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II. GASTO ESTRATÉXICO
Neste apartado analízase, por unha parte, o período comunitario post 2020, e por
outra parte, detállanse as Axudas da UE correspondentes aos Fondos que se integran nos
orzamentos da C.A. de Galicia para 2018.

II.1.

O PERÍODO COMUNITARIO POST 2020

Iníciase en 2017 na UE un período de amplo debate sobre o futuro de Europa que
se desenvolverá a través da Comisión Europea, o Parlamento Europeo, os parlamentos
nacionais, as autoridades locais e rexionais e a sociedade civil en xeral.
A medida que nos acheguemos ao final do ano 2020 teranse que resolver certas
dúbidas que existen actualmente sobre as reformas financeiras e das políticas comunitarias
para despois de 2020, por exemplo do Marco Financeiro Plurianual da UE, da política de
cohesión, da PAC, da marítimo e pesqueira, de defensa, etc. En definitiva iranse establecendo normas, orientacións, directrices e regulamentos que marcarán o futuro marco post
2020.
A continuación analízanse brevemente os 6 documentos que constitúen as primeiras reflexións tuteladas pola Comisión achega do futuro da Unión Europea despois de 2020:
•

O libro Branco sobre o Futuro de Europa.

•

Documento de Reflexión sobre a Dimensión Social de Europa.

•

Documento de Reflexión sobre o Encanamento da Globalización.

•

Documento de Reflexión sobre a Profundización da Unión Económica e Monetaria.

•

Documento de Reflexión sobre o Futuro da Defensa Europea.

•

Documento de Reflexión sobre o Futuro das Finanzas da UE.

II.1.1. O libro branco sobre o futuro de Europa.
Comeza o período de debate o 1 de marzo de 2017, cando a Comisión Europea
presentou o Libro Branco sobre o futuro de Europa, que se configura como un documento de reflexións e escenarios para a Europa dos vinte e sete en 2025
e que trata de contribuír e impulsar o proxecto europeo. E no que sobresae unha data, a
de celebración de eleccións ao Parlamento Europeo, en xuño de 2019.
Lembrar que a actual UE naceu cando os 6 Estados membros fundadores asinaron os
Tratados de Roma hai 60 anos. A Unión ampliada ten unha poboación de 500 millóns
de cidadáns que viven en liberdade nunha das economías máis prósperas do mundo.
Actualmente, a UE constitúe un territorio onde se pode gozar dunha diversidade cultural,
de ideas e de tradicións, única, cunha extensión de 4 millóns de quilómetros cadrados.
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A inestabilidade nalgúns dos países veciños deu lugar á maior crise de refuxiados
desde a Segunda Guerra Mundial. Os atentados terroristas golpearon o corazón dalgunhas
cidades. Están a emerxer novas potencias mundiais, mentres que as antigas enfróntanse a
novas realidades.
Proporción da poboación europea na poboación mundial
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Fonte: Libro Branco sobre o Futuro de Europa

A situación actual non ten por que supoñer necesariamente unha limitación para o
futuro de Europa. A UE sempre estivo nunha encrucillada e sempre se adaptou e evolucionou.
Só nos últimos vinte e cinco anos, os Tratados de Maastricht, Ámsterdam e Niza
reformaron e transformaron profundamente unha Unión cuxo tamaño aumentou a máis
do dobre. O Tratado de Lisboa e a década de debate que o precedeu abriron un novo
capítulo da integración europea que ten aínda potencial por explotar.
O presente Libro Branco analiza os factores impulsores do cambio no próximo decenio e presenta 5 escenarios de como podería evolucionar Europa de
aquí a 2025, en función do camiño que se decida tomar.
En relación cos factores impulsores do cambio no próximo decenio, o Libro
Branco analiza de que forma evolucionará Europa no próximo decenio tendo en conta
algúns dos problemas e retos aos que se enfronta e o aproveitamento das novas oportunidades. Algúns destes retos son os seguintes:
•

Novas tecnoloxías. O impacto do maior uso da tecnoloxía e a automatización no
mercado de traballo e a industria.

•

Cambio climático. A necesidade de introducir solucións ambientais innovadoras no
mercado nacional e estranxeiro.
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•

Migración. A protección das nosas fronteiras, preservando ao mesmo tempo o dereito á libre circulación en Europa.

•

Ameazas á seguridade ás nosas portas e dentro da Unión. A acumulación de tropas
nas nosas fronteiras orientais, as guerras e o terrorismo en Oriente Medio e África.

•

Lugar cambiante de Europa nun mundo en evolución. A diminución da poboación e
do poder económico.

•

Legado da crise económica. O desemprego de longa duración, sobre todo entre os
mozos, e unha elevada débeda pública e privada.

•

Envellecemento da poboación. A necesidade de modernizar os nosos sistemas de
benestar social.

•

Aumento da retórica nacionalista e populista. A necesidade de recuperar a confianza
dos cidadáns, de estar á altura das expectativas e de crear consenso entre os Estados
membros.

Referente aos 5 escenarios posibles, estes resúmense brevemente a continuación. A Europa dos vinte e sete decidirá conxuntamente que combinación de elementos
dos cinco escenarios estima que contribuirá en maior medida á mellora do proxecto europeo en beneficio dos cidadáns.
Porcentaxe sobre PIB mundial
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Fonte: Libro Branco sobre o Futuro de Europa

Escenario 1: seguir igual. A EU-27 céntrase en cumprir o seu programa de reformas
positivas.
Nun escenario no que a UE-27 mantén o seu rumbo, esta céntrase na aplicación e
mellora do seu actual programa de reformas e onde as prioridades actualízanse periodicamente e en consecuencia vaise desenvolvendo a lexislación.
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Iso implica que se incide en ámbitos como o cambio climático, a estabilidade financeira e o desenvolvemento sustentable, que a Unión se centra no emprego, o crecemento e
o investimento, que se intensifica a loita contra o terrorismo e que profundase a cooperación en defensa en termos de investigación, industria e contratación conxunta.
Os efectos deste Escenario 1 nas políticas europeas son as seguintes:
--

No mercado único e comercio. Refórzase o mercado único, en particular no sector da enerxía e no sector dixital. A EU-27 busca acordos comerciais progresivos.

--

Na Unión Económica e Monetaria. O funcionamento da zona do euro vai mellorando progresivamente.

--

En Schengen, migración e seguridade. A cooperación na xestión das fronteiras
exteriores intensifícase gradualmente. Avances cara a un sistema común de asilo.
Mellora da coordinación en materia de seguridade.

--

En política exterior e defensa. Avánzase en falar cunha soa voz sobre os asuntos
exteriores. Cooperación máis estreita en materia de defensa.

--

No orzamento da UE. Modernízase parcialmente, para reflectir o programa de
reformas acordado na EU-27.

--

Na capacidade de obtención de resultados. O programa de acción positivo
arroxa resultados concretos. O proceso decisorio segue sendo difícil de entender.
A capacidade de obter resultados non sempre se corresponde coas expectativas.
Importacia das principais moedas mundiais

Fonte: Libro Branco sobre o Futuro de Europa

Escenario 2: só o mercado único. A Unión Europea vólvese a centrar gradualmente no
mercado único.
É un escenario en que a UE-27 non logra poñerse de acordo en facer máis en moitos
ámbitos políticos, vaise centrando na profundización de determinados aspectos crave do mercado único. Non hai vontade común de colaborar máis estreitamente en ámbitos como a migración, a seguridade ou a defensa. A cooperación en novas
cuestións de interese común xestiónase a miúdo de forma bilateral.
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Iso implica que existe perigo de integridade no Euro, que haxa desacordos internos
sobre o enfoque do comercio internacional, a migración e outros acordos de política exterior, que non se garante plenamente a libre circulación de capitais e mercadorías e que
se reduce a normativa comunitaria.
Os efectos deste Escenario 2 nas políticas europeas son as seguintes:
--

No mercado único e comercio. Refórzase o mercado único de bens e capitais.
As normas seguen diferindo. Non se garante plenamente a libre circulación de
persoas e servizos.

--

Na Unión Económica e Monetaria. A cooperación na zona do euro é limitada.

--

En Schengen, migración e seguridade. Non hai unha política única en materia de
migración ou asilo. A profundización da coordinación en materia de seguridade
abórdase bilateralmente. Os controis nas fronteiras interiores son máis sistemáticos.

--

En política exterior e defensa. Algunhas cuestións de política exterior abórdanse
cada vez máis de forma bilateral. A cooperación en defensa mantense como na
actualidade.

--

No orzamento da UE. Reorientase para financiar funcións esenciais necesarias
para o mercado único.

--

Na capacidade de obtención de resultados. O proceso decisorio é posiblemente
máis fácil de entender, pero a capacidade de actuar colectivamente é limitada. As
cuestións de interese común a miúdo deben resolverse de forma bilateral.

Escenario 3: Os que desexan facer máis, fan máis. A UE permite aos Estados membros
que o desexen unha maior colaboración en ámbitos específicos.
É un escenario onde se poderían formar grupos de Estados membros que
se poñen de acordo sobre disposicións legais e orzamentarias específicas
para intensificar a súa cooperación en determinados ámbitos. Mantense a situación
dos demais Estados membros, que conservan a posibilidade de unirse máis tarde a aqueles
que reforzaron a súa colaboración.
Iso implicaría un reforzo da cooperación industrial en tecnoloxías, produtos e servizos
de vangarda, unha cooperación máis estreita en asuntos de defensa, policía e intelixencia
e un aumento da colaboración en asuntos fiscais e sociais.
Os efectos deste Escenario 3 nas políticas europeas son as seguintes:
--

No mercado único e comercio. Como no Escenario 1, refórzase o mercado único e a EU-27 busca acordos comerciais progresivos.
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--

Na Unión Económica e Monetaria. Como no Escenario 1, excepto para un grupo
de países que intensifica a súa cooperación en ámbitos como a fiscalidade e as
normas sociais.

--

En Schengen, migración e seguridade. Como no Escenario 1, excepto para un
grupo de países que intensifica a súa cooperación en ámbitos como a seguridade
e a xustiza.

--

En política exterior e defensa. Como no Escenario 1, excepto para un grupo de
países que intensifica a súa cooperación en materia de defensa, centrándose na
coordinación militar e equipamentos comúns.

--

No orzamento da UE. Como no Escenario 1, algúns Estados membros facilitan
recursos orzamentarios suplementarios para os ámbitos específicos en que deciden facer máis.

--

Na capacidade de obtención de resultados. Como no Escenario 1, unha axenda
positiva de acción da EU-27 arroxa resultados. Algúns grupos conseguen máis
de forma conxunta en determinados ámbitos. A toma de decisións vólvese máis
complexa.
Gasto en defensa en millóns de dólares (2012 e previsión 2045)
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Fonte: Libro Branco sobre o Futuro de Europa

Escenario 4: facer menos pero de forma máis eficiente. A UE céntrase en aumentar e
acelerar os logros en determinados ámbitos, intervindo menos nos demais.
É un escenario en que a UE está máis centrada e é capaz de actuar con
maior rapidez e de forma máis decisiva nos ámbitos prioritarios que elixiu.
Iso implica unha maior cooperación entre as autoridades policiais e xudiciais, que se
ve facilitada por unha única Axencia Europea de Loita contra o Terrorismo, unha intensificación do traballo en ámbitos como a innovación, o comercio, a seguridade, a migración, a
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xestión das fronteiras e a defensa, e unha acción centrada na excelencia en I+D e en novos
proxectos de apoio á descarbonización e a dixitalización a escala da UE.
Os efectos deste Escenario 4 nas políticas europeas son as seguintes:
--

No mercado único e comercio. Fíxanse normas comúns mínimas, pero refórzase
a execución nos ámbitos regulados na UE. O comercio abórdase exclusivamente
na UE.

--

Na Unión económica e monetaria. Tómanse diversas medidas para consolidar a
zona do euro e garantir a súa estabilidade. A EU-27 actúa menos nalgunhas partes
das políticas sociais e de emprego.

--

En Schengen, migración e seguridade. Cooperación sistemática na xestión de
fronteiras, as políticas de asilo e a loita contra o terrorismo.

--

En política exterior e defensa. A UE fala cunha soa voz sobre todas as cuestións
de política exterior. Créase unha Unión Europea de Defensa.

