seva assignació total 

individual per al període 2014-2020. L’assignació total mínima procedent dels Fons per a un Estat membre 

on com a mínim un terç de la població viu a regions de nivell NUTS 2 amb un PIB per càpita inferior al 50% de 

la mitjana de la UE correspondrà al 85% de la seva assignació total individual per a 2014-2020. Els 

ajustaments necessaris per a complir aquest requisits s’aplicaran proporcionalment a les assignacions dels 

Fons (excloses les assignacions corresponents a la cooperació territorial europea). 

L’assignació total màxima dels Fons per a un Estat membre amb una RNB per càpita, en EPA, de com a mínim 

el 120% de la mitjana de la UE-27 correspondrà al 80% de la seva assignació total individual per al període 

2014-2020. L’assignació total màxima dels Fons per a un Estat membre amb una RNB per càpita, en EPA, 

igual o superior al 110% i inferior al 120% de la mesura de la UE-27 correspondrà al 90% de la seva assignació 

total individual per al període 2014-2020. Els ajustaments necessaris per a complir el requisit s’aplicarien 

proporcionalment a les assignacions dels Fons, excloses les assignacions corresponents a l’objectiu de 

cooperació territorial europea. Si un Estat membre té regions en transició que ja ho fossin per al període 

actual, el 25% de l’assignació de l’Estat membre per a les regions més desenvolupades es transferirà a 

l’assignació per a les regions en transició. 

Disposicions sobre assignacions addicionals 

En el cas de totes aquelles regions que varen ser classificades com a menys desenvolupades en el període de 

programació 2014-2020 però amb un PIB per càpita superior al 75% de la mitjana UE-27, el nivell mínim 

anual d’ajuda d’acord amb l’objectiu d’inversió correspondrà al 60% de la seva assignació mitjana anual 

indicativa anterior d’acord amb l’objectiu d’inversió calculada per la Comissió per al període 2014-2020. 

Cap regió en transició rebrà menys del que hauria rebut si hagués estat classificada com a més 

desenvolupada. 

L’assignació total mínima d’un Estat membre per a les regions en transició que ja ho eren durant el MFP 

2014-2020 correspondrà com a mínim al 65% de l’assignació total per a 2014-2020 per a aquestes regions de 

l’Estat membre. 
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No obstant els límits màxims explicats amb anterioritat, s’aplicaran les assignacions addicionals següents. 

S’assignarà un total de 120 milions d’euros al programa PEACE PLUS en suport a la pau i a la reconciliació i de 

la continuació de la cooperació fronterera entre nord i sud. 

Quan la població d’un Estat membre hagi disminuït en una mitjana superior a l’1% anual entre els períodes 

2007-2009 i 2016-2018, aquest Estat membre rebrà una assignació addicional equivalent al declivi total que 

hagi experimentat la seva població entre els dos períodes, multiplicat per 500 euros. Aquesta assignació 

addicional es destinarà a les regions menys desenvolupades de l’Estat membre. 

En el cas de les regions menys desenvolupades dels Estats membres que només s’hagin beneficiat d’un 

període de política de cohesió, es concedirà una assignació addicional de 400 milions d’euros per a tals 

regions. 

Per tal d’atendre les dificultats que planteja la insularitat de determinats Estats membres i la llunyania de 

determinades zones de la Unió Europea, Malta i Xipre rebran una dotació addicional de 100 milions d’euros 

cada un per als Fons Estructurals en el marc de l’objectiu d’inversió. S’assignarà a les regions septentrionals 

d’escassa densitat demogràfica de Finlàndia una dotació addicional de 100 milions d’euros a càrrec dels Fons 

Estructurals. 

Amb la finalitat d’impulsar la competitivitat, el creixement i la creació de llocs de feina a determinats Estats 

membres, els Fons Estructurals proporcionaran les següents assignacions addicionals en el marc de l’objectiu 

d’inversió: 200 milions d’euros per a les regions en transició a Bèlgica, 200 milions d’euros per a les regions 

menys desenvolupades a Bulgària, 1 550 milions d’euros per a la República Txeca en el marc del Fons de 

Cohesió, 100 milions d’euros per a Xipre per als Fons Estructurals en el marc de l’objectiu d’inversió, 50 

milions d’euros per Estònia, 650 milions d’euros per a Alemanya per a les regions en transició incloses a la 

xarxa de seguretat, 50 milions d’euros per a Malta per als Fons Estructurals en el Marc de l’objectiu 

d’inversió, 600 milions d’euros per a les regions menys desenvolupades a Polònia, 300 milions d’euros per a 

les regions en transició a Portugal i 350 milions d’euros per a les regió més desenvolupada a Eslovènia. 

Percentatges de cofinançament 

Els percentatges de cofinançament de l’objectiu d’ “Inversió en creixement i ocupació” no seran superiors als 

següents: 

• 85% per a les regions menys desenvolupades; 

• 70% per a les regions en transició que en el període de programació 2014- 2020 varen ser 

classificades com a regions menys desenvolupades; 

• 60% per a les regions en transició; 

• 40% per a les regions més desenvolupades. 

Els percentatges de cofinançament per a les RUP no superaran el 85%. 
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El percentatge de cofinançament per al Fons de Cohesió no superarà el 85%. 

Podran aplicar-se percentatges de cofinançament més elevats a les prioritats que donin suport a accions 

innovadores i als mes desafavorits en el marc del FSE+.  

El percentatge de cofinançament per als programes Interreg no superarà el 80%. 

Podran aplicar-se percentatges de cofinançament més elevats a programes de cooperació transfronterera 

exterior d’acord amb l’objectiu de cooperació territorial europea.  

Les mesures d’assistència tècnica aplicades per iniciativa de la Comissió o en el seu nom podran finançar-se 

al 100%. 

Mesures relacionades amb una bona governança econòmica 

S’han de mantenir mecanismes per a garantir un vincle entre les polítiques de finançament de la Unió i la  

seva governança econòmica, per tal que la Comissió pugui sol·licitar una revisió o modificació dels 

programes pertinents per tal de donar suport a l’aplicació de les corresponents recomanacions del Consell o 

maximitzar l’impacte dels Fons sobre el creixement i la competitivitat; o bé presentar al Consell una 

proposta de suspensió total o parcial dels compromisos o pagaments d’un o varis programes de l’Estat 

membre si aquest no adopta mesures eficaces en el context del procés de governança econòmica. 

Percentatges de prefinançament 

La Comissió atorgarà prefinançament en funció de l’ajuda total procedent del Fons que s’hagi ficat en la 

decisió d’aprovació del programa. El prefinançament de cada Fons desemborsarà en trams anuals, segons la 

disponibilitat dels fons de la manera següent: el 2021: el 0,5%; el 2022: el 0,5%; el 2023: el 0,5%; el 2024: el 

0,5%; el 2025: el 0,5%; el 2026: el 0,5%. 

El prefinançament de l’objectiu “Cooperació territorial europea” es desemborsarà en trams anuals segons la 

disponibilitat dels fons de la següent manera: el 2021: 1%; el 2022: 1%; el 2023: 3%; el 2024: 3%; el 2025: 

3%; el 2026: 3%. 

El prefinançament de cada un dels Fons i de l’objectiu de cooperació territorial europea es liquidarà cada any 

amb l’acceptació anual dels comptes. 

S’establirà un percentatge de prefinançament específic per al Fons d’Asil i Migració, el Fons de Seguretat 

Interior i l’Instrument per a la Gestió de Fronteres i Visats.  

Els programes corresponents al període 2014-2020 es prefinançaran en un percentatge del 2% a partir de l’1 

de gener de 2021. 

Normes d’alliberació de crèdits 

S’alliberarà tot import d’un programa que no s’hagi usat per a un prefinançament o respecte del qual no 

s’hagi presentat una sol·licitud de pagament a 31 de desembre del tercer any natural següent a l’any dels 
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compromisos pressupostaris per als anys 2021 a 2026. La data final d’admissibilitat seguirà sent el 31 de 

desembre de 2029. 

Concentració temàtica de l’ajuda del FEDER 

Respecte als programes executats d’acord amb l’objectiu d’inversió, els recursos totals del FEDER de cada 

Estat membre es concentraran, ja sigui a àmbit nacional o regional de la següent manera: 

• els Estats membres amb una ràtio de RNB igual o superior al 100% o a les regions més 

desenvolupades, assignaran com a mínim el 85% dels seus recursos totals del FEDER en el marc de 

prioritats diferents de l’assistència tècnica a objectius “intel·ligents” i “verds” i com a mínim el 30% a 

objectius “verds”. 

• els Estats membres amb una ràtio de RNB igual o superior al 75% i inferior al 100% o les regions en 

transició assignaran com a mínim el 40% dels seus recursos totals del FEDER en el marc de prioritats 

diferents a l’assistència tècnica a objectius “intel·ligents” i “verds” i com a mínim el 30% a objectius 

“verds”. 

• els Estats membres amb una ràtio de RNB inferior al 75% o les regions menys desenvolupades 

assignaran com a mínim el 25% dels seus recursos totals del FEDER en el marc de prioritats diferents 

l’assistència tècnica a objectius “intel·ligents” i “verds” i com a mínim el 30% a objectius “verds”. 

Els Estats membres decidiran a l’inici del període de programació el nivell nacional o regional al que 

aplicaran la concentració temàtica. Si un Estat membre decideix establir la concentració temàtica a escala 

regional, els seus requisits es definiran per a totes les regions de l’Estat membre incloses dins la mateixa 

categoria de desenvolupament. 

Si la proporció dels recursos del Fons de Cohesió assignats al suport dels objectius “verds” és superior al 

50%, les assignacions per sobre del 50% podran comptabilitzar-se per a arribar a les quotes mínimes del 

FEDER. 

A efectes d’aquest apartat, la ràtio de la RNB, serà la ràtio entre la RNB per càpita d’un Estat membre, 

mesurada en EPA, i calculada d’acord amb a les xifres de la Unió corresponents al període 2015-2017 i la 

mitjana de la RNB per càpita, en EPA, dels 27 Estats membres per al mateix període de referència. 

Suport a la comunitat turca-xipriota 

Aquesta rúbrica finançarà també el suport a la comunitat turca-xipriota. 

Pagament d’interessos 

La dotació financera destinada al pagament dels interessos que deu  la Unió en relació als imports 

manllevats dels mercats de capitals, serà de 12 914 milions d’euros. Els imports que no s’hagin utilitzat per 

al pagament d’interessos s’utilitzaran per a reemborsar anticipadament abans de què finalitzi el MFP 2021-

2027, amb un import mínim i podran incrementar-se per sobre del nivell mencionat sempre que s’hagin 

instaurat nous recursos propis. 
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L’instrument de suport tècnic millorarà la capacitat administrativa dels Estats membres per a dissenyar, 

desenvolupar i executar les reformes. Tots els Estats membres podran accedir a aquest instrument, que 

contarà amb una dotació de 767 milions d’euros per al període 2021-2027. 

 

Invertir en les persones, la cohesió social i els valors 

El FSE+ fusionarà programes existents: el Fons Social Europeu, la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, el Fons 

d’Ajuda Europea per a les Persones Més Desafavorides i el Programa per a l’Ocupació i la Innovació Social. 

Tindrà una dotació total de 87 995 milions d’euros per al període 2021-2027 dels quals:  

• 676 milions d’euros es destinaran al capítol del FSE+ en règim de gestió directa i indirecta; 

• 87 319 milions d’euros es destinaran al capítol del FSE+ en règim de gestió compartida d’acord amb 

l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació. 

Pel que fa referència als recursos del FSE+ en règim de gestió compartida cada Estat membre assignarà:  

• un mínim del 25% als objectius específics d’inclusió social, inclosa la integració dels migrants; 

• un mínim del 2% a l’objectiu específic de la lluita contra la privació material; 

• un mínim del 10% a accions adaptades per als joves que ni estudien ni treballen, ni reben formació, 

en cas de que tinguin una taxa de “ninis” superior a la mitjana de la UE. 

El nou programa, basant-se en l’existent Erasmus+, facilitarà oportunitats d’aprenentatge i mobilitat a 

escolars, aprenents, joves, estudiants i docents. Posarà èmfasi en la inclusió de persones amb menys 

oportunitats i reforçarà les oportunitats de cooperació transnacional per a les universitats i els centres 

d’educació i formació professional. Erasmus+ seguirà donant suport a la cooperació en matèria d’esport. La 

dotació del programa Erasmus+ serà de 21 208 milions d’euros per al període 2021-2027. 

Resiliència 

La dotació del programa rescEU amb càrrec al MFP serà d’1 106 milions d’euros. 

S’establirà un programa de Salut. La dotació del mencionat programa amb càrrec al MFP serà d’1 670 

milions d’euros. 

La dotació destinada al programa Europa Creativa amb càrrec al MFP serà de 1 642 milions d’euros i la 

dotació destinada al programa Justícia, Drets i Valors amb càrrec al MFP serà de 841 milions d’euros. 

L’import destinat a Eurojust serà, com a mínim, un 10% superior al nivell de 2020 en termes reals. 

Es garantirà un finançament adequat per a la Fiscalia Europea i per a la OLAF amb l’objectiu de garantir la 

protecció dels objectius financers de la Unió. 
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iii. Recursos naturals i medi ambient 

El finançament en aquest títol es centra en proporcionar valor afegit a través d’una política agrícola, 

marítima i pesquera modernitzada i sostenible, així com avançar en l’acció pel clima i promoure la protecció 

del medi ambient i la biodiversitat.  

Els crèdits de compromís de la política agrícola i marítima, així com l’acció mediambiental i climàtica, no 

excediran de 365.374 milions d’euros, dels quals 258.594 milions s’assignaran a despeses relacionades amb 

el mercat i pagaments directes. Els pagaments directes d’acord amb el Reglament 1307/2013 i al Reglament 

del Pla Estratègic de la PAC no superaran els 239.916 milions d’euros.  

Política Agrícola Comuna 

1. Una Política Agrícola Comuna (PAC) reformada i modernitzada garantirà l’accés a aliments segurs, d’alta 

qualitat, assequibles, nutritius i diversos, i donarà suport a la transició cap a un sector agrícola, 

econòmic, ambiental i socialment sostenible i orientat al mercat i desenvolupament de zones rurals.  

2. El Pla Estratègic de la PAC garantirà que es compleixin els objectius comuns establerts a nivell de la UE. El 

nou model d’entrega atorgarà més flexibilitat als Estats membres i contribuirà a la simplificació. La part 

de la despesa de la PAC que s’espera dedicar a l’acció climàtica serà del 40%.  

3. La Política Agrícola Comuna per al període 2021-2027 seguirà basant-se en l’estructura de dos pilars: 

a. Pilar I - Mesures de mercat i pagaments directes: proporcionarà suport directe als agricultors i 

finançarà les mesures de mercat. Contribuirà a un major nivell d’ambició ambiental i climàtic de 

la PAC i es finançarà en la seva totalitat pel pressupost de la UE. 

b. Pilar II – Desenvolupament rural: proporcionarà béns públics específics pel clima i el medi 

ambient, millorarà la competitivitat dels sectors agrícola i forestal, i promourà la diversificació de 

l’activitat econòmica i la qualitat de vida a les zones rurals. Aquestes mesures seran 

cofinançades pels Estats membres. 

Pilar I 

Convergència externa 

1. Continuarà la convergència externa dels pagaments directes. Tots els Estats membres amb pagaments 

directes per hectàrea per sota del 90% del promig de la UE tancaran el 50% de la bretxa entre el seu 

nivell actual promig de pagaments directes i el 90% del promig de la UE en sis passes iguals a partir de 

2020. Aquesta convergència es finançarà proporcionalment per tots els Estats membres. A més, tots els 

Estats membres tendra un nivell d’almenys 200 euros per hectàrea l’any 2022 i tots els Estats membres 

aconseguiran almenys 215 euros per hectàrea per a 2027.  

Limitació de pagaments directes per a grans agricultors 

La limitació de pagaments directes per als grans beneficiaris s’introduirà de forma voluntària al nivell de 

100.000 euros. S’aplicarà únicament al Suport Bàsic d’Ingressos per a la Sostenibilitat. Al aplicar la limitació, 
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els Estats membres poden restar de la quantitat de suport als ingressos bàsics per a la sostenibilitat per 

beneficiari tots els costs relacionats amb la mà d’obra.  

Reserva agrícola i disciplina pressupostària 

Reserva destinada a proporcionar suport al sector agrícola amb objectius de gestió o estabilització del 

mercat o en cas de crisis que afectin a la producció o distribució agrícola (reserva agrícola) s’establirà al 

principi de cada any en el Fons Europeu de Garantia Agrícola (FEAGA). L’import de la reserva agrícola serà de 

450 milions d’euros al començ de cada any del període 2021-2027. Els imports no utilitzats de la reserva per 

a crisis agrícoles durant l’exercici 2020 es transferiran a l’exercici 2021 per a establir la reserva. Els crèdits no 

compromeses de la reserva agrícola es transferiran per a finançar la reserva agrícola. En ca que es faci servir 

la reserva, s’emplenarà utilitzant els ingressos existents assignats al FEAGA, els marges disponibles sota el 

límit màxim del FEAGA o, com a darrer recurs, pel mecanisme de disciplina pressupostària.  

Flexibilitat entre pilars 

Els Estats membres poden decidir posar a disposició com ajuda addicional: 

a) Per les mesures en el marc de programació de desenvolupament rural finançades pel FEADER en els 

exercicis 2022-2027, fins al 25% dels seus límits màxims anuals establerts. Com a resultat, la quantitat 

corresponent ja no estarà disponible per atorgar pagaments directes. El llindar pot augmentar-se en 

15 punts percentuals, sempre que els Estats membres facin servir l’augment corresponents per a les 

intervencions finançades pel FEADER que abordin objectius específics relacionats amb el medi 

ambient i el clima, i en 2 punts percentuals, sempre que els Estats membres utilitzin l’augment 

corresponent per a les intervencions finançades pel FEADER per donar suport als joves agricultors.  

b) Fins al 25% de l’assignació de l’Estat membre per al FEADER en els exercicis 2022-2027 a l’assignació 

de l’Estat membre per a pagaments directes. Com a resultat, la quantitat corresponent no estarà 

disponible per al desenvolupament rural. El llindar pot augmentar-se al 30% per als Estats membres 

amb pagaments directes per hectàrea inferiors al 90% de la mitjana de la UE.  

Pilar II 

Distribució del suport al desenvolupament rural 

L’assignació del FEADER per al període 2021-2027 és de 77.850 milions d’euros, dels quals el 0,25% 

s’utilitzarà per a assistència tècnica de la Comissió. Per als Estats membres que enfrontin reptes particulars 

en el seu sector agrícola o que han invertit molta despesa del Pilar I o que necessitin transferir quantitats 

més altes al Pilar I per augmentar el grau de convergència, s’assignaran les següents quantitats: Bèlgica (100 

milions d’euros), Alemanya (650 milions d’euros), Irlanda (300 milions d’euros), Grècia (300 milions d’euros), 

Espanya (500 milions d’euros), França (1.600 milions d’euros), Croàcia (100 milions d’euros), Itàlia (500 

milions d’euros, Xipre (50 milions d’euros), Malta (50 milions d’euros), Àustria (250 milions d’euros), 

Eslovàquia (200 milions d’euros), Eslovènia (50 milions d’euros), Portugal (300 milions d’euros) i Finlàndia 

(400 milions d’euros).  
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Prefinançament del desenvolupament rural 

Un prefinançament inicial es pagarà en quotes de la següent manera: 

a) 2021: l’1% de l’import de l’ajuda del FEADER per a tot el període de duració del pla estratègic de la PAC. 

b) 2022: 1% de l’import de l’ajuda del FEADER per a tot el període de duració del pla estratègic de la PAC. 

c) 2023: 1% de l’import de l’ajuda del FEADER per a tot el període de duració del pla estratègic de la PAC.  

Percentatges de cofinançament de l’ajuda al desenvolupament rural 

La contribució percentual màxima que s’establirà en els plans estratègics de la PAC serà del: 

a) 80% de la despesa pública subvencionable a les regions ultraperifèriques i a les illes menors del mar 

Egeu. 

b) 85% de la despesa pública subvencionable a les regions menys desenvolupades. 

c) 60% de la despesa subvencionable per als pagaments requerits a zones amb limitacions naturals o 

regionals específics. 

d) 65% de la despesa subvencionable per als pagaments requerits a zones amb limitacions. 

e) 43% de la despesa pública subvencionable a les altres regions.  

