Het milieubeleid van het Europees Parlement

Het Europees Parlement erkent zijn verantwoordelijkheid om, als een langetermijndoelstelling, een positieve bijdrage te leveren aan
duurzame ontwikkeling. Het Parlement komt zijn verantwoordelijkheid niet alleen na als het gaat om zijn politieke en wetgevende
rol, maar brengt deze verantwoordelijkheid ook tot uiting in zijn functioneren en dagelijkse besluitvorming.
Bijgevolg heeft het Europees Parlement in 2007 besloten zijn administratie de normen van het milieubeheer- en milieuauditsysteem
(EMAS) te laten toepassen, met als doel de milieuprestaties van zijn activiteiten, producten en diensten voortdurend te verbeteren.
Er komt steeds meer belangstelling voor de milieuprestaties van organisaties. Succesvolle organisaties onderscheiden zich doordat
ze een proactieve aanpak van milieuproblemen aan de dag leggen. EMAS-registratie brengt tal van voordelen met zich mee,
waaronder lagere kosten voor middelen en afvalbeheer, risicobeperking, naleving van de regelgeving en betere betrekkingen met
interne en externe belanghebbenden.
Het Europees Parlement
•
bevestigt hierbij opnieuw zijn toezegging om zowel de EMAS-registratie als zijn milieubenadering van voortdurende
verbetering te handhaven, dit met het oog op het bereiken van milieuduurzaamheid in al zijn administratieve activiteiten;
•
onderstreept dat het milieubeheersysteem van het Europees Parlement over het algemeen goed functioneert, maar benadrukt
dat er desondanks meer inspanningen moeten worden geleverd om de huidige doelstellingen van het Parlement inzake de
kernprestatie-indicatoren, met name op het gebied van de uitstoot van broeikasgassen, tijdig te kunnen verwezenlijken;
•
streeft ernaar nieuwe kernprestatie-indicatoren vast te stellen voor de middellange en de lange termijn, met concrete en
gekwantificeerde doelstellingen die verder reiken dan de huidige deadlines;
•
verbindt zich ertoe te voldoen aan de doelstellingen en de vereisten die in nationale wetgeving of in de wetgeving van de
Unie zijn vastgelegd;
•
belooft preventieve maatregelen te zullen nemen om zijn milieuprestaties verder te verbeteren en te ervoor te zorgen dat in
al zijn administratieve activiteiten milieuoverwegingen worden geïntegreerd;
•
streeft ernaar voldoende middelen beschikbaar te stellen voor zijn milieubeheersysteem en alle daarmee verband houdende
activiteiten;
•
verbindt zich ertoe in al zijn gebouwenbeleid en bouwprojecten strikte milieucriteria en energie-efficiëntiecriteria op te
nemen en toe te passen;
•
stimuleert verantwoord en consequent gedrag, door al zijn personeelsleden, evenals alle EP-leden en hun assistenten, te
onderwijzen en voor te lichten over en meer bewust te maken van de EMAS-gerelateerde aspecten van hun activiteiten;
•
verbindt zich tot de invoering van best practices inzake de belangrijkste milieueffecten, in het bijzonder afvalbeheer en de
uitstoot van broeikasgassen, alsook efficiënt gebruik van energie, water en papier;
•
streeft ernaar de benadering van het Parlement voor groene overheidsopdrachten verder te versterken door streefdoelen te
formuleren voor de classificatie van contracten.
Het Europees Parlement verbindt zich ertoe om het huidige milieubeleid tot in detail te omschrijven, uit te voeren en voort te zetten,
om de EP-leden, het personeel, de contractanten en alle andere belanghebbenden ervan in kennis te stellen en om het toegankelijk
te maken voor het publiek.
Het milieubeleid van het Europees Parlement wordt via zijn milieubeheersysteem ten uitvoer gelegd. Het milieubeleid en het
milieubeheersysteem hebben direct en indirect betrekking op de belangrijkste milieuaspecten en de gevolgen daarvan op de
betrokken werklocaties, wat het mogelijk maakt om overeenkomstige doelen vast te stellen.
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