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΄ ν Κοινοτη΄των
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω

EL

΄ ν εταιρειω΄ν υπαγορευ΄ονΕι΄ναι, αντιθε΄τως, προφανε΄ς ο΄τι, σε µια ελευθερωµε΄νη αγορα΄, οι επιλογε΄ς των αεροπορικω
ται απο΄ τις επιταγε΄ς οικονοµικη΄ς αποδοτικο΄τητας. Πα΄ντως, τα κρα΄τη µε΄λη ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να επιβα΄λλουν
΄ σεις παροχη΄ς δηµο΄σιας υπηρεσι΄ας σε ορισµε΄να δροµολο΄για.
υποχρεω
Το σχε΄διο του «ενιαι΄ου ευρωπαϊκου΄ ουρανου΄» αποσκοπει΄, απο΄ πλευρα΄ς του, στην ενοποι΄ηση των υφισταµε΄νων
συστηµα΄των ελε΄γχου της αεροπορικη΄ς κυκλοφορι΄ας στα κρα΄τη µε΄λη, προκειµε΄νου ιδι΄ως να βελτιωθου΄ν οι
΄ νονται επι΄ του
δυνατο΄τητες ελε΄γχου και να µειωθου΄ν συνακο΄λουθα τα ποσοστα΄ καθυστερη΄σεων που διαπιστω
παρο΄ντος στους αερολιµε΄νες.
(1) ΕΕ L 240 της 24.8.1992.
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υποβολη΄: Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) προς την Επιτροπη΄
(21 Ιουνι΄ου 2000)
Θε΄µα: Η ανεργι΄α στη Γαλικι΄α
Συ΄µφωνα µε τις τελευται΄ες στατιστικε΄ς πληροφορι΄ες, η ανεργι΄α στη Γαλικι΄α πλη΄ττει το 15,88 % του ενεργου΄
πληθυσµου΄, δηλαδη΄ ποσοστο΄ διπλα΄σιο της Αυτο΄νοµης Κοινο΄τητας της Ναυα΄ρρας, που ει΄ναι το χαµηλο΄τερο του
΄ ν χωρω΄ν. Προβλε΄πει το Κοινοτικο΄ Πλαι΄σιο Στη΄ριµης
ισπανικου΄ κρα΄τους, και αυτου΄ των περισσο΄τερων ευρωπαϊκω
του ισπανικου΄ κρα΄τους κα΄ποια ΄εγκυρη και ειδικη΄ στρατηγικη΄ για την επι΄λυση αυτου΄ του σοβαρου΄ προβλη΄µατος
της Γαλικι΄ας, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη, πε΄ραν των α΄λλων, τον χαρακτη΄ρα της ως περιοχη΄ς του Στο΄χου 1 των
∆ιαρθρωτικω΄ν Ταµει΄ων;

Απα΄ντηση της κυρι΄ας ∆ιαµαντοπου΄λου Εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(19 Ιουλι΄ου 2000)
Μετα΄ απο΄ την παρουσι΄αση του προγρα΄µµατος περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης για τις περιφε΄ρειες του στο΄χου 1 στην
Ισπανι΄α και για την κατα΄ρτιση του κοινοτικου΄ πλαισι΄ου στη΄ριξης (ΚΠΣ) για την περι΄οδο 2000-2006, η Επιτροπη΄
πραγµατοποιει΄ προς στιγµη΄ διαπραγµατευ΄σεις µε τις ισπανικε΄ς αρχε΄ς σχετικα΄ µε τους στρατηγικου΄ς προσανατολισµου΄ς και στο΄χους του ΚΠΣ.
΄ σει το αξιο΄τιµο µε΄λος του Κοινοβουλι΄ου ο΄τι, στις διαπραγµατευ΄σεις αυτε΄ς,
Η Επιτροπη΄ µπορει΄ να διαβεβαιω
προ΄κειται να λα΄βει υπο΄ψη την κατα΄σταση της αγορα΄ς εργασι΄ας στις περιφε΄ρειες του στο΄χου 1 της Ισπανι΄ας, και
κυρι΄ως την ΄ελλειψη ειδικευµε΄νου εργατικου΄ δυναµικου΄ και τα ποσοστα΄ απασχο΄λησης και ανεργι΄ας.
΄ ς και η µει΄ωση του ποσοστου΄ ανεργι΄ας, θα
Η οικονοµικη΄ µεγε΄θυνση και η εξειδι΄κευση για την απασχο΄ληση, καθω
αποτελε΄σουν τους στο΄χους του κοινοτικου΄ πλαισι΄ου στη΄ριξης για τις περιφε΄ρειες του στο΄χου 1 στην Ισπανι΄α για
την περι΄οδο 2000-2006.
Στους στο΄χους αυτου΄ς λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι α΄ξονες και οι κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την απασχο΄ληση που
εφαρµο΄ζονται µε τα εθνικα΄ σχε΄δια δρα΄σης και οι τοµει΄ς προτεραιο΄τητας για δρα΄ση που καθορι΄ζονται στον
κανονισµο΄(ΕΚ) 1784/1999 του Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινωνικο΄ Ταµει΄ο, που
αποτελει΄ το κυ΄ριο εργαλει΄ο οικονοµικη΄ς υποστη΄ριξης στο πλαι΄σιο της ευρωπαϊκη΄ς στρατηγικη΄ς για την
απασχο΄ληση. (1)
Η Επιτροπη΄ θα διαβιβα΄σει στο Κοινοβου΄λιο το κοινοτικο΄ πλαι΄σιο στη΄ριξης µο΄λις ολοκληρωθει΄ η ΄εγκριση΄ του.
(1) ΕΕ L 213 της 13.8.1999.
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