La contribució percentual mínima del FEADER serà del 20%. S’aplicarà un percentatge de cofinançament 

superior, equivalent al 80%, per als compromisos mediambientals, climàtics i de gestió, per als 

desavantatges específics resultants de requisits específics obligatoris per a les inversions no productives, per 

a les ajudes d’Associació Europea per a la innovació. S’aplicarà un percentatge de cofinançament del 100% 

als fons transferits al FEADER. 

Normes d’alliberació de crèdits 

La Comissió alliberarà automàticament tota la part d’un compromís pressupostari per a intervencions de 

desenvolupament rural d’un pla estratègic de la PAC que, a 31 de desembre del segon exercici següent al del 

compromís pressupostari, no s’hagi utilitzat per a prefinançaments o per abonar pagaments a compte en 

relació amb la despesa efectuada.  

El finançament d’aquesta rúbrica també al Fons Europeu Marítim i de Pesca (MEMP), amb càrrec al qual es 

financen la política pesquera comú (PPC), la política marítima de la Unió i els compromisos internacionals 

assumits per la UE en relació amb la governança dels oceans. S’utilitzarà per tant per ajudes a la pesca i 

l’aqüicultura sostenibles, la conservació dels recursos biològics marins i les comunitats locals que depenen 

d’ells.  

Amb càrrec a aquesta rúbrica es finançarà així mateix el Programa de Medi Ambient i Acció pel Clima, que 

proporcionarà ajudes addicionals per a la conservació de la biodiversitat i la transformació de la UE en una 

societat neta, circular i eficient en la utilització dels recursos energètics.  

Per tal d’abordar les conseqüències socials i econòmiques de l’objectiu d’assolir la neutralitat climàtica, es 

crearà un Mecanisme de Transició Justa que inclourà un Fons de Transició Justa, amb una assignació per al 
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període 2021-2027 de 7.500 milions d’euros. El repartiment aplicat al Fons s’ajustarà a la proposta de la 

Comissió, i el seu accés estarà limitat al 50% de l’assignació nacional dels Estat membres que no s’hagin 

compromès a aconseguir l’objectiu de neutralitat climàtica d’aquí a 2050, i el 50% restant es facilitarà prèvia 

acceptació d’aquest compromís.  

iv. Migració i gestió de les fronteres 

Sota aquest títol es financen les mesures relacionades amb la gestió de fronteres exteriors, migració i asil. 

L’actuació coordinada a escala de la UE té un considerable valor afegit per la Unió, ja que el control efectiu 

de les fronteres exteriors és indispensable per garantir una gestió més eficient de la migració i un nivell 

elevat de seguretat interior, així com salvaguardar el principi de lliure circulació dins la UE. Els crèdits de 

compromís per aquest títol no excediran de 22.671 euros.  

Migració 

El Fons d’Asil i Migració donarà suport als Estats membres en la tasca de recepció dels sol·licitants d’asil i en 

l’aplicació de mesures d’integració. També donarà suport a l’elaboració d’una política comuna d’asil i 

immigració i facilitarà la gestió eficaç de la migració exterior, inclosos els retorns i la cooperació reforçada 

amb tercers països. S’aprofitaran les sinergies amb la política de cohesió i la política exterior.  

L’assignació del Fons d’Asil i Migració per al període 2021-2027 serà de 8.705 milions d’euros, que 

s’utilitzaran de la següent manera: 

a) 5.523 milions d’euros es destinaran als programes nacionals que s’executin en règim de gestió 

compartida. 

b) 3.182 milions d’euros es destinaran a l’instrument temàtic, que inclou un component específic i 

significatiu destinat a accions adoptades per abordar la migració exterior.  

Gestió de les fronteres 

El Fons per a la Gestió Integrada de les Fronteres proporcionarà ajudes per assumir la responsabilitat 

comuna de protecció de les fronteres exteriors i salvaguardar la lliure circulació de persones a la UE, i 

facilitarà el comerç legítim. S’augmentaran els imports fixes per a Xipre, Malta i Grècia a 25 milions d’euros 

en el Fons d’Asil i Migració i a 25 milions en el Fons per a la Gestió Integrada de Fronteres. 

L’assignació del Fons per a la Gestió Integrada de les Fronteres per al període 2021-2027 serà de 5.505 

milions d’euros, que s’utilitzaran de al següent manera: 

a) 893 milions d’euros es destinaran a l’instrument de suport financer per a equipament de control 

duaner. 

b) 4.612 es destinaran a l’Instrument de Suport Financer a la Gestió de Fronteres i Visats, dels quals: 

a. 3.228 milions es destinaran a programes efectuats en règim de gestió compartida, dels quals 

189 milions correspondran al règim de trànsit especial. 
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b. 1.384 milions es destinaran a l’instrument temàtic, que inclou un component específic i 

significatiu destinat a accions adaptades per abordar la migració exterior.  

Aquestes mesures es complementaran amb mesures de reforç de l’Agència Europea de la Guàrdia de 

Fronteres i Costes, per la qual es fixa una dotació de 5.148 milions d’euros, i amb l’augment de les 

contribucions en espècie dels Estats membres per donar suport als Estats en primera línia.  

v. Seguretat i defensa 

Aquest títol es correspon a programes de seguretat i defensa en els que la cooperació a escala de la UE 

presenta un gran valor afegit, en expressió de la nova situació geopolítica i de les noves prioritats de la UE. 

