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1. Que és el NextGenerationEU?

Segons la Unió Europea, el NGEU és un instrument temporal per finançar la
transformació i modernització de l’economia europea en clau verda i digital.
Està dotat amb 750.000 milions d’euros, que proporcionaran en els pròxims
7 anys subvencions i préstecs als estats membres de la Unió Europea.

MRR: Per invertir en tres anys, el primer (2021) amb major aportació.
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3. Processos: en què moment estem 
amb el NextGenerationEU?
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4. Quins són els riscos del NextGenerationEU a curt, 
mitjà i llarg termini?

Com es finança el 
NextGenerationEU?

Endeutament als mercats 
financers: emissió de bons 
(deute) de 800.000 milions 
d'euros fins 2026.

"Eurobons"
- bons emesos directament 
per la Unió Europea.
- deute mutualitzada: 
Estats membres, 
comparteixen el risc i la 
responsabilitat davant dels 
creditors privats.

Sobreendeutament i austeritat
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4. Quins són els riscos del NextGenerationEU a curt, 
mitjà i llarg termini?

Concentració dels fons en grans empreses

Existeix un risc elevat que els fons 
europeus siguin acaparats per les grans 
empreses per finançar els seus 
megaprojectes d'infraestructures i 
reformes:

Hidrogen, gigafactoría de bateries, 
digitalització de xarxes elèctriques, parcs 
eòlics / fotovoltaics, AVE, extensió de l'5G, 
digitalització d'empreses

3 vias de presentació de projectes:
- Comunitats autònomes: plans pel MRR
- Ministeris: manifestacions d'interès
- Grans empreses i patronals: "finestretes 
informals"
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4. Quins són els riscos del NextGenerationEU a curt, 
mitjà i llarg termini?

Concentració dels fons en grans empreses – cas de CATALUNYA
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4. Quins són els riscos del NextGenerationEU a curt, 
mitjà i llarg termini?

El NextGenerationEU pot ser un rentat de cara verd (greenwashing) 
i no apunta a les lliçons de la pandèmia

La majoria de les propostes per 
a grans projectes que ara són 
sobre la taula tindran impactes 
ambientals, climàtics i greus 
conseqüències sobre els
territoris i les poblacions locals. 

Què és verd, què és climàtic?

Falta de:
- especificació del principi de “no 
causar danys significatius”
- taxonomia no aprovat
- falta de criteris d’elegibilitat i 
llistes d’exclusió d’empreses
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4. Quins són els riscos del NextGenerationEU a curt, 
mitjà i llarg termini?

El NextGenerationEU pot ser un rentat de cara verd (greenwashing) 
i no apunta a les lliçons de la pandèmia

Lliçons de la pandèmia

- Importància de la inversió en serveis públics de 
qualitat, com la salut, educació etc.
- Els treballs de cures i les activitats socialment 
necessàries han resultat vitals per a
la societat durant els mesos del confinament. 
- Necessitat de relocalització de la industria…..

Però

- Es finança la modernització de la industria, no 
crea un model econòmic diferent (molta 
recuperació econòmica poca resiliència)
- No reforça ni els serveis públics, ni el rol de les 
institucions publiques
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4. Quins són els riscos del NextGenerationEU a curt, 
mitjà i llarg termini?

Però, però ......... 

Es deixa en mans del sector 
privat la gestió i execució dels 
fons i finalment la 
transformació a que s’aspira. 

- El Reial decret llei 36/2020 
estableix com a prioritària la 
col·laboració publico privada 
(PERTE Proyectos estratégicos 
para la recuperación y 
transformación económica)

- Rol central de les consultores 
privades
 
- finestretes informals i manca 
de transparència, d’accés a la 
informació, de control públic i 
de bon govern.
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Vuit propostes per a que els fons NextGenerationEU 
contribueixin a una transformació ecosocial justa.

1. Garantir la transparència i la bona 
governança en tots els nivells.

2. Promoure la desprivatització i 
desmercantilització de serveis bàsics I 
sectors estratègics.

3. Ser un suport públic perquè projectes 
i empreses socials puguin accedir als 
fons de recuperació per donar suport al 
salt d’escala que permeti realment crear 
treballs de qualitat i avançar en nous 
models econòmics i
socials. 

4. Enfortir els models públics, o 
publicocomunitaris I reduir les 
col·laboracions publicoprivades.

https://odg.cat/es/publicacion/guia-nextgenerationeu/
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Vuit propostes per a que els fons NextGenerationEU 
contribueixin a una transformació ecosocial justa.

4. Enfortir els models públics, o 
publicocomunitaris i reduir les 
col·laboracions publicoprivades.

6. Evitar que les empreses de 
telecomunicació i els processos de 
digitalització acumulin un excés de 
finançament.

7. Incorporar criteris d’exclusió de 
projectes i d’empreses que sol·licitin fons 
NGEU o qualsevol altra ajuda pública.

8. Cofinançar la recuperació a través 
d’altres mecanismes, només l’NGEU. 
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Responsabilitat exterior i impactes al Sud Global....



Moltes gràcies!

Nicola Scherer

nicola.scherer@odg.cat
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