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Amendamentul 1
Jens Nilsson

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. amintește că UE trebuie să dezvolte o 
politică comună veritabilă în domeniul 
transporturilor, care să asigure pertinența 
transporturilor pentru toate regiunile; 
invită statele membre să se asigure că 
modelele combinate reflectă demersuri 
către o mobilitate mai sustenabilă;

1. amintește că UE trebuie să dezvolte o 
politică comună veritabilă în domeniul 
transporturilor, care să asigure 
disponibilitatea transporturilor adecvate în 
cadrul regiunilor europene și între ele; 
invită statele membre și regiunile să se 
asigure că modelele combinate reflectă o 
mai mare prioritate acordată unei 
mobilități cu adevărat durabilă;

Or. sv

Amendamentul 2
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. amintește că UE trebuie să dezvolte o 
politică comună veritabilă în domeniul 
transporturilor, care să asigure pertinența 
transporturilor pentru toate regiunile; invită 
statele membre să se asigure că modelele 
combinate reflectă demersuri către o 
mobilitate mai sustenabilă;

1. amintește că UE trebuie să dezvolte o 
politică comună veritabilă în domeniul 
transporturilor, care să asigure pertinența 
transporturilor pentru toate regiunile; invită 
statele membre să se asigure că modelele 
combinate reflectă demersuri către o 
mobilitate mai durabilă; insistă asupra 
necesității promovării practicilor de 
succes existente în domeniul transportului 
sustenabil în vederea utilizării și 
implementării acestora la un nivel cât mai 
extins.

Or. ro
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Amendamentul 3
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. amintește că UE trebuie să dezvolte o 
politică comună veritabilă în domeniul 
transporturilor, care să asigure pertinența 
transporturilor pentru toate regiunile; invită 
statele membre să se asigure că modelele 
combinate reflectă demersuri către o 
mobilitate mai sustenabilă;

1. amintește că UE trebuie să dezvolte o 
politică comună veritabilă în domeniul 
transporturilor, care să asigure pertinența 
transporturilor pentru toate regiunile, 
precum și coerența lor la nivelul 
regiunilor și statelor membre și la nivel 
european; invită statele membre să se 
asigure că modelele combinate reflectă 
demersuri către o mobilitate mai durabilă;

Or. fr

Amendamentul 4
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 1 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) recomandă autorităților locale să 
dezvolte exemple de bune practici prin 
realizarea unor planuri de mobilitate 
urbană durabilă în strânsă consultare cu 
societatea civilă;

Or. ro

Amendamentul 5
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că o strategie europeană 
eficientă în domeniul tehnologiilor de 
transport trebuie să acopere toate 
regiunile UE pentru a genera o circulație 
eficientă a persoanelor și a bunurilor și 
implicit pentru realizarea unei adevărate 
piețe unice europene;

Or. ro

Amendamentul 6
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o eventuală strategie 
europeană coerentă și eficientă în domeniul 
tehnologiilor de transport trebuie să 
respecte Strategia UE 2020 
(COM(2010)2020), obiectivele de reducere 
din 1990, precum și Cartea albă din 2011 
intitulată „Foaie de parcurs pentru un 
spațiu european unic al transporturilor –
Către un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al resurselor” 
(COM(2011)0144) în ceea ce privește 
coeziunea teritorială și dezvoltarea 
echilibrată; aceasta ar trebui să permită 
reducerea consumului de energie, a 
zgomotului generat de trafic, a nevoilor în 
materie de trafic, a cantității de substanțe 
care poluează aerul și a emisiilor de gaze 
cu efect de seră, stabilindu-se obiective 
pentru 2020, 2030 și 2050;

2. consideră că o strategie europeană 
coerentă și eficientă în domeniul 
tehnologiilor de transport trebuie să 
respecte Strategia Europa 2020 
(COM(2010)2020), obiectivele de reducere 
din 1990, precum și Cartea albă din 2011 
intitulată „Foaie de parcurs pentru un 
spațiu european unic al transporturilor –
Către un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al resurselor” 
(COM(2011)0144) în ceea ce privește 
coeziunea teritorială și dezvoltarea 
echilibrată; aceasta ar trebui să permită 
reducerea consumului de energie, a 
zgomotului generat de trafic, a nevoilor în 
materie de trafic, a cantității de substanțe 
care poluează aerul și a emisiilor de gaze 
cu efect de seră; insistă asupra necesității 
ca Uniunea Europeană să stabilească, în 
acest scop, obiective pentru 2020, 2030 și 
2050;

