Europaparlamentets miljöpolicy
Europaparlamentet erkänner sitt ansvar för att bidra positivt till hållbar utveