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15
REUNIÓNS
15 reunións do Comité 
Europeo das Rexións con 
participación galega  

11
reunións de alto nivel
Organización de 11 reunións 
entre altos cargos da Xunta 
de Galicia e as institucións 
europeas

6.500
seguidores
Preto de 6.500 seguidores 
Facebook, Twitter e Linkedin 

12
encontros virtuais
12 encontros virtuais FGE 
“Galicia na recuperación 
europea”

25.000
beneficiarios
25.000 beneficiarios das 
actividades da FGE

69
boletins
Elaboración de 69 boletíns 
electrónicos con información 
europea dende unha 
perspectiva galega

500
participantes
Preto de 500 participantes nas 
actividades de formación e 
sensibilización sobre a UE

400
noticias
Máis de 400 noticias sobre a 
resposta da UE á pandemia 
e a participación galega nos 
asuntos comunitarios

29%

Administración

Formación e 
sensibilización

Defensa dos intereses 
galegos en Europa

ORZAMENTO DE  
FUNCIONAMENTO FGE

[719.655]

Información sobre 
a UE en Galicia

Fomento da participación galega 
en proxectos europeos

26%

30%

10%

5%

ORZAMENTO DA FGE
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2020, UN ANO CENTRADO NA 
PANDEMIA PERO TAMÉN NO FUTURO 

O ano 2020 foi, sen dúbida, un gran desafío 
para todos, pero para a Unión Europea foi 
algo máis: unha proba de fogo que demos-
trou como a construción europea avanza 
nos momentos de maior crise. Malia o pe-
che das fronteiras por parte de moitos paí-
ses - que en Galicia afectou especialmente 
aos municipios fronteirizos con Portugal-, os 
esforzos da UE para garantir a subministra-
ción de material médico e asegurar a circu-
lación de bens e servizos esencias foron moi 
importantes para facer fronte a pandemia, 
así como os máis de mil millóns de euros de 
investimento na investigación do tratamento 
da enfermidade e das posibles vacinas. 

A pandemia provocou, ademais, unha crise 
económica que precisou de liquidez e de au-
mentar o gasto por riba dos límites habituais 
para apoiar os sectores máis afectados. A 
UE soubo activar os mecanismos de emer-
xencia existentes para permitir este gasto e 
habilitar novos instrumentos, como a crea-
ción dun marco específico de axudas públi-
cas ou a introdución dunha flexibilidade case 
total na utilización dos fondos estruturais. 
Grazas a isto, puidemos apoiar as nosas 
pemes e autónomos, habilitar infraestrutura 
para o ensino a distancia ou equipar os no-
sos hospitais, por citar algúns exemplos. 

Pero a magnitude da crise esixía unha res-
posta aínda máis contundente para a recu-
peración a medio de prazo. Tras intensos 
debates, en xullo a UE daba luz verde ao 
maior estímulo económico da súa historia 
coa aprobación dun plan de recuperación de 
preto de dous billóns de euros. Por primeira 
vez, a Comisión Europea vai emitir débeda 
pública en grandes cantidades co obxecti-
vo de financiar os investimentos e reformas 
necesarios para conseguir unha verdadeira 
transformación verde e dixital, a nosa gran 
aposta para recuperarnos da crise. Soa-
mente en subvencións, España pode optar a 
máis do dobre do que adoita recibir en fon-
dos estruturais e deberá executalo en case a 

metade de tempo. Isto esixe grandes esfor-
zos por parte de todas administracións e, por 
iso, dende a Xunta de Galicia comezamos xa 
en outono a identificar grandes proxectos 
tractores e a mobilizar os diferentes axentes 
para conseguir esa transformación na nosa 
comunidade.

Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta 
de Galicia e da Fundación Galicia Europa.

Nesta tarefa foi imprescindible o labor da 
Fundación Galicia Europa, tanto para expli-
car a resposta europea á crise económica e 
sanitaria, como para servir de ligazón coas 
institucións comunitarias. Boa mostra dis-
to é a elaboración dos preto de 70 boletíns 
electrónicos e a organización de 14 encon-
tros virtuais baixo o nome “Galicia na recu-
peración económica da UE”, así como de 11 
reunións de alto nivel entre membros do go-
berno galego e altos funcionarios europeos. 

En definitiva, e unha vez máis grazas á UE, 
temos unha oportunidade única para saír-
mos reforzados desta crise e para afianzar o 
modelo económico no que vimos traballan-
do nos últimos anos, máis sostible, inclusivo 
e innovador.

 
Alberto Núñez Feijoo. 

Presidente da Xunta de Galicia e 
da Fundación Galicia Europa
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A FUNDACIÓN GALICIA EUROPA
A Fundación Galicia Europa (FGE) nace en 1988 coa misión de manter unha oficina galega 
en Bruxelas e promover o achegamento entre Galicia e Europa. Vinculada á Dirección 
Xeral de Relacións Exteriores e coa UE da Xunta de Galicia, conta con dúas oficinas, 
unha en Santiago de Compostela e outra en Bruxelas. Desde 2010, a FGE forma parte 
do sector público autonómico de Galicia como ente instrumental, e en 2015, o Decreto 
de Acción Exterior da Comunidade Autónoma de Galicia recoñece o seu mandato “para 
exercer a representación autonómica galega ante as institucións e órganos da Unión 
Europea seguindo as directrices do Goberno autonómico e respectando os principios 
de unidade de acción exterior do Estado”. 

O labor da FGE xira ao redor de dous grandes obxectivos: unha mellor comunicación 
da actividade comunitaria en Galicia e a defensa dos intereses galegos no contexto 
europeo. Para conseguilo, traballa en catro ámbitos:

I. Defensa dos intereses de 
Galicia ante a UE

A FGE realiza un seguimento das políti-
cas comunitarias, presta apoio e asesora 
aos representantes galegos nas institu-
cións e órganos comunitarios, organiza 
visitas de responsables políticos e técni-
cos a Bruxelas, fomenta a participación 
galega nos foros de debate que teñen 
lugar na capital comunitaria e colabora 
con outras rexións no marco de diferen-
tes redes de cooperación para defender 
intereses comúns.

II. Promoción da participación 
galega en proxectos europeos

A FGE brinda información e presta ase-
soramento para que cada vez sexan 
máis as entidades galegas que partici-
pan en proxectos europeos, chegando 
a involucrarse como socio en proxectos 
que lle resulten de interese.

III. Información sobre a Unión 
Europea en Galicia

A evolución das políticas europeas, as 
posibilidades de financiamento comu-
nitario e as oportunidades de empre-
go e prácticas nas institucións son os 
tres principais eixos de información 
europea facilitada pola FGE. Faino a 
través do seu portal web, das redes 
sociais e de boletíns electrónicos in-
formativos.

IV. Formación e sensibilización 
sobre Europa en Galicia

Nos seus máis de 30 anos de existencia, 
máis de 500 persoas tiveron a oportunida-
de de coñecer de preto a UE a través das 
súas bolsas de formación. Ademais, a FGE 
organiza en Galicia todo tipo de actos para 
explicar a Unión Europea aos galegos.

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA: 
ACERCANDO EUROPA E GALICIA
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Presidente da
Xunta de Galicia.

Vicepresidente primeiro e 
conselleiro de Presidencia, Xustiza 
e Turismo da Xunta de Galicia.

Presidente
Alberto Núñez Feijóo

Vicepresidente
Alfonso Rueda Valenzuela

Secretaria
Marta Viñas Hylass-Bernoud

Valeriano Martínez García

Vocais

Director
Jesús Mª Gamallo Aller

Asesora xurídica de 
Vicepresidencia 
Primeira

Conselleiro de Facenda e Administración 
Pública da Xunta de Galicia.

Francisco José Conde López
Vicepresidente segundo e conselleiro de 
Economía, Empresa e Innovación da Xunta de 
Galicia.

José González Vázquez

Conselleiro de Medio Rural da Xunta de Galicia.

Rosa María Quintana Carballo

Conselleira do Mar da Xunta de Galicia.

David  Regades  Fernández
Delegado do Estado no Consorcio da Zona 
Franca de Vigo. 

Director xeral de Relacións 
Exteriores e coa UE da Xunta 
de Galicia.

Santiago Novoa García
Director de Negocio Institucional de ABANCA.

Valentín González Formoso
Presidente da Deputación da Coruña.

José Tomé Roca
Presidente da Deputación de Lugo (dende xullo). 

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación 
(GAIN). 
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ORGANIGRAMA 
Director

Jesús Mª Gamallo Aller 

Bolseiros

Equipo técnico para a análise de políticas da UE 

Oficina de Santiago de Compostela 

Oficina de Santiago de Compostela 

Oficina de Bruxelas

Oficina de Santiago de Compostela Oficina de Bruxelas

Oficina de Bruxelas

#Euroxuventude 

Directora da oficina de Bruxelas 
Ana Ramos Barbosa 

Jonatan Santos Seoane
Políticas europeas

Vanessa Lobo Casas
Coordinadora técnica 
de políticas europeas

Carolina González
Asesora técnica 
de políticas europeas

Diego Yanes Pulido
Delegado da Consellería 
de Medio Rural da 
Xunta de Galicia

Marlène Fernández González
Responsable de administración

Mª Belén Rodríguez Martín
Responsable de administración

Pilar del Oro Sáez 

Mª Pilar Louro García
Auxiliar administrativa

Isabel Vázquez Conde
Delegada da Consellería do 
Mar da Xunta de Galicia

Administración e secretariado 

Sarai Vila Cid
Políticas europeas

Claudia Pablos Lorenzo
Políticas europeas

David Dopazo Mosquera
Comunicación

Nerea Asorey Diz
Administración 

Valeria Colombo Montero
Instituto Galego de Promoción Económica

Cristina Amosa Tato
Axencia Galega de Innovación
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Jesús Gamallo co novo presidente  
do Comité Europeo das Rexións, Apostolos Tzitzikostas
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A FGE prestou apoio ao director xeral de Relacións 
Exteriores e coa UE da  Xunta de Galicia, Jesús 
Gamallo, en 15 reunións do Comité Europeo das 
Rexións (CdR), a asemblea que dá voz ás rexións 
e municipios europeos no proceso comunitario de 
toma de decisións. 

No novo mandato 
2020- 2025 o 

presidente da 
Xunta foi elixido 

vicepresidente do 
Comité Europeo 
das Rexións en 

representación da 
delegación española

En febreiro de 2020, inaugurouse o 7º mandato 
do CdR coa elección dun novo presidente, o go-
bernador da rexión grega de Macedonia Central, 
Apostolos Tzitzikostas, do grupo PPE, e dun novo 
vicepresidente que sucederá a este en 2022: o 
presidente de Azores, Vasco Ilídio Alves Cordeiro, 
do grupo PSE. 

O membro titular galego, Alberto Núñez Feijoo, foi 
elixido vicepresidente deste órgano en represen-
tación de España. Estremadura, pola súa parte, 
asumiu a coordinación da delegación española, 
tomando o relevo da Comunidad Valenciana. O 
membro suplente, Jesús Gamallo, revalidou o car-
go de coordinador de grupo político na comisión 
de Cidadanía, Gobernanza e Asuntos Institucio-
nais e Exteriores (CIVEX). 

As reunións de marzo e abril foron suspendidas 
por mor da pandemia. Entre tanto, o CdR prepa-

1.  Defensa dos intereses galegos en Europa
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rouse para celebrar as reunións de forma virtual, 
ademais de poñer en marcha unha plataforma de 
intercambio para apoiar ás comunidades rexio-
nais e locais de toda Europa na loita contra o co-
ronavirus. Recibíronse máis de 250 contribucións 
sobre como xestionar a pandemia, entre elas o 
exemplo galego. 