Or. fr
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Amendamentul 7
Jens Nilsson

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o eventuală strategie 
europeană coerentă și eficientă în domeniul 
tehnologiilor de transport trebuie să 
respecte Strategia UE 2020 
(COM(2010)2020), obiectivele de reducere 
din 1990, precum și Cartea albă din 2011 
intitulată „Foaie de parcurs pentru un 
spațiu european unic al transporturilor –
Către un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al resurselor” 
(COM(2011)0144) în ceea ce privește 
coeziunea teritorială și dezvoltarea 
echilibrată; aceasta ar trebui să permită 
reducerea consumului de energie, a 
zgomotului generat de trafic, a nevoilor în 
materie de trafic, a cantității de substanțe 
care poluează aerul și a emisiilor de gaze 
cu efect de seră, stabilindu-se obiective 
pentru 2020, 2030 și 2050;

2. consideră că o eventuală strategie 
europeană coerentă și eficientă în domeniul 
tehnologiilor de transport trebuie să 
respecte Strategia Europa 2020 
(COM(2010)2020), obiectivele de reducere 
din 1990, precum și Cartea albă din 2011 
intitulată „Foaie de parcurs pentru un 
spațiu european unic al transporturilor –
Către un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al resurselor” 
(COM(2011)0144) în ceea ce privește 
coeziunea teritorială și dezvoltarea 
echilibrată; aceasta ar trebui să permită 
reducerea consumului de energie, a 
zgomotului generat de trafic, a nevoilor în 
materie de trafic, a cantității de substanțe 
care poluează aerul și a emisiilor de gaze 
cu efect de seră, stabilindu-se obiective
ferme pentru 2020, 2030 și 2050;

Or. sv

Amendamentul 8
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că această strategie ar trebui
să aibă la bază un model integrator în 
cadrul căruia să se acorde cea mai mare 
importanță conexiunilor interregionale și 
legăturilor transfrontaliere care lipsesc și că 
soluțiile inovatoare vizând transportul 
multimodal pot reduce inegalitățile de la 
nivel regional și consolida coeziunea 

3. subliniază că această strategie trebuie să 
aibă la bază un model integrator în cadrul 
căruia să se acorde cea mai mare 
importanță conexiunilor interregionale și 
legăturilor transfrontaliere care lipsesc și că 
soluțiile inovatoare vizând transportul 
multimodal pot reduce inegalitățile de la 
nivel regional și consolida coeziunea 
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teritorială; teritorială;

Or. fr

Amendamentul 9
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că această strategie ar trebui 
să aibă la bază un model integrator în 
cadrul căruia să se acorde cea mai mare 
importanță conexiunilor interregionale și 
legăturilor transfrontaliere care lipsesc și că 
soluțiile inovatoare vizând transportul 
multimodal pot reduce inegalitățile de la 
nivel regional și consolida coeziunea 
teritorială;

3. subliniază că această strategie ar trebui 
să aibă la bază un model integrator de 
dezvoltare liniară în cadrul căruia să se 
acorde cea mai mare importanță 
conexiunilor interregionale și legăturilor 
transfrontaliere care lipsesc și că soluțiile 
inovatoare vizând transportul multimodal 
pot reduce inegalitățile de la nivel regional 
și consolida coeziunea teritorială; ține cont 
de faptul că în prezent există diferențe
considerabile în materie de rețele de 
transport între regiuni și atrage atenția 
asupra necesității investițiilor în 
tehnologii sustenabile de transport în 
regiunile mai sărace și cele izolate în 
vederea dezvoltării echilibrate conform 
obiectivului coeziunii;

Or. ro

Amendamentul 10
Maria do Céu Patrão Neves

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că această strategie ar trebui 
să aibă la bază un model integrator în 
cadrul căruia să se acorde cea mai mare 
importanță conexiunilor interregionale și 

3. subliniază că această strategie ar trebui 
să aibă la bază un model integrator în 
cadrul căruia să se acorde cea mai mare 
importanță conexiunilor interregionale și 
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legăturilor transfrontaliere care lipsesc și că 
soluțiile inovatoare vizând transportul 
multimodal pot reduce inegalitățile de la 
nivel regional și consolida coeziunea 
teritorială;

legăturilor transfrontaliere care lipsesc și 
care să protejeze, cu ajutorul normelor 
consolidate, drepturile pasagerilor în 
regiunile caracterizate printr-o 
discontinuitate geografică și în situațiile 
de monopol, asigurând servicii minime în 
caz de grevă și că soluțiile inovatoare 
vizând transportul multimodal pot reduce 
inegalitățile de la nivel regional și 
consolida coeziunea teritorială

