


Concepte i Classificacions

• Es crea el Comité de les regions:  És una assemblea política que 
permet expressar als ens locals i regionals en el si de la Unió 
Europea. 

• Una regió es considera un territorio amb uns trets demogràfics, 
econòmics i geogràfics comuns amb una finalitat administrativa 
i estadística.

• L’Assemblea de les Regions:  Està representada per 250 regions
de la UE i de fora.

• L’EUROSTAT: és l’oficina d’estadísdica de la UE. Es va establir la 
Nomenclatura d’Unitats Territorials d’Estadístiques l’any 1988. 
Que organitza:

-NUTS1: Regions comunitàries Europees.

-NUTS2: Unitats administratives de Base.

-NUTS3: Divisions territorials més petites i ja existents.



Política Regional
Existeixen dos tipus de mecanismes financers que 

serveixen per reduir les desigualtats dels estats membres 
de la UE:

• Fons Estructurals i d’Iversió Europeus (EIE):

-Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

-Fons Social Europeu.

- Fons Europeu de Garantía Agrícola i Fons Europeu
Agrícola pel desenvolupament rural.

• Fons de Cohesió:

- Finança infraestructures relacionades amb el medi
ambient i transports. El reben els estats amb un PIB inferior 
al 90% de la Mitjana comunitaria.

En política regional, la UE destina el 35% del seu
pressupost (2007/2013)



Subvencions europees
regionals

• Els principals beneficiaris de la UE, en rebre els Fons 
estructurals i els Fons de Cohesió són: Espanya, Polónia, Itàlia i 
Portugal.

• Els FEDER: Han servit per finançar les autovies espanyoles, 
ampliacions d’aereoports, expansió del Port de les Palmes , la 
Ciutat de les Arts a València, entre d’altres.

• Amb Els FSE s’han finançat a Espanya: Cursos d’Ocupació, 
programes educatius (Lingua o Erasmus), promoció d’igualtat
entre home-dona



La unió econòmica i monetària
• L’ECU( european currency unit) es va crear l’any 1979 i va ser 

útil per una futura comptabilitat de la CEE.  L’informe
Delors(1989) va establir protocols per arribar a l’Unió
Económica i Monetària (UEM).

• L’Euro va començar a circular l’any 2002, pels 12 estats que la 
formàven (França, Alemanya, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, 
Bélgica, Grècia, Espanya, Portugal, Àustria, Finlàndia i Irlanda)  
Més tard entren: Eslovènia(2007), Malta i Xipre (2008), i 
Eslovàquia (2009).

• El Regne Unit o Dinamarca i d’altres estats de la UE fan servir 
la seva moneda propia.

• Hi han països que no pertanyen a la UE que també fan servir 
l’euro: Monàco, Ciutat del Vaticà, la República de Sant Marino, 
Kosovo, Montenegro o Andorra



L’activitat
econòmica

• El sector terciari de la UE representa el 70% del seu PIB (Terciarització de 
l’economia).

• El sector primari representa un 2% del seu PIB, té dues polítiques:

- Política Agrícola Comuna (PAC) i Política Pesquera 
Comuna (PPC).

Que tenen uns objectius:
o Augmentar la productivitat.

o Assegurar el nivel de vida equitatiu per a la población que hi treballa.

o Estabilitzar els mercats.

o Garantir l’aprovisionament.

o Assegurar preus raonables al consumidor.

• Altres polítiques econòmiques:
- Política Comuna de Transports (PCT) o el sistema Galileu de 

navegació per satèl·lit (GNSS).

- Les xarxes Traneuropees (TEN) de l’energía,el transport i les 
Telecomunicacions
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L’activitat
econòmica
• El PIB per càpitade la UE és de 28700 euros. El 

PiB més alt el tenen Luxemburg, Alemanya, 
Àustria i els Països Baixos. Mentre que els més
baixos són Romania, Polònia i les repúbliques
bàltiques.

• La taxa de població activa mitja d’Europa és de 
63%.

• La despesa Mitjana en educaciónde la UE és de 
5,25%. Els països que dediquen més recursos en 
educación són Dinamarca, Suècia i Finlàndia. I els
que menys: Espanya , Romania i Bulgària.


