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El 17 de desembre de 2020, després de l’aprovació per part del Parlament Europeu, el 

Consell1 va adoptar el reglament que estableix el marc financer plurianual de la UE per 

al període 2021-2027. 

El reglament preveu un pressupost a llarg termini d’un bilió setanta-quatre mil tres-cents 

milions d'euros (1.074.300.000.000 €), segons preus de 2018, inclosa la integració del 

Fons Europeu de Desenvolupament. Juntament amb l’instrument de recuperació Next 

Generation EU, de 750.000 milions d’euros, permetrà a la UE disposar d’un finançament 

sense precedents d’1,8 bilions d’euros durant els propers anys per donar suport a la 

recuperació de la pandèmia de la COVID-19 i les prioritats a llarg termini de la UE en els 

diversos àmbits d’actuació. 

El proper pressupost a llarg termini cobrirà set àrees de despesa. Proporcionarà el marc 

per al finançament de gairebé quaranta programes de despesa de la UE en els pròxims 

set anys2. 

 Crèdits de compromís a preus de 2018 (en milions 

d’euros) 

Marc financer 

plurianual 

2021-2027 

Next 

Generation EU 

Total 

1. Mercat únic, innovació i digitalització 132.781 10.600 143.381 

2. Cohesió, resiliència i valors 377.768 721.900 1.099.668 

3. Recursos naturals i medi ambient 356.374 17.500 373.874 

4. Migració i gestió de les fronteres 22.671 --- 22.671 

5. Seguretat i defensa 13.185 --- 13.185 

6. Veïnatge i cooperació mundial 98.419 --- 98.419 

7. Administració pública europea 73.102 --- 73.102 

TOTAL 1.074.300 750.000 1.824.300 

 

En el proper marc financer plurianual, el finançament de la UE es destinarà a prioritats 

noves i reforçades en tots els seus àmbits d’actuació, també a les transicions ecològica i 

digital. La política de cohesió i la política agrícola comuna seguiran rebent un 

finançament significatiu i s’actualitzaran per garantir que contribueixen de la millor 

manera possible a la recuperació econòmica d’Europa i als objectius ecològics i digitals 

de la UE. 

En total, al voltant d’un terç de la despesa de la UE amb càrrec al pressupost a llarg 

termini contribuirà a àmbits d’actuació nous i reforçats. El finançament en el marc del 

nou instrument de recuperació ajudarà els seus estats membres a abordar les 

                                                           
1 Nota de premsa del Consell de la Unió Europea de 17 de desembre de 2020. Vegeu: 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-

framework-for-2021-2027-adopted/ 

 
2 Per al detall de cadascuna de les set grans àrees de despesa, vegeu l’annex de les pàgines 4, 5 i 6 d’aquest 

document. 
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conseqüències de la crisi de la COVID-19 i a estimular-ne així la modernització i la 

resiliència. 

La UE destinarà 132.800 milions d’euros a l’àmbit de despesa «Mercat únic, innovació i 

sector digital», i 377.800 milions a «Cohesió, resiliència i valors». Aquests imports 

s’incrementaran fins a arribar, respectivament, a 143.400 milions i a un bilió noranta-

nou mil set-cents milions d’euros (1.099.700.000.000 €), amb finançament addicional 

procedent de Next Generation EU, també per als préstecs als estats membres. 356.400 

milions d’euros més de finançament es destinaran a l’àmbit «Recursos naturals i medi 

ambient» (373.900 milions d’euros amb la contribució de Next Generation EU). 

La despesa en l’àmbit «Migració i gestió de les fronteres» ascendirà a 22.700 milions 

d’euros en els pròxims set anys, i en «Seguretat i defensa», a 13.200 milions. El 

finançament destinat a «Veïnatge i la resta del món» arribarà a 98.400 milions d’euros. 

Per tal de donar suport a la transició digital, s’estableix un nou programa de 

finançament, «Digital Europe», per promoure el desplegament a gran escala i l’adopció 

de tecnologies digitals clau, com ara aplicacions d’intel·ligència artificial i eines de 

ciberseguretat d’última generació. La línia digital del «Connecting Europe Facility» 

també obtindrà un impuls significatiu en el finançament. 

Un nou programa «EU4Health» proporcionarà una base sòlida per a l’acció de la UE en 

el camp de la salut basat en les lliçons apreses durant la pandèmia de la COVID-19. 

En el camp de la investigació i la innovació, el programa «Horizon Europe» es beneficiarà 

d’un augment significatiu un cop estigui disponible el finançament sobre la base de 

l’instrument de recuperació de la UE. 

El suport a la migració i la gestió de les fronteres també s’ha reforçat considerablement, 

en particular per sufragar fins a 10.000 guàrdies de fronteres que estaran a disposició 

de l’Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes d’aquí a 2027. En l’àmbit de la 

seguretat i la defensa, es crearà un nou fons europeu de defensa per promoure la 

competitivitat, l’eficàcia i la capacitat d’innovació de la base industrial i tecnològica de 

la defensa de la UE. 

També es reforçaran els programes per a joves, com ara «Erasmus+» i el Cos Europeu de 

Solidaritat, i s’espera que el programa «Erasmus+» tripliqui el nombre de participants 

durant el transcurs del nou marc financer plurianual. 

Per donar suport a les regions amb elevades emissions de carboni més vulnerables en la 

seva transició cap a una economia climàticament neutra, s’ha creat el nou Fons de 

Transició Justa, que rebrà finançament, tant amb càrrec al proper pressupost a llarg 

termini com amb càrrec a l’instrument de recuperació de la UE. 

Es preveu que la majoria dels programes sectorials de finançament de la UE s’adoptin a 

principis del 2021 i s’aplicaran amb caràcter retroactiu des de l’inici de 2021. 

Per a l’execució de l’instrument de recuperació Next Generation EU, la decisió sobre els 

recursos propis de la UE haurà de ser ratificada per tots els estats membres, de 
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conformitat amb els seus requisits constitucionals. D’acord amb aquesta decisió i amb 

caràcter excepcional, s’autoritzarà la Comissió a contreure temporalment emprèstits en 

els mercats de capitals per un valor màxim de 750.000 milions d’euros a preus de 2018 

per afrontar les conseqüències de la crisi ocasionada per la COVID- 19. 

La major part d’aquest finançament es canalitzarà a través d’un mecanisme de 

recuperació i resiliència de 672.500 milions d’euros que donarà suport a les inversions i 

les reformes públiques dels estats membres mitjançant subvencions i préstecs, ajudant-

los a abordar l’impacte econòmic i social de la pandèmia de la COVID-19, així com els 

reptes que plantegen les transicions ecològiques i digitals. 

 

Per a més informació: 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/ 
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