AGENDA 2000
És un programa els principals objectius del qual són refermar les polítiques comunitàries i
donar a la UE un marc financer per al període 2000-2006, tenint present el procés d’ampliació.
Aquest programa es va concretar l’any 1999 amb la redacció d’una vintena de textos legals que
regulen temes tan prioritaris i diversos com la continuació de les reformes agrícoles, l’augment
de l’eficàcia dels Fons Estructurals i de Cohesió, o bé el reforç de les estratègies prèvies a
l’adhesió dels països candidats.
CODECISIÓ
Procediment que es fa servir per a la majoria de la legislació europea. Si el Parlament i el
Consell de la Unió Europea no estan d’acord amb una proposta de llei, es presenta a un comitè
de conciliació, format per un nombre d’iguals de totes dues institucions, que assoliran un acord
per tornar a presentar la llei perquè sigui aprovada.
CONSELL D’EUROPA
És el principal organisme de la Unió Europea, amb capacitat per decidir en relació als poders
executiu i legislatiu. Es composa dels caps de govern o d’Estat dels països membres, els
ministres d’afers exteriors i pel president de la Comissió Europea. Es reuneix tres vegades a
l’any. Les seves funcions són impulsar el desenvolupament de la Unió, definir les línies
generals de la política econòmica i social i fer declaracions que tenguin especial importància
per a la política exterior.
DÈFICIT PÚBLIC
Diferència entre el ingressos i les despeses de les administracions públiques
DEUTE PÚBLIC
Grau d’endeutament de l’Estat
EURO
Moneda única de la Unió Europea que entrà en vigor el 1 de gener de 1999. En la primera
meitat del 2002 es va produir el canvi de les monedes nacionals pels euros i a partir del juliol
d’aquell any les monedes nacionals van deixar de tenir valor. La unió monetària està controlada
pel Banc Central Europeu.
EUROBARÒMETRE
Enquestes realitzades per la Comissió Europea des del 1973 als ciutadans per saber la seva
opinió sobre la mateixa UE i molts aspectes de l’economia, la política i la societat europea.
Mesura i analitza les tendències de l’opinió pública a tots els estats membres (antics i nous) i
als països candidats.
ECONOMIA D’ESCALA
Estructura d’organització empresarial en la qual els guanys de la producció s’incrementen i/o
els costos disminueixen com a resultat de l’augment de les dimensions i l’eficiència de la
planta, l’empresa o la indústria.
EUROZONA
Països de la UE que tenen l’euro com a moneda. La seva política financera és regulada pel
Banc Central Europeu.
FONS SOCIAL EUROPEU
Fons de la UE destinat a fomentar les oportunitats de feina i de mobilitat geogràfica i
professional dels treballadors, i també a facilitar la seva adaptació a les transformacions
industrials i als canvis dels sistemes de producció.
FONS ESTRUCTURALS
Són els principals instruments financers per desenvolupar una política estructural i de cohesió
dins de la UE

FONS DE COHESIÓ
Creats per la UE l’any 1993, es tracta d’uns fons que pretenen ajudar a restablir un pressupost
equilibrat pels països membres més pobres, necessari per a la seva entrada en l’euro (criteris
de convergència). El requisit és tenir un PNB per càpita inferior al 90% de la mitjana
comunitària. Aquests fons han permès el finançament d’infraestructures, la realització de
xarxes transeuropees de transport i projectes mediambientals. Espanya ha estat el principal
país beneficiari.
FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER)
Fons de la UE per promoure la cohesió econòmica i social per mitjà de la correcció dels
principals desequilibris regionals.
FONS MONETARI INTERNACIONAL
Organització internacional encarregada de vigilar el sistema financer global, d’observar les
taxes de canvi de les monedes i d’oferir assistència tècnica i financera als països que la
necessitin.
INDEX DE CONVERGÈNCIA EUROPEA
Indicador del nivell de riquesa d’un país o regió en comparació amb la mitjana europea (
=100). La política espanyola dels darrers anys ha procurat inversions que asseguressin elevar
aquest índex a molts comunitats autònomes.
ÍNDEX D’ATUR
Percentatge de les persones que han perdut la feina sobre el total de persones assalariades
PROGRAMA PHARE
Programa que dóna suport financer als països candidats per tal que puguin adaptar-se a les
exigències comunitàries i complir els criteris d’adhesió.
TRACTAT DE MAASTRICHT
Tractat signat l’any 1992 anomenat Tractat de la Unió Europea, que preveia la unió monetària i
econòmica dels països de la CEE. Preveia també actuacions en el camp polític, foment de la
cohesió, cooperació judicial i policial.
TRACTAT DE ROMA
Tractats signats el 25-3-1957 que constitueixen la Comunitat Econòmica Europea i la
Comunitat d’Energia Atòmica Europea (Eurotom). Els països fundadors foren Alemanya
Federal, Bèlgica, Holanda, Luxemburg, Itàlia i França.
TAXA D’INFLACIÓ
Percentatge d’augment dels preus en un any
UNIÓ EUROPEA
Sistema d’unió econòmica i política resultant de les signatures dels tractats d’Unió Econòmica i
Monetària i d’Unió Política per part dels països de la CEE. Està formada per 27 estats
membres.
UNIÓ MONETÀRIA
Tractat signat a Maastricht el 7 de febrer de 1992 que significa la total llibertat de circulació de
persones, béns, serveis i capitals a tota la CEE, la fixació de paritat entre les monedes
nacionals i l’adopció de la moneda única (en un principi, l’ECU, substituït per l’Euro).