--

No orzamento da UE. Redeseñar significativamente para acomodar as novas prioridades acordadas na EU-27.

--

Na capacidade de obtención de resultados. O acordo inicial sobre tarefas onde
priorizar ou abandonar constitúe un reto. Unha vez conseguido, o proceso decisorio pode ser máis fácil de entender. A UE actúa con maior rapidez e determinación nos ámbitos en que ten un papel máis importante.
Axuda humanitaria UE ao desenvolvemento.

Fonte: Libro Branco sobre o Futuro de Europa

Escenario 5: facer moito máis conxuntamente. A UE decide facer moito máis
conxuntamente en todos os ámbitos políticos.
É un escenario onde a cooperación entre todos os Estados membros vai
máis lonxe que nunca en todos os ámbitos. A zona euro consolídase. As decisións
tómanse rapidamente a escala europea e acelérase a súa execución.
Iso implica unha coordinación maior en materia fiscal, social e tributaria, así como
unha supervisión europea dos servizos financeiros. Dáse prioridade á defensa e a seguri-
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dade. Séguese liderando a loita mundial contra o cambio climático. Refórzase a migración,
a axuda humanitaria e a de desenvolvemento do mundo.
Os efectos deste Escenario 5 nas políticas europeas son as seguintes:
--

No mercado único e comercio. Refórzase o mercado único mediante a harmonización das normas e unha execución máis estrita. As relacións comerciais
xestiónanse na UE exclusivamente.

--

Na Unión Económica e Monetaria. Conséguese a unión económica, financeira e
orzamentaria como se prevía no Informe dos cinco presidentes, de xuño de 2015.

--

En Schengen, migración e seguridade. Como no Escenario 4, a cooperación en
materia de xestión de fronteiras, asilo e loita contra o terrorismo é sistemática.

--

En política exterior e defensa. Como no Escenario 4, a UE fala cunha soa voz
sobre todas as cuestións de política exterior. Créase unha Unión Europea de
Defensa.

--

No orzamento da UE. Modernízase e aumenta significativamente, apoiado por
recursos propios. Existe unha función de estabilización orzamentaria para a zona
do euro.

--

Na capacidade de obtención de resultados. O proceso decisorio é máis rápido e
a execución máis firme en xeral. Exponse cuestións de responsabilización para algúns que consideran que a UE absorbeu demasiado poder dos Estados membros.

II.1.2. Documento de reflexión sobre a dimensión social de Europa.
Este documento de reflexión, que foi publicado pola Comisión Europea o 26 de abril
de 2017, trata de debater como adaptar o modelo social aos retos actuais e
futuros da sociedade europea, tendo en conta as leccións aprendidas. Para iso,
debemos adoptar unha perspectiva a máis longo prazo e facer fronte ás transformacións
máis profundas na nosa economía e sociedade.
As realidades sociais de hoxe en Europa defiren considerablemente dependendo de onde vivamos e traballemos, manifestándose nos seguintes asuntos:
- Mentres Europa recupérase da crise global financeira e económica que comezou
en 2008, as diverxencias entre países e rexións persisten. Grazas ao apoio dos fondos
europeos, a converxencia entre nacións e rexións de Europa evolucionou positivamente
tanto no aspecto económico como no social, aínda que hoxe en día a converxencia desacelerouse considerablemente, e nalgúns casos parouse por completo.
Os indicadores económicos sobre o nivel de vida poñen de manifesto diferenzas
entre os países europeos. Actualmente, a economía volveu á senda do crecemento e as
taxas de desemprego están a reducirse en todos os Estados membros, debido, en
parte ao apoio brindado aos mozos a través da Garantía Xuvenil.
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- As taxas de emprego difiren duns países a outros. No 4º trimestre de 2016, a taxa de
emprego na UE recuperouse e alcanzou o 71%, o que supón traballo para 201 millóns de
persoas, das que 154 millóns son da zona do euro. O emprego de nova creación está relacionado principalmente co sector servizos. Aumenta o número de mulleres no mercado
de traballo, aínda que persisten brechas importantes en canto ao xénero.
Taxas de emprego en Europa. Ano 2016
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Fonte: Eurostat

•

Os sistemas de protección social difiren entre os países de Europa. En 2015, o gasto público en materia de protección social na UE representaba ao redor do 40 % do gasto
público total, case unha quinta parte do PIB.

•

Entre os parámetros principais que inflúen nas diferenzas dos sistemas de benestar
pódense citar a contía do orzamento dispoñible e a forma en que é asignado, a fonte
de financiamento, o grao de cobertura dos riscos para a poboación e o papel dos
interlocutores sociais. Na próspera sociedade europea, o risco de pobreza segue sendo
importante. Estímase que case unha cuarta parte da poboación da EU-27 está en risco
de pobreza ou exclusión social.

•

A educación e as competencias son factores que influirán cada vez máis no
futuro das nosas sociedades e economías. Resulta preocupante que en toda Europa
ao redor dun cuarto da poboación adulta teña problemas para ler e escribir ou unha
escasa capacidade de cálculo, e que case a metade careza de competencias dixitais
suficientes.
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Porcentaxe de persoas de 15 anos con baixo ou alto rendemento

Fonte: OECD, Program for International Student Assessment (PISA), 2015

Os factores impulsores do cambio de aquí ata 2025. O tecido social de
Europa cambiou substancialmente ao longo da última década, e unha serie de factores a
nivel mundial están a incidir profundamente na forma en que vivimos e traballamos. Estas
tendencias son en gran medida irreversibles e é probable que nos próximos anos acelérense nos vinte e sete Estados membros. Exporán numerosos retos comúns, pero tamén
crearán novas oportunidades.
- A poboación europea está a cambiar rapidamente. A combinación dunha
crecente esperanza de vida e unhas taxas de fertilidade á baixa tradúcese nun forte envellecemento da nosa sociedade. De aquí a 2050, case un terzo dos europeos terán 65 anos
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ou máis, mentres que hoxe só representan menos dunha quinta parte. O envellecemento
crea novas necesidades que é preciso satisfacer, por exemplo os novos custos sanitarios e
o impacto das pensións. Estes factores incidirán na sustentabilidade financeira
dos nosos sistemas de protección social, o que, á súa vez, terá repercusións na situación
orzamentaria dos países.
Idade media por rexión do mundo. A poboación da UE será a máis vella do mundo de aquí a 2030
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Fonte: Documento de Reflexión sobre a Dimensión Social de Europa

- A aparición de novos estilos de vida e de novas dinámicas territoriais,
hábitos de consumo e condicións de vivenda.
Os nosos estilos de vida cambiantes van acompañados de separacións conxugais,
diferentes tipos de relacións e un enfraquecemento dos vínculos da familia ampliada.
Iso entraña riscos crecentes de illamento social e unha menor estabilidade. En 2015, os
fogares unipersoais representaban un terzo do conxunto dos fogares da UE e só un terzo
dos fogares estaba composto de máis de dúas persoas.
A igualdade de xénero dista moito de ser unha realidade, aínda que se segue
avanzando neste sentido.
Os grandes fluxos de persoas chegadas recentemente á UE, nun marco temporal relativamente breve, provocaron tensións en certas partes de Europa.
A sociedade europea é cada vez máis integradora grazas á facilidade coa que as
persoas poden viaxar, estudar, xubilarse e facer negocios entre elas, como consecuencia
da pertenza a un mercado único sen fronteiras.
Máis do 70% dos europeos vive en cidades. Aquí xorde outro reto crave, que
será facer o medio urbano máis inclusivo e accesible a fin de satisfacer as necesidades
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dunha poboación diversa, que inclúe a pais que traballan, persoas con discapacidade e
persoas de idade avanzada.
A sociedade faise máis complexa debido á transformación de vínculos tradicionais como a familia, o grupo social e a relixión. Paralelamente, xorden
novas formas de solidariedade, de compromiso social e de participación cidadá, en
particular a través de actividades culturais e recreativas e o uso das novas tecnoloxías.
- A vida laboral está a transformarse radicalmente polo efecto combinado
do progreso tecnolóxico, da globalización e da expansión do sector dos servizos.
No transcurso dunha ou dúas xeracións, o traballador europeo medio poderá pasar de ter o mesmo emprego ao longo de toda a súa vida a ter ata dez ao longo da súa
carreira profesional. Será máis fácil e máis habitual ter un traballo móbil ou teletraballar.
Aparecerán novas formas de contratos, maior mobilidade xeográfica e máis cambios de posto e de estatuto profesional.
Modernizaranse os sistemas educativos e as competencias para facer fronte ao ritmo da dixitalización e da evolución económica.
- A existencia de novos riscos sociais, tales como a calidade do emprego futuro, as remuneracións, a seguridade e as condicións do traballo, as redes de asistencia social,
as prestacións, a planificación da xubilación, o coidado dos nenos, a asistencia sanitaria,
a tensión, a depresión, a obesidade, a dependencia das tecnoloxías, o illamento social,
a delincuencia, ou a inseguridade, fan que estean en xogo a capacidade das autoridades, as empresas e os particulares para responder e adaptarse ás novas
circunstancias.
Isto esixirá unha maior formación continua aos europeos para resolver os
problemas de desfasamento entre a oferta e a demanda de cualificacións.
- O papel de Europa no ámbito social dependerá das decisións a nivel máis
amplo que adopte a UE-27 no seu conxunto.
Non existe un enfoque único para toda Europa, pero si que hai retos comúns e
unha necesidade común de actuar. Nunha época de cambios rápidos e constantes, debe prestarse especial atención ao empoderamiento dos individuos e á
construción de estruturas sociais máis resilientes, capaces de adaptarse con éxito ao longo
do tempo.
Os países de Europa poden aprender uns doutros. Desde as probas sobre a
renda básica universal en Finlandia á implantación dunha renda mínima garantida en Grecia,
hai unha tendencia crecente a probar novos modelos para axustarse ás novas realidades.

Obxectivos e programas

26

GASTO ESTRATÉXICO

Proxecto

2018

A UE non parte de cero. O Tratado de Roma xa incluía principios fundamentais
tales como a igualdade salarial entre homes e mulleres e o dereito dos traballadores para
desprazarse libremente a outro Estado membro. A orientación que fai a Unión aos países
incumbe a ámbitos diferentes, como a educación ou a asistencia sanitaria, pasando pola
política de mocidade, a igualdade de xénero, a loita contra a discriminación, o deporte ou
a coordinación das políticas económicas e orzamentarias no marco do Semestre Europeo.
As opcións para o futuro poderían ser 3:
■■ Limitar a dimensión social á libre circulación.
■■ Os que desexan facer máis no ámbito social fan máis.
■■ A UE-27 podería profundar na dimensión social conxuntamente.
A opción que se elixa terá implicacións máis aló do ámbito social, por exemplo na
competitividade de Europa, na súa capacidade para canalizar e moldear a globalización, na
estabilidade da unión económica e monetaria, na cohesión dentro da Unión e na solidariedade entre os seus cidadáns.
UE. Brechas de xénero en todos os ámbitos (2016)

Fonte: Comisión Europea

- Avanzar no debate.
Na súa diversidade, os países da EU-27 teñen a posibilidade de responder os retos
comúns de maneira individual e colectiva, sabendo que a responsabilidade de prepararse
de fronte o futuro está en gran medida nas súas mans.
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Posibles incidencias das políticas de benestar na redución das desigualdades (En porcentaxe, 2014)
35

20
18

30

16
25

14
12

20

10
15

8
6

10

4
5
0

2
IE DK FI BE SE SI AT NL LU HU FR DE HR CZ MT SK ES PT LT CY PL EE BG RO IT LV EL

0

Redución da desigualdade de ingresos como resultado das prestacións sociais (%)
Gasto en prestacións sociais (% PIB) (escala dereita)

Fonte: Comisión Europea

O presente documento de reflexión ten por obxecto sentar as bases dun
debate que debería aclarar dúas cuestións: ¿Qué retos deben afrontar conxuntamente os nosos países? ¿Qué valor engadido poden achegar os instrumentos
na UE neste esforzo?
Unha próxima data será o 17 de novembro de 2017 en Gotemburgo, onde a Comisión, xunto co Goberno sueco, está a preparar un cume social de debate para o
emprego e o crecemento xusto.

