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Propunere de regulament
Anexa XII

Textul propus de Comisie

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\1215884RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

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 obligatoriiPromovarea 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  

Promovarea ocupării forței de R.31 Creștere și locuri de muncă în zonele rurale: 



AM\1215884RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

Noi locuri de muncă în cadrul proiectelor sprijinitemuncă, 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

Amendamentul

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 

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



AM\1215884RO.docx PE658.380v01-00

RO Unită în diversitate RO

acestora;

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, culturi permanente, terenuri 
agricole în turbării, păduri etc.)

O.13 Numărul de hectare (agricole) care fac obiectul 
angajamentelor în materie de mediu/climă care 
depășesc cerințele obligatoriiPromovarea 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  
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R.31 Creștere și locuri de muncă în zonele rurale: 
Noi locuri de muncă în cadrul proiectelor sprijinite

Promovarea 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

Or. en


