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Prijedlog uredbe
Prilog XII.

Tekst koji je predložila Komisija

Ciljevi Ključni skup pokazatelja
O.3. Broj korisnika potpore u okviru ZPP-a

Potpora održivim prihodima 
poljoprivrednih gospodarstava i 
otpornosti u Uniji radi sigurnosti 
opskrbe hranom;

R.6. Preraspodjela na manja poljoprivredna 
gospodarstva: Postotak dodatne potpore po hektaru 
za poljoprivredna gospodarstva koja ispunjavaju 
uvjete, a manja su od prosjeka (u odnosu na prosjek)

Poboljšati tržišnu orijentaciju i 
povećanje konkurentnosti, 
većom usmjerenošću na 
istraživanja i korištenje rezultata 
istraživanja, inovativna rješenja, 
tehnologiju i digitalizaciju;

R.9. Modernizacija poljoprivrednih gospodarstava: 
Udio poljoprivrednika koji primaju investicijsku 
potporu za restrukturiranje i modernizaciju, 
uključujući poboljšanje učinkovitosti resursa

Poboljšanje položaja 
poljoprivrednika u 

R.10. Bolja organizacija opskrbnog lanca: Udio 
poljoprivrednika koji sudjeluju u skupinama 
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vrijednosnom lancu; proizvođača kojima je dodijeljena potpora, 
organizacijama proizvođača, lokalnim tržnicama, 
kratkim opskrbnim lancima i sustavima kvalitete

Doprinos ublažavanju 
klimatskih promjena i 
prilagodbi tim promjenama te 
razvoju održive energije;

R.14. Skladištenje ugljika u tlu i biomasi: Udio 
poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze smanjenja 
emisija i održavanja i/ili povećanja skladištenja 
ugljika (trajni travnjak, poljoprivredno zemljište u 
tresetištu, šuma itd.)

O.13. Broj ha (poljoprivrednih) obuhvaćenih 
okolišnoklimatskim obvezama izvan obveznih 
zahjeva

Poticanje održivog razvoja i 
učinkovitog upravljanja 
prirodnim resursima, kao što su 
voda, tlo i zrak;

R.4. Povezivanje potpore dohotku sa standardima i 
dobrom praksom: Udio KPP-a obuhvaćen potporom 
dohotku i podložan ispunjenju uvjeta

Doprinos zaštiti biološke 
raznolikosti, poboljšanje usluga 
ekosustava te očuvanje staništa i 
krajobraza;       

R.27. Očuvanje staništa i vrsta: Udio 
poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze 
upravljanja kojom se podupire očuvanje ili obnova 
biološke raznolikosti 

Privlačenje mladih 
poljoprivrednika i olakšavanje 
poslovnog razvoja;

R.30. Generacijska obnova: Broj mladih 
poljoprivrednika koji osnivaju poljoprivredno 
gospodarstvo uz potporu ZPP-a  

R.31. Rast i radna mjesta u ruralnim područjima 
Nova radna mjesta u projektima za koje je 
dodijeljena potpora:

Promicanje zapošljavanja, rasta, 
socijalne uključenosti i lokalnog 
razvoja u ruralnim područjima, 
uključujući biogospodarstvo i 
održivo šumarstvo;

R.34. Povezivanje ruralnih područja Europe: Udio 
ruralnog stanovništva koje ima koristi od 
poboljšanog pristupa uslugama i infrastrukturi kroz 
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potporu u okviru ZPP-a

Poboljšanje odgovora 
poljoprivrede EU-a na društvene 
zahtjeve u pogledu hrane i 
zdravlja, uključujući sigurnu, 
hranjivu i održivu hranu te 
dobrobit životinja.

O.16. Broj uvjetnih grla obuhvaćenih potporom za 
dobrobit životinja, zdravlje ili jačanje biosigurnosnih 
mjera

Izmjena

Ciljevi Ključni skup pokazatelja
O.3. Broj korisnika potpore u okviru ZPP-a

Potpora održivim prihodima 
poljoprivrednih gospodarstava i 
otpornosti u Uniji radi sigurnosti 
opskrbe hranom;

R.6. Preraspodjela na manja poljoprivredna 
gospodarstva: Postotak dodatne potpore po hektaru 
za poljoprivredna gospodarstva koja ispunjavaju 
uvjete, a manja su od prosjeka (u odnosu na prosjek)

Poboljšati tržišnu orijentaciju i 
povećanje konkurentnosti, 
većom usmjerenošću na 
istraživanja i korištenje rezultata 
istraživanja, inovativna rješenja, 
tehnologiju i digitalizaciju;

R.9. Modernizacija poljoprivrednih gospodarstava: 
Udio poljoprivrednika koji primaju investicijsku 
potporu za restrukturiranje i modernizaciju, 
uključujući poboljšanje učinkovitosti resursa

Poboljšanje položaja 
poljoprivrednika u 
vrijednosnom lancu;

R.10. Bolja organizacija opskrbnog lanca: Udio 
poljoprivrednika koji sudjeluju u skupinama 
proizvođača kojima je dodijeljena potpora, 
organizacijama proizvođača, lokalnim tržnicama, 
kratkim opskrbnim lancima i sustavima kvalitete

Doprinos ublažavanju R.14. Skladištenje ugljika u tlu i biomasi: Udio 
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klimatskih promjena i 
prilagodbi tim promjenama te 
razvoju održive energije;

poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze smanjenja 
emisija i održavanja i/ili povećanja skladištenja 
ugljika (trajni travnjak, trajni nasadi, poljoprivredno 
zemljište u tresetištu, šuma itd.)

O.13. Broj ha (poljoprivrednih) obuhvaćenih 
okolišnoklimatskim obvezama izvan obveznih 
zahjeva

Poticanje održivog razvoja i 
učinkovitog upravljanja 
prirodnim resursima, kao što su 
voda, tlo i zrak;

R.4. Povezivanje potpore dohotku sa standardima i 
dobrom praksom: Udio KPP-a obuhvaćen potporom 
dohotku i podložan ispunjenju uvjeta

Doprinos zaštiti biološke 
raznolikosti, poboljšanje usluga 
ekosustava te očuvanje staništa i 
krajobraza;       

R.27. Očuvanje staništa i vrsta: Udio 
poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze 
upravljanja kojom se podupire očuvanje ili obnova 
biološke raznolikosti 

Privlačenje mladih 
poljoprivrednika i olakšavanje 
poslovnog razvoja;

R.30. Generacijska obnova: Broj mladih 
poljoprivrednika koji osnivaju poljoprivredno 
gospodarstvo uz potporu ZPP-a  

R.31. Rast i radna mjesta u ruralnim područjima 
Nova radna mjesta u projektima za koje je 
dodijeljena potpora:

Promicanje zapošljavanja, rasta, 
socijalne uključenosti i lokalnog 
razvoja u ruralnim područjima, 
uključujući biogospodarstvo i 
održivo šumarstvo;

R.34. Povezivanje ruralnih područja Europe: Udio 
ruralnog stanovništva koje ima koristi od 
poboljšanog pristupa uslugama i infrastrukturi kroz 
potporu u okviru ZPP-a

Poboljšanje odgovora 
poljoprivrede EU-a na društvene 
zahtjeve u pogledu hrane i 

O.16. Broj uvjetnih grla obuhvaćenih potporom za 
dobrobit životinja, zdravlje ili jačanje biosigurnosnih 
mjera
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zdravlja, uključujući sigurnu, 
hranjivu i održivu hranu te 
dobrobit životinja.

Or. en