II.1.3. Documento de Reflexión sobre o Encanamento da Globalización.
Este documento de reflexión, que foi publicado pola Comisión Europea o 10 de
maio de 2017, ten por obxectivo facer unha avaliación xusta e fundamentada do que
a globalización significa para Europa e para os seus cidadáns.
Balance da globalización e os seus efectos. O mundo enfróntase a retos de
índole cada vez máis transnacional, xa se trate dos fluxos migratorios sen precedentes,
as ameazas terroristas, as crises financeiras, as pandemias ou o cambio climático. Incluso
os países máis grandes e máis ricos deixaron de poder facer fronte por si sos aos retos
que se lles expoñen. No mundo de hoxe, a cooperación mundial reviste cada vez maior
importancia.
- A globalización non é un fenómeno novo, pero está a cambiar rapidamente. A interacción mundial é un fenómeno secular, que reflicte o instinto humano
de buscar novas oportunidades, descubrir novos lugares e persoas e intercambiar ideas e
mercadorías. Na actualidade, estimulada polo rápido cambio tecnolóxico, a globalización baséase cada vez en maior medida no coñecemento. Avances tales como
internet e o auxe das economías emerxentes aceleraron os intercambios mundiais e transformaron a súa natureza. O comercio representa hoxe preto da metade do PIB mundial.
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A globalización, unha realidade da nosa época

Nota: Datos de 2016 ou últimos datos dispoñibles de 2015
Fonte: Mckinsey Global Institute, Nacións Unidas, Organización Mundial do Turismo, OCDE e Comisión

- É unha forza positiva que impulsa o cambio. Un mundo máis interconectado trouxo consigo novas oportunidades. Agora, as persoas viaxan, traballan, aprenden
e viven en distintos países. Interactúan na rede, compartindo as súas ideas, culturas e
experiencias.
As empresas que operan nos mercados internacionais logran manter a súa competitividade porque son capaces de aprender e adaptarse con maior rapidez. As exportacións europeas aumentaron en paralelo ao crecemento da demanda mundial dos bens
e servizos de alta calidade que proporcionamos.
As importacións tamén brindan aos consumidores europeos maiores posibilidades
de elección e prezos inferiores.
O investimento estranxeiro directo é unha fonte crave de capital e de transferencia de tecnoloxía. Moitas persoas procedentes de fóra da UE integráronse con éxito
nas nosas sociedades.
- A globalización tivo efectos positivos similares en todo o mundo. Axudou
a centos de millóns de persoas a saír da pobreza e permitiu que os países máis pobres
recuperen parcialmente o seu atraso. Desempeñou un papel importante no aumento da
estabilidade, a democracia e a paz.
- Retos que expón a globalización. Os seus beneficios distribúense de forma desigual entre as distintas persoas e rexións, algunhas das cales teñen máis dificultades para adaptarse aos cambios e á competencia que outras. Algúns gobernos e empresas
estranxeiros participaron en prácticas de comercio desleal.
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As grandes empresas poden aproveitar as lagoas existentes nas normas
internacionais e trasladar os beneficios a xurisdicións con fiscalidade reducida, en lugar
de tributar alí onde producen e venden.
Reduciuse o número de postos de traballo para as persoas con menor nivel de
cualificación, especialmente no sector da industria.
Salvo que se sigan adoptando medidas a nivel político, existe o risco de que a globalización agrave o efecto dos avances tecnolóxicos e a recente crise económica e contribúa
a ampliar aínda máis as desigualdades e a polarización social.
Desigualdade fronte a apertura comercial

Fonte: Eurostat

A globalización terá unha aparencia moi diferente para 2025. Aínda estamos na fase inicial da transformación na que a dixitalización, os robots, a intelixencia artificial, a internet das cousas e a impresión en 3D revolucionarán a nosa maneira de producir,
traballar, desprazarnos e consumir.
•

Practicamente todos os sectores experimentarán cambios, en particular o
transporte, a enerxía, a industria agroalimentaria, as telecomunicacións, a distribución,
os servizos financeiros, a produción industrial e a asistencia sanitaria.

•

A automatización fai que os custos de man de obra perdan relevancia nas decisións sobre onde situar a produción. De feito, este fenómeno está contribuíndo a
que parte da fabricación volva a Europa. As tarefas sinxelas e repetitivas que poidan
automatizarse desaparecerán.

•

As tecnoloxías dixitais e o comercio electrónico aumentarán aínda máis as oportunidades transfronteirizas, mesmo para as empresas máis pequenas.
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•

Os retos relacionados coa xestión da privacidade, a protección dos datos, a ciberseguridade e a prevención dos abusos de poder de mercado aumentarán.

•

A brecha entre as rexións tecnoloxicamente máis e menos avanzadas podería ampliarse.

•

A porcentaxe de poboación itinerante será maior.

•

Grazas ás novas tecnoloxías, a poboación é máis consciente das oportunidades
existentes en todo o mundo. Tamén facilitan que se poida traballar a distancia, mesmo noutro país ou continente. A participación na man de obra mundial vai depender
menos de onde se viva que da rapidez e a calidade da conexión a internet.

Combater a tentación do illamento. No ronsel da crise económica e o rexeitamento da globalización xa fomos testemuñas dunha involución cara ao illamento, fenómeno que é grave nas rexións que se quedaron atrasadas.
•

Existe unha recente retardación do crecemento do comercio mundial, debido ao
rexurdir do proteccionismo dalgúns países que están a estudar maneiras de poñer
freo ás importacións, limitar a inmigración e favorecer a produción nacional.

•

A maioría dos cidadáns europeos recoñecen que o proteccionismo non protexe, aínda que quizá proporcione un alivio non duradeiro a curto prazo. Si péchanse
as fronteiras, outros farán o mesmo e sairían perdendo todos.

•

O proteccionismo traería consigo a perturbación da produción e incrementaría os
custos e os prezos en detrimento dos consumidores. As exportacións europeas
perderían competitividade, co que o emprego se vería ameazado.

•

Para canalizar mellor a globalización serán necesarias normas e institucións multilaterais que permitan aos países promover conxuntamente solucións comúns. Trátase en
definitiva de facer máis gobernanza mundial, que haberá de debater como levala
a cabo.
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Opinións dos europeos sobre a globalización

Fonte: Documento de Reflexión sobre o Encanamento da Globalización

Resposta de Europa no exterior.
- Europa coopera activamente no encanamento da globalización. A propia UE é un modelo de integración regulada e frutífera, que nos permite defender o
multilateralismo e unha orde baseada en normas. O obxectivo é conciliar a apertura de
mercados e avances tecnolóxicos coa proxección dos dereitos e benestar das persoas.
Como exemplos poden citarse a Axenda 2030 de Desenvolvemento Sustentable e os correspondentes obxectivos de desenvolvemento sustentable aprobados polas
Nacións Unidas en 2015, o acordo internacional vinculante de París para combater o
cambio climático, o compromiso adquirido polas Nacións Unidas en 2016 de desenvolver
unha política global para xestionar os grandes fluxos de migración e refuxiados, ou o novo
Acordo sobre Facilitación do Comercio da OMC.
Non só é necesario manter a actual orde mundial baseado en normas nun contexto
de desafíos sen precedentes, senón tamén seguir desenvolvéndoo.
- Pero son necesarios máis esforzos, xa que o código normativo mundial aínda presenta lagoas significativas. Algúns ámbitos, especialmente na economía dixital,
apenas están regulados. Noutros, as normas non establecen unhas condicións de competencia equitativas ou non atallan de maneira suficiente condutas desleais e daniñas, como
a evasión fiscal, a corrupción, a extracción de recursos, os fluxos financeiros ilícitos, as
subvencións públicas nocivas ou o dumping social.
- As dificultades vindeiras, en particular nun mundo multipolar, esixirán que
prosigamos e reforcemos a coordinación das políticas económicas para garantir un
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crecemento forte, sustentable, equilibrado e inclusivo. A cooperación multilateral cos
nosos socios mundiais segue sendo o enfoque que prefiren os europeos, e debe notarse
positivamente ao profundar en temas como a diplomacia económica europea, as normas
laborais e sociais ou o Plan de Investimentos Exteriores.
- Para manter a influencia europea no contexto dos cambios demográficos, económicos e políticos, cada vez resultaranos máis necesario axuntar as nosas forzas e falar
cunha soa voz. Para 2050, ningún país europeo figurará entre as oito maiores economías
do planeta.
- A UE debe actuar para restablecer unhas condicións de competencia
equitativas e actuar con determinación contra os países ou as empresas involucradas
en prácticas desleais. Para iso, e por exemplo, debe mellorar a aplicación dos acordos e
as normas vixentes, garantir o cumprimento estrito das propias normas da UE, aumentar
o investimento na xestión dos riscos aduaneiros de Europa ou seguir tomando medidas a
favor da transparencia e a xustiza social.
Os esforzos deben seguir para conseguir a creación dun Tribunal multilateral de
investimentos e un instrumento de contratación pública internacional.
Exportacións de bens e servizos en % do PIB

Fonte: Eurostat

Resposta de Europa no interior.
- Unhas políticas educativas e sociais sólidas son fundamentais para garantir a resiliencia e a distribución equitativa da riqueza.
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A igualdade de acceso a unha educación e formación de calidade é un medio
poderoso de redistribución da riqueza dentro da sociedade, o que contribúe tamén a
reforzar a cohesión social.
Débese avanzar nas competencias dixitais sólidas. O 90% dos postos de traballo xa requiren dispoñer polo menos de certo nivel de competencias dixitais.
- A maneira en que os Estados membros abordan as cuestións sociais
varía en gran medida. Exemplos de boas prácticas que están a funcionar son a formación profesional dual de Alemania, o modelo de flexiguridade dos Estados membros
escandinavos ou o sistema de ciberescolas de Estonia.
- A UE debe seguir coordinando as súas políticas económicas e sociais. O Semestre Europeo é un instrumento crave para a aplicación de políticas orzamentarias
e estruturais adecuadas. Exemplos que contribúen a fortalecer a educación e formación
e o emprego en Europa constitúeno os Fondos EIE e o Fondo Europeo de Adaptación á
Globalización.
- Necesítanse esforzos de gran calado para facer de Europa unha economía competitiva e innovadora. Iso require unha visión de futuro orientada á modernización da nosa economía que integre a dixitalización, a innovación tecnolóxica e social, a
descarbonización e a economía circular. Elementos esenciais son os seguintes:
--

Innovación. As empresas que ostentan o liderado tecnolóxico son cinco veces
máis produtivas que as demais, pero menos do 20 % das pemes do sector da fabricación utilizan as tecnoloxías avanzadas, polo que se deben redobrar os esforzos para acelerar a súa difusión. Un exemplo é o proxecto AERUS cofinanciado
por Horizonte 2020 que propicia o aforro de materiais e enerxía.

--

Investimento. Sobre todo para desenvolver infraestruturas esenciais no ámbito
dixital, a enerxía e o transporte, cofinanciadas tamén polas empresas innovadoras.
Exemplos que están a dar resultados concretos son o Plan de Investimentos para
Europa e a Banque Publique d´Investissement de Francia.

--

Políticas sectoriais, priorizando a transición da economía europea cara a un
modelo máis circular, dixitalizado e hipocarbónico. Un exemplo de desenvolvemento estratéxico constitúeo a Comunicación sobre a Axenda europea para a
economía colaborativa.

--

Regulación e fiscalidade. A elaboración de políticas debe ter un marco regulatorio sinxelo e intelixente que apoie a creación de empresas, en especial Pemes,
como ocorre en Dinamarca. As empresas deben tributar alí onde obteñen realmente os seus beneficios.

--

Necesítase unha estreita asociación comunitaria coas rexións máis
capacitadas, xa que os custos da globalización adoitan estar localizados. Por
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tanto, os investimentos deben facerse a escala local e rexional, a fin de que todas
as rexións poidan beneficiarse do mercado interior e superar mellor os retos da
globalización.
Débese modernizar a PAC e prestar atención especial ás comunidades rurais que
corren o risco de quedar atrasadas polo cambio demográfico.