En abril o CdR aprobou unha declaración para de-
mandar un ambicioso plan de recuperación que 
tivese en conta que as rexións e municipios están 
en primeira liña na loita contra a pandemia.  En 
maio retomáronse as reunións en formato virtual 
e en xuño celebrouse o primeiro pleno semipre-
sencial con votacións integramente electrónicas.

Na comisión CIVEX, Galicia avogou por flexibilizar 
de forma gradual os controis fronterizos con Por-
tugal, tendo en conta a particular permeabilidade 
da Raia. Jesús Gamallo defendeu que a reintro-
dución dos controis fronteirizos debería ser unha 
medida temporal e proporcionada, xa que a liber-
dade de circulación é unha pedra angular para a 
integración europea. 

O CdR reivindicou o 
papel desempeñado 

polas rexións e 
municipios na xestión 

da pandemia e, por 
tanto, a súa necesaria 
implicación no plan 

de recuperación 
europea 

En 2020, o CdR debateu e aprobou un total de 49 
dictámenes de opinión, algúns deles de gran rele-
vancia para Galicia como o de agroecoloxía ou o 
de transporte interurbano, no que Galicia chamou 
a atención sobre a importancia do autobús como 
medio de transporte público sostible. 

De especial intensidade resultou o pleno de ou-
tubro, coa intervención por primeira vez da pre-
sidenta da Comisión Europea, Ursula Von der 
Leyen, a chanceler alemá, Ángela Merkel, como 

presidenta do Consello, catro comisarios e o pre-
sidente do Banco Europeo de Investimentos. Nel 
aprobouse unha resolución urxente na que se 
instaba a alcanzar rapidamente un acordo sobre 
o novo instrumento de recuperación para que os 
recursos poidan chegar á economía local. Esta 
demanda producíase nun momento de bloqueo 
nas negociacións entre o Consello e o Parlamento 
Europeo debido ás condicións impostas por este 
último para dar o seu consentimento ao acordo 
acadado en xullo polos líderes europeos sobre o 
Plan de Recuperación para Europa. Para susten-
tar a súa demanda, o CdR presentou o primeiro 
Barómetro Rexional e Local a escala da UE no que 
chama a atención sobre o importante papel das 
autoridades locais e rexionais na xestión da pan-
demia. O barómetro prevé que máis do 90% das 
rexións e municipios da UE experimentará unha 
derruba dos seus ingresos ao tempo que aumen-
tan os gastos (saúde, servizos sociais, protección 
civil...), o que poñerá en perigo as finanzas publi-
cas dos municipios e rexións da UE.

II. REUNIÓNS DE ALTO NIVEL 
ENTRE GALICIA E BRUXELAS 

As visitas institucionais a Bruxelas víronse, obvia-
mente, afectadas pola pandemia. No seu lugar, a 
FGE comezou a organizar reunións virtuais entre 
os altos cargos da Xunta de Galicia e responsa-
bles comunitarios, que resultaron moi útiles para 
ambas partes. Como nas reunións físicas, a FGE 
identificou aos interlocutores adecuados nas ins-
titucións comunitarias e elaborou documenta-
ción preparatoria para o bo desenvolvemento das 
mesmas. En total, a FGE organizou dúas visitas 
presencias e sete reunións virtuais para membros 
do Goberno galego.

a. Conselleiro de Medio Rural

En xaneiro o conselleiro de Medio Rural, José 
González, asistiu ao primeiro Consello de Minis-
tros de Agricultura da UE do ano en representa-
ción de todas as comunidades autónomas. Era a 
quinta vez que Galicia coordinaba a participación 
autonómica no Consello en materia de agricultu-
ra, segundo o sistema de rotación establecido en 
2004. A presidencia de quenda do Consello da UE 
centrou os seus esforzos en sacar adiante os Re-
gulamentos de transición da PAC, que permitiría 
continuar dando axudas directas aos agricultores 
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O conselleiro de Medio Rural, José González, conversa co ministro Luís Planas, durante o Consello de Ministros de Agricultura da UE
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e ao desenvolvemento rural o próximo ano, e en 
aprobar as medidas extraordinarias propostas 
pola Comisión Europea no ámbito agrícola para 
facer fronte á crise causada pola pandemia. Isto 
motivou que os avances sobre as propostas de 
reforma da PAC fosen modestos. Ademais, o feito 
de que aínda non se pechase un acordo sobre o 
Marco Financeiro Plurianual da Unión imposibili-
taron a tramitación final do tres proxectos de Re-
gulamento que articulan a base xurídica da PAC. 

O Conselleiro defendeu que a futura PAC teña en 
conta as peculiaridades do medio rural galego e 
manifestou que a postura de Galicia é de plena 
lealdade co Goberno de España á hora de apoiar 
unha PAC común para toda a UE, pero tamén de 
absoluta firmeza na defensa dos intereses dos 
agricultores, gandeiros e silvicultores galegos 
ante as instancias europeas. Neste sentido, insis-
tiu na necesidade de que os pagos redistributivos 
da PAC sexan obrigatorios e non de aplicación 
voluntaria para permitir que se redistribúan os 
pagos a nivel nacional desde as grandes explo-
tacións ás pequenas, como un mecanismo para 
garantir a súa pervivencia e estabilidade

b. Conselleira de Educación

En febreiro, a FGE organizou unha ampla axen-
da de reunións para a conselleira de Educación, 
Carmen Pomar. Acompañada polo reitor da USC, 
Pomar presentou a celebración do II Cumio Aca-
démico e do Coñecemento entre a UE e a comu-
nidade de Estados Latinoamericanos e Caribeños 
que ía celebrarse en Santiago de Compostela no 
mes de xuño. O obxectivo da viaxe era implicar ás 
autoridades comunitarias na organización deste 
segundo cumio, despois do primeiro que se ce-
lebrou en San Salvador en 2017. A delegación re-
cibiu o apoio das direccións xerais da Comisión 

O conselleiro de 
Medio Rural defendeu 

que os pagos 
redistributivos da PAC 

sexan obrigatorios 
para incitar á súa 

redistribución 
desde as grandes 

ás pequenas 
explotacións 
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A conselleira de educación, Carmen Pomar, durante unha reunión na sede da Fundación Galicia Europa en Bruxelas
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Europea competentes en materia de educación, 
I+D e cooperación ao desenvolvemento, ademais 
do Servizo Europeo de Acción Exterior e da Asem-
blea Parlamentaria Euro-Latinoamereicana (Eu-
rolat). Desafortunadamente, o cumio veuse apra-
zado por mor da pandemia. O seu obxectivo era 
congregar a máis de 500 participantes, europeos 
e iberoamericanos, do mundo académico e insti-
tucional para afondar na construción dun Espazo 
Común de Educación Superior e de Investigación 
UE-CELAC.

A conselleira de 
Educación visitou 

Bruxelas co reitor da 
USC para presentar o 
II Cumio Académico e 
do Coñecemento entre 
a UE e a comunidade 

de Estados 
Latinoamericanos e 

Caribeños 

c. Conselleira de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda

O Pacto das Alcaldías para o Clima e a Enerxía é 
unha iniciativa que agrupa a máis de 7.000 enti-
dades locais de 57 países de todo o mundo que 
“de forma voluntaria se comprometen a poñer 
en marcha os obxectivos en materia de clima e 
enerxía da UE”. En Galicia, a Xunta é desde 2018 
coordinadora desta iniciativa, froito do cal máis do 
80% dos concellos adheríronse a ela. Na práctica 
isto supón que os concellos fan un inventario das 
súas emisións e unha valoración de risco e vulne-
rabilidade para poder poñer en marcha un plan de 
acción con medidas concretas. 

Para contar a experiencia galega, a conselleira 
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles 
Vázquez, ía participar na cerimonia anual do Pac-
to dos Alcaldes, prevista a principios de marzo en 
Bruxelas, pero que tivo que ser cancelada no últi-
mo momento pola irrupción da pandemia. 
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A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade durante a 
reunión coa directora de Calidade de Vida da Dirección 

Xeral de Medio Ambiente da Comisión Europea
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Máis do 80% dos 
municipios galegos 

están  comprometidos 
cos obxectivos de 

clima e enerxía da UE 

De forma complementaria a esta visita, a FGE tiña 
previsto un acto na súa oficina para presentar a va-
rios representantes comunitarios as estratexias do 
goberno galego para alcanzar unha economía de 
cero emisións, concretamente, a súa Estratexia de 
Cambio Climático 2050, a Estratexia de Economía 
Circular 2030 e a nova Lei de residuos e solos con-
taminados. Neste actos ían participar tamén 20 al-
caldes galegos adheridos ao Pacto, cos que estaba 
prevista unha reunión de traballo co equipo da FGE.  

d. Conselleira de Mobilidade 
e Infraestruturas

Despois de que fosen cancelados en marzo, a 
Conselleira de Mobilidade e Infraestruturas, Ethel 
Vázquez, retomou en setembro, e de maneira vir-
tual, os encontros previstos coa Comisión Euro-
pea para, por un lado, presentar o programa de 

saneamento das rías galegas, e por outro, abordar 
os avances realizados na adaptación ao cambio 
climático en materia de abastecemento de auga. 
A axenda, organizada pola FGE,  incluíu  reunións 
coa directora de Calidade de Vida na Dirección 
Xeral de Medio Ambiente, Verónica Manfredi, e o 
director xeral adxunto da Dirección Xeral de Políti-
ca Rexional, Normund Poppens.

Vázquez abordou coa 
Comisión Europea 

o cumprimento 
da normativa 

comunitaria en 
materia de augas e 
os retos que supón 
o cambio climático 
para o sistema de 
abastecemento en 

Galicia 

e. Vicepresidente segundo e 
conselleiro de Economía, 
Empresa e Innovación

Entre os meses de outubro e decembro, a FGE or-
ganizou un total de cinco videoconferencias entre 
Francisco Conde, vicepresidente segundo e con-
selleiro de Economía, Empresa e Innovación, e di-
versos representantes das institucións europeas 
co ánimo de expoñer as medidas que se están 
levando a cabo en Galicia en relación co Plan de 
Recuperación para Europa. 

O primeiro encontro, que tivo lugar pouco an-
tes de que se constituíse a comisión “NextGe-
neration Galicia”, foi mantido co director xeral 
adxunto da Dirección Xeral de Política Rexional 
da Comisión Europea, ante o que se expuxeron 
os diferentes proxectos tractores que se queren 
sexan incluídos no Plan de Recuperación e Resi-
liencia español, intentando axustar así a súa pro-
gramación ás recomendacións marcadas dende 
a Comisión Europea. 
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O vicepresidente segundo, Francisco Conde, durante unha das cinco reunións por videoconferencia organizadas coa Comisión Europea
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Francisco Conde 
informou aos 
responsables 

comunitarios dos 
proxectos tractores 

que se están 
deseñando en Galicia 

en liña coa dobre 
transición verde e 
dixital do Plan de 

Recuperación para 
Europa

Con esta mesma finalidade foron levadas a cabo 
en novembro as reunións posteriores con sen-
llas directoras da Dirección Xeral de Enerxía e da 

Dirección Xeral de Acción polo Clima, así como 
cun dos vicepresidentes do Banco Europeo de 
Investimentos (BEI), nas que os anteriores reite-
raron tanto o aliñamento dos proxectos galegos 
cos obxectivos marcados pola Comisión Europea 
para unha recuperación verde e dixital como o 
perfecto encaixe dos mesmos nas liñas financia-
das polo BEI. 