Agrupa les accions relacionades amb la seguretat interior, la resposta a crisis i desmantellament 

d’instal·lacions nuclears, així com accions en l’àmbit de la defensa.  

El volum de compromisos per aquesta rúbrica no excedirà de 13.185 milions d’euros.  

Seguretat 

Sota aquesta rúbrica es finançarà el Fons de Seguretat Interior, que contribuirà a garantir un alt nivell de 

seguretat a la UE, en particular prevenint i combatent el terrorisme i la radicalització, la delinqüència greu i 

organitzada i la delinqüència cibernètica, així com prestant assistència i protecció a les víctimes. Es 

finançaran també accions dirigides a la gestió de la migració exterior en relació amb la lluita contra la 

migració il·legal i el tractament d’éssers humans.  

L’assignació del Fons de Seguretat Interior per al període 2021-2027 serà de 1.705 milions, que es repartiran 

de la següent manera: 

a) 1.194 milions d’euros es destinaran als programes nacionals que s’executin en règim de gestió 

compartida. 

b) 511 milions es destinaran a l’instrument temàtic, que inclou un component específic i significatiu 

destinat a accions adaptades per abordar la migració exterior.  

A més es destinaran 448 milions d’euros a la seguretat nuclear i desmantellament de les pròpies 

instal·lacions de la UE. L’import destinat a Europol serà, com a mínim, un 10% superior al nivell de 2020.  

Defensa 

El finançament a càrrec d’aquesta rúbrica inclourà una contribució financera de 7.014 milions d’euros per al 

Fons Europeu de Defensa, que té per objecte promoure la competitivitat, eficiència i capacitat d’innovació 

de la base industrial i tecnològica europea de la defensa, mitjançant ajudes per accions col·laboratives i de 

cooperació transfronterera a tota la Unió. La concepció del programa garantirà la participació d’empreses de 

defensa de totes les mides i de tota la UE, reforçant i millorant les cadenes de valor i subministrament de la 

defensa. Contribuirà a l’autonomia estratègica de la UE i augmentarà la capacitat de treballar amb socis 

estratègics i de donar suport a projectes coherents amb les prioritats en matèria de capacitats de defensa.  
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Es destinarà una contribució financera de 1.500 milions d’euros al Mecanisme “Connectar Europa” per 

adequar les xarxes transeuropees de transport a les necessitats de mobilitat militars.  

vi. Veïnatge i resta del món 

Aquesta rúbrica finança l’acció exterior i l’assistència de la UE als països que es preparen per l’adhesió. 

Gràcies a una major coordinació entre les polítiques exteriors i interiors, es garantirà la correcta aplicació de 

l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, l’Acord de París sobre el Canvi Climàtic, l’Estratègia 

Global de la UE, el Consens Europeu en matèria de Desenvolupament i la política europea de veïnatge, així 

com la dimensió exterior de la migració. També s’inclouran en aquesta rúbrica les despeses per a l’Àfrica 

subsahariana, el Carib i el Pacífic, actualment finançats amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament.  

Els crèdits de compromís per aquesta rúbrica no excediran de 98.419 euros.  

Acció Exterior 

Amb la finalitat d’augmentar la coherència, transparència, flexibilitat i eficàcia de la cooperació exterior de la 

UE, la majoria d’instruments existents es fusionaran en un Instrument de Veïnatge, Desenvolupament i 

Cooperació Internacional amb una dotació financera de 70.800 milions d’euros, dels quals: 

a) Programes geogràfics: 53.805 milions, dels quals almenys 17.217 milions per al veïnatge, mantenint 

un equilibri geogràfic adequat, i almenys 26.000 euros per a l’Àfrica subsahariana.  

b) 5.665 milions per a programes temàtics. 

c) 2.835 milions per accions de resposta ràpida. 

d) 8.495 per a la reserva per a nous reptes i prioritats per fer front a imprevists, noves necessitats o 

promoure noves iniciatives i prioritats internacionals o de la UE.  

En condicions similars a les de l’actual Fons Europeu de Desenvolupament i per al període 2021-2017, els 

crèdits de compromís i de pagament no utilitzats es prorrogaran automàticament a l’exercici següent, i els 

crèdits alliberats no es podran tornar a designar com a disponibles.  

El finançament exterior estarà subjecte a normes de condicionalitat, inclosa la destinada a respectar els 

principis de la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional.  

L’assignació per a l’Instrument d’Ajuda Humanitària ascendirà a 9.760 milions d’euros.  

L’acció exterior també finançarà una contribució financera de 2.375 milions d’euros per a la política exterior i 

de seguretat comuna, i de 444 milions per a països i territoris d’ultramar.  

Ajuda de preadhesió 

L’assignació per a l’Instrument de preadhesió, que dona suport als beneficiaris en el seu avanç cap al 

compliment dels criteris d’adhesió, serà de 12.565 euros.  

