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Het spreekt daarentegen vanzelf dat in een geliberaliseerde markt de keuze van de luchtvaartmaatschappijen bepaald wordt door het economisch rendement. De lidstaten kunnen evenwel op bepaalde verbindingen de verplichting tot openbare dienstverlening opleggen.
Het project voor de schepping van een „gemeenschappelijk Europees luchtruim” is bedoeld om de in de
lidstaten bestaande systemen voor de luchtverkeersleiding gelijk te maken ten einde met name de
luchtverkeersleidingscapaciteit te verbeteren en daarmee ook de momenteel op de vliegvelden optredende
vertragingen te verminderen.
(1) PB L 240 van 24.8.1992.
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van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie
(21 juni 2000)
Betreft: De werkloosheid in Galicië
Volgens de laatste statistische gegevens bedraagt de werkloosheid in Galicië 15,88 % van de actieve
bevolking, een percentage dat het dubbele is van de geregistreerde werkloosheid in het autonome gebied
Navarra, de laagste in Spanje, en van de meeste Europese landen. Voorziet het communautair bestek voor
Spanje in de mogelijkheid van een doelmatige en specifieke behandeling ter oplossing van dit ernstige
probleem in Galicië, ook gezien de status van Galicië als doelstelling 1 regio van de Structuurfondsen?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie
(19 juli 2000)
Na de indiening van het regionaal ontwikkelingsplan voor de regio’s van Doelstelling 1 in Spanje en met
het oog op de opstelling van het communautair bestek (CB) voor de periode 2000-2006 onderhandelt de
Commissie thans met de Spaanse autoriteiten over de strategische richtsnoeren en de doelstellingen van dit
CB.
De Commissie kan de geachte afgevaardigde verzekeren dat zij bij deze onderhandelingen rekening houdt
met de situatie op de arbeidsmarkt in de Spaanse regio’s van Doelstelling 1, met name het tekort aan
kwalificaties van de menselijke hulpbronnen en de werkgelegenheids- en werkloosheidspercentages.
De groei en de kwalificatie van de werkgelegenheid alsook de verlaging van het werkloosheidspercentage
zijn doelstellingen van het communautair bestek voor de regio’s van Doelstelling 1 in Spanje voor de
periode 2000-2006.
Deze doelstellingen zullen rekening houden met de pijlers en richtsnoeren voor de werkgelegenheid die
door de nationale actieplannen ten uitvoer worden gelegd en de prioritaire actiegebieden, als vastgesteld in
Verordening (EG) nr. 1784/1999 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal
Fonds, het voornaamste financieel instrument ter ondersteuning van de Europese werkgelegenheidsstrategie (1).
De Commissie zal het communautair bestek aan het Parlement toesturen, zodra het is goedgekeurd.
(1) PB L 213 van 13.8.1999.
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