Xa en decembro, o Vicepresidente segundo reu-
niuse co director xeral adxunto de Axudas de Es-
tado da Dirección Xeral de Competencia da Comi-
sión Europea para abordar as consecuencias e o 
encaixe na recuperación económica dos recentes 
cambios producidos no eido das axudas estatais, 
tales como a aprobación dun marco temporal no 
contexto da crise sanitaria ou a revisión de nor-
mas en 2021 tendo en conta os obxectivos do 
Pacto Verde Europeo. 

Nestes encontros e dependendo da temática, o 
Vicepresidente segundo tamén estivo acompa-
ñado do director do Instituto Galego de Promo-
ción Económica (IGAPE) e dos directores xerais 
de Planificación e Orzamentos e de Planificación 
Enerxética e Recursos Naturais, así como do 
equipo da FGE.
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Os presidentes da Comisión Europea e do Consello Europeo tras a aprobación do Plan de Recuperación para Europa 
© European Union
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III. SEGUIMENTO E PARTICIPACIÓN 
NAS POLÍTICAS EUROPEAS

A FGE fixo un estreito seguimento da resposta eu-
ropea á crise motivada pola pandemia para poder 
explicala en Galicia, sen esquecer o resto do pro-
grama de traballo da Comisión Europea, que foi 
modificado a mediados de ano para adaptalo ás 
circunstancias excepcionais que se produciron. 
Deste modo, a FGE analizou o acontecido en rela-
ción coas políticas tradicionais como as de cohe-
sión, agricultura ou pesca, e outros temas de axen-
da comunitaria como o brexit ou o Pacto Verde. 

a. A resposta da UE á crise 
sanitaria e económica

Dende que o brote do coronavirus chegara a Eu-
ropa a finais de febreiro do 2020, a UE mobilizou 
todos os medios ao seu alcance para axudar aos 
Estados membros a encarar a crise sanitaria, dado 
que, de acordo cos tratados constitutivos da UE, 
neles recaen as competencias en materia de saúde 
pública. A Comisión Europea estableceu, por tanto, 
unha estreita coordinación cos ministros de Sani-
dade e de Interior de todos os Estados membros. 

Durante os primeiros meses da pandemia, a res-
posta da UE concentrouse en limitar a propaga-

ción do virus, axudar ao retorno dos cidadáns 
bloqueados en terceiros países, garantir a submi-
nistración de equipos médicos, promover a inves-
tigación sobre o tratamento e as futuras vacinas 
e facilitar liquidez nas economías europeas. Así 
mesmo, acordouse que a Comisión negociaría 
os contratos cos produtores de vacinas como re-
presentante dos Estados membros para acadar 
resultados máis seguros e eficientes que se os 
27 países europeos negociasen a adquisición de 
vacinas individualmente.

En abril, a UE aprobou unha rede de seguridade 
tripla por valor de medio billón de euros para pro-
texer a traballadores -mediante o Instrumento 
temporal de apoio SURE que dá préstamos aos 
Estados para financiar os seus sistemas de pro-
tección como os ERTE-, ás empresas -coa crea-
ción dun novo fondo de garantía do BEI-, e aos 
Estados membros, coa creación dunha nova liña 
de crédito do Mecanismo Europeo de Estabilida-
de. A máis longo prazo, a Comisión Europea e o 
Conselllo, co apoio do Banco Central Europeo e o 
Eurogrupo, comezaron a traballar nun plan de ac-
ción para trazar os pasos de saída da crise. 

Deste xeito, a finais de maio do 2020, a Comisión 
presentou a iniciativa sobre o Plan de Recupera-
ción para Europa, que, tras arduos debates, foi 
aprobado nun Consello Europeo extraordinario de 
catro días de duración. A UE concluíu así o maior 
acordo en termos económicos da historia. Por pri-
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meira vez, a UE endebedarase en grandes canti-
dades nos mercados financeiros (aproveitando a 
súa clasificación crediticia triplo A) para financiar 
a recuperación económica da crise da COVID-19. 

Este paquete de recuperación para Europa supón 
un total de 1,8 billóns de euros divididos entre: o 
Marco Financeiro Plurianual 21-27 (MFP), o orza-
mento a longo prazo da UE que contará con 1,07 
billóns de euros para os próximos sete anos e o 
Instrumento Next Generation EU (NGEU), un novo 
instrumento temporal integrado no orzamento a 
longo prazo da UE e dotado con 750 000 millóns de 
euros que serán destinados á paliar as consecuen-
cias da crise durante o período 2021-2024. 

O NGEU canalizarase principalmente a través do 
Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, que se 
empregará para apoiar o investimento e as refor-
mas nos Estados membros alí onde as necesidades 
derivadas do impacto da crise sexan maiores. Para 
acceder a este financiamento, os Estados membros 
debían presentar plans nacionais de recuperación e 

resiliencia á Comisión Europea, os cales deben in-
cluír, como mínimo, un 37% de gastos relacionados 
coa transición verde e un 20% destinado á transi-
ción dixital. Ademais, os plans deben ser coherentes 
coas recomendacións por país do Semestre. 

Se ao Plan de Recuperación para Europa se lle su-
man as tres redes de seguridade postas en marcha 
en abril do 2020, as medidas excepcionais adopta-
das a nivel europeo superan os 2,4 billóns de euros

b. Orzamento comunitario 
2021-2027

O debate sobre o novo orzamento a longo prazo da 
UE foi un dos principais temas de traballo da Fun-
dación Galicia Europa durante 2020. No referente á 
política de cohesión, que representa case un terzo 
do orzamento, a Xunta calcula que Galicia podería 
ver diminuída a súa asignación en máis dun 40% 
en comparación co actual período, malia que o 
seu PIB diminúe 10 puntos, pasando así de rexión 
máis desenvolvida á rexión en transición. Esta in-
coherencia explícase fundamentalmente polo trato 
privilexiado que recibe Galicia no 2014-2020 ao ter 
abandonado o grupo de rexións menos desenvol-
vidas por primeira vez. Grazas a este trato, a asig-
nación per cápita galega é seis veces superior á 
media do resto de rexións desenvolvidas. 

A difícil negociación 
do Marco Financeiro 

Plurianual 21-27, 
complicada aínda 
máis polo acordo 

sobre o novo 
Instrumento Temporal 

de Recuperación 
NextGenerationEU, 

retrasou a tramitación 
dos regulamentos de 

fondos estruturais
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Negociación do MFP no Consello Europeo 
extraordinario de xullo © European Union
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Dende 2018, a FGE puxo en marcha unha estra-
texia a nivel europeo para chamar a atención so-
bre a incoherencia que supón unha redución de 
fondos malia descender de categoría. 

Grazas a un intenso traballo ante a Comisión 
Europea (responsable da proposta e de mediar 
nas negociacións), as institucións colexisladoras 
(Parlamento Europeo e Consello) e o Comité Euro-
peo das Rexións (órgano consultivo en represen-
tación dos intereses rexionais), Galicia conseguiu 
que o Parlamento Europeo e o Comité Europeo 
das Rexións recollesen a súa demanda nos seus 
respectivos posicionamentos e que a Comisión 
Europea tomase consciencia de que certas re-
xións europeas poderían verse nesta mesma si-
tuación. No Consello, pola contra, a posición es-
pañola non tivo en conta esta demanda ao alegar 
que esta perda teórica de fondos se compensaría 
no reparto interno.

Primeiro acordo: o MFP

Os líderes europeos chegaron a un acordo sobre 
o MFP en xullo de 2020, tras máis de dous anos 
de negociación e despois de que as propostas ti-
vesen que ser modificadas para incluír o Plan de 
Recuperación para Europa. O importe final é un 
1,7% inferior ao período actual sen contar o instru-
mento temporal de recuperación e recolle, na liña 
que propuxera a Comisión Europea, unha lixeira 
diminución das chamadas políticas tradicionais, 
que seguen a representar case dous terzos do or-
zamento:  a de cohesión (-11%) e a PAC (-7%). A 
asignación de cohesión para España é un 2,8% in-
ferior ao período actual, lonxe do 5% superior que 
propuxera a Comisión en 2018. Pola contra, é un 
dos principais países beneficiarios do instrumen-
to de recuperación temporal NextGenerationEU, o 
que significa que, soamente en subvencións, po-
derá recibir ata 152.000 millóns de euros nos próxi-
mos 7 anos, case o dobre do que recibe no actual 
período sumando os recursos de cohesión e PAC. 

Nas transaccións negociadas nos máis de catro 
días de reunión dos líderes comunitarios, España e 
outros 13 países obtiveron un cheque compensa-
torio para o desenvolvemento rural, cifrado en 500 
millóns de euros no caso español. Non así en co-
hesión, onde 10 Estados si recibiron cheques deste 
tipo, entre eles, Alemaña: 650 millóns para as súas 
rexións que permanecen en transición, ademais 
dunha rede de seguridade do 65% para elas. No 
mes de febreiro, o presidente da Xunta de Galicia 
demandara por carta ao presidente do Goberno 
de España un cheque compensatorio destas ca-
racterísticas para compensar a perda sufrida por 
Galicia, contraria á lóxica da política de cohesión.
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Mapa de elixibilidade rexional  
para a política de cohesión 21-27
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Acordo final: o regulamento de fondos

Unha vez decididos os importes totais, o Con-
sello e o Parlamento retomaron as negociacións 
sobre os regulamentos sectoriais nos chamados 
trílogos (baixo a coordinación da Comisión Euro-
pea). Entre eles, o Regulamento de Disposicións 
Comúns aos fondos estruturais, para o que Parla-
mento Europeo presentara máis de 400 emendas. 

Grazas á colaboración do eurodeputado galego 
Francisco Millán Mon, Galicia conseguiu incluír 
unha emenda na que se reclamaba unha rede 
de seguridade para as rexións que descenden de 
categoría. A  principios de outubro, a Fundación 
Galicia Europea lembrou o contido desta emenda 
ante a Presidencia alemá do Consello, a Comisión 
Europea e o propio Parlamento Europeo. Como re-
sultado, no trílogo do 18 de novembro, debateuse 
unha proposta da Comisión Europea que, basea-
da na emenda orixinal, esixía aos Estados mem-

bros unha rede de seguridade (dunha porcentaxe 
por determinar) para as rexións que descenden de 
máis desenvolvida a transición, detraendo recur-
sos do resto de rexións en transición ou da cate-
goría de rexións máis desenvolvidas. 

Finalmente esta emenda non saíu adiante pola 
oposición do Consello pero si serviu de base para 
a introdución dun novo considerando que “invita” 
aos Estados membros a ter en conta esta situa-
ción no reparto interno.

A estratexia de 
lobby deseñada 

pola FGE deu como 
resultado a inclusión 

dun considerando 
específico sobre o caso 
galego no regulamento 

xeral de fondos 
estruturais 21-27 

c. Brexit

Desde o referendo celebrado en 2016, no que se 
acordou a saída de Reino Unido da UE, a FGE le-
vou a cabo un estreito seguimento das negocia-
cións, co dobre obxectivo de manter informada á 
sociedade galega e de axudar a prepararse ante 
as posibles consecuencias. 

