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Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Däremot är det naturligt att flygbolagens strategier på en avreglerad marknad bestäms av ekonomiska
lönsamhetskriterier. Medlemsstaterna har dock möjlighet att införa allmän trafikplikt för vissa flyglinjer.
Projektet för ett ”gemensamt europeiskt luftrum” syftar till att göra de befintliga systemen för kontroll av
flygtrafiken i de olika medlemsstaterna enhetliga så att kontrollmöjligheterna ökar och de förseningar som
i dag kan iakttas på flygplatserna kan minskas.
(1) EGT L 240, 24.8.1992.
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från Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) till kommissionen
(21 juni 2000)
Ämne: Arbetslösheten i Galicien
Enligt den senaste statistiken är 15,8 procent av den aktiva befolkningen i Galicien arbetslös. Denna siffra
är dubbelt så hög som i de flesta europeiska länder och dubbelt så hög som i Navarra, som är den region
som har den lägsta arbetslösheten i Spanien. Innehåller gemenskapsstödramarna för Spanien några
särskilda och kraftfulla åtgärder för att lösa detta allvarliga problem i Galicien, särskilt med tanke på att
regionen ingår i strukturfondernas mål 1-områden?

Svar från Anna Diamantopoulou på kommissionens vägnar
(19 juli 2000)
Med anledning av presentationen av den regionala utvecklingsplanen för mål 1-regionerna i Spanien och
för att fastställa gemenskapens stödramar för perioden 2000−2006 förhandlar kommissionen för närvarande med de spanska myndigheterna om riktlinjerna och målen för nämnda stödramar.
Kommissionen kan försäkra parlamentsledamoten om att man i dessa förhandlingar tar hänsyn till
situationen på arbetsmarknaden i de spanska mål 1-regionerna, bl.a. bristen på kvalificerad personal,
sysselsättningsgraden och arbetslösheten.
Att öka sysselsättningen och arbetskraftens kompetens samt att minska arbetslösheten är mål för
gemenskapens stödramar för de spanska mål 1-regionerna för perioden 2000−2006.
I dessa mål tar man hänsyn till de pelare och riktlinjer för sysselsättning som genomförts i nationella
åtgärdsprogram och de åtgärder som prioriteras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/
1999 om Europeiska socialfonden (1) som är det huvudsakliga finansiella stödinstrumentet för den europeiska sysselsättningsstrategin.
Parlamentet kommer att meddelas när kommissionen har antagit stödramarna.
(1) EGT L 213, 13.8.1999.
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