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Textul propus de Comisie

ANEXA XII

RAPORTAREA BAZATĂ PE SETUL DE BAZĂ DE INDICATORI ÎN TEMEIUL 
ARTICOLULUI 128

Indicatori pentru Fondul european de garantare agricolă („FEGA”); 
și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală („FEADR”)

Obiective Set de bază de indicatori

O.3 Numărul de beneficiari ai sprijinului PACSprijinirea veniturilor fiabile ale 
fermelor și a rezilienței în întreaga 
Uniune, în vederea îmbunătățirii 
securității alimentare;

R.6 Redistribuirea către fermele mai mici: Procentajul 
sprijinului suplimentar per hectar pentru fermele eligibile sub 
dimensiunea medie a fermelor (față de medie)

Îmbunătățirea orientării spre piață și 
sporirea competitivității, inclusiv prin 
punerea unui accent mai puternic 
asupra cercetării, a soluțiilor 
inovatoare, a tehnologiei și a 
digitalizării și asupra adoptării 
acestora;

R.9 Modernizarea fermelor: Ponderea fermierilor care 
primesc sprijin investițional pentru restructurare și 
modernizare, inclusiv pentru utilizarea mai eficientă a 
resurselor



AM\1216066RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

Obiective Set de bază de indicatori

Îmbunătățirea poziției fermierilor în 
cadrul lanțului valoric;

R.10 Mai buna organizare a lanțului de aprovizionare: 
Ponderea fermierilor care participă la grupuri de producători, 
organizații de producători, piețe locale, lanțuri scurte de 
aprovizionare și sisteme de calitate pentru care se acordă 
sprijin

contribuirea la energia sustenabilă, 
precum și la atenuarea schimbărilor 
climatice și la adaptarea la acestea;

R.14 Stocarea carbonului în sol și în biomasă: Ponderea 
terenurilor agricole care fac obiectul angajamentelor privind 
reducerea emisiilor, menținerea și/sau îmbunătățirea stocării 
carbonului (pajiști permanente, terenurilor agricole în 
turbării, păduri etc.)

O.13 Numărul de hectare (agricole) care fac obiectul 
angajamentelor în materie de mediu/climă care depășesc 
cerințele obligatorii

promovarea dezvoltării sustenabile și 
a gospodăririi eficiente a unor resurse 
naturale precum apa, solul și aerul;
 

R.4 Legarea sprijinului pentru venit de standarde și de bunele 
practici: Ponderea SAU care este vizată de sprijinul pentru 
venit și care face obiectul condiționalității

contribuirea la protejarea 
biodiversității, îmbunătățirea serviciilor 
ecosistemice și conservarea habitatelor 
și a peisajelor;       

R.27 Conservarea habitatelor și a speciilor: Ponderea 
terenurilor agricole care fac obiectul angajamentelor în 
materie de gestionare pentru sprijinirea conservării sau 
refacerii biodiversității 

Atragerea tinerilor fermieri și 
facilitarea dezvoltării întreprinderilor;

R.30 Reînnoire generațională: Numărul de tineri fermieri care 
înființează o fermă cu sprijin din partea PAC  

R.31 Creștere și locuri de muncă în zonele rurale: Noi locuri 
de muncă în cadrul proiectelor sprijinitepromovarea ocupării forței de muncă, 

a creșterii economice, a incluziunii 
sociale și a dezvoltării locale în 
zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei 
și a silviculturii sustenabile;

R.34 Conectarea Europei rurale: Ponderea populației rurale 
care beneficiază de un acces îmbunătățit la servicii și 
infrastructură grație sprijinului PAC

Îmbunătățirea răspunsului dat de 
agricultura UE exigențelor societale 
referitoare la hrană și la sănătate, 
inclusiv la alimentele sigure, 
hrănitoare și produse prin metode 
sustenabile, precum și la bunăstarea 
animalelor.