Or. pt

Amendamentul 11
Jens Nilsson

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că această strategie ar trebui 
să aibă la bază un model integrator în 
cadrul căruia să se acorde cea mai mare 
importanță conexiunilor interregionale și 
legăturilor transfrontaliere care lipsesc și că 
soluțiile inovatoare vizând transportul 
multimodal pot reduce inegalitățile de la 
nivel regional și consolida coeziunea 
teritorială;

3. subliniază că această strategie ar trebui 
să aibă la bază un model integrator în 
cadrul căruia să se acorde cea mai mare 
importanță conexiunilor interregionale și 
legăturilor transfrontaliere care lipsesc și că 
soluțiile inovatoare vizând transportul 
multimodal pot reduce inegalitățile de la
nivel regional și consolida coeziunea 
teritorială; subliniază, de altfel, că această 
strategie ar trebui să răspundă nevoilor 
privind modalități specifice de transport în 
regiunile care se confruntă cu 
dezavantaje specifice și să beneficieze de 
potențialul oferit de respectivele 
modalități.

Or. sv

Amendamentul 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că această strategie ar trebui 
să aibă la bază un model integrator în 
cadrul căruia să se acorde cea mai mare 
importanță conexiunilor interregionale și 
legăturilor transfrontaliere care lipsesc și că 
soluțiile inovatoare vizând transportul 
multimodal pot reduce inegalitățile de la 
nivel regional și consolida coeziunea 
teritorială;

3. subliniază că această strategie ar trebui 
să aibă la bază un model integrator în 
cadrul căruia să se acorde cea mai mare 
importanță conexiunilor interregionale și 
legăturilor transfrontaliere care lipsesc și că 
soluțiile inovatoare vizând transportul 
multimodal pot stimula mobilitatea forței 
de muncă la nivel regional și 
transfrontalier, pot reduce inegalitățile de 
la nivel regional și consolida coeziunea 
teritorială;

Or. ro

Amendamentul 13
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că pe viitor trebuie acordată 
o mai mare însemnătate și o mai bună 
finanțare Mecanismului Conectarea 
Europei pentru că acest program 
urmărește investiții în elemente esențiale 
de infrastructură, ce pot stimula 
competitivitatea Europei și a regiunilor 
sale;

Or. ro

Amendamentul 14
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că toate regiunile europene și 
birourile lor de plasare a forței de muncă ar 
trebui să profite de pe urma unei astfel de 
strategii și subliniază că este necesar să se 
țină seama de caracteristicile specifice și de 
potențialul de la nivel regional, în special 
în ceea ce privește dezvoltarea unor moduri 
de transport mai puțin poluante;

4. consideră că toate regiunile europene și 
birourile lor de plasare a forței de muncă ar 
trebui să profite de pe urma unei astfel de 
strategii și subliniază că este necesar să se 
țină seama de caracteristicile specifice și de 
potențialul de la nivel regional, în special 
în ceea ce privește dezvoltarea unor moduri 
de transport mai puțin poluante; invită 
autoritățile de la nivelurile subsidiare 
alături de stakeholderi să creeze 
parteneriate pentru inovare în domeniul 
mobilității sustenabile;

Or. ro

Amendamentul 15
Jens Nilsson

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. afirmă că investițiile din cadrul 
fondurilor structurale ale UE și al 
fondurilor de investiții ar putea avea o
contribuție însemnată în ceea ce privește 
dezvoltarea specializării inteligente vizând 
mobilitatea sustenabilă;

5. afirmă că investițiile din cadrul 
fondurilor structurale ale UE și al 
fondurilor de investiții ar putea avea o 
contribuție în ceea ce privește deschiderea 
unor perspective largi cu privire la
dezvoltarea specializării inteligente vizând 
mobilitatea durabilă;

Or. sv

Amendamentul 16
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. afirmă că investițiile din cadrul 
fondurilor structurale ale UE și al 
fondurilor de investiții ar putea avea o 
contribuție însemnată în ceea ce privește 
dezvoltarea specializării inteligente vizând 
mobilitatea sustenabilă;

5. afirmă că investițiile din cadrul 
fondurilor structurale ale UE și al 
fondurilor de investiții ar putea avea o 
contribuție însemnată în ceea ce privește 
dezvoltarea cercetării și specializării 
inteligente vizând mobilitatea durabilă;