II.1.4. Documento de Reflexión sobre a Profundización da Unión Económica e
Monetaria.
Este documento de reflexión, que foi publicado pola Comisión Europea o 31 de maio
de 2017, expón as posibles formas de profundar e completar a Unión Económica e Monetaria (UEM) ata o ano 2025. Para iso, establece os pasos concretos que
poderían darse ata a celebración das eleccións ao Parlamento Europeo en 2019, así como
unha serie de opcións para os anos seguintes.
O euro é a moeda de 19 Estados membros

Fonte: Comisión Europea

A nosa Unión Económica e Monetaria segue sendo insuficiente, sobre
todo en tres frontes:
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•

En primeiro lugar, aínda non foi capaz de corrixir suficientemente as disparidades
sociais e económicas que a crise xerou entre os membros da zona do euro e dentro
de cada un destes países.

•

En segundo lugar, estas forzas centrífugas veñen acompañadas por un elevado prezo
político e, no caso de que non se atope unha solución respecto diso, poderían debilitar o apoio dos cidadáns ao euro e crear diferentes percepcións sobre os retos, en
lugar dun consenso sobre unha visión de futuro.

•

Por último, aínda que a UEM é máis forte, todavía non está plenamente blindada.

O euro é máis que unha moeda. Hoxe en día, o euro é compartido por 340
millóns de europeos de 19 Estados membros.
•

Desde o seu lanzamento, o euro pasou a ser a segunda divisa máis utilizada
no mundo. Un total de 60 países e territorios, que representan 175 millóns suplementarios de persoas, vincularon as súas moedas, directa ou indirectamente, ao euro.

•

O funcionamento e o futuro da UEM é un asunto de interese para todos
os cidadáns europeos, independentemente do Estado membro ao que pertenzan
e incluídos os que se adhiran á zona do euro no futuro. Tras a saída do Reino Unido
da UE, as economías dos países da zona do euro supoñerán o 85 % do PIB total da
UE.
O euro é a segunda moeda máis importante do mundo
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Fonte: Banco Central Europeo, xuño de 2016

Historia do euro ata a data.
- A existencia do euro permite beneficios tanxibles para os cidadáns, as empresas e os Estados membros. O contexto xeral duns tipos de interese baixos permitiu ás familias e as empresas beneficiarse de créditos máis baratos nos últimos anos. Do
mesmo xeito, os Gobernos da zona do euro aforraron anualmente 50.000 millóns euros
en concepto de pago de intereses en comparación coa situación de hai algúns anos. Isto
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significa máis diñeiro dispoñible para reducir a débeda pública ou aumentar os investimentos públicos ou o gasto en educación.
- As duras leccións aprendidas durante a crise. A crise mundial iniciada
en 2007-2008 puxo de manifesto os puntos débiles da aínda nova moeda e golpeou á
zona do euro con especial dureza, os niveis de débeda pública aumentaron considerablemente, pasando de menos do 70 % do PIB antes da crise a unha media do 92 % en 2014.
A zona do euro experimentou unha recuperación provisional durante o período 2010-2011, pero que resultou ser de curta duración.
A prolongada recesión económica e as diverxencias entre os Estados
membros son o resultado de desequilibrios anteriores á crise e a deficiencias na forma
en que a UEM responde ás grandes perturbacións. Perdéronse millóns de postos de traballo e os salarios víronse sometidos a presión ao ser utilizados como unha das ferramentas
para restaurar a competitividade, reducindo aínda máis o poder adquisitivo dos fogares.
Variación do nivel do PIB real na zona do euro con respecto a 2008 (%)

Fonte: Eurostat

- Unha resposta decidida para volver encarrilar o euro. Mentres que o
Banco Central Europeo desempeñou o seu papel para mitigar os efectos da crise, as
demais institucións da UE tamén adoptaron medidas importantes para reforzar a integridade da zona do euro. Por exemplo, púxose en marcha un Mecanismo Europeo de
Estabilidade (MEDE) de tipo intergobernamental para apoiar aos Estados membros que
se enfrontaban a dificultades financeiras e creouse un novo sistema común de resolución
e supervisión bancaria.
- A UE estableceu novas medidas, como o impulso ao investimento, as reformas estruturais, a aplicación de políticas orzamentarias responsables, a potenciación
do Semestre Europeo, a posta en marcha dun novo Plan de Investimentos para Europa
(coñecido tamén como Plan Juncker) cunha mobilización prevista de 630.000 millóns de
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euros, e o reforzamento do mercado único nos ámbitos dos mercados de capitais, da
enerxía e de contidos dixitais.
- Os esforzos están a dar os seus froitos, pero aínda queda marxe para
melloras adicionais.
Actualmente, os avances son visibles en todas as frontes. A economía europea
entrou no seu quinto ano de recuperación, que está a alcanzar a todos os Estados membros da zona do euro e espérase que continúe a un ritmo constante este ano e o próximo. O emprego aumenta ao ritmo máis rápido desde que comezou a crise, pois desde
principios de 2013 creáronse máis de cinco millóns de postos de traballo na zona do euro.
O paro alcanzou o seu nivel máis baixo desde 2009 (9,5 % en marzo de 2017). A taxa de
emprego, superior ao 70 %, aproxímase a un récord histórico absoluto. O investimento
está repuntando. O déficit acumulado da zona do euro baixou desde unha media superior
ao 6 % do PIB en 2010 a un 1,4 % este ano. A débeda soberana na zona do euro tamén
empezou a diminuír.
A arquitectura da zona do euro é máis sólida que nunca, pero non debe
haber compracencia. Con todo, a crise non terminará mentres o desemprego siga sendo
tan elevado. Con 15,4 millóns de persoas sen traballo na zona do euro debemos servirnos
dos avances xa realizados para consolidar unha recuperación verdadeiramente forte e
sustentable.
Razóns para completar a Unión Económica e Monetaria. A pesar das melloras significativas dos últimos anos, subsisten un pesado legado da crise e retos para a
zona do euro. Anos dun crecemento baixo ou nulo crearon e acentuaron unhas importantes disparidades económicas e sociais. A crise tamén provocou a fragmentación do sector
financeiro dos Estados membros da zona do euro. Seguen existindo debilidades na
calidade das finanzas públicas e na xestión da zona do euro.
- Necesidade de facer fronte á persistencia das diverxencias económicas
e sociais. A tendencia cara á converxencia dos primeiros anos da moeda única demostrou ser parcialmente ilusoria.
A crise dos anos 2007-2008 puxo fin á converxencia e iniciou a tendencia diverxente, que só agora está a corrixirse lentamente.
Aínda que o desemprego diminúe en termos xerais, o seu nivel difire excesivamente en toda a zona do euro. Existen países, como España ou Grecia, que seguen tendo
taxas inaceptablemente altas, especialmente entre os mozos, con índices elevados de
desemprego estrutural.
Os baixos niveis de investimento, tanto público como privado, combinados
cunha escasa produtividade, poderían desembocar na polarización das situacións nacio-
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nais, que representan un importante lastre para os resultados da zona do euro no seu
conxunto.
Variación do nivel de investimento na zona do euro con respecto a 2008 (%)

Fonte: Eurostat

- Necesidade de abordar as demais fontes de vulnerabilidade financeira.
A crise supuxo un retroceso parcial na integración financeira conseguida desde a
introdución do euro. Aínda que a situación mellorou considerablemente desde a crise, a
interdependencia entre os riscos asociados ao sector bancario e os niveis de débeda soberana nacional seguen estando presentes na zona do euro.
- Necesidade de afrontar os elevados niveis de débeda e de incrementar
as capacidades de estabilización colectiva. A crise deu lugar a un acusado incremento dos niveis de débeda pública e privada, que agora se contiveron, pero que seguen
sendo elevados.
Os grandes volumes dos chamados “préstamos dubidosos” nalgunhas partes do
sector bancario, seguen sendo unha fonte de vulnerabilidade.
A crise puxo de manifesto os límites dos Estados membros para absorber individualmente o impacto das grandes perturbacións.
Requirirá tempo absorber os altos niveis de débeda pública, particularmente
se a recuperación é modesta e a inflación baixa.
As normas orzamentarias da UE (o Pacto de Estabilidade e Crecemento) reforzáronse ao longo dos anos, en particular para prestar maior atención aos niveis de
endebedamento. Así mesmo, a Comisión puxo maior énfase na orientación orzamentaria
da zona do euro no seu conxunto.

Obxectivos e programas

39

GASTO ESTRATÉXICO

Proxecto

2018

- Necesidade de aumentar a eficiencia e a transparencia da gobernanza da UEM. O deseño da arquitectura da UEM foi un proceso gradual durante os
últimos 30 anos. Aínda que a dirección estaba clara, non existía ningún plan xeral e único
desde o principio.
En primeiro lugar, a gobernanza da UEM segue estando desequilibrada en
moitos aspectos.
En segundo lugar, a arquitectura institucional da UEM é un complicado sistema mixto
que require unha maior transparencia e rendición de contas.
En terceiro lugar, o interese común da zona do euro aínda non está suficientemente representado no debate público nin na toma de decisións.
Reflexións sobre un posible camiño a seguir. Os Estados membros da zona
do euro forman un grupo heteroxéneo, pero se necesita un entendemento común único
ou definitivo sobre a mellor forma de avanzar na UEM. Agora o desafío consiste en
traducir as ideas en solucións prácticas e en seleccionar un camiño que sexa pragmático, pero, ao mesmo tempo, flexible e eficaz para todos.
•

Os principios reitores para a profundización da UEM. Son 4:
--

O emprego, o crecemento, a xustiza social, a converxencia económica e a estabilidade financeira.

--

A responsabilidade e a solidariedade, a redución e a repartición do risco van da
man.

--

A UEM e a súa finalización deben seguir estando abertas a todos os Estados
membros da UE.

--

O proceso de toma de decisións debe ser máis transparente e débese garantir a
responsabilidade democrática.

•

Secuenciación. Tendo en conta os diferentes puntos de vista sobre algunhas destas
cuestións, nun primeiro momento é importante debater e achar un amplo
consenso político sobre a dirección a seguir e establecer unha visión clara para
unha UEM máis profunda de aquí a 2025.

•

Unha auténtica Unión Financeira para avanzar en paralelo na redución
e a repartición do risco. É necesario achar un consenso sobre o camiño para
seguir, sobre todo en certos elementos antes de 2019 e máis aló de 2019.
--

¿Sobre que elementos debería chegarse a un acordo en 2019?

Debería darse prioridade a medidas para reducir aínda máis o risco. Respecto da
Unión Bancaria, seguen pendentes dous elementos crave, como son o mecanismo
común de protección orzamentaria para o Fondo Único de Resolución e un Sistema
Europeo de Garantía de Depósitos. O avance na Unión de Mercados de Capitais
(UMC) reviste suma importancia para axudar a lograr unhas fontes de financiamento
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para os fogares e as empresas que sexan máis innovadoras, viables e diversificadas. Unha
maior diversificación dos balances dos bancos axudaría a resolver o problema da
interconexión entre os bancos e os seus “países de orixe”. Unha posibilidade para promover esta maior diversificación podería ser o desenvolvemento dos chamados “Títulos
Apoiados por Bonos Soberanos” (TRBS).
--

Que elementos poderían considerarse máis aló de 2019?

Un activo europeo seguro, que sería un novo instrumento financeiro para a
emisión común da débeda, o que reforzaría a integración e a estabilidade financeira, comparable cos bonos do Tesouro de EE. UU.
A modificación do tratamento regulamentario da débeda soberana co
fin de relaxar a presión sobre a mesma, aínda que iso tería importantes repercusións no
funcionamento do sistema financeiro da zona do euro.
Principios reitores para a profundización da Unión Económica e Monetaria

Fonte: Comisión Europea

•

Lograr a reconverxencia nunha Unión Económica e Fiscal máis integrada. Trátase dunha cuestión crave que os Estados membros teñen que debater, debido a que diferentes conceptos de converxencia levan distintos instrumentos de
aplicación.
--

A integración económica europea brinda o marco adecuado para a converxencia.

--

As políticas económicas nacionais contan a efectos da converxencia, pero a súa
coordinación no marco do Semestre Europeo é esencial a fin de optimizar a súa eficacia.
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•

--

O reforzo dos vínculos entre as prioridades do Semestre Europeo e o uso dos
Fondos EIE.