A data do Brexit, inicialmente fixada para marzo de 
2019, pospúxose ata o 31 de xaneiro de 2020, can-
do Reino Unido deixou de formar parte oficialmen-
te da UE. Con todo, no período transitorio que se 
estendeu ata finais de ano, Reino Unido continuou 
pertencendo á Unión Aduaneira e ao Mercado Co-
mún, e seguiu suxeito ao dereito comunitario. As 
xa de por si difíciles negociacións sobre cal sería 
a relación entre ambas potencias a partir de 2021 
víronse, ademais, afectas polo distanciamento físi-
co imposto pola pandemia. Finalmente, o 24 de de-
cembro, a UE e Reino Unido chegaron a un Acordo 
de Comercio e Cooperación que regulará en adian-
te as relacións entre ambos territorios. 
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Jesús Gamallo na reunión coa Comisaria Elisa Ferreira 
sobre o impacto do Brexit nas rexións atlánticas
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Grupo Operativo do Brexit da Comisión do Arco 
Atlántico

Galicia coordina desde 2017 o Grupo Operativo do 
Brexit, creado no seo da Comisión do Arco Atlánti-
co (CAA), unha do seis comisións xeográficas nas 
que traballa a Conferencia de Rexións Periféricas 
e Marítimas (CRPM). 

Xunto co resto de 
rexións atlánticas,  
Galicia demandou 

que a nova Reserva 
de Adaptación ao 

Brexit se concentrase 
nos sectores máis 
prexudicados pola 

saída de Reino Unido

En 2020, organizamos unha nova reunión do 
Grupo Operativo Brexit das rexións atlánticas e 
mandamos unha carta á comisaria de Política de 
Cohesión, Elisa Ferreira, para chamar a atención 
sobre o dobre shock que sufrirían as rexións at-

lánticas: pola saída de Reino Unido, dunha banda, 
e pola pandemia, por outra banda, xa que afectaría 
a sectores importantes como o comercio, a pesca 
ou o turismo. O director xeral tivo a oportunidade 
de explicar á comisaria Ferreira estas demandas 
na Asemblea da Comisión do Arco Atlántico cele-
brada en xuño de forma virtual.

No outono, organizamos dúas novas reunións 
deste grupo dedicadas a acordar un posiciona-
mento sobre a Reserva de Adaptación ao Brexit 
(BAR), un novo instrumento de compensación 
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polos efectos adversos causados pola saída de 
Reino Unido da UE cuxa creación foi anunciada 
en xullo polos líderes europeos. Como resultado, 
días antes da proposta da Comisión feita o 25 de 
decembro, a CRPM emitiu unha declaración sobre 
este novo fondo na que que se demanda unha es-
pecial atención ás rexións máis afectadas polos 
vínculos económicos con Reino Unido.

d. Pacto Verde

En decembro de 2019, a Comisión Europea saca-
ba á luz o Pacto Verde Europeo, a nova estratexia 
de crecemento da UE destinada a acadar, median-
te unha transición xusta, unha economía con cero 
emisións, eficiente en recursos e competitiva, que 
converta así a Europa no primeiro continente cli-
maticamente neutro de aquí ó ano 2050. 

 O Pacto Verde baséase na idea de que a neutrali-
dade climática só pode ser acadada mediante un 
enfoque holístico, polo que a proposta da Comi-
sión Europea vai dirixida a todos os sectores eco-
nómicos. Por este motivo, a FGE elaborou un in-
forme de valoración do Pacto Verde identificando 
os departamentos da Xunta competentes en cada 
unha das áreas sinaladas dentro do pacto (cam-
bio climático e medio ambiente, enerxía, industria, 
transporte, agricultura, I+D+i, educación..). En xa-
neiro, completamos o informe coa proposta que 
publicou a Comisión do chamado Plan de Investi-
mento para unha Europa Sostible (PIES): o marco 
de fondos públicos (nacionais e europeos) e pri-
vados que deberían financiar a transición cara a 
unha economía climaticamente neutra. 

A FGE colabora coa 
Xunta para facer 

un seguimento dos 
diferentes procesos 

derivados da 
transición ecolóxica, 

considerada un 
dos piares da 

recuperación europea

A chegada da crise sanitaria reforzou o compro-
miso da UE coa transición ecolóxica, como eixo 
fundamental para relanzar a economía europea. 
O Pacto Verde Europeo eríxese como a base da 
recuperación, de xeito que un dos instrumentos 
ao que contribuirá o novo instrumento de recupe-
ración europea “Next Generation EU” será o Fon-
do de Transición Xusta (FTX), un dos piares do 
Mecanismo para unha Transición Xusta (MTX), o 
elemento máis importante do PIES.

O Mecanismo de Transición Xusta pretende mo-
bilizar máis de 100 000 millóns de euros en inves-
timento entre 2021-2027 a través de: 

• Un Fondo de Transición Xusta (FTX): conta cun 
orzamento de 17 500 millóns de euros, dos ca-
les 790 corresponden a España.  Xestionado en 
réxime de xestión compartida, concederá sub-
vencións para sufragar os custos sociais e eco-
nómicos da transición. O seu obxectivo é bene-
ficiar aos territorios altamente dependentes de 
industrias que non teñen cabida no proceso de 
transición verde (como a produción de carbón 
ou as que emiten unha gran cantidade de ga-
ses contaminantes) e nos que a desaparición de 
tales industrias implica custos sociais e econó-
micos catastróficos dada a inexistencia doutras 
actividades económicas transcendentes na área. 

• Réxime de Transición Xusta no novo programa 
de préstamos e garantías InvestEU: posibilita-
rá o investimento (público ou privado) median-
te avais ou préstamos do BEI nunha gama de 
proxectos para a transición verde máis variada 
que o FTX, xa que os criterios de admisión serán 
máis amplos. Os proxectos teñen que ser, ade-
mais, economicamente viables.

• Instrumento de préstamo ao sector público: 
concederá axudas en forma de subvencións 
(xestionadas pola  Comisión Europea) e prés-
tamos (xestionados polo BEI) para o sector 
público. Ao contrario que no segundo piar, os 
proxectos non presentan unha viabilidade eco-
nómica, de aí que sexa preciso o compoñente 
da subvención. 

En 2020, o Consello e o Parlamento Europeo avan-
zaron na negociación dos regulamentos para que 
o MTX comece a ser unha realidade en 2021. 

En febreiro, no marco do Semestre Europeo, o 
Anexo D dos Informes País de 2020 incluía unha 
guía de investimento, adaptada á situación espe-
cífica de cada Estado membro, na que se identifi-
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caban propostas de accións prioritarias elixibles 
polo Fondo de Transición Xusta así como os terri-
torios nos que estas se teñen que desenvolver. No 
suposto español, a provincia de A Coruña atópa-
se entre as áreas nas que se “identifica unha 
necesidade prioritaria de investimento” e nas 
que “parece xustificado que o Fondo de Transi-
ción Xusta concentre a súa intervención” Estas 
orientacións marcan o inicio do diálogo entre a 
Comisión Europea e os Estados membros para a 
elaboración dos Plans Territoriais de Transición 
Xusta, que identificarán non só as zonas que po-
derán ser beneficiarias do FTX (tomando como 
base o sinalado no Anexo D) senón tamén aque-
las que poidan acceder ao resto de pilares. 

O novo Fondo de 
Transición Xusta 

sufragará os costes 
sociais e económicos 

da transición cara 
unha economía de 
baixas emisións na 

provincia de A Coruña

Ao longo de todo este proceso, a FGE fixo un se-
guimento detallado da materia, manténdose en 

contacto coa Comisión Europea así como con ou-
tras partes interesadas para informar ás conselle-
rías competentes sobre a súa evolución. Despois 
de varias consultas co executivo comunitario, 
parece totalmente factible sinalar que os Plans 
Territoriais poden incluír máis territorios que os 
sinalados no Anexo D do Informe País, sempre 
que exista unha xustificación sólida e fundamen-
tada na transición verde. 

Así mesmo, dende outubro de 2019, a FGE partici-
pa conxuntamente coa DX de Planificación Ener-
xética e Recursos Naturais da Xunta de Galicia 
nos diferentes eventos organizados pola Platafor-
ma Europea de rexións dependentes do carbón, 
que vén de transformarse na Plataforma de Tran-
sición Xusta ao ampliar seu campo de actuación, 
dado que agora tamén inclúe a rexións dependen-
tes doutros combustibles fósiles así como a re-
xións intensivas en carbono. A FGE asistiu ao seu 
lanzamento a comezos de xullo e segue de preto 
a asistencia técnica que ofrece para a posta en 
marcha de proxectos relacionados coa transi-
ción verde. 

Ademais, debido á transcendencia que adquire o 
Pacto Verde, ao corresponderse cun dos piares da 
recuperación, a FGE dedicoulle varias das sesións 
do seu ciclo de conferencias “Galicia na recupe-
ración económica da UE”, tratando temas como 
a transición ecolóxica, o novo plan de acción de 
economía circular, a arquitectura verde da PAC ou 
a nova estratexia de biodiversidade da UE.”
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e. Competencia 

A FGE seguiu de preto o proceso de revisión do 
marco normativo de axudas estatais, no que des-
taca a prórroga das Directrices sobre Axudas de 
Estado de finalidade rexional para o período 2013-
2017 (DAR) ata finais do 2021, coa finalidade de 
aportar previsibilidade e seguridade xurídica du-
rante o proceso de revisión de novas directrices,. 
O obxectivo das DAR é contribuír ao desenvol-
vemento económico das rexións europeas, im-
pulsando o desenvolvemento rexional ao tempo 
que se garante a igualdade de condicións dos 
Estados membros.

A FGE asesorou ao 
IGAPE para participar 
no proceso de revisión 

das directrices de 
Axudas de Estado con 

finalidade rexional 

As novas DAR, que entrarán en vigor en 2022 e 
estarán vixentes ata 2027, reflicten as novas prio-
ridades políticas da UE relacionadas co Pacto Ver-
de Europeo e a Estratexia Industrial e Dixital Eu-
ropea. Ademais, a Comisión Europea simplificará 
procedementos para o acceso ás axudas estatais 
nas áreas de transición xusta, pendentes de defi-
nición aínda por parte dos Estados membros. 

A Xunta puido 
explicar á Comisión 

Europea as 
consecuencias para 
Galicia da aplicación 

do actual marco 
normativo de axudas 

de Estado

En xuño de 2020, a Comisión Europea puxo en 
marcha unha consulta pública acerca deste 
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proxecto de revisión das Directrices DAR, solici-
tando as aportacións das partes interesadas ata 
finais de setembro. O Instituto Galego de Promo-
ción Económica (IGAPE) participou sinalando tan-
to o carácter restritivo das DAR como a diferencia 
de intensidade das axudas entre Galicia e Portu-
gal, ao tempo que tomaba parte na redacción da 
posición da Conferencia de Rexións Marítimas e 
Periféricas (CRPM), presentada para tamén dar 
resposta a esta consulta pública. 

As consecuencias da revisión das Directrices 
DAR, así como outras cuestións relativas ao mar-
co normativo europeo de axudas estatais, como 
o Marco Temporal aprobado como consecuencia 
da crise sanitaria ou o estado da situación dos 
Proxectos Importantes de Interese Común Eu-
ropeo (IPCEI, polas súas siglas en inglés), foron 
abordadas polo vicepresidente segundo nun en-
contro virtual mantido a comezos de decembro 
co director xeral adxunto de Axudas de Estado da 
Comisión Europea.

f. I+D+i 

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) conta 
dende 2015 cun bolseiro na oficina da FGE en 
Bruxelas que se renova cada ano para contribuír 
ao seguimento das múltiples iniciativas no ámbito 
da I+D+i que se impulsan dende a UE. Esta cola-
boración é posible grazas ao acordo de colabo-
ración en vigor entre a Vicepresidencia da Xunta 
de Galicia e esta axencia pública, dependente da 
Consellería de Economía, Emprego e Industria.