Or. lt

Amendamentul 17
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 5 – paragraful 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

consideră că pentru a fi mai eficientă, 
cercetarea tehnologică trebuie să țină 
cont de toate specificitățile regionale și de 
cerințele diferite ce pot fi întâlnite pe 
teritoriul Uniunii, în materie de 
infrastructură;

Or. ro

Amendamentul 18
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 5 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) încurajează autoritățile naționale și 
regionale să elaboreze strategii în materie 
de cercetare și inovare bazate pe 
specializarea inteligentă, în vederea 
eficientizării utilizării fondurilor 
structurale și a intensificării sinergiilor 
dintre investițiile din sectorul public și 
privat;
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Or. ro

Amendamentul 19
Jens Nilsson

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. amintește, în această privință, că o 
strategie privind tehnologia inovatoare 
trebuie gândită ținând seama de 
caracteristicile teritoriale, context în care o 
abordare universală valabilă nu va da 
rezultate; consideră, de exemplu, că 
regiunile insulare, cele muntoase și cele 
slab populate au anumite tipuri de potențial 
care necesită soluții adecvate și inovatoare 
în materie de mobilitate;

6. amintește, în această privință, că o 
strategie privind tehnologia inovatoare 
trebuie gândită ținând seama de 
caracteristicile teritoriale, context în care o 
abordare universală valabilă nu va da 
rezultate; consideră, de exemplu, că 
regiunile insulare, cele muntoase, cele 
ultraperiferice și cele slab populate au 
anumite tipuri de potențial care necesită 
soluții adecvate și inovatoare în materie de 
mobilitate, astfel încât să elibereze, de 
altfel, potențialul de creștere economică a 
acestor regiuni;

Or. sv

Amendamentul 20
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. amintește, în această privință, că o 
strategie privind tehnologia inovatoare 
trebuie gândită ținând seama de 
caracteristicile teritoriale, context în care o 
abordare universală valabilă nu va da 
rezultate; consideră, de exemplu, că 
regiunile insulare, cele muntoase și cele 
slab populate au anumite tipuri de potențial 
care necesită soluții adecvate și inovatoare 
în materie de mobilitate;

6. amintește, în această privință, că o 
strategie privind tehnologia inovatoare 
trebuie gândită ținând seama de 
caracteristicile și particularitățile
teritoriale, context în care o abordare 
universală valabilă nu va da rezultate; 
consideră, de exemplu, că regiunile 
insulare, cele muntoase și cele slab 
populate au anumite tipuri de potențial care 
necesită soluții adecvate și inovatoare în 



AM\934395RO.doc 13/17 PE510.550v01-00

RO

materie de mobilitate; afirmă, în special, 
că o atenție deosebită trebuie acordată 
regiunilor afectate de constrângeri 
teritoriale specifice și amintește 
necesitatea de a asigura o finanțare 
considerabilă a infrastructurilor de 
transport adaptate în regiunile cele mai 
puțin dezvoltate; insistă, de asemenea, 
asupra nevoii de a dezvolta infrastructuri 
de transport regionale, incluzând țări 
terțe, în special în regiunile 
ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 21
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. amintește, în această privință, că o 
strategie privind tehnologia inovatoare 
trebuie gândită ținând seama de
caracteristicile teritoriale, context în care o 
abordare universală valabilă nu va da 
rezultate; consideră, de exemplu, că 
regiunile insulare, cele muntoase și cele 
slab populate au anumite tipuri de potențial 
care necesită soluții adecvate și inovatoare 
în materie de mobilitate;

6. amintește, în această privință, că o 
strategie privind tehnologia inovatoare 
trebuie gândită ținând seama de 
caracteristicile teritoriale, context în care o 
abordare universală valabilă nu va da 
rezultate; consideră, de exemplu, că 
regiunile insulare, cele muntoase și cele 
slab populate au anumite tipuri de potențial 
care necesită soluții adecvate și inovatoare 
în materie de mobilitate; insistă asupra 
intensificării cooperării între regiuni cu 
potențial similar de dezvoltare în vederea 
intensificării schimbului de bune practici 
fezabile;

Or. ro

Amendamentul 22
Petru Constantin Luhan
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că pentru o mobilitate 
durabilă a transporturilor, standardele de 
siguranță și sistemele inteligente de 
transport trebuie să fie cât mai repede 
standardizate la nivelul întregii Uniuni;

Or. ro

Amendamentul 23
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că este necesar să se susțină
în continuare simplificarea procedurilor
administrative pentru finanțarea cercetării 
și a inovării la nivel european, național, 
regional, local și transfrontalier, pentru a 
crea un cadru juridic clar și transparent;