Fons Europeu de Suport a la Pau 
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Es crearà un Fons Europeu de Suport a la Pau com a instrument extra-pressupostari per a finançar accions en 

l’àmbit de la seguretat i la defensa que podrà decidir el Consell. El límit financer per a aquest Fons per al 

període 2021-2027 serà de 5.000 milions d’euros i es finançarà com una partida pressupostària fora del MFP 

mitjançant contribucions dels Estats membres segons una clau de repartiment basada en la RNB.  

vii. Administració pública europea 

Una administració pública europea altament professional, seleccionada amb la base geogràfica més àmplia 

possible, té un paper crucial a l’hora d’ajudar a la UE i complir les seves prioritats. En el context d’una Unió 

de vint-i-set Estats membres, és necessari millorar l’eficiència i l’eficàcia de l’administració pública europea. 

Els crèdits de compromís per aquesta rúbrica, composta per les despeses administratives de les institucions, 

les escoles europees i les pensions, no excediran de 73.102 milions d’euros.  

Les despeses de suport al programa han de seguir vinculades a les despeses operatives dins les dotacions del 

programa o els àmbits polítics respectius. Per tal d’augmentar la transparència i el control, les despeses 

administratives i de suport al programa han de supervisar-se i notificar-se a totes les rúbriques amb 

regularitat i de manera global. Totes les institucions de la UE han d’adoptar un plantejament global i 

específic per estudiar el número de membres del personal i es convida a reduir les despeses administratives 

sempre que sigui possible. Les institucions, organismes i agències de la EU han de realitzar periòdicament 

una avaluació del personal que garanteixi la optimització dels recursos del personal en el nivell actual i han 

de seguir intentant millorar l’eficiència de les despeses no salarials.  

Flexibilitat: instruments especials temàtics  

S’oferirà certa flexibilitat mitjançant instruments especials temàtics específics que proporcionen mitjans de 

finançament addicionals per atendre a determinades situacions imprevists, de manera que s’han de definir 

criteris clars per a la seva utilització. És necessari evitar duplicacions entre diferents instruments i programes 

de despesa.  

Sens perjudici de l’Instrument de Marge Únic, l’import total màxim dels instruments especials per a 2021-

2027 fora dels límits màxims serà de 20.106 euros, quantitat que permetrà enfrontar noves prioritats i 

imprevists en vista de la ràpida evolució de la situació després de la COVID-19. D’aquest total, 5.000 milions 

estaran disponibles per a la nova reserva d’ajustament al Brexit que es crearà per tal de contrarestar els 

perjudicis derivats de la sortida del Regne Unit de la UE.  

L’import màxim anual del Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització, un instrument de solidaritat i auxili 

d’emergència que proporciona ajuda puntual a treballadors acomiadats com a conseqüència de 

reestructuracions derivades de la globalització, no excedirà de 186 milions d’euros. Els imports es 

mobilitzaran per damunt els límits màxims establerts en el MFP per als compromisos i pagaments.  

Una nova dotació de la Reserva per a la Solidaritat i Ajudes d’Emergència ha de servir per cobrir el Fons de 

Solidaritat de la UE i la Reserva per a Ajudes d’Emergència. Podrà fer-se servir per a respondre a situacions 
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d’emergència causades per grans catàstrofes en el marc del Fons de Solidaritat de la UE, així com respondre 

ràpidament a necessitats d’emergència específiques que sorgeixin a conseqüència d’esdeveniments 

imprevisibles. L’import anual de la Reserva queda fixat en 1.200 euros. La decisió sobre les transferències 

per permetre la seva mobilització serà presa pel Parlament Europeu i el Consell a proposta de la Comissió. 

L’import anual es podrà utilitzar fins l’exercici n+1. En primer lloc es recorrerà a l’import resultant de 

l’exercici anterior (els imports es mobilitzaran per damunt dels límits màxims establerts al MFP per als 

compromisos i pagaments). L’1 d’octubre de cada any seguirà estant disponible, com a mínim la quarta part 

de l’import anual per a l’exercici n, per tal de cobrir les necessitats que puguin sorgir. A partir de l’1 

d’octubre, es podrà mobilitzar la part restant de l’import disponible.  

Flexibilitat: instruments especials no temàtics 

El marge global per a compromisos, el marge global per a pagaments i el marge per a imprevists seran 

substituïts per un Instrument de Marge Únic, que podrà utilitzar compromisos o pagaments: 

a) En primera instància, mitjançant els marges d’una o més rúbriques del MFP que hagin quedat 

disponibles sota els límits màxims del MFP d’exercicis anteriors a partir de l’any 2021, que es designaran 

com a disponibles en els anys 2022-2027 i es compensaran plenament amb els marges dels anys 

anteriors respectius. 

b) Únicament en cas que els imports disponibles d’acord amb l’apartat anterior siguin insuficients i, en 

darrera instància, mitjançant un import addicional que es deduirà íntegrament dels marges 

corresponents als exercicis actuals o futurs.  

A excepció dels marges de pagament esmentats en el primer apartat, es podran mobilitzar imports per 

damunt dels límits màxims anuals respectius en relació amb un pressupost rectificatiu o anual per permetre 

el finançament de despeses imprevistes específiques que no podrien finançar-se en el marc dels límits 

màxims disponibles.  

