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- El motiu original per la fundació de la Comunitat Econòmica Europea, més tard
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 28 estats. I
representen uns 501 milions d’habitants.
-L'euro (€) es la moneda única de la denominada Eurozona
(19 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



• 1957 – Amb la signatura del Tractat de Roma, constitutiu de la 

Comunitat Econòmica Europea, s’inicia el desenvolupament de la 

política regional. 

• 1968 - Creació de la Dirección General de Política Regional

de la Comissió Europea.

• 1975 - Creació del Fons Europeo de Desenvolupament 

Regional (FEDER).

• 1988 - Per adaptar-se a la incorporació de Grècia (1981), España 

i Portugal (1986), els Fons Estructurals es van integrar en una 

política de cohesió, introduint com a aspectes principals: 

o concentració en les regions més pobres y més endarrerides

o programació pluriennal 

o orientació estratègica de les inversions 

o participació de socis regionals i locals 



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.



Períodes de programació:
1994-1999

2000-2007

2008-2013

2104-2020

FONS ESTRUCTURALS:

- FEDER

- FSE (Fons Social Europeu)

- Fons de Cohesió



El Fons Europeu de Desenvolupament Regional és el principal instrument de la Unió Europea
per al desenvolupament de les regions menys afavorides. El FEDER contribueix al
finançament de les ajudes orientades a reforçar la cohesió econòmica, social i territorial
corregint els principals desequilibris regionals de la Unió a través del desenvolupament
sostenible i l’ajust estructural de les economies regionals, així com la reconversió de les
regions industrials en declivi i de les regions amb un retràs en el seu desenvolupament.

Reglament (UE) núm. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de
2013 per el que s’estableixen disposicions específiques relatives al recolzament del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional amb l’objectiu de la cooperació territorial europea
[DOUE L 347/259 20.12.2013]Reglament (UE) núm. 1301/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre de 2013 sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i
sobre les disposicions específiques relatives al objectiu d’inversió en creixement i ocupació i
pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1080/2006 [DOUE L 347/289 20.12.2013]



La política de cohesió ha establert

11 objetius temàtics per

fomentar el creixement durant el

període 2014-2020.



1. Enfortiment de la investigació, del desenvolupament tecnològic i de la innovació

2. Millora en l’accés, ús i  qualitat de les tecnològies de la informació i comunicació

3. Millora de la competitivitat de les PYME

4. Suport a la transició cap a una economia de baixa emissió de carboni

5. Foment de l’adaptació al canvi climàtic i gestió i prevenció de riscos 

6. Preservació i protecció del medi ambient i foment de la eficiència dels recursos

7. Foment del transport sostenible i millora de les infraestructures de xarxes 

8. Foment de l’ocupació sostenible i de qualitat i suport a la mobilitat laboral 

9. Foment de la inclusió social i lluita contra la pobresa i tot tipus de discriminació

10. Inversió en educació, formació i aprenentatge permanent

11. Millora de la eficiència de la administració pública 






