
 

 
 

Factsheet strategieën Europese Green Deal 
 
De ‘van-boer-tot-bord’- en EU-biodiversiteitsstrategie moeten samen de route worden 
naar: gezond, betaalbaar en duurzaam voedsel voor iedere Europeaan, een aanpak van de 
klimaatverandering, een betere bescherming van het milieu, herstel van de biodiversiteit, 
eerlijke economische opbrengsten in de hele voedselketen en meer biologische landbouw. 
 
In dat kader zijn dit de belangrijkste ambities van de Europese Commissie: 
 
 Het gebruik van pesticiden in de landbouw vervuilt bodem, water en lucht. De 

Commissie onderneemt actie om uiterlijk in 2030: 
o het gebruik en risico van chemische pesticiden met 50% te verminderen. 

 
 Het nutriëntenoverschot in het milieu is een belangrijke bron van lucht-, bodem- en 

watervervuiling, met een negatieve invloed op de biodiversiteit en het klimaat. De 
Commissie onderneemt actie die moet leiden tot: 

o minimaal 50% minder nutriëntenverliezen, met behoud van de vruchtbaarheid 
van de bodem. 

o minimaal 20% minder gebruik van meststoffen tegen 2030. 
 
 Biologische landbouw is een milieuvriendelijke manier van werken die verder 

ontwikkeld moet worden. De Commissie stimuleert dat met als doel: 
o biologische landbouw op 25% van alle landbouwgrond in de EU tegen 2030. 

 
 Belastingprikkels moeten de transitie naar een duurzaam voedselsysteem stimuleren en 

consumenten aanmoedigen over te stappen op duurzame en gezonde 
voedingspatronen. 

o Het voorstel van de Commissie omtrent btw-tarieven (dat momenteel in de 
Raad wordt besproken) moet lidstaten in staat stellen de verkoop van 
biologische groenten en fruit te stimuleren. 

 
 Om de consument te helpen bij het maken van gezonde en duurzame voedingskeuzes 

komt de Commissie met een voorstel voor een: 
o verplicht voedingswaarde-etiket op de verpakking van levensmiddelen. 
o kader voor duurzaamheidsetikettering met aandacht voor voedingswaarde en 

klimaat-, milieu- en sociale effecten. 
 
 De Commissie wil de strijd tegen voedselverspilling opvoeren en komt met een voorstel 

voor: 
o juridisch bindende doelen voor halvering van de voedselverspilling bij 

consument en detailhandel tegen 2030. 
 
 Om de biodiversiteit in de EU uiterlijk in 2030 op weg te helpen naar herstel moet het 

netwerk van beschermde gebieden worden verbeterd en uitgebreid. De Commissie 
streeft ernaar dat: 

o minimaal 30% van alle land in de EU beschermd gebied wordt. Ten opzichte 
van vandaag betekent dat een stijging van minimaal 4%. 