O.16 Număr de unități vită mare vizate de sprijinul pentru 
sănătatea sau bunăstarea animalelor sau pentru intensificarea 
măsurilor de biosecuritate
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Amendamentul

ANEXA XII

RAPORTAREA BAZATĂ PE SETUL DE BAZĂ DE INDICATORI ÎN TEMEIUL 
ARTICOLULUI 128

Indicatori pentru Fondul european de garantare agricolă („FEGA”); 
și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală („FEADR”)

Obiective Set de bază de indicatori

O.3 Numărul de beneficiari ai sprijinului PAC, inclusiv o 
defalcare pe tip de intervenție

Sprijinirea veniturilor fiabile ale 
fermelor și a rezilienței sectorului 
agricol în întreaga Uniune, în 
vederea îmbunătățirii securității 
alimentare și a diversității agricole 
pe termen lung, asigurând totodată 
produse alimentare sigure și de 
înaltă calitate la prețuri echitabile, 
cu scopul de a inversa tendința de 
pierdere a fermierilor și de a asigura 
durabilitatea economică a 
producției agricole în Uniune

R.6 Redistribuirea către fermele mai mici: Procentajul 
sprijinului suplimentar per hectar pentru fermele eligibile 
sub dimensiunea medie a fermelor (față de medie)

Îmbunătățirea orientării spre 
piață, pe piețele locale, naționale, 
europene, precum și pe piețele 
internaționale, inclusiv 
stabilizarea pieței, gestionarea 
riscurilor și a crizelor, și sporirea 
competitivității fermelor pe 
termen lung, a capacității de 
prelucrare și comercializare a 
produselor agricole, prin 
punerea unui accent mai puternic 
asupra diferențierii calității, 
cercetării, inovării, tehnologiei, 
transferului și schimbului de 
cunoștințe și digitalizării, precum 
și prin facilitarea accesului 
fermierilor la dinamica 
economiei circulare

R.9 Modernizarea fermelor: Ponderea fermierilor care 
primesc sprijin investițional pentru restructurare și 
modernizare, inclusiv pentru utilizarea mai eficientă a 
resurselor
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Obiective Set de bază de indicatori

Îmbunătățirea poziției de 
negociere a fermierilor în cadrul 
lanțului valoric prin încurajarea 
formelor asociative, a 
organizațiilor de producători și a 
negocierilor colective, precum și 
prin promovarea lanțurilor 
scurte de aprovizionare

R.10 Mai buna organizare a lanțului de aprovizionare: 
Ponderea fermierilor care participă la grupuri de 
producători, organizații de producători, piețe locale, lanțuri 
scurte de aprovizionare și sisteme de calitate pentru care se 
acordă sprijin

Contribuirea la atenuarea 
schimbărilor climatice și la 
adaptarea la acestea, prin 
reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin 
consolidarea absorbanților de 
carbon, a stocării carbonului și a 
stocării în sectorul agricol și 
alimentar, precum și integrarea 
energiei sustenabile, asigurând, 
în același timp, securitatea 
alimentară, gestionarea 
sustenabilă și protecția 
pădurilor, în conformitate cu 
Acordul de la Paris 

R.14 Stocarea carbonului în sol și în biomasă: Ponderea 
terenurilor agricole care fac obiectul angajamentelor de 
reducere a emisiilor, menținere și/sau îmbunătățire a 
stocării carbonului (pajiști permanente, culturi permanente 
cu înveliș vegetal permanent, terenuri agricole în zone 
umede și turbării, păduri etc.)

