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ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA  

 

- El motiu original per la fundació, del que més tard seria la Unió Europea, va ser el 
desig de reconstruir Europa després dels tràgics esdeveniments de la Segona Guerra 
Mundial, i prevenir que Europa caigués novament víctima de la guerra. 
- Per aconseguir aquest objectiu, la Unió Europea intenta crear una infraestructura que 
travessa les fronteres dels estats: es treballa per establir un 
mateix ordenament jurídic i s’han creat uns propis organismes 
polítics i institucions, superiors als dels Estats membres  
(Parlament Europeu, Consell, Comissió, Tribunal de Justícia, 
Banc Central Europeu, Comitè de les Regions, Defensor del 
Poble, Banc Europeu d’Inversions,...) i el seu treball es basa en diferents formes de 
cooperació. 
- També es crea un mercat més gran i més eficient basat en la llibertat 
de trànsit de mercaderies, treballadors i capitals. 
- En l'actualitat, la Unió Europea és un conjunt de 27 estats. I 
representen uns 500 milions d’habitants.  
- L'euro (€) es la moneda única de la denominada Eurozona (17 
països). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

Un dels fonaments de la UE és : LA SOLIDARITAT 
 
Un dels Objectius principals de la UE :  reduir les desigualtats 
econòmiques i socials entre les regions d'Europa i aconseguir que els 
ciutadans de la UE gaudeixin de millors serveis i oportunitats, visquin on 
visquin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Unió Europea destina un terç del seu pressupost anual a finançar projectes 
destinats a reduir les desigualtats, a generar riquesa a les regions, a 
promoure la innovació empresarial i el desenvolupament urbà, la creació de 
feina i la formació de treballadors. 
 
Com aconseguir-ho:  La política regional i de cohesió 

 Hi ha tres objectius:    

• Objectiu 1: promoure el desenvolupament i ajustament estructural de 
regions endarrerides 

• Objectiu 2: ajudar amb la conversió econòmica i social de zones amb 
dificultats estructurals 

• Objectiu 3: promoure l'adaptació i modernització de les polítiques i 
sistemes d'educació, formació i treball 

Hi ha quatre fons principals per assolir aquests objectius: 

1. Fons Europeu de Desenvolupament Regional (ERDF) 
2. Fons Social Europeu (ESF) 
3. Fons Europeu per la Pesca (FIFG) 
4. Fons Europeu Agrícola d'Orientació i Garantia (EAGGF) 

Dins dels fons destinats a inversions hi ha els Fons de Cohesió, Fons FEDER, 
Fons URBAN. 



 
  

 

 
 

ELS FONS DE COHESIÓ 
 

   
 

           

          



 
 

Fons de Cohesió 
 
Destinat a finançar: 

 
- xarxes europees de transport 
- transport públic     
- transport ferroviari 
- ports 
- aeroports 
- medi ambient 
- energies renovables 
- eficàcia energètica 
- xarxes col�lectors 
- depuradores 
- recollida i tractament de residus 

A qui va destinat: 

- Als Estats, regions i grans municipis 

Com funciona: 

- La Unió Europea aporta el 80%. 
- L’administració que executa l’obra aporta el 20% 

 

   

   


