
 
Hoe kunnen we biodiversiteit beschermen: EU-
beleid (video)
 

Om bedreigde diersoorten en het menselijk leven in stand te houden, wil de EU de
biodiversiteit op het continent verbeteren en behouden. Ontdek hoe in onze video.
 
De EU-biodiversiteitsstrategie 2030: wat staat erin? 
 
 
EU-doelstellingen voor biodiversiteit vaststellen 
In het kader van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 heeft de EU zichzelf nieuwe doelen
gesteld voor het volgende decennium. EP-leden steunden de EU-doelstellingen om ten minste
30 procent van de mariene en terrestrische gebieden van de EU (bossen, wetlands,
veengebieden, graslanden en kustecosystemen) te beschermen, en dat 10 procent van de
oceanen en het land van de EU, inclusief alle resterende primaire en oude groeibossen en
andere koolstofrijke ecosystemen. ongemoeid worden gelaten.
 
 
 
Ze willen dat de doelstellingen bindend zijn en worden uitgevoerd door EU-landen op nationaal
niveau, in samenwerking met regionale en lokale autoriteiten.
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Herstel van de natuur 
Het Parlement verwelkomde ook een voorstel voor bindende doelstellingen voor natuurherstel,
waarin wordt opgeroepen tot een minimumdoel van ten minste 30 procent van het land en de
zeeën van de EU.
 
  
De achteruitgang van bestuivers aanpakken 
EP-leden benadrukten dat de achteruitgang van bestuivers niet alleen slecht is voor de
biodiversiteit, maar ook een bedreiging vormt voor de voedselzekerheid en riepen op tot een
dringende herziening van het EU Bestuivers initiatief. Het herziene initiatief moet een nieuw EU-
breed monitoringkader voor bestuivers omvatten met robuuste maatregelen en duidelijke
tijdgebonden doelstellingen en indicatoren, waaronder impactindicatoren, en de nodige
capaciteitsopbouw.
 
 
 
Profiteren van groene stedelijke gebieden 
Groene stedelijke gebieden kunnen volgens het rapport de biodiversiteit ondersteunen en
bijdragen aan het fysieke en mentale welzijn van de bevolking. Europarlementariërs steunen de
oprichting van een EU-platform voor stedelijke vergroening en roepen de Commissie op om
specifieke ambitieuze bindende doelstellingen voor stedelijke biodiversiteit vast te stellen,
waaronder:
 
• een minimaal aandeel groene daken wat betreft nieuwbouw
 
• ondersteuning van stadslandbouw
 
• het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen terugbrengen
 
• het terugdringen van kunstmestgebruik
 
 
 
De impact van de landbouw verminderen 
De leden van het Europees Parlement verwelkomden ook de doelstellingen voor 2030 om ten
minste 25 procent van de landbouwgrond onderbiologisch beheer te brengen, wat op
middellange tot lange termijn zou moeten toenemen.
 
Ze waren het eens met de doelstellingen van de Commissie om:
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20191129STO67758/wat-is-de-oorzaak-van-de-afname-van-bijenpopulaties-en-andere-bestuivers
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/index_en.htm?etrans=nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20190117STO23722/pesticiden-in-voedsel-wat-doet-het-europees-parlement
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180404STO00909/de-eu-markt-voor-biologisch-voedsel-feiten-en-regels-infografiek


• het gebruik van meer gevaarlijke en chemische bestrijdingsmiddelen met 50 procent te
verminderen
 
• het gebruik van meststoffen met minimaal 20 procent verminderen
 
Meer informatie
Biodiversiteit als mensenrecht en de gevolgen voor de externe actie van de EU.
Persbericht Europese Commissie over de biodiversiteitsstrategie voor 2030 en de  van-boer-
tot-bordstrategie.
Biodiversiteit: EP-leden eisen bindende doelen om dieren en mensen te beschermen
Persbericht: EP wil bindende doelstellingen om mens en natuur te beschermen
(9 juni 2021)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_884?fbclid=IwAR2wiodrdU0JfyTWSdmhHacxYK_OxnkXHuB5Y-bYN4pcdunQFQGRnL9EGlw
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603491/EXPO_STU(2020)603491_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603491/EXPO_STU(2020)603491_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210604IPR05513/biodiversiteit-ep-wil-bindende-doelstellingen-om-mens-en-natuur-te-beschermen
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210604IPR05513/biodiversiteit-ep-wil-bindende-doelstellingen-om-mens-en-natuur-te-beschermen