--

Considerar a posibilidade de reforzar os mecanismos de estabilización do
orzamento da UE vixente.

--

Reforzar o nexo entre reformas políticas e o orzamento da UE.

--

A creación dunha función de estabilización macroeconómica para a zona
do euro, para poñela en marcha a máis tarde en 2025.

--

A capacidade da Asistencia técnica da UE podería utilizarse para axudar
aos Estados membros na aplicación de reformas específicas que son clave para a
converxencia e para lograr unhas estruturas económicas máis sólidas.

Consolidar a arquitectura da UEM e afianzar a responsabilidade democrática. Unha UEM máis forte só pode darse se os Estados membros aceptan compartir máis competencias e decisións sobre cuestións relacionadas coa zona do euro,
dentro dun marco legal común.
--

¿Qué marco político e xurídico quérese para a UEM?

Son posibles distintos modelos: Os Tratados da UE e as súas institucións, un enfoque intergobernamental ou unha combinación de ambos, como xa ocorre hoxe en día.
Está previsto que as disposicións pertinentes do Pacto Orzamentario intégrense na lexislación da UE.
A relación entre os países da zona do euro e os outros Estados membros
da UE é fundamental para o futuro da UEM.
--

¿Cómo promover o interese xeral da zona do euro?

Poderíase establecer un novo equilibrio entre a Comisión e o Eurogrupo.
Unha gobernanza interna máis forte da zona do euro debería reflectirse nunha
representación exterior cada vez máis unificada.
--

¿Cómo reforzar a responsabilidade democrática?

Completar a UEM implica tamén unha maior responsabilidade democrática e
unha maior transparencia con respecto a quen, que e cando se decide en todos os niveis
de gobernanza.
Na actualidade, os Tratados da UE non detallan a responsabilidade democrática sobre cuestións relacionadas coa zona do euro.
--

¿Qué institucións e normas necesítanse para unha auténtica UEM?

A idea dun Tesouro da Zona do Euro é obxecto de debate público.

Obxectivos e programas

42

GASTO ESTRATÉXICO

Proxecto

2018

Tamén se debate a idea dun Fondo Monetario Europeo co fin de dotar á zona
do euro de máis autonomía con respecto a outras institucións internacionais en materia
de estabilidade financeira.
Co tempo, tamén habería que revisar as normas orzamentarias da UE, xa que
se consideran moi complexas, o que dificulta a súa asunción e aplicación efectivas.
Transcorridos 15 anos desde a introdución do euro e 10 anos despois da irrupción da
crise, chegou o momento de reexaminar o lugar que a Unión debería ocupar no próximo
decenio e de sentar as bases comúns para ese futuro.

II.1.5. Documento de Reflexión sobre o Futuro da Defensa Europea.
Este documento de reflexión, que foi publicado pola Comisión o 7 de xuño de 2017,
esboza as opcións que se expoñen para avanzar cara á Unión de Seguridade
e Defensa Europeas.
Introdución.
A seguridade converteuse nunha das maiores preocupacións para os europeos, que esperan que a Unión os protexa e defenda, tanto no interior como no exterior. Despois de dúas guerras mundiais, que acabaron coa vida de 80 millóns de persoas,
a UE inspirouse nunha visión de paz duradeira.
Hoxe gozamos nas nosas vidas cotiás de oportunidades nunca vistas, pero tamén nos
enfrontamos a novos retos e ameazas. A paz e a seguridade interior xa non poden darse
por sentadas nun mundo no que as potencias mundiais e rexionais se rearman, os terroristas golpean o corazón das cidades europeas e doutras partes do mundo e os ciberataques
aumentan de forma exponencial.
A Unión constitúese así mesmo nunha plataforma única para coordinar as políticas
de seguridade e defensa con socios crave como a Organización do Tratado do Atlántico
Norte (OTAN) e as Nacións Unidas.
Tendencias crave.
Unha serie de tendencias estratéxicas, políticas, económicas e tecnolóxicas suxiren
que chegou o momento de que Europa adopte un cambio de rumbo no ámbito da seguridade e a defensa.
- Factores estratéxicos.
Tras décadas de paz en Europa, novas realidades están a emerxer dentro e fóra
das nosas fronteiras.
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Ao leste, os países enfróntanse a ameazas e vulnerabilidades militares, económicas,
políticas e relacionadas coa seguridade da subministración enerxética. Na outra beira do
Mediterráneo e en zonas do África subsahariana, a proliferación de espazos sen goberno
e de conflitos deixou un baleiro no que campan ás súas anchas terroristas e delincuentes.
O número de vítimas civís e refuxiados en todo o mundo aumentou drasticamente en todo o mundo, con máis de 60 millóns de persoas desprazadas.
Avanzar cara a autonomía estratéxica de Europa require gastar máis nas nosas
defensas, así como facelo mellor e de forma conxunta.
- Factores políticos.
Das sondaxes de opinión despréndese de forma inequívoca que a seguridade converteuse na principal preocupación da maioría dos cidadáns europeos, aínda que as
causas da inseguridade difiren dun Estado membro a outro.
Outras preocupacións e esixencias que teñen os cidadáns cos seus líderes europeos
están relacionadas coa situación económica, as finanzas e o custo da vida, co desemprego, coa delincuencia, coa influencia da UE no mundo, e co cambio climático e o medio
ambiente.
- Factores económicos e tecnolóxicos.
Os mercados de defensa están actualmente moi fragmentados, o que xera evidentes
ineficiencias. En comparación co gasto realizado, as capacidades de defensa producidas
son manifestamente limitadas e rexístranse diferenzas nas contribucións dos Estados membros á defensa europea.
A tensión entre as restricións orzamentarias e unhas prioridades políticas públicas que compiten entre si seguirá marcando a economía política de numerosos
Estados membros. A nivel mundial aumentará a competencia entre os actores industriais.
O cambio tecnolóxico tamén está a transformar dramaticamente a natureza e a
imaxe da seguridade e a defensa. Como exemplos pódense citar os macrodatos, a tecnoloxía da nube, os vehículos sen condutor ou a intelixencia artificial.
O gran aumento no número de usuarios da internet converteu a ciberdelincuencia e o uso da rede con fins terroristas nunha nova fronteira da guerra do século
XXI.
De fronte ao futuro e para asegurar a súa autonomía estratéxica, a eficacia da
seguridade e a defensa europea sustentarase nunha coordinación eficiente dos investimentos en investigación e desenvolvemento feitas pola UE e os seus Estados membros.
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Fonte: Eurobarómetro

Europa en 2025: cara a unha Unión de Seguridade e Defensa.
Están a impulsarse medidas destinadas a poñer en práctica a Estratexia Mundial no
ámbito da seguridade e a defensa, desenvolver relacións máis estreitas entre a UE e a
OTAN e capacitar aos Estados membros para que poidan emprender accións de investigación en materia de defensa e desenvolver xuntos capacidades neste ámbito.
Para iso será necesario realizar avances nunha seria de ámbitos:
•

Requírese unha maior cooperación na Unión Europea, en particular en materia de
defensa, respectando plenamente os dereitos constitucionais e responsabilidades de
cada país.

•

Unha Unión de Seguridade e Defensa debería estimular unha harmonización máis decidida das culturas estratéxicas, así como unha visión común de cales son as ameazas
que nos axexan e as respostas apropiadas. Requirirase unha maior solidariedade
financeira a nivel europeo.

•

Os europeos necesitan asumir unha maior responsabilidade pola súa propia seguridade. Como sucede actualmente, a UE e a OTAN seguirían coordinando as súas
accións. En paralelo, a UE achegaría o marco no que os 27 Estados membros tras o
Brexit, 21 dos cales son aliados da OTAN, reforzarían colectivamente a súa
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defensa e abordarían as carencias existentes. Desta forma, a EU-27 podería
facerse cargo da súa propia seguridade en maior medida e daría un paso de xigante
na contribución á paz e a seguridade internacionais.
•

É necesario incrementar a eficiencia do gasto en defensa e evitar as duplicacións
e os desequilibrios, para o que se necesita unha mellor coordinación dos Estados
membros. Aínda que o groso dos recursos financeiros seguirá procedendo de fontes
nacionais, a súa combinación cun Fondo Europeo de Defensa a gran escala permitirá
aos europeos gastar de forma máis racional e mellorar a rendibilidade.

•

Será necesario constituír un verdadeiro mercado único da defensa, que facilitaría
a investigación en áreas críticas e o xurdimento de empresas emerxentes con miras
ao desenvolvemento das tecnoloxías crave que Europa necesita para facer fronte aos
seus retos en materia de seguridade.

Para avanzar nas cuestións anteriores, cabe contemplar tres escenarios para
2025, que teñen carácter indicativo de debate e non prexulgan a posición da Comisión.
Escenario 1: Cooperación en seguridade e defensa. A EU-27 cooperaría en materia de
seguridade e defensa máis a miúdo que no pasado.
O detalle dos elementos que conforman este Escenario 1 son os seguintes:
•

Respecto dos principios. A UE complementa os esforzos dos Estados membros, a
solidariedade segue sendo ad hoc e interpretándose de maneira individual por parte
dos Estados membros.

•

As accións. Misións de desenvolvemento da capacidade, operacións de xestión de crises limitadas, maior intercambio de información, apoio da UE á resiliencia dos Estados
membros. A cooperación UE-OTAN sigue como ata agora.

•

As capacidades. Desenvolvemento de tecnoloxías crave específicas na UE, pero existen dificultades para manter capacidades en todo o espectro. Uso limitado do Fondo
Europeo de Defensa.

•

A eficiencia. Economías de escala iniciais.

Escenario 2: Seguridade e defensa compartidas. A EU-27 avanzaría cara a unha seguridade e unha defensa compartidas.
O detalle dos elementos que conforman este Escenario 2 son os seguintes:
•

Respecto dos principios. A UE complementa os esforzos dos Estados membros. A
solidariedade operativa e financeira entre Estados membros pasa a ser a norma.

•

As accións. Xestión de crise, desenvolvemento das capacidades e protección na interxección interior-exterior. Os Estados membros contrólanse/asisten mutuamente en
cuestións cibernéticas e comparten información, os gardas europeos de fronteiras e
costas protexen as fronteiras externas. Coordinación UE-OTAN en todo o espectro
de áreas de seguridade duras e brandas.
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•

As capacidades. Financiamento conxunto de capacidades crave e compra conxunta
de capacidades multinacionais apoiada polo Fondo Europeo de Defensa. Planificación
e desenvolvemento conxuntos das cadeas de valor.

•

A eficiencia. Importantes economías de escala no mercado da defensa a escala europea, condicións de financiamento favorable en toda a cadea de subministracións de
defensa.
Membros da UE e membros da OTAN (2017)

Fonte: Centro Europeo de Estratexia Política

Escenario 3: Defensa e seguridade comúns. A EU-27 profundaría máis na cooperación e
a integración en pos dunha defensa e unha seguridade comúns.
O detalle dos elementos que conforman este Escenario 3 son os seguintes:
•

Respecto dos principios. Solidariedade e asistencia mutua, defensa común de conformidade co previsto no Tratado.

•

As accións. Operacións executivas ambiciosas lideradas pola UE. Avaliación/control
conxunto das ameazas e planificación de continxencia. Ciberseguridade na UE. A
Garda Europea de Fronteiras e Costas contaría co apoio de forzas marítimas permanentes e dos recursos dos servizos de intelixencia europeos, como drons ou satélites.
Forza europea de protección civil. Ao servir de complemento á OTAN, a seguridade
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e a defensa comúns de Europa aumentarían a resiliencia de Europa e protexeríana
contra as diferentes formas de agresión contra a Unión.
•

As capacidades. Financiamento e contratación conxunta de capacidades co apoio do
orzamento da UE. Independencia tecnolóxica.

•

A eficiencia. Gasto en defensa eficiente grazas a un maior número de economías de
escala, especialización, compartición de activos militares custosos e innovación tecnolóxica destinada a reducir os custos de defensa, e equiparse mellor para facer fronte
á competencia internacional.

O camiño de reforzar a seguridade e defensa europeas xa se iniciou, pero son os
Estados membros os que deben superar vellas reservas e establecer o ritmo de avance
para protexer aos cidadáns europeos.