L’import anual total mobilitzat per a aquest instrument en relació amb un pressupost rectificatiu o anual no 

excedirà del 0,04% de la RNB de la UE en compromisos i del 0,03% de la RNB de la UE en pagaments, i serà 

coherent amb el límit màxim dels recursos propis. A més, l’ajust a l’alça anual del límit màxim de pagaments 

no excedirà dels següents imports per als anys 2025-2027 en comparació amb el límit màxim inicial de 

pagament dels exercicis considerats: 

a) 2025: 8.000 milions d’euros. 

b) 2026: 13.000 milions d’euros. 

c) 2027: 15.000 milions d’euros. 

L’Instrument de Flexibilitat serà un instrument no temàtic per permetre el finançament de despeses 

imprevistes específiques en els compromisos i pagaments corresponents que no podrien ser finançats d’altra 

manera. El límit màxim anual de l’Instrument de Flexibilitat quedarà fixat en 772 milions d’euros, i l’import 

anual es podrà utilitzar fins l’exercici n+2. Els instruments especials no rebran finançament de l’alliberació de 

crèdits.  
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c. Ingressos 

Les disposicions en matèria de recursos propis s’hauran de guiar pels objectius generals de transparència i 

equitat i basar-se en un repartiment equitatiu de la càrrega. La quantitat total de recursos propis assignats al 

pressupost de la UE per a finançar crèdits de pagament anuals no excedirà de l’1,40% de la suma de totes les 

RNB dels Estats membres.  

El nou sistema de recursos propis de la UE entrarà en vigor el primer dia del primer mes següent al de la 

recepció de la notificació de la finalització dels procediments per a la seva adopció pel darrer Estat membre. 

Tots els seus elements seran d’aplicació amb caràcter retroactiu a partir de l’1 de gener de 2021.  

Recursos propis tradicionals 

A partir de l’1 de gener de 2021, els Estats membres retindran en concepte de despeses de recaptació el 25% 

de les sumes recaptades. El recurs propi basat en l’IVA actual es substituirà pel mètode simplificat i millorat 

de la Comissió, amb un tipus uniforme del 0,3% que s’aplicarà a les bases IVA de tots els Estats membres. La 

base IVA que es tindrà en compte a tal efecte per cada Estat membre no excedirà del 50% de la RNB.  

Nous recursos propis 

Durant els propers anys, la UE reformarà el sistema de recursos propis i n’instaurarà de nous.  

La primera mesura, aplicable a partir de 2021, serà la instauració d’un nou recurs propi compost per una 

proporció dels ingressos obtinguts mitjançant una contribució nacional calculada segon el pes dels residus 

d’envasos de plàstic que no es reciclen, amb un tipus de referència de 0,8 euros per kg, juntament amb un 

mecanisme destinat a evitar un efecte exclusivament regressiu en les contribucions nacionals.  

En el primer semestre de 2021, la Comissió presentarà propostes relatives a un mecanisme d’ajust en 

frontera de les emissions de carboni i un impost digital, per a instaurar no més tard de gener de 2023.  

La UE, en el transcurs del proper MFP, treballarà per a instaurar altres recursos propis, entre els que es 

podria trobar un impost sobre les transaccions financeres. Els ingressos generats pels nous recursos propis 

instaurats després de 2021 s’utilitzaran per al reemborsament anticipats dels préstecs contrets en el marc de 

NGEU.  

Recurs propi basat en la RNB 

El mètode consistent en aplicar un tipus uniforme de referència per a determinar les contribucions dels 

Estats membres al recurs propi existent a partir de la RNB seguirà sense canvis, no obstant el següent: 

Per al període 2021-2027, la contribució anual basada en la RNB de Dinamarca, Països Baixos, Àustria i 

Suècia es reduirà mitjançant correccions a preu fet, i en el context de l’ajuda per a la recuperació i la 

resiliència, també es reduirà la d’Alemanya. S’aplicarà als Estats membres esmentats una reducció bruta de 

la seva contribució anual basada en la RNB de: 

a) Dinamarca: 377 milions d’euros. 
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b) Alemanya: 3.671 milions d’euros. 

c) Països Baixos: 1.921 milions d’euros. 

d) Àustria: 565 milions d’euros. 

e) Suècia: 1.069 milions d’euros.  

Les reduccions brutes seran finançades pels Estats membres en funció de la seva RNB.  

III. Transició 

No es realitzaran canvis al MFP 2014-2020. Però les dues Iniciatives d’Inversió en Resposta al Coronavirus 

són elements importants a curt termini per a donar resposta a la crisi. A més a més, atenent les 

circumstàncies excepcionals actuals, les accions corresponents iniciades des de l’1 de febrer de 2020 han de 

poder optar a finançament a càrrec de REACT-EU i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, sempre que 

persegueixin objectius dels programes respectius. 

IV. Properes etapes 

El Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu hauran de negociar per tal de finalitzar els treballs 

relatius a tots els actes jurídics de conformitat amb les bases jurídiques pertinents i amb caràcter 

excepcionalment urgent per tal de garantir que la UE pugui donar resposta a la crisi. 

Una vegada s’adopti la Decisió sobre els recursos propis, els Estats membres hauran de procedir a la seva 

aprovació l’abans possible de conformitat amb els seus respectius requisits constitucionals. 

 

Per a trobar l’enllaç amb les conclusions podeu fer clic aquí i per a més informació sobre el Consell Europeu 

podeu fer clic aquí. 

https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-21/
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