7. insistă asupra necesității de a simplifica
în continuare procedurile administrative 
pentru finanțarea cercetării și a inovării la 
nivel european, național, regional, local și 
transfrontalier, pentru a crea un cadru 
juridic clar și transparent;

Or. fr

Amendamentul 24
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că pentru decongestionarea 
traficului în zonele urbane și în regiunile 
foarte aglomerate, pe lângă îmbunătățirea 
eficienței mijloacelor de transport deja 
existente este important ca prin progresul 
tehnologic să se găsească și să se 
încurajeze utilizarea unor soluții 
alternative de transport;
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Or. ro

Amendamentul 25
Jens Nilsson

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. încurajează Comisia să nu concentreze 
serviciile de transport public numai în 
zonele urbane, ci să asigure, de asemenea,
mobilitate în toate regiunile, în special în 
regiunile care sunt cel mai dezavantajate, 
pentru a asigura coeziunea teritorială 
integrată;

8. consideră că o strategie europeană în 
domeniul tehnologiilor de transport ar 
trebui să vizeze asigurarea mobilității în 
toate regiunile, în special în regiunile 
ultraperiferice și în regiunile care sunt cel 
mai dezavantajate, pentru a asigura 
coeziunea teritorială integrată și pentru a 
elibera potențialul de creștere a întregii 
Europe;
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Amendamentul 26
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. încurajează Comisia să nu concentreze 
serviciile de transport public numai în 
zonele urbane, ci să asigure mobilitate în 
toate regiunile, în special în regiunile care 
sunt cel mai dezavantajate, pentru a asigura 
coeziunea teritorială integrată;

8. încurajează Comisia să concentreze 
serviciile de transport public conform 
parteneriatului urban-rural pentru 
dezvoltare durabilă (RURBAN) și să 
asigure mobilitate în toate regiunile, în 
special în regiunile care sunt cel mai 
dezavantajate, pentru a asigura coeziunea 
teritorială integrată;

Or. ro
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Amendamentul 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. încurajează Comisia să nu concentreze 
serviciile de transport public numai în 
zonele urbane, ci să asigure mobilitate în 
toate regiunile, în special în regiunile care 
sunt cel mai dezavantajate, pentru a asigura 
coeziunea teritorială integrată;

8. încurajează Comisia să nu concentreze 
serviciile de transport public numai în 
zonele urbane, ci să asigure mobilitate în 
toate regiunile, în special în regiunile care 
sunt cel mai dezavantajate, a evita 
depopularea acestora și pentru a asigura 
coeziunea teritorială integrată;
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Amendamentul 28
Jens Nilsson

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. salută propunerea Comisiei privind 
instituirea unui Sistem de monitorizare și 
informare pentru cercetarea și inovarea în 
sectorul transporturilor (TRIMIS); 
subliniază că este important ca factorii de 
decizie de la nivel regional să primească 
informații în mod regulat, gratuit, accesibil 
și viabil; regretă faptul că în prezent este 
în continuare foarte dificil să se acceseze
informații privind finanțarea de către UE 
a proiectelor din domeniul 
transporturilor.

9. salută propunerea Comisiei privind 
instituirea unui Sistem de monitorizare și 
informare pentru cercetarea și inovarea în 
sectorul transporturilor (TRIMIS); 
subliniază că este important ca factorii de 
decizie de la nivel regional să primească 
informații în mod regulat, gratuit, accesibil 
și viabil; consideră că furnizarea acestui 
tip de informații ar putea fi îmbunătățită.
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Amendamentul 29
Iosif Matula
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Proiect de aviz
Punctul 9 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) recomandă Comisiei Europene 
dezvoltarea inițiativelor care identifică și 
recompensează proiectele de dezvoltare 
urbană durabilă, cum ar fi premiile 
RegioStars;
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Amendamentul 30
Jens Nilsson

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. consideră că, în momentul în care un 
ajutor public este acordat, este obligatoriu 
să se respecte legislația europeană în 
vigoare în materie de ajutoare de stat, 
inclusiv dispozițiile care reglementează 
activitățile de cercetare, de dezvoltare și de 
inovație, precum și finanțarea activităților 
de transport și a infrastructurilor; totuși, 
este de părere că normele europene 
privind ajutoarele de stat trebuie să țină 
cont cum se cuvine de dezavantajele 
specifice cu care se confruntă anumite 
regiuni.
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