En 2020, a actividade de GAIN en Bruxelas cen-
trouse no seguimento da mobilización da UE para 
acelerar a investigación da COVID-19 e das ne-
gociacións dos novos programas de I+D+i para o 
período 21-27. Para isto, continuou  participando 
nas redes de cooperación rexional ERRIN (Euro-
pean Regions Research and Innovation Network) 
e Vanguard Initiative, que seguiu a defender a 
necesidade dun capítulo específico no orzamen-
to comunitario para os chamados “investimentos 
interrexionais de innovación”.

A posta en marcha 
do novo programa 
de I+D+i, Horizon 

Europe, a promoción 
dos Digital Innovation 

Hubs e a nova 
Bauhaus son algún 

dos temas que 
centraron a atención 
de GAIN en Bruxelas

Ante a irrupción da pandemia, a UE mobilizou máis 
de mil millóns de euros para fomentar a I+D+i en 
relación co tratamento da enfermidade e coa pro-
cura dunha vacina. Estes recursos procederon, 
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entre outros, dunha convocatoria extraordinaria de 
Horizonte 2020, do programa piloto do Consello 
Europeo de Innovación, do Mecanismo de Finan-
ciamento para Enfermidades Infecciosas do BEI e 
da Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores.

En abril, os ministros de Investigación da UE acor-
daron un plan de  acción conxunto con dez ac-
cións a curto prazo como a celebración do hac-
katon #EuvsVirus,  no que participou GAIN, e o 
intercambio dos datos e resultados das diferentes 
liñas de investigación a través da plataforma eu-
ropea de ciencia abierta (EOSC).  

Estas medidas demostraron a importancia e ne-
cesidade de consolidación do Espazo Europeo 
de Investigación (EEI), que precisamente recibiu 
un pulo importante en outono co compromiso da 
Comisión e dos Estados membros de traballar 
por que sexa máis tanxible e dea maiores froitos 
para os investigadores, innovadores e cidadáns. O 
novo EEI fai especial fincapé nunha coordinación 
máis estreita en materia de I+D+i entre os niveis 
rexionais, nacional e europeo, a fin de maximizar o 
impacto dos investimentos. 

Outra das actividades primordiais de GAIN duran-
te 2020 foi a participación en eventos dedicados 

aos Digital Innovation Hubs (DIH) ou Centros de 
Innovación Dixital, case todos eles organizados 
pola Comisión Europea. Esta participación serviu 
de apoio para o desenvolvemento da Estratexia 
Galega de DIH e os dous DIH creados en Galicia: 
DataLife, para o sector primario, biotecnolóxico e 
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da saúde, e DigiGal, que busca impulsar a dixitali-
zación na industria galega. 

Dende a posta en 
marcha en 2014 da 
RIS 3 esixida pola 

UE, o gasto en I+D en 
Galicia aumentou un 

terzo

A finais de ano, a Comisión Europea presentou a 
nova Bauhaus, unha iniciativa que pretende fusio-
nar a arte e a tecnoloxía, da man da sostibillidade 
e do Pacto Verde Europeo, para mellorar a vida 
dos cidadáns. Co apoio da FGE, a Xunta de Galicia 
está a traballar para implicarse activamente nes-
ta iniciativa, dado que as súas políticas no eido 

do deseño e a innovación están perfectamente 
aliñadas con ela. 

Tamén en decembro, a Xunta iniciou un proceso 
participativo con máis de 240 axentes para des-
envolver a nova estratexia RIS3 de Galicia 2021-
2027. A FGE xestionou a participación dunha re-
presentante da Comisión Europea neste acto. Este 
proceso de reflexión ten por obxectivo actualizar 
as prioridades, reformular os instrumentos con 
novas fórmulas de colaboración público-privada e 
reforzar a súa gobernanza. Dende a posta en mar-
cha da RIS 3 en 2014, o gasto en I+D aumentou en 
Galicia un 32% e o número de persoas que traballa 
neste ámbito incrementouse un 18% ata acadar 
os 11.000, sendo máis da metade investigadores.

g. Transporte

Despois de que en 2018 se confirmase a exten-
sión do Corredor Atlántico ata Galicia a partir de 
2021 e, en 2019, a inclusión da chamada “saída 
sur” de Vigo dentro rede principal de transporte 
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transeuropea (prioritaria para 2030), a FGE ase-
sorou á Xunta de Galicia sobre as distintas fontes 
de financiamento europeo existentes para a exe-
cución de infraestruturas en Galicia: o Mecanismo 
Conectar Europa e o Programa Operativo Plurirre-
xional de España. 

A FGE traballou 
estreitamente coa 
Dirección Xeral de 

Mobilidade para 
definir e trasladar a 
posición de Galicia 

en materia de 
transporte

A principios de ano, a FGE incluíu as dúas de-
mandas principais de Galicia de cara á revi-
sión do regulamento da Rede Transeuropea de 
Transporte prevista para 2023 nun documento 
técnico elaborado pola Conferencia de Rexións 
Periféricas e Marítimas: a inclusión da conexión 
ferroviaria Vigo-Oporto na rede básica da RTE-T 
(actualmente solo a parte española está incluí-
da) e a inclusión do porto de Vigo na rede prin-
cipal, posto que o trazado do Corredor Atlántico 
pasa por alí a partir de 2021.

h. Agricultura e 
desenvolvemento rural

A Consellería de Medio Rural destacou a un téc-
nico na oficina da FGE en Bruxelas durante 2020 
para, no primeiro semestre, coordinar a partici-
pación autonómica no Consello de Agricultura e, 
posteriormente, levar a cabo un estreito segui-
mento de todas as cuestións relacionadas coa 
PAC. En concreto, analizou as medidas temporais 
excepcionais postas en marcha pola UE para mi-
tigar os efectos da crise da COVID-19 no sector 
agroalimentario e nas zonas rurais, tales como as 
axudas ao almacenamento privado de produtos 
lácteos ou carne de vacún, a ampliación de prazos 
para presentación de solicitudes da PAC ou a fle-
xibilización dos programas de axuda ao mercado 
de certos produtos (viño, froitas e hortalizas).

A FGE fixo un 
estreito seguimento 
da negociación da 
futura PAC e dos 
mecanismos de 

transición ata a súa 
posta en marcha en 

2023 
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En canto á política agrícola común 2021-2027, a 
FGE seguiu as negociacións do tres propostas de 
regulamentos para velar por que se respecte a po-
sición galega consensuada en 2018 co sector. O 
tres regulamentos chegaron á fase final de nego-
ciacións interinsitucionales, coñecida como « trí-
logos ». Algúns dos interrogantes despexados ao 
longo de 2020 refírense ao carácter finalmente vo-
luntario para os beneficiarios pero de obrigatoria 
oferta por parte dos Estados membro do eco-es-
quemas que substituirán ao actual greening, á 
continuación das regras actuais de financiamento 
do réxime de pagos acoplados, á porcentaxe de 
fondos do FEAGA que cada Estado membro de-
berá obrigatoriamente reservar para axuda bá-
sica á renda e pago redistributivo, á prórroga do 
réxime de autorizacións de plantación de viñedos 
até 2040 e á posibilidade de transferencias entre 
o pilar 1, referido ás axudas agrarias directas, e o 
pilar 2, correspondente ao desenvolvemento rural. 

Tamén se analizou activamente as estratexias 
« Da granxa á mesa » e de Biodiversidade para 
2030, publicadas no primeiro semestre do ano 
co obxectivo de concretar os ambiciosos obxec-
tivos do Pacto Verde Europeo na PAC e noutras 
políticas comunitarias. Un dos encontros virtuais 
“Galicia na recuperación europea” estivo dedicado 
a todas estas cuestións coa intervención dun fun-
cionario español da Dirección Xeral Agricultura da 
Comisión Europea.

Outros dos debates que centraron a atención da 
FGE foron os referidos a unha nova Estratexia Fo-
restal Europea post-2020 e a unha futura Axenda 
Rural Europea, ambas en fase de deseño por par-
te da Comisión Europea e con senllas consultas 
públicas abertas, así como os regulamentos de 
transición da PAC. Sobre estes últimos, confir-
mouse que o período de transición terá unha du-
ración de dous anos e que a nova PAC empezará 

a aplicarse, por tanto, en 2023. Os dous regula-
mentos de transición garantirán a continuidade 
de todas as axudas da PAC, tanto os pagos direc-
tos como as medidas de mercado. Os programas 
de desenvolvemento rural poderán prorrogarse e 
ademais establécese o apoio do Mecanismo Eu-
ropeo de Recuperación e Resiliencia (Next Gene-
ration EU) para o FEADER durante este período. 
A asignación para España da partida destinada a 
desenvolvemento rural deste Mecanismo deberá 
desembolsarse maioritariamente ao longo deses 
dous anos.

i. Pesca

A Consellería do Mar dispuxo dunha asesora téc-
nica desprazada en Bruxelas para o seguimento 
das política comunitaria de pesca.

No ano 2020, a actividade presencial da Con-
selleira do Mar en Bruxelas foi moi limitada en 
comparación con anos anteriores, aínda que te-
lematicamente defendéronse os intereses maríti-
mo- pesqueiros galegos nun ano no que a pande-
mia e o Brexit marcarían a toma de practicamente 
todas as decisións.

Antes de que comezase o estado de alarma e o 
confinamento en Bélxica e España, a comunidade 
tivo a oportunidade de participar presencialmen-
te no Grupo de Expertos de moluscos bivalvos, 
un Comité ao que se convida a Galicia desde hai 
máis dun lustro.

Como primeira 
rexión pesqueira da 

UE, Galicia estivo 
en contacto coas 

institucións europeas 
para a posta en 

marcha das medidas 
excepcionais de apoio 
ao sector, gravemente 

afectado pola 
pandemia
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http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=23&idTema=21&idNoticia=5191
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=23&idTema=21&idNoticia=5191
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=23&idTema=21&idNoticia=4958
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=23&idTema=21&idNoticia=4958
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=58&idNoticia=5210#.X85R-xO6P_Q
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=58&idNoticia=5210#.X85R-xO6P_Q
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=23&idTema=21&idNoticia=5075
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=23&idTema=21&idNoticia=5075
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=23&idTema=21&idNoticia=5046
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=23&idTema=21&idNoticia=5046


A conselleira do Mar nun encontro virtual coa directora xeral de DG MARE
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No mes de maio, unha vez iniciada a pandemia e 
debido ao impacto desta na actividade pesquei-
ra, a Consellería do Mar mantivo un encontro co 
presidente da Comisión de Pesca do Parlamen-
to Europeo, Pierre Karleskind, no seo dunha das 
reunións da Confrencia de Rexións Periféricas e 
Marítimas (CRPM). Nesta sesión, analizáronse as 
medidas de apoio adoptadas pola UE no marco do 
Fondo Marítimo e da Pesca (FEMP) para paliar as 
consecuencias do Covid -19 no sector pesqueiro 
e avaliáronse as implicacións e dificultades que 
ditas medidas atoparon en cada unha das rexións 
europeas. Previamente, a Consellería do Mar tra-
ballara activamente -en colaboración co PE- na 
introdución de emendas aos textos lexislativos 
para que as axudas en materia de Covid-19 fosen 
o máis xustas e equitativas posibles con todos os 
elementos da cadea mar-industria. 

Tamén no seo da CRPM organizouse en setem-
bro o primeiro encontro entre a conselleira do 
Mar, Rosa Quintana, e a nova directora xeral de 
Asuntos Marítimos e Pesca (DG MARE), Charli-

na Vitcheva. A Conselleira, xunto co resto de re-
xións, expuxeron as súas peticións para a mellora 
das condicións de traballo do sector pesqueiro e 
apostaron por un fondo da pesca áxil que permita 
unha verdadeira diversificación da economía nas 
zonas costeiras e que mellore a competitividade 
do sector transformador. 