II.1.6. Documento de Reflexión sobre o Futuro das Finanzas da UE.
Este documento de reflexión, que é o último da serie, baséase no informe sobre
“O futuro financiamento da UE” presentado en xaneiro de 2017 por un Grupo de alto
nivel creado conxuntamente polo Parlamento Europeo, o Consello da UE e a Comisión
Europea. O Grupo adoptou o informe por unanimidade, que se publicou o 28 de xuño
de 2017.
O orzamento da UE, que se estrutura a través do Marco Financeiro Plurianual
(MFP) 2014-2020, alcanza 1.087 millóns de euros a prezos correntes en créditos compromiso. Representa menos do 1% dos ingresos da UE e en torno ao 2% de gasto público
total da UE. Ao poñer en común recursos a nivel europeo, os Estados membros conseguen máis do que poderían lograr por si sós para facer fronte aos retos comúns.
O orzamento da UE xestiona unha ampla gama de cuestións que van máis aló das
fronteiras nacionais e que esixen unha resposta europea ou internacional. Contribúe así
mesmo á prosperidade dos cidadáns europeos e ao éxito das políticas comúns.
A diferenza dos orzamentos nacionais, a Unión non pode pedir préstamos, senón
que se financia a través de recursos propios, que basicamente son as contribucións
nacionais baseadas na RNB e o IVE, e os dereitos de aduana percibidos nas fronteiras
exteriores da Unión.
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Ámbitos financiados polo MFP UE 2014-2020 (prezos correntes)

Ámbitos

Millóns euros

%

Competitividade para o crecemento e o emprego

142.130

13,1

Cohesión económica, social e territorial

371.433

34,2

Crecemento sustentable: recursos naturais

420.034

38,6

Seguridade e cidadanía

17.725

1,6

Europa global

66.262

6,1

Administración

69.584

6,4

Compensacións

29

0,0

Total

1.087.197

100,0

Nota: cifras axustadas para 2017. COM(2016) 311 final de 30.06.2016
Fonte: elaboración propia

Entre as políticas comunitarias que se desenvolven gazas ao MFP destaca a política
de cohesión, que é financiada a través do ámbito de Cohesión económica, social e territorial. Actualmente representa o 38% do orzamento da UE e ten por obxectivo reducir as
disparidades de desenvolvemento entre as distintas rexións, reestruturar as zonas industriais en declive e fomentar a Cooperación Territorial.
Comprende esta política dúas partes principais: a política rexional e urbana, que
se executa no seu maior parte a través do FEDER e o Fondo de Cohesión, e o emprego
e os asuntos sociais, que se financian principalmente a través do FSE.
A política de cohesión financia cuestións como o Transporte e enerxía, Investigación
e innovación, Economía baixa en carbono, Emprego, Medio ambiente e eficiencia de recursos, Formación profesional, Pemes, TIC ou o Cambio climático e riscos.
A política de cohesión execútase en xestión compartida entre a Comisión e as
autoridades dos Estados membros, que elixen os beneficiarios e distribúen os fondos por
programas.
Programación financeira do ámbito de Cohesión económica, social e territorial do MFP UE 2014-2020
Repartición por Obxectivos e YEI 2014-2020

Obxectivo investimento en
crecemento e emprego

51,1

Rexións en transición

10,7

Rexións máis desenvolvidas

16,2

Fondo de Cohesión

17,8

Rex ultraper e pouco poboadas

0,4

Cooper Territ Eur Transfronteiriza

2,1

Obxectivo Cooperación Territorial
Cooper Territ Eur Transnacional
Europea
Cooper Territ Eur Interrexional
Iniciativa emprego xuvenil (YEI)

0,6
0,1
0,9

Total

Obxectivos e programas

% aprox

Rexións menos desenvolvidas

100
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Fonte: elaboración propia

Para o período 2014-2020 Galicia ten asignado actualmente a través de programas FEDER unha Axuda de 1.957 millóns de euros, e a través de programas FSE outra
Axuda de 854 millóns de euros. Para Cooperación Territorial dispoñerá neste período
dunha axuda estimada adicional FEDER de 84 millóns de euros.
Converxencia de Galicia e España coa UE (UE=100)

120,0
100,0
80,0
60,0

Galicia
España

40,0
20,0
0,0

Fonte: INE, Eurostat

Dentro do ámbito de Competitividade destacan investimentos como Eramus+,
Horizonte 2020, ao apoio ás Pemes, o Mecanismo Conectar Europa, Grandes proxectos
en infraestruturas ou a Seguridade nuclear.
No ámbito de Crecemento sustentable: recursos naturais, as partidas financiadas polo orzamento da UE que sobresaen son as relacionadas coa política agraria
común, é dicir os pagos directos aos agricultores e a organización dos mercados, e as
relacionadas co desenvolvemento rural e coas políticas marítimo e pesqueira.
No resto de ámbitos destacan os investimentos relacionados coa cooperación e o
desenvolvemento, o Instrumento Europeo de Veciñanza, o Instrumento de pre-adhesión,
a axuda humanitaria, as Axencias, a seguridade, o Fondo de xestión da migración e a seguridade alimentaria.
As finanzas comunitarias contribúen ao valor engadido da UE. A acción
orzamentaria debe ser adicional ou complementaria aos esforzos nacionais ou rexionais,
pero non debe colmar lagoas provocadas por deficiencias das políticas nacionais. O valor
engadido tamén pode presentarse en forma de evitar custos e de obter beneficios indirectos. Isto inclúe, por exemplo:
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•

Os programas transfronteirizos, que transformaron as zonas transfronteirizas e impulsaron novas oportunidades económicas.

•

As infraestruturas transnacionais, como os interconectores enerxéticos, as redes dixitais, as infraestruturas de investigación ou os túneles, por exemplo o de base do Brennero nos Alpes, que benefician aos cidadáns e empresas da UE.

•

Os investimentos realizados no marco da política de cohesión, que contribúen ao
crecemento da Unión no seu conxunto.

•

O control das fronteiras exteriores do sur ou do leste, que serven claramente para
protexer ao resto de Europa.

•

A competencia dentro da UE aumenta a excelencia en ciencia e innovación, que se
reflicte no aumento de número e calidade das patentes, o que atrae talentos do resto
do mundo.

•

Outros grandes proxectos e tecnoloxías facilitadoras esenciais, como Galileo, Copernicus, ITER ou a informática de alto rendemento, só poden financiarse mediante
a posta en común de recursos da UE, tendo en conta das moi elevadas necesidades
de financiamento.

Os contribuíntes europeos esperan un orzamento da UE transparente, fácil de comprender, sen duplicacións e que renda ao máximo por cada euro gastado. Os resultados
obtidos deben ser visibles e mesurables, que permitan ao público estar informado sobre o
modo en que se utiliza o orzamento.
A UE formada por 27 Estados terá que facer fronte a unha ampla gama de
retos no período previo a 2025 e posteriormente. Entre eles figuran as tendencias actuais
que seguirán sendo pertinentes nos próximos decenios, tales como a revolución dixital e
a globalización, o cambio demográfico e a cohesión social, a converxencia económica e
o cambio climático. Ao mesmo tempo, os cidadáns europeos esperan que a Unión e os
Gobernos nacionais acheguen prosperidade, estabilidade e seguridade nun mundo rapidamente cambiante e incerto. Nunha contorna mundial máis volátil, no futuro poden xurdir
outros desafíos imprevistos.
A UE terá que decidir qué papel pode desempeñar o orzamento comunitario no proxecto de construción europea. Por iso, tamén se exporá debater sobre
cuestións, por exemplo:
•

A seguridade e protección para os cidadáns da Unión, que está relacionada co control das fronteiras exteriores, redes de intelixencia, estabilización dos países veciños,
protección das cadeas alimentarias ou os riscos da saúde pública.

•

O avanzar nun orzamento que permita que a economía europea sexa máis forte,
sustentable e solidaria. Isto permite reflexionar sobre a Axenda 2030 das Nacións
Unidas para o desenvolvemento sustentable e os 17 obxectivos de desenvolvemento sustentable, sobre o investimento en programas xestionados directamente como
Horizonte 2020, o Mecanismo Conectar Europa, Erasmus+, Cosme ou Galileo, sobre
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a política de cohesión que se volveu cada vez máis complicada de xestionar, sobre a
sustentabilidade da agricultura e os obxectivos da PAC.
•

A xestión da migración, que alcanza a políticas tanto internas como externas de cooperación con países de orixe e de tránsito.

•

Os desafíos externos, a seguridade, e a axuda humanitaria e ao desenvolvemento.
Cuestións como o terrorismo ou a migración constitúen grandes preocupacións dos
cidadáns e deben ser abordados a escala europea.
Fontes de financiación do orzamento da UE

Fonte: Documento de Reflexión sobre o Futuro das Finanzas da UE

As opcións de futuro do orzamento da UE pasan por ter unha clara visión das prioridades de Europa e a determinación de investir en ámbitos que garantan a
fortaleza económica, a sustentabilidade, a solidariedade e a seguridade, tendo en conta
así mesmo a retirada do Reino Unido da Unión.
O tamaño, estrutura e contido do futuro orzamento da UE terán que responder á
ambición política que a Unión Europea fíxese para o futuro. ¿Seguirá a UE actuando como
ata agora, reducirá a súa actividade, actuará a diferentes velocidades, aplicará un redeseño
radical ou fará moito máis en común?
Será necesario tomar decisións difíciles. ¿Poderá Europa materializar as súas
políticas existentes e as novas prioridades cun orzamento cada vez máis pequeno? En
caso negativo, ¿onde deberán aplicarse recortes e moderarse as ambicións? ¿Ou deberían
emendarse as carencias mediante un aumento das contribucións dos 27 Estados membros, fontes alternativas de ingresos ou unha combinación de ambos os elementos, de tal
forma que a UE formada por 27 Estados membros poida facer máis en común?
En calquera caso, o nivel de ambición política debe corresponderse cos medios de
actuación dos que se dispoña.
Respecto das novas prioridades, teranse que analizar asuntos, por exemplo:
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•

A redución das disparidades socioeconómicas e sociais existentes e investir nas persoas.

•

A actuación conxunta en materia de defensa.

•

Os incentivos para reformas estruturais.

•

A función de estabilización: protección contra grandes shocks.

•

Novo modelo de desenvolvemento sustentable: holístico (infraestruturas EBC, tanto
de produción como de transmisión e distribución).

•

A revisión de todos os instrumentos existentes. Coherencia entre todos os instrumentos.

•

A reforma da política agraria común.

•

A reforma da política de cohesión.

•

A non redución da Función Pública Europea.
Tamaño do orzamento da UE como porcentaxe da renda nacional bruta

1,18 %

1993-1999

1,06 %

1,07 %

0,98 %

2000-2006

2007-2013

2014-2020

Fonte: Comisión Europea

Respecto do deseño do orzamento futuro da UE haberá que ter en conta varios factores, por exemplo:
•

•

Relacionado coa estabilidade e a flexibilidade:
--

A duración do MFP, que actualmente é de 7 anos, pero podería variar a 5, ou
mesmo a 5+5.

--

A flexibilidade é reducida, xa que o 80% do orzamento da UE está preasignado
a determinadas políticas.

En relación coa simplificación e orientación a resultados, pretenderíase:
--

A creación dun código normativo único.

--

Maximizar o resultado de cada euro gastado.

Obxectivos e programas

53

GASTO ESTRATÉXICO

Proxecto

2018

-•

Establecer controis proporcionados que dependan dos volumes e da fiabilidade
das institucións e da eficacia dos sistemas de xestión.

Referente aos IIFF (garantías, préstamos e capital), estudaríase:
--

O uso de IIFF só para proxectos xeradores de ingresos. As subvencións e subsidios quedarían para financiar proxectos que non xeren ingresos, por exemplo a
investigación básica ou Erasmus.

--

A simplificación de normas.