O.13 Numărul de hectare (agricole) și numărul altor 
unități care fac obiectul angajamentelor în materie de 
mediu/climă care depășesc cerințele obligatorii, inclusiv 
programele ecologice

Promovarea dezvoltării durabile și a 
gospodăririi eficiente a resurselor 
naturale și contribuirea la protecția 
și îmbunătățirea calității apei, a 
solului și a aerului, inclusiv prin 
utilizarea sustenabilă și redusă a 
produselor de protecție a plantelor, 
a îngrășămintelor și a 
antibioticelor 

R.4 Legarea sprijinului pentru venit de standarde și de 
bunele practici: Ponderea SAU care este vizată de sprijinul 
pentru venit și care face obiectul condiționalității
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Obiective Set de bază de indicatori

Contribuirea la atenuarea 
schimbărilor climatice și la 
adaptarea la acestea, prin 
reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin 
consolidarea absorbanților de 
carbon, a stocării carbonului și a 
stocării în sectorul agricol și 
alimentar, precum și integrarea 
energiei sustenabile, asigurând, în 
același timp, securitatea 
alimentară, gestionarea 
sustenabilă și protecția pădurilor, 
în conformitate cu Acordul de la 
Paris

R.27 Conservarea habitatelor și a speciilor: Ponderea 
terenurilor agricole care fac obiectul angajamentelor în 
materie de gestionare pentru sprijinirea conservării sau 
refacerii biodiversității, inclusiv a terenurilor agricole de 
mare valoare naturală  

Atragerea și sprijinirea tinerilor 
fermieri, a noilor fermieri și 
promovarea participării femeilor 
în sectorul agricol, în special în 
zonele cele mai subpopulate și în 
zonele cu constrângeri naturale;  
facilitarea formării profesionale 
și a experienței în întreaga 
Uniune, a dezvoltării sustenabile 
a întreprinderilor și a creării de 
locuri de muncă în zonele rurale

R.30 Reînnoire generațională: Numărul de tineri fermieri și 
de noi fermieri care înființează o fermă cu sprijin din partea 
PAC, inclusiv defalcarea în funcție de gen  

Promovarea coeziunii sociale și 
teritoriale în zonele rurale, 
inclusiv prin crearea de locuri de 

R.31 Creștere și locuri de muncă în zonele rurale: Noi locuri 
de muncă în cadrul proiectelor sprijinite, inclusiv o 
defalcare în funcție de gen
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Obiective Set de bază de indicatori

muncă, creștere economică, 
investiții, incluziune socială, 
combaterea sărăciei rurale și 
prin dezvoltarea locală, inclusiv 
servicii locale de înaltă calitate 
pentru comunitățile rurale, cu 
accent special pe zonele care se 
confruntă cu constrângeri 
naturale;   promovarea unor 
condiții decente de viață, de 
muncă și economice; 
diversificarea activităților și a 
veniturilor, inclusiv a 
agroturismului, a bioeconomiei 
sustenabile, a economiei 
circulare, și a silviculturii 
sustenabile, respectând totodată 
egalitatea de gen; sprijinirea 
egalității de șanse în mediul rural 
prin măsuri specifice de sprijin și 
prin recunoașterea muncii 
femeilor în domeniul 
agriculturii, al artizanatului, al 
turismului și al serviciilor locale

R.34 Conectarea Europei rurale: Ponderea populației rurale 
care beneficiază de un acces îmbunătățit la servicii și 
infrastructură grație sprijinului PAC

Îmbunătățirea răspunsului dat de 
agricultura UE exigențelor 
societale referitoare la hrană și la 
sănătate, inclusiv la alimentele 
sigure, hrănitoare, de înaltă 
calitate și sustenabile, la 
agricultura ecologică, la 
deșeurile alimentare, precum și 
la sustenabilitatea mediului, la 
rezistența la antimicrobiene și la 
îmbunătățirea sănătății și a 
calității vieții animalelor, precum 
și la creșterea gradului de 
conștientizare a societății cu 
privire la importanța agriculturii 
și a zonelor rurale, contribuind, 
în același timp, la punerea în 
aplicare a Agendei 2030 pentru o 
dezvoltare durabilă

O.16 Număr de unități vită mare vizate de sprijinul pentru 
sănătatea sau bunăstarea animalelor sau pentru 
intensificarea măsurilor de biosecuritate

Or. en
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