En novembro, a conselleira volveu reunirse coa 
directora de DG MARE nun encontro que come-
za a ser habitual por canto supón a antesala da 
negociación dos totais admisibles de capturas 
que se deciden no mes de decembro. A conse-
lleira trasladoulle non só as peticións ante unha 
proposta moi restritiva, senón tamén as sensibili-
dades sociais do sector pesqueiro galego nun ano 
onde demostrou estar á altura das circunstancias 
mantendo o seu nivel de actividade a pesar das 
restricións sufridas durante boa parte do ano.

Finalmente, o Brexit ocupou moita da actividade 
da Consellería do Mar neste ano en que o período 
transitorio tocaba o seu fin e se decidía se efec-
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http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=56&idNoticia=4984
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=56&idNoticia=4984
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=56&idNoticia=4984
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=56&idNoticia=5119
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=56&idNoticia=5119
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=56&idNoticia=5119
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=56&idNoticia=5119


A directora da oficina de Bruxelas, Ana Ramos, presenta á 
representante do BEI nun dos 12 encontros virtuais FGE
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tivamente as flotas europeas ían ter acceso ás 
augas británicas. Finalmente, o acordo contempla 
que os buques europeos seguirán tendo acceso 
ás augas do Reino Unido durante un período de 
transición de cinco anos no que haberá unha re-
dución gradual de ata o 25% das súas cotas de 
pesca. Unha vez rematado este período transi-
torio, a UE e o Reino Unido celebrarán consultas 
anuais para acordar as oportunidades de pesca. 

Un ano máis Galicia 
participou no Consello 

de Ministros de 
decembro onde 
se deciden as 

posibilidades de pesca 
para o ano seguinte 

Durante o segundo semestre de 2020, é de desta-
car o nomeamento de Galicia como representante 
de CCAA no Consello de Ministros de Pesca da UE 
(por renuncia da CA de Cataluña). Por cuarto ano 
consecutivo, Galicia novamente estivo presente 
nas negociacións dos TAC e das cotas do ano 
máis convulso en relación coas negociacións de 
posibilidades de pesca en Bruxelas. As reunións 
presenciais de delegacións nacionais de tamaño 
limitado do primeiro semestre deron paso no se-
gundo semestre do ano a reunións por videocon-
ferencia que acabaron sendo regulares e organi-
zadas. 

En consecuencia, Galicia puido participar de ma-
neira activa en representación dos intereses das 
CCAA, participando presencialmente nas video-
conferencias de pesca celebradas na REPER así 
como nos consellos de ministros presenciais. 
Este foi o caso do Consello de Ministros de Lu-
xemburgo celebrado o mes de outubro (partici-
pación técnica dado que non foi posible o acceso 
á sala da reunión) e o Consello de Ministros do 
mes de decembro onde, un ano máis, a consellei-
ra traballou para alcanzar melloras nas propostas  
para tres dos Regulamentos de posibilidades de 
pesca para 2021, que habitualmente se distribúen 
en varias sesións ministeriais pero que, neste ano 
de cambios, víronse concentrados nunha mesma 
noite: Atlántico, Mediterráneo e augas profundas. 

IV. ENCONTROS VIRTUAIS FGE 
“GALICIA NA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA DA UE”

A FGE puxo en marcha, en setembro do 2020, o 
ciclo de encontros virtuais “Galicia na recupera-
ción económica da UE”, co obxectivo de achegar 
á administración galega as políticas europeas 
que guían o Plan de Recuperación para Europa e o 
novo Marco Financeiro Plurianual 21-27, da man 
de representantes da propia Comisión Europea. 
En cada encontro participaron entre 20 e 30 re-
presentantes da Xunta, especialmente de IGAPE,  
GAIN,  Facenda, Augas de Galicia, Medio Ambiente 
e Enerxía.

Ao longo de doce 
encontros virtuais, a 
FGE facilitou á Xunta 
o coñecemento das 

políticas que guían o 
Plan de Recuperación 
para Europa e o novo 

Marco Financeiro 
Plurianual 21-
27 da man de 

representantes da 
Comisión Europea
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http://fundaciongaliciaeuropa.eu/estatica.asp?idSeccion=252
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Ao longo das doce reunións celebradas abor-
dáronse temas como o Fondo de Transición Xus-
ta, o Pacto Verde Europeo, a nova estratexia in-
dustrial da UE, a próxima xeración de fondos de 
política rexional, o instrumento temporal “Next Ge-
neration EU” ou os retos dixitais da Unión. Todos 
estes encontros axudaron a comprender mellor a 
axenda europea para a programación dos fondos 
estruturais 21-27 en Galicia e contribuíron á pre-
paración de proxectos que permitisen atraer parte 
dos fondos de recuperación que recibirá España. 

V. SEMANA EUROPEA DAS 
REXIÓNS E CIDADES

Este ano a FGE fixo, novamente, unha campaña 
por redes sociais apoiando o papel das diferen-
tes entidades galegas na Semana Europea das 
Rexións e das Cidades. Unha semana que, por 
mor da Covid-19, converteuse en tres e que con-
tou con máis de 500 seminarios virtuais. Entre a 
participación galega deste 2020 encóntranse en-
tidades como a Xunta de Galicia, a Deputación de 
Lugo e a Fundación Universidade Empresa Galega 
(FEUGA). 

A FGE colaborou especialmente nos dous semina-
rios organizados por FEUGA, que versaron sobre 
como desbloquear o potencial da innovación rexio-
nal a través de redes multiactor (“Unlocking Euro-
pe´s rexional innovation potential through RRI and 
multi-actor innovation networks”) e sobre como 
preparar ao sistema educativo para responder ás 
novas habilidades que require o mercado de traba-
llo (“Future skills & job profiles: Galicia 2030”).

Ademais de prestar a apoio en materia de difusión 
a estas entidades (con varios recordatorios, enla-
ces para a inscrición nos seminarios e publicación 
de varias novas) a FGE tamén fixo especial finca-
pé en aumentar a asistencia galega, aproveitando 
a accesibilidade da virtualidade dos encontros, 
poñendo a disposición dos seus seguidores en 
redes sociais unha recompilación de seminarios 
sobre os temas de máis interese, por unha banda, 
para a mocidade, e por outra, para o público gale-
go en xeral.

A Fundación Galicia 
Europa apoiou á 

participación galega 
na primeira Semana 
Europea das Rexións 
e Cidades organizada 

integramente en 
formato virtual
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https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1352_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1352_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1352_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1225_en
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=58&idNoticia=5076#.YKaaXpMzZNt
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=239&idTema=337&idNoticia=5106#.YKatOJMzZNt
https://euregionsweek2020-video.eu/video/unlocking-europes-regional-innovation-potential-through-rri-and-multi-actor-innovation-networks
https://euregionsweek2020-video.eu/video/future-skills-and-job-profiles-galicia-2030


Reunión do Grupo Operativo Brexit da Comisión do Arco 
Atlántico liderado pola oficina da FGE en Bruxelas
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VI. REDES DE COOPERACIÓN 
REXIONAL

a. Conferencia de Rexións 
Periféricas e Marítimas 
(CRPM)

Ao longo de 2020, a FGE colaborou estreitamente 
coa Conferencia de Rexións Periféricas e Marítimas 
(CRPM) e coa súa comisión xeográfica do Arco At-
lántico (CAA), especialmente a través do seu Grupo 
Operativo para o Brexit, que coordina dende 2017.

A Estratexia Marítima 
Atlántica renovouse 

en 2020 cun novo plan 
de acción centrado en 
impulsar a economía 

azul, as enerxías 
renovables mariñas, 

as competencias 
profesionais 

relacionadas co 
medio mariño e a 
sostibilidade das 

actividades marítimas 

As rexións do Arco Atlántico reuníronse en xuño para 
celebrar a súa Asemblea Xeral, na que se deu a ben-
vida ó País Vasco como nova presidencia, posto que 
ostentará ata 2022. Ademais, os membros da CAA 
aprobaron unha declaración política na que se aspira 
a maximizar os novos instrumentos de recuperación 
para beneficiar aos sectores económicos clave das 
rexións atlánticas e impulsar a creación de sinerxías 
entre as diferentes estratexias rexionais de especiali-
zación intelixente (RIS3). Así mesmo, a CAA centrara-

se en apoiar á Comisión Europea no desenvolvemen-
to da nova Estratexia Marítima Atlántica e do seu Plan 
de Acción 2.0, ao tempo que traballa para impulsar a 
creación dunha macrorrexión atlántica, coa que pre-
tende impulsar a cooperación entre as rexións do At-
lántico e aumentar a súa capacidade de gobernanza.

Xa en outubro tivo lugar a Asemblea Xeral anual 
da CRPM, na que a FGE puido participar en liña. 
Na declaración final adoptada, titulada “As rexións 
da CRPM á vangarda dunha recuperación econó-
mica sostible”, abórdanse temas cruciais como 
os efectos da pandemia, o Marco Financeiro Plu-
rianual 21-27 e o instrumento de recuperación 
Next Generation EU, así como o labor das rexións 
marítimas periféricas na recuperación económica 
da Unión. Tamén se defende a idea de que a eco-
nomía azul é clave no proceso de recuperación 
económica, sobre todo nas rexións marítimas pe-
riféricas da UE como é o caso de Galicia.

A Comisión do 
Arco Atlántico 

avoga pola creación 
dunha macro-

rexión atlántica que 
vaia máis aló da 

cooperación marítima
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https://cpmr-atlantic.org/es/download/political-declaration-of-the-atlantic-arc-commission-june-2020/?wpdmdl=10898&refresh=60a660abd7be41621516459&ind=1593165195671
https://cpmr.org/wpdm-package/cpmr-final-declaration-2020/?wpdmdl=27382&refresh=60a6576fa1aad1621514095&ind=1604322832621


Johannes Hahn, comisario de Orzamentos, sobre o papel 
das rexións automobilísticas na transición ecolóxica.  Fonte: 

Grupo Interrexional sobre o futuro do Automóbil (CoRAI)
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b. NECSTouR

A Xunta de Galicia é membro de NECSTouR, a Rede 
Europea de Rexións Comprometidas co Turismo 
Sustentable que proporciona un enfoque integrado 
da  gobernanza turística no territorio europeo.

No 2020, o sector turístico foi un dos mais afecta-
dos pola crise da COVID-19, por iso, NECSTouR viu-
se na necesidade de organizar unha Asemblea Xeral 
Extraordinaria no mes de outubro. Nesta reunión 
Galicia acordou co resto de membros unha visión 
conxunta sobre a futura Axenda Europea de Turis-
mo 2050 presentando unha proposta á Comisión 
Europea. O obxectivo desta axenda non é so a recu-
peración do turismo tras a COVID-19, senón garantir 
que Europa conserva a súa condición de destino tu-
rístico número un do mundo e que se compromete 
cun turismo máis responsable e sostible.