E en canto á reforma do sistema de financiamento do orzamento da UE
haberá que reflexionar sobre como aumentar a eficacia no apoio ás políticas comunitarias.
O enfoque actual do financiamento é extremadamente complicado, opaco e está infestado de mecanismos de corrección complexos. Sobre a base do debate en curso podería
considerarse unha revisión dos tipos de fontes de ingresos. No futuro, o sistema debería
ser sinxelo, xusto e transparente.
No que se refire ao futuro marco financeiro plurianual, a Comisión examinará
todas as reaccións e respostas ao Libro Branco e aos documentos de reflexión. Isto permitirá á Comisión presentar as súas propostas para o próximo marco financeiro plurianual
cara a mediados de 2018.
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II.2.

A AXUDA COMUNITARIA NOS ORZAMENTOS DA C.A. PARA 2018

O total da Axuda dos programas comunitarios dos Fondos EIE 2014-2020 acadan
nos orzamentos da C.A. para 2018 un montante de 542,4 millóns de euros, que están relacionados coa política de cohesión a través do FEDER, FSE, Iniciativa de Emprego Xuvenil
e os programas de Cooperación Territorial Europea, e coas políticas de Desenvolvemento
Rural e Marítima e de Pesca a través do FEADER e FEMP, respectivamente.
Distribución da Axuda Comunitaria nos orzamentos 2018 por PA do PEG e Programas Operativos (euros)
PROGRAMAS COMUNITARIOS

PEG 15-20
Eixe PA
1

2

3

4

5

FEDER

FEADER

FEMP

FSE

Emprego
Xuvenil

POCTEP

ESP
ATLANT

ESP
SUDOE

INTER
Europa

TOTAL

%

1.1

29.277.439

2.415.284

0

2.432.605

0

352.313

93.538

98.839

227.642

34.897.660

6,4

1.2

45.240.370

23.681.095

0

1.692.664

0

105.080

0

0

0

70.719.209

13,0

1.3

0

0

0

113.138

0

0

0

24.957.123

4,6

1.4

15.649.658

0

0

0

0

0

0

0

0

15.649.658

2,9

1.5

8.962.156

1.792.102

345.000

16.900.661

0

0

0

0

0

27.999.919

5,2

2.1

11.417.600

0

0

0

0

75.333

0

0

16.573

11.509.506

2,1

2.2

1.008.855

0

0

2.240.252

0

193.098

0

0

0

3.442.205

0,6

2.3

5.434.579

0

0

2.367.694

2.010.102

180.055

0

0

0

9.992.430

1,8

2.4

2.245.994

0

0

13.794.614

0

0

0

0

0

16.040.608

3,0

3.1

2.029.469

153.160.730

64.985.963

0

0

76.988

216.239

0

0

220.469.389

40,6

3.2

12.198.422

1.380.000

0

0

0

61.585

0

0

0

13.640.007

2,5

3.3

4.459.745

500.000

0

0

0

34.485

0

0

0

4.994.230

0,9

3.4

5.745.399

2.506.842

0

0

0

759.631

0

0

0

9.011.872

1,7

3.5

26.719.291

5.500.000

0

0

0

0

0

0

0

32.219.291

5,9

4.1

23.242.444

3.000.000

0

0

0

305.606

0

0

0

26.548.050

4,9

4.2

2.634.990

0

0

0

0

0

0

0

0

2.634.990

0,5

4.3

5.057.181

0

0

513.028

0

0

0

0

0

5.570.209

1,0

5.2

11.056.844

0

45.000

798.463

195.454

0

0

0

0

12.095.761

2,2

309.777

98.839

244.215

542.392.117

100

TOTAL

212.380.436 193.936.053

65.375.963

18.260.609 6.583.376

59.000.590 8.788.932 2.257.312

Fonte: elaboración propia
Nota: No FEDER PA 2.1 inclúese 3.337.600 euros do PO Plurirrexional Crecemento Intelixente 14-20

Por Programas comunitarios destaca a Axuda conxunta FEDER do PO rexional Galicia e do PO Plurirrexional Crecemento Intelixente, con 212,4 millóns de euros
(39,16% do total), dos que 209 corresponden ao PO rexional, seguido do PO FEADER,
que con 193,9 millóns de euros supón o 35,8% da Axuda total. O PO FEMP, con 65,4
millóns de euros, supón o 12,1% do total. O programa do FSE ascende a 59 millóns de
euros e representa o 10,9% do total da Axuda. Séguelle O PO de Emprego Xuvenil, que
con 8,8 millóns de euros alcanza o 1,6% do total da Axuda orzamentada. E finalmente,
figuran os catro programas de Cooperación Territorial Europea, POCTEP (0,4%), Espazo
Atlántico (0,06%), Intrerreg Europa (0,05%) e Espazo Sudoeste (0,02%).
Analizando a distribución da Axuda comunitaria nos orzamentos da C.A. para 2018
por Prioridades de Actuación (PA) do PEG 2015-2020, obsérvase que a prioridade que máis destaca é a PA 3.1, vinculada co sector primario baseado na innovación e
a calidade de produto galego que fixe a poboación ao medio rural, que con 220,4 millóns
de euros representa o 40,6% do total da Axuda comunitaria, seguido da PA 1.2, que está
relacionada ca actividade empresarial, a competitividade, a internacionalización, a artesanía,
a regulación sectorial e a protección da competencia, que con 70 millóns de euros supón
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o 13% do total, e da PA 1.1, vinculada cos gastos de I+D+i en Galicia, que con 34,9 millóns de euros, supón o 6,4% do total da Axuda comunitaria.
Despois aparece a PA 3.5, que está relacionada co tratamento de residuos e o ciclo
da auga (32,2 millóns de euros, 5,9%), seguida da PA 1.5, relacionada coas accións no
sistema educativo e no Sistema Universitario Galego, que con 28 millóns de euros representa o 5,2% do total, a PA 4.1, relacionada co desenvolvemento da economía dixital e
da sociedade da información, que cun orzamento do 26,5 millóns de euros supón ó 4,9%
do total da Axuda e da PA 1.3, relacionada coa empregabilidade e produtividade dos
traballadores galegos a través da formación e innovación constante, que con 24,9 millóns
de euros representa o 4,6% do total.
A continuación figura a PA 2.4, que está relacionada coa integración social, coa axuda aos máis desfavorecidos e co fomento da igualdade de xénero, que co 3% ten unha
Axuda de 16 millóns de euros.
O redor de 2% figura a PA 1.4, vinculado coas infraestruturas básicas e as políticas de
rehabilitación e conservación da vivenda, con 15,6 millóns de euros, que representa o 2,9%
da Axuda, a PA 3.2, vinculada coas enerxías renovables e o fomento dunha economía
baixa en carbono, que con 13,6 millóns de euros representa o 2,5% da Axuda, a PA 5.2,
vinculada coa Administración financeira transparente, eficiente e orientada a resultados,
que con 12,1% millóns de euros representa o 2,2%, e a a PA 2.1, vinculada co sistema
sanitario e o fomento da saúde pública e os modos de vida saudables, que con con 11,5
millóns de euros, supón o 2,1% do total da Axuda dos programas.
Segue a PA 2.3, relacionada cos servizos sociais a familias e á infancia, coa conciliación
e a igualdade, cos servizos complementarios da educación e coas políticas de xuventude
e cooperación, con 9,9 millóns de euros (1,8%), a PA 3.4, vinculada coa conservación
da natureza e a ordenación do territorio e da paisaxe, con 9 millóns de euros (1,7%), e a
PA 4.3, que está relacionada coas institucións de autogoberno da C.A., con 5,6 millóns
de euros (1%).
E finalmente, cunha representación do 0,9%, 0,6% e 0,5% do total da Axuda, figuran
a PA 3.3, relacionada co turismo, a PA 2.2, vinculada cos servizos sociais de atención as
persoas maiores e dependentes, e a PA 4.2, relacionada coa riqueza cultural de Galicia,
que alcanzan 5, 3,4 e 2,6 millóns de euros, respectivamente.
En canto a contribución dos Programas Operativos as PA do PEG, sobresae o cofinanciado polo FEDER que contribúe directamente a 17 PA, seguido do POCTEP, con 11, e do FEADER e FSE, cada un deles con 9.
Por outra parte tamén destaca a PA 1.1 e a PA 3.1, que son as que reciben investimentos dun número maior de programas, con 7 e 5 programas cada unha delas,
respectivamente.
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Exponse a continuación a distribución da Axuda comunitaria dos Programas Operativos que son cofinanciadas polos Fondos EIE (FEDER, FEADER,
FSE e FEMP) nos orzamentos de 2018.
A anualidade orzamentada do PO FEDER Galicia 2014-2020 e do PO FEDER
Crecemento Intelixente 2014-2020 correspondente á Comunidade Autónoma para
2018, repartida por centros xestores e Consellerías da Xunta ascende, en termos de Axuda comunitaria, a 212.380.436 euros, dos que o programa rexional alcanza 209.042.836
de euros.
O número de centros directivos que xestionarán o FEDER orzamentado rexional
para o ano 2018 elévase a 28.
Destaca a Axuda comunitaria que será xestionada polo Instituto Galego de Promoción Económica (45,2 millóns de euros), que supón o 21,3,3% do total do FEDER, seguida
da Axencia Galega de Innovación (24,1 millóns de euros, 11,3% do total), a Axencia para
a Modernización Tecnolóxica de Galicia (23,2 millóns de euros, 10,9%), a Secretaría Xeral
Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (22,1 millóns de
euros, 10,4%), a Axencia Galega de Infraestruturas (13,6 millóns de euros, 6,4%) e o SERGAS (11,4 millóns de euros, 5,4%).
Nun segundo grupo de 8 xestores, con participación entre 4,2% e 2,1% da Axuda
FEDER, aparece a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e O.U.
(8,9 millóns de euros, 4,2%), a SXT da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP
e Xustiza (8,4 millóns de euros, 4%), o Instituto Enerxético de Galicia (6,6 millóns de euros,
3,1%), DX de Calidade e Cambio Climático (6,3 millóns de euros, 3,%), a DX de Mobilidade (5,5 millóns de euros, 2,6%), a SX de Universidades (5,2 millóns de euros, 2,5%), a DX
Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (4,6 millóns de euros, 2,2%), e a Axencia de
Turismo de Galicia (4,5 millóns de euros, 2,1%).
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Distribución da Axuda FEDER 2014-2020 do PO Galicia e do PO Crecemento Intelixente 2014-2020 por órgano xestor e consellerías no orzamento
2018 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

Euros

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E
XUSTIZA

8.437.692

D.X. DE XUSTIZA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E
XUSTIZA

3.328.085

D.X DE EMERXENCIAS E INTERIOR

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E
XUSTIZA

695.358

SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO

CONSELLERÍA DE FACENDA

626.962

D.X POLÍTICA FINANCEIRA, TESOURO E FONDOS EUROPEOS

CONSELLERÍA DE FACENDA

476.190

SECRETARÍA XERAL TECNICA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

22.075.483

D.X DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

6.335.918

D.X DE PATRIMONIO NATURAL

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

4.053.289

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

5.550.367

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U

8.962.156

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U

2.634.990

SECRETARIA XERAL DE UNIVERSIDADES

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U

5.217.395

SECRETARIA XERAL TECNICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

720.000

D.X. DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

4.611.445

D.X. DE INCLUSIÓN SOCIAL

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

1.745.994

D.X. DE MAIORES E PERSOAS CON DISCAPACIDADE

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

1.008.855

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

2.029.469

SERGAS - DIRECCIÓN XERAL

11.417.600

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

2.048.673

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

13.600.985

AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA

23.242.444

AXENCIA GALEGA DE INNOVACION

24.060.044

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

4.459.745

D.X. DE MOBILIDADE

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E PRODUCIÓN FORESTAL
DIRECCION XERAL SS. CC.

AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E
CONTABLE

AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

603.134

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

1.033.738

CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E
CONTABLE

1.516.000

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

45.240.370

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

6.648.055

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Orzamento

212.380.436

Fonte: elaboración propia
Nota: No SERGAS inclúese 3.337.600 euros do PO Plurirrexional Crecemento Intelixente 14-20

Arredor do 1% figura a DX de Patrimonio Natural (4,1 millóns de euros, 1,9%), DX
de Xustiza ( 3,3 millóns de euros, 1,6%), a DX de Patrimonio Cultural (2,6 millóns de euros, 1,2%), o Instituto Galego de Vivenda e Solo (2,05 millóns de euros, 1%), e a DX de
Ordenación e Produción Forestal (2,02 millóns de euros, 1%).
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E finalmente, no último grupo de 9 xestores, con participación por debaixo de 1%,
destaca a DX de Inclusión Social da Consellería de Política Social (1,7 millóns de euros), o
Centro Informático de Xestión Tributaria, Económica e Contable (1,5 millóns de euros), a
Axencia Galega de Emerxencias (1 millón de euros), a DX de Maiores e Persoas con Discapacidade da Consellería de Política Social (1,008 millóns de euros), a SXT da Consellería
de Política Social (0,7 millóns de euros), a DX de Emerxencias e Interior (0,7 millóns de
euros), a SXT e do Patrimonio (0,6 millóns de euros), a Axencia Galega de Servizos Sociais
(0,6 millóns de euros) e a DX de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos (0,5
millóns de euros), que representan respectivamente o 0,8%, 07%, 0,49%, 0,48%, 0,34%,
0,33%, 0,30%, 0,28% e 0,2% do total FEDER.
A anualidade orzamentada do PO FEADER Galicia 2014-2020 correspondente
á Comunidade Autónoma de Galicia para 2018, repartida por centros xestores e Consellerías da Xunta ascende, en termos de Axuda comunitaria, a 193.936.053 euros.
Distribución da Axuda do PO FEADER Galicia 2014-2020 por órgano xestor e consellerías no orzamento 2018 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

Euros

SECRETARÍA XERAL TECNICA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

5.500.000

D.X DE PATRIMONIO NATURAL

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

2.506.842

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

1.700.000

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E PRODUCIÓN FORESTAL

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

54.065.171

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

63.063.811

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

12.360.248

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

26.528.886

AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE
GALICIA

3.000.000

DIRECCIÓN XERAL DE GANDARÍA, AGRICULTURA E INDUSTRIAS
AGROALIMENTARIAS
D.X. DE DESENVOLVEMENTO RURAL
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

500.000

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

4.084.594

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

1.746.501

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

1.380.000

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

17.500.000

Orzamento

193.936.053

Fonte: elaboración propia

O número de centros que xestionarán o FEADER orzamentado no ano 2018 elévase
a 13.
Destaca a Axuda que será xestionada pola DX de Gandería, Agricultura, e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural (63,1 millóns de euros, que supón
o 32,5% do total da Axuda), seguida da DX de Ordenación e Produción Forestal (54,1
millóns de euros, 27,9%), do Fondo Galego de Garantía Agraria (26,5 millóns de euros,
13,7%), da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (17,5 millóns de euros, 9%) e da
DX de Desenvolvemento Rural (12,4 millóns de euros e 6,4% do total do FEADER).
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A continuación figura a SXT da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio (5,5 millóns de euros), Axencia Galega da Industria Forestal (4,1 millóns de
euros), e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (3 millóns de euros)que
respectivamente representan o 2,8%, 2,1% e 1,5% do total da Axuda.
E finalmente figuran a DX Patrimonio Natural (2,5 millóns de euros), o Instituto Galego de Promoción Económica (1,7 millóns de euros), SXT da Consellería de Medio Rural
(1,7 millóns de euros), Instituto Enerxético de Galicia (1,4 millóns de euros) e a Axencia
de Turismo de Galicia (0,5 millóns de euros), que respectivamente representan o 1,3%,
0,9%, 0,88%, 0,7%, e 0,3% do total do FEADER.
A anualidade orzamentada para o ano 2018 da Axuda comunitaria FEMP Galicia
2014-2020, repartida por centros xestores e Consellerías da Xunta de Galicia, ascende
a 65.375.963 euros.
Distribución da Axuda do PO FEMP Galicia 2014-2020 por órgano xestor e consellerías no orzamento 2018 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO

Euros

CONSELLERÍA DE FACENDA

45.000

DIRECCIÓN XERAL DE PESCA, ACUICULTURA E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

CONSELLERÍA DO MAR

44.999.300

D.X. DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

CONSELLERÍA DO MAR

20.331.663

Orzamento

65.375.963

Fonte: elaboración propia

Son 3 os centros directivos que xestionarán o FEMP orzamentado para o ano 2018.
Destaca a DX de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, con 45 millóns de euros,
seguida da DX de Desenvolvemento Pesqueiro, con 20,3 millóns de euros, pertencentes
as dúas a Consellería do Mar, que supoñen respectivamente o 68,8% e o 31,1% do total
da Axuda.
A anualidade orzamentada do PO FSE Galicia 2014-2020 correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia no 2018, repartida por centros xestores e Consellerías da
Xunta ascende, en termos de Axuda comunitaria, a 59.000.590 euros.
O número de centros directivos que xestionarán o FSE 2014-2020 orzamentado
para o ano 2018 elévase a 12.
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Distribución da Axuda do PO FSE Galicia 2014-2020 por órgano xestor e consellerías no orzamento 2018 (euros)
Centro Xestor
SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE

Órgano/Consellería

Euros

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

7.048.776

SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO

CONSELLERÍA DE FACENDA

418.413

D.X POLÍTICA FINANCEIRA, TESOURO E FONDOS EUROPEOS

CONSELLERÍA DE FACENDA

380.050

S.X. DE EMPREGO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

14.660.609

D.X. DE ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

3.600.000

SECRETARIA XERAL DE UNIVERSIDADES

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U

2.432.605

D.X. DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U

16.900.661

D.X. DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

1.430.894

D.X. DE INCLUSIÓN SOCIAL

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

7.682.638

D.X. DE MAIORES E PERSOAS CON DISCAPACIDADE

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

2.240.252

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

513.028

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

1.692.664

Orzamento

59.000.590

Fonte: elaboración propia

Destaca a Axuda comunitaria que será xestionada pola DX de Centros e Recursos
Humanos (16,9 millóns de euros) e a SX de Emprego (14,7 millóns de euros), que respectivamente representan o 28,6% e o 24,8% de total da Axuda FSE.
Co 13% da Axuda total figura a DX de Inclusión Social, que xestionará 7,7 millóns de
euros. A continuación, co 11,9% do total da Axuda, a SX de Igualdade xestionara 7 millóns
de euros no 2018.
O outros xestores son a DX de Orientación e Promoción Laboral (3,6 millóns de
euros), a SX de Universidades (2,4 millóns de euros), a DX de Maiores e Persoas con
Discapacidade (2,2 millóns de euros), o Instituto Galego de Promoción Económica (1,7
millóns de euros), a DX Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (1,4 millóns de
euros), a Academia Galega de Seguridade Pública (0,5 millóns de euros), a SXT e do Patrimonio (0,4 millóns de euros) e a DX Política Financeira, Tesouro e Fondos (0,38 millóns
de euros), que representan respectivamente o 6,1%, 4,1%, 3,8%, 2,9%, 2,4%, 0,9%, 0,7% e
0,6% do total da Axuda FSE orzamentada.
A anualidade orzamentada do PO Emprego Xuvenil 2014-2020 correspondente a
Distribución da Axuda do PO Emprego Xuvenil Galicia 2014-2020 por órgano xestor e consellerías no orzamento 2018 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

Euros

SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO

CONSELLERÍA DE FACENDA

71.780

D.X POLÍTICA FINANCEIRA, TESOURO E FONDOS EUROPEOS

CONSELLERÍA DE FACENDA

123.674

S.X. DE EMPREGO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

2.010.102

D.X. DE ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

4.573.274

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

2.010.102

D.X. DE XUVENTUDE, PARTICIPACIÓN E VOLUNTARIADO

Orzamento

8.788.932

Fonte: elaboración propia

Comunidade Autónoma de Galicia no 2018, repartida por centros xestores e Consellerías da Xunta ascende, en termos de Axuda comunitaria, a 8.778.932 euros. Este PO
está cofinanciado polo FSE e pola Iniciativa de Emprego Xuvenil.
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O número de centros que xestionarán o PO Emprego Xuvenil orzamentado para o
ano 2018 elévase a 5.
Destaca na Consellería de Economía, Emprego e Industria a Axuda comunitaria que
será xestionada pola DX de Orientación e Promoción Laboral (4,6 millóns de euros), que
supón o 52% do total. A continuación figura a SX de Emprego (2 millóns de euros) e a DX
de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social (2 millóns de
euros), que representan cada un delas o 22,9% da Axuda do Programa. O 2,2% restante
será xestionado pola Consellería de Facenda.
A anualidade orzamentada do PO CTE Transfronteirizo España Portugal
(POCTEP) 2014-2020 correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2018, ascende en termos de Axuda comunitaria, a 2.257.312 euros.
O número de centros directivos que xestionarán o POCTEP 2014-2020 orzamentado para o ano 2018 elévase a 14.
Distribución da axuda do POCTEP 2014-2020 por centros xestores e consellerías no orzamento 2018 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

Euros

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
AAPP. E XUSTIZA

135.000

D.X DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

130.161

D.X DE PATRIMONIO NATURAL

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

494.470

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

113.138

D.X. DE MAIORES E PERSOAS CON DISCAPACIDADE

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

193.098

D.X. DE XUVENTUDE, PARTICIPACIÓN E VOLUNTARIADO

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

180.055

CONSELLERÍA DO MAR

38.213

AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE
GALICIA

305.606

AXENCIA GALEGA DE INNOVACION

126.313

D.X DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

S.X. DE EMPREGO

D.X. DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

34.485

AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN
SAÚDE

301.333

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

105.080

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

61.585

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO
MARIÑO

38.775

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE
GALICIA

Orzamento

2.257.312

Fonte: elaboración propia

Destaca a Axuda Comunitaria xestionada pola DX de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (0,49 millóns de euros), a Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (0,305 millóns de euros), e a Axencia Galega
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para a Xestión do Coñecemento en Saúde (0,301 millóns de euros), que supoñen respectivamente o 21,9%, 13,5% e 13,3% do total orzamentado.
A continuación sobresaen tamén a DX de Maiores e Persoas con Discapacidade
(0,19 millóns de euros), DX de Xuventude, Participación e Voluntariado (0,18 millóns de
euros), a DX de Administración Local (0,14 millóns de euros), a DX de Calidade Ambiental e Cambio Climático (0,13 millóns de euros) e a Axencia Galega de Innovación (0,126
millóns de euros), que representan respectivamente o 8,6%, 8%, 6%, 5,8% e 5,6% do total
da Axuda.
A anualidade orzamentada do PO CTE Transnacional Espazo Atlántico
2014-2020 correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, ascende en termos de Axuda comunitaria, a 309.777 euros.
Distribución da axuda CT Transnacional Espazo Atlántico 2014-2020 por centros xestores e consellerías no orzamento 2018 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

D.X. DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO
MARIÑO DE GALICIA

Euros

CONSELLERÍA DO MAR

142.316

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO
MARIÑO

167.461

Orzamento

309.777

Fonte: elaboración propia

Os centros xestores que xestionarán o Espazo Atlántico son o Instituto Tecnolóxico
para o Control do Medio Mariño de Galicia (54%) e a DX de Desenvolvemento Pesqueiro
(46%).
A anualidade orzamentada do PO CTE Transnacional Espazo Sudoeste 20142020 correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, ascende en
termos de Axuda comunitaria, a 98.839 euros.
Distribución da Axuda do PO CTE Transnacional Espazo Sudoeste 2014-2020 por órgano xestor e consellerías no orzamento 2018 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

Euros
98.839

98.839

Orzamento

Fonte: elaboración propia

O centro directivo que xestionará o Espazo Sudoeste 2014-2020 orzamentado para
o ano 2018 é o Instituto Galego de Calidade Alimentaria.
A anualidade orzamentada do PO CTE Interrexional INTERREG Europa
2014-2020 correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, ascende en termos de Axuda comunitaria, a 244.215 euros.
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Distribución da Axuda do PO CTE Interrexional Galicia 2014-2020 por órgano xestor e consellerías no orzamento 2018 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN
SAÚDE

Euros

AXENCIA GALEGA DE INNOVACION

133.731

AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE

110.484

Orzamento

244.215

Fonte: elaboración propia

Os centros directivos que xestionarán o INTERREG Europa 2014-2020 orzamentado para o ano 2018 é a Axencia Galega de Innovación (55%) e a Axencia Galega para a
Xestión do Coñecemento da Saúde (45%).
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