Ao ser o sector 
turístico un dos 
máis afectados 

pola crise sanitaria, 
NecsTour defende a 
creación dun “plan 

Marshall” de turismo 
no marco do Plan de 
Recuperación para 

Europa

Dado que non existe unha liña orzamentaria de tu-
rismo única en todo o marco financeiro plurianual 
2021-2027, NECSTouR fixo un chamamento á 
creación dun Plan Marshall de Turismo no mar-
co do Plan Europeo de Recuperación. Deste modo 
NECSTouR recomendou aos Estados membros 
incluír os investimentos relacionados co turis-
mo nos seus plans nacionais de recuperación e 

resiliencia, así como nos programas operativos 
rexionais e no fondo REACT-EU. A proposta que 
presentou NECSTouR á Comisión Europea incluíu 
tamén una listaxe de 18 iniciativas destacadas 
das rexións europeas no sector turístico, entre as 
que se incluíu o programa galego O teu Xacobeo 
da Xunta de Galicia.

c. Grupo Interrexional sobre 
o futuro do Automóbil 
do Comité Europeo das 
Rexións (CoRAI)

Este Grupo Interrexional, do que Galicia forma 
parte dende a súa constitución no ano 2009, or-
ganizou, co apoio da FGE, un evento en liña sobre 
o papel das rexións automobilísticas na consecu-
ción da transición verde. Levado a cabo en outu-
bro no contexto da Semana Europea das Rexións 
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http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=58&idNoticia=5171#fancybox-gallery-title


Felicitación do grupo do directores de CORE con motivo do Día de Europa
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e as Cidades (EWRC), o evento foi inaugurado 
por Johannes Hahn, comisario de Orzamentos, 
quen sinalou que “as rexións europeas consti-
túen o centro das transicións ecolóxica e dixital”. 
O acto reuniu a membros do Comité Europeo das 
Rexións, a representantes da industria e a outras 
partes interesadas.

d. Colaboración entre as Oficinas 
Rexionais Españolas (CORE)

Dende 2002, a FGE participa nesta rede informal 
que ten por obxectivo intensificar a relación das 
oficinas de representación autonómica en Bruxe-
las. A pesar de que a crise sanitaria transformou 
por completo o plan de traballo das institución 
comunitarias, as Oficinas das CCAA adaptáronse 
rapidamente ás novas prioridades da UE e ás re-

unións telemáticas. Gracias a isto, a CORE puido 
desenvolver a súa actividade cunha certa norma-
lidade, podendo considerarse o balance como po-
sitivo dadas as circunstancias. 

Así, en 2020 a CORE organizou 41 reunións, prin-
cipalmente con membros da Representación Per-
manente de Es paña ante a UE ( REPER) e das 
Direccións Xerais da Comisión Europea para abor-
dar os principais temas de actualidade. Tamén se 
realizaron reunións dos grupos de coordinación 
técnica para facer seguimentos e análises de po-
líticas comunitarias ou ámbitos sectoriais concre-
tos. A crise do Covid19 foi o tema principal, reco-
rrente e horizontal en todos os demais ámbitos 
abordados durante as videoconferencias, entre 
os que destacaron o Marco Financeiro Plurianual 
2021-27 e o instrumento Next Generation EU, o 
Pacto Verde Europeo, o Brexit, e a modificación 
dalgúns dos regulamentos da PAC. 

As oficinas de 
representación 
autonómica en 

Bruxelas continuaron 
cunha estreita 

interlocución coa 
REPER e coa Comisión 

Europea a pesar da 
pandemia
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2.  Fomento da participación en proxectos europeos

A FGE fomenta a participación de entidades gale-
gas en proxectos europeos co fin de potenciar a 
competitividade dos sectores públicos e privados 
de Galicia e atraer finaciamento comunitario ha-
cia proxectos galegos.

Esa promoción tradúcese no asesoramento téc-
nico, na procura de socios a escala europea, na 
organización de reunións con representantes das 
institucións ou na participación da FGE en con-
sorcios de proxectos que lle resulten de interese.

Por outra banda, a Fundación ofrece formación 
sobre financiamento comunitario a través do seu 
programa TecEuropa.

I. TECEUROPA

Este ano, a Fundación Galicia Europa organizou a 
décima edición do curso de especialización en fi-
nanciamento comunitario “TecEuropa”, a primeira 
en formato dixital. Nela participaron máis de 70 
técnicos de entidades galegas públicas e privadas 
sen ánimo de lucro, converténdose deste xeito na 
edición con máis participación desde a súa posta 
en marcha no ano 2015. 

Con cinco sesións online programadas entre o 
17 e o 27 de novembro, os asistentes puideron 
coñecer, da man de representantes da Unión Eu-
ropea e de especialistas en fondos comunitarios, 
as claves do Pacto Verde Europeo, o novo período 
financeiro e o instrumento temporal de recupera-
ción “Next Generation UE”. 

Con esta edición, TecEuropa reuniu xa a máis de 
200 asistentes, cunha participación moi variada 
(entes locais, centros de investigación, adminis-
tración autonómica, cámaras de comercio..) que 
vincula diversas experiencias profesionais e pun-
tos de vista sobre o uso dos fondos europeos en 
Galicia. 

Máis de 70 técnicos 
de entidades galegas 

déronse cita na 
primeira edición 

dixital de TecEuropa

II. PARTICIPACIÓN DA FGE EN 
PROXECTOS EUROPEOS

A Fundación Galicia Europa, grazas ao convenio 
de colaboración que mantén coa Dirección Xeral 
de Mocidade, Participación e Voluntariado, conti-
nuou participando durante o primeiro semestre de 
2019 en dous proxectos de cooperación territorial 
xunto a outras entidades galegas e europeas. A 
FGE encárgase nestes dous proxectos da parte de 
comunicación e de formación aos beneficiarios. 
Ambos proxectos foron aprobados na primeira 
convocatoria do programa de cooperación trans-
fronteiriza España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 
e desenvólvense entre os anos 2016 e 2020.

a. Proxecto Lidera

Dende o mes de febreiro, a FGE publicou e difun-
diu por redes 10 entrevistas a mozos galegos e 
portugueses que participaron nas actividades de 
formación do proxecto e, como resultado, están 
a emprender algunha iniciativa empresarial ou de 
voluntariado relacionada coa coperación trans-
fronteiriza. Esta campaña de divulgación e comu-
nicación baseouse na publicación de Conectados 
Sumamos.
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Grazas ao proxecto 
LIDERA, a FGE puxo 

en valor a cooperación 
transfronteiriza a 

través da difusión de 
testemuñas de mozos 

A Fundación Galicia Europa participou en xullo no 
Workshop Virtual de “Emprendimento”, onde se 
abordaron as temáticas da idea á creación, traba-
llo remoto, redes colaborativas e de talento. A ac-
ción foi promovida e dinamizada pola D. R. Norte 
do IPDJ, Servizos de Viana do Castelo, no ámbito 
do proxecto, e dedicóuselle un dos Newsletter LI-
DERA do proxecto á súa promoción e divulgación.

En setembro, colaborouse na promoción da sé-
tima edición do Pont Up Store en Pontevedra. 
Invitada pola Cámara de Santiago, a FGE partici-
pou nun seminario sobre internacionalización que 
buscaba promover o encontro empresarial entre 
entidades de Galicia e Norte de Portugal, así como 
poñer en valor o traballo de cooperación trans-
fronteirizo realizado no propio LIDERA e noutros 
proxectos europeos de Galicia e Portugal nos que 
colaboran as distintas entidades e empresas par-
ticipantes na sesión.

A semana do 9 ao 13 de novembro, levouse a 
cabo o curso virtual “Novas estratexias para un 
turismo sostible: as empresas turísticas, a súa 

evolución e futuro, e liñas de financiamento na 
UE“ que tivo como obxectivo presentar novas ha-
bilidades e competencias ao sector turístico para 
poder adaptarse ao momento que vivimos, que 
require de ideas máis innovadoras e creativas, 
apoiándose nas novas tecnoloxías e ferramentas 
de servizos e deseños que se poden integrar no 
traballo cotián do sector co fin de ser máis com-
petitivos e emprendedores.

Seguimento, 
apoio e titorías 
personalizadas 

á xuventude que 
participou nas 
actividades do 

proxecto LIDERA 
foron as liñas de 

traballo constante no 
2020

Esta actividade foi dirixida á xuventude en situa-
ción de desemprego, período de formación, me-
llora laboral ou adaptación da súa iniciativa eco-
nómica ou emprendedora, de Galicia ou do Norte 
de Portugal. Houbo un total de 20 participantes, 
seleccionados entre 80 peticións. 
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http://fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=293&idNoticia=5086#.YJ5Gvb4za70
http://fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=293&idNoticia=5175#.YJ5Hqb4za70
http://fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=293&idNoticia=5175#.YJ5Hqb4za70
http://fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=293&idNoticia=5175#.YJ5Hqb4za70
http://fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=293&idNoticia=5175#.YJ5Hqb4za70
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b. Proxecto Eurocidade 2020

En colaboración coa asociación Inspira, a FGE 
apoiou telematicamente a preparación de candi-
daturas de proxectos da Eurocidade ao programa 
Erasmus+ por parte dos mozos que participaron 
nos cursos de formación de 2019.

Realizáronse dous grupos formados por mozos, 
asociacións e novos emprendedores galegos e 
portugueses para a preparación de dúas posibles 
candidaturas e traballouse de maneira online, su-
bindo a documentación ao drive EuroFormação 
Chaves-Verín e continuando a actividade con vi-
deoconferencias. Impartiuse formación individua-
lizada sobre programas europeos a asociacións 
de empresas da Eurocidade e da contorna. Ade-
mais, a FGE participou o 18 de decembro de 2020 
na xornada “A Eurocidade Chaves-Verín impulsa 
o emprendemento empresarial transfronteirizo: 
Fronteira de Oportunidades”. 

No marco do 
proxecto Eurocidade 

2020, apoiouse a 
mozas e mozos 
na presentación 
de candidaturas 
de proxectos ao 

programa Erasmus+
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3.  Información sobre a UE en Galicia

I. PORTAL WEB www.fundaciongaliciaeuropa.eu

O portal web da Fundación Galicia 
Europa é a plataforma fundamen-
tal para a difusión de noticias so-
bre a FGE, así como da actualidade 
europea ligada aos intereses gale-
gos. Por este motivo, e dentro da 
estratexia de mellora da súa pre-
senza dixital, a FGE xa está a tra-
ballar no seu novo portal web, que 
estará operativo durante 2021. 

FRECUENTACIÓN

17.063 sesións

3,2 minutos por sesión

8.967 usuarios

33,5% entre 25 e 34 anos

27,5% entre 18 e 24 anos

20% de acceso dende as redes sociais  
(+70%  Facebook)

PUBLICACIÓNS

67 noticias sobre a FGE e a participa-
ción galega en asuntos comunitarios

335 noticias referidas á actualidade da UE 
dende unha perspectiva galega

w
w

w.
fu

ndaciongaliciaeuropa.eu

Análise FGE da actualidade UE

Financiamento  comunitario

Axenda europea

Participación galega  
en asuntos comunitarios

Consultas da UE

#EuroXuventude
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II. REDES SOCIAIS

Twitter

twitter.com/FGaliciaEuropa

Facebook

www.facebook.com/fundaciongaliciaeuropa/

LinkedIn

www.linkedin.com/in/fundación-galicia-europa/

REDES SOCIAIS EN CIFRAS TOTAL

Twitter: +172  
novos seguidores

2.022 
seguidores

Facebook: +934  
novos seguidores

2.830 
seguidores

LinkedIn: +1.128  
novos seguidores

1.512 
seguidores

Durante o 2020 a Fundación Galicia Europa continuou re-
forzando a súa comunicación externa a través das platafor-

mas sociais nas que conta cun perfil propio, a fin de infor-
mar sobre a actividade desenvolvida en Bruxelas en defensa 

dos intereses galegos. Como resultado, a FGE aumentou 
o número de seguidores en todas elas, especialmente, na 
nova páxina de LinkedIn, que substitúe ao antigo perfil co 

fin de obter unhas mellores ferramentas de medición.
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www.brexitgalicia.eu

@BREXITGALICIA EN CIFRAS

29 Noticias 29
1.524 Visitas ao perfil de Twitter 1.524

21 Novos seguidores en Twitter 21
42.605 Impresións en Twitter 42.605

A FGE deu a coñecer 
as medidas de 

preparación ante os 
distintos escenarios 
expostos polo Brexit  

III. PORTAL WEB brexitgalicia.eu

A FGE continuou actualizando esta web creada 
en 2018 para informar sobre o proceso de saída 
do Reino Unido da UE desde unha perspectiva ga-
lega. A finais de 2020, a FGE comezou a traballar 
nunha campaña conxunta coa Secretaría Xeral de 
Emigración da Xunta para informar aos galegos 
que se atopan en Reino Unido dos diferentes trá-
mites que deben realizar para poder permanecer 
alí. Así mesmo, a través deste portal, a FGE atende 
as consultas dos galegos que se atopan nesta si-
tuación ofrecendo unha resposta adaptada á súa 
circunstancia particular.º

IV. BOLETÍN ELECTRÓNICO 
DA FGE

Dende mediados do mes de marzo, a FGE FGE 
fixo un estreito seguimento da actuación da UE na 
crise da Covid 19, publicando novas na súa web e 
elaborando un boletín diario informativo. Entre o 
20 de marzo e o 29 de maio, elaboramos un total 
de 45 boletíns. Dende principios do mes de xuño, 
xa cando a pandemia remitía e a resposta da da 
UE se centraba na recuperación económica,  a 
FGE deu un novo enfoque ao boletín, que pasou 
a ser semanal, para recoller todas aquelas no-
vas relacionadas coa saída da crise. En total, en-
viáronse un total de dez boletíns semanais e sete 
quincenais a partir do mes mes de setembro aos 
preto de mil subscritores. No último trimestre, o 
boletín adoptou un novo deseño, máis en sintonía 
coa identidade corporativa da FGE, e comezouse a 
enviar cunha ferramenta de marketing dixital que 
permite medir o seu impacto nos destinatarios.

Este novo boletín está dividido nas mesmas sec-
cións que conforman a web da FGE: “Novas Galiº-
cia-UE”, “Novas UE” e “#EuroXuventude”; e inclúe, 
tamén, dúas secciones dedicadas a consultas pú-
blicas e a convocatorias dos programas de finan-
ciamento comunitario.
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V. REVISTA ECO

A FGE mantivo en 2020 a súa colaboración coa 
publicación mensual ECO-Revista do Eixo Atlán-
tiºco co obxectivo de explicar a actualidade co-
munitaria en Galicia. En total, publicáronse dez 
artigos nos que se abordaron diferentes temas de 
actualidade.

• Xaneiro 2020. Los proyectos europeos de 
cooperación transfronteriza, eje vertebrador en 
la construcción de una ciudadanía europea.

• Febreiro 2020. Unha Europa social for-
te ante os desafíos da nova década.

• Marzo 2020. O papel da Unión Euro-
pea nesta crise sen precedentes.

• Abril 2020. Ahora más que nunca: Europa.

• Maio 2020. Un plan de recuperación para la UE.

• Xullo 2020. ¿Una transición justa es posible?.

• Setembro 2020. O Consello Europeo 
de Innovación: o plan da Comisión para 
apoiar os innovadores europeos.

• Outubro 2020. La nueva estrate-
gia industrial para una Europa más 
verde, digital y competitiva.

• Novembro 2020. Unha natureza máis 
forte como piar da recuperación.

• Decembro 2020. Un nuevo progra-
ma ERASMUS+ reforzado más sos-
tenible, digital e inclusivo.
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4. Formación e sensibilización sobre a realidade europea

Dende a creación da FGE, medio milleiro de mo-
zos beneficiáronse dunha bolsa de formación en 
asuntos europeos da FGE, o que permite contar 
cunha rede de profesionais en asuntos europeos 
en empresas, organismos e institucións europeos 
e galegos.

Durante 2020 a FGE acolleu ata o febreiro aos bol-
seiros que se incorporaran en abril de 2019. A pan-
demia interrompeu o proceso de selección dos no-
vos bolseiros, polo que non puideron incorporarse 
ata principios de setembro. En total, cinco novos 
bolseiros incorporáronse ás oficinas da FGE de 
Bruxelas e Santiago para facer prácticas duran-
te 12 meses. Un total de 58 aspirantes formaron 
parte do proceso de selección, concedéndose as 
prazas en réxime de concorrencia competitiva. As 
bolsas para titulados universitarios, catro en total, 

teñen por obxecto que os beneficiarios se formen 
no seguimento e a comunicación das políticas co-
munitarias que máis interesan en Galicia. A bolsa 
para titulados de formación profesional proporcio-
na a posibilidade de realizar prácticas no campo 
do secretariado de dirección e de familiarizarse co 
funcionamento da Unión Europea.

A FGE conta, ademais, con outra bolsa desti-
nada á formación de titulados universitarios 
no ámbito da I+D+I, grazas a un convenio coa 
Axencia Galega de Innovación (GAIN). Por quin-
to ano consecutivo, a persoa - seleccionada de 
entre 10 candidatos- incorporouse á oficina de 
Bruxelas a principios do mes de novembro, des-
pois de que o anterior bolseiro rematara as súas 
prácticas en abril.

II. EUROXUVENTUDE 

En 2020, grazas ao convenio que a FGE mantén 
coa Consellería de Política Social, consolidouse 
#EuroXuventude como unha  ferramenta en liña 
dirixida á mocidade galega para explorar todas as 
oportunidades que existen na Unión Europea, pro-
movendo unha cidadanía activa e participativa no 
proceso de construción comunitario. 

Máis de medio milleiro de 
mozos e mozas téñense 

beneficiado dunha bolsa de 
formación da Fundación 

Galicia Europa

4.  Formación e sensibilización 
sobre a realidade europea 

I. PROGRAMA DE BOLSAS FGE
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No sitio web, actualizouse o apartado #EuroXu-
ventude con 38 noticias sobre concursos, opor-
tunidades de mobilidade ou posibilidades de 
participación dos mozos na elaboración de po-
líticas europeas. 

A FGE organizou unha serie de tres seminarios 
durante o mes de xuño para abordar diferentes 
oportunidades de emprego e prácticas na UE. 
Inscribíronse preto de 500 mozos e participaron 
máis do 70% nestes encontros virtuais que, ade-
mais, foron gravados para que estean dispoñibles 
na canle de Youtube. 

O primeiro versou sobre o sistema de contrata-
ción de persoal por parte das institucións euro-
peas. Contouse coa participación da Unidade de 
Apoio para a presenza de españois nas institu-
cións da UE da REPER e coa testemuña de gale-
gos que traballan e fan prácticas nas institucións 
europeas. Foi o webinar con maior éxito de públi-
co, acadando máis de 300 inscritos.  

No segundo presentouse o programa de Erasmus 
para novos Emprendedores (EYE), a cargo da Cá-
mara de Comercio de Santiago de Compostela, a 
través das testemuñas dun mozo emprendedor 
que fixo unha estadía nunha empresa bretona e 
dunha consultoría galega que acolle a empren-
dedores doutros países. Ademais, no marco dun 
proxecto Interreg Espazo Atlántico (InterrYouth 
Creative Hubs AYCH), presentouse a iniciativa 
LUG OPEN FACTORY, que apoia a creación de em-
presas creativas en toda Galicia, coa participación 
dun dos mozos emprendedores beneficiarios e da 
persoa voluntaria que está a traballar no proxecto 
grazas ao a INTERREG Volunteer Youth (IVY).

O terceiro organizouse co Instituto Galego de 
Promoción Económica (IGAPE) coa finalidade de 
presentar as 50 prazas que este ofrece para a ca-
pacitación de mozos profesionais en materia de 
internacionalización empresarial. Ademais do res-
ponsable de formación do IGAPE, tamén participa-
ron dous bolseiros actuais do IGAPE no exterior.

III. CURSO ”A UNIÓN EUROPEA 
E O TURISMO SOSTIBLE”

Debido ao éxito do curso organizado en novembro 
no marco do proxecto Lidera, a Fundación Gali-
cia Europa organizou unha nova edición do curso 
“Unión Europea e turismo sostible: empresas tu-
rísticas e liñas de financiamento europeas ”, du-
rante a primeira semana de decembro. 

No curso participaron 45 persoas interesadas na 
adquisición de competencias relacionadas co tu-
rismo sostible. Os asistentes recibiron informa-
ción sobre a normativa comunitaria e as liñas de 
financiamento comunitarias ás que pode acceder 
o sector turístico.

Preto de 500 mozos 
participaron nos encontros 
virtuais organizados pola 

FGE sobre oportunidades de 
emprego e prácticas na UE
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http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias.asp?idSeccion=239
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjBD7SsvJV1yJey1pj6JWQ1wPSdW8384v
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjBD7SsvJV1yJey1pj6JWQ1wPSdW8384v
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjBD7SsvJV1yJey1pj6JWQ1wPSdW8384v
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=70&idNoticia=5197
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=6&idTema=70&idNoticia=5197
https://www.youtube.com/watch?v=PnznJ58vaI0&list=PLjBD7SsvJV1yJey1pj6JWQ1wPSdW8384v&index=1&t=2810s
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ÍNDICE DE SIGLAS 
BEI Banco Europeo de Inversións

CAA Comisión do Arco Atlántico

CCAA Comunidades Autónomas

CdR Comité Europeo das Rexións

CIVEX Comisión de Cidadanía, Gobernanza e 
Asuntos Institucionais e Exteriores do Comité Eu-
ropeo das Rexións

CORE Colaboración das Oficinas Rexionais Espa-
ñolas en Bruxelas

CRPM Conferencia de Rexións Marítimas Perifé-
ricas de Europa

DG Dirección Xeral

DG AGRI Dirección Xeral de Agricultura e Desen-
volvemento Rural da Comisión Europea

DG ENV Dirección Xeral de Medio Ambiente da 
Comisión Europea

DG MARE Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e 
Pesca da Comisión Europea

DG MOVE Dirección Xeral de Mobilidade e Trans-
portes da Comisión Europea

DG REGIO Dirección Xeral de Política Rexional e 
Urbana da Comisión Europea

DG RESEARCH Dirección Xeral de Investigación e 
Innovación da Comisión Europea

DXREUE Dirección Xeral de Relacións Exteriores e 
coa UE da Xunta de Galicia

EEMM Estados membros da Unión Europea

EPSCO Consello de Emprego, Política Social, Sa-
nidade e Consumidores

FEADER Fondo Europeo Agrícola de Desenvolve-
mento Rural

FEDER Fondo Europeo de Desenvolvemento Re-
xional

FEMP Fondo Europeo Marítimo e de Pesca

FGE Fundación Galicia Europa

FSE Fondo Social Europeo

GAIN Axencia Galega de Innovación

I+D+i Investigación, Desenvolvemento e Innova-
ción

MFP Marco Financeiro Plurianual

NAT Comisión de Recursos Naturais do Comité 
Europeo das Rexións

NECSTouR Rede de Rexións por un Turismo Sus-
tentable e Competitivo

NGEU Instrumento temporal de recuperación 
económica NextGenerationEU

PAC Política Agraria Común

PE Parlamento Europeo

POCTEP Programa de Cooperación Transfrontei-
riza España-Portugal

PPC Política Pesqueira Común

REPER Representación Permanente de España 
ante a UE

RTE-T Rede Transeuropea de Transporte

TAC Totais Admisibles de Capturas

TIC Tecnoloxías da Información e a Comunicación

UE Unión Europea

USC Universidade de Santiago de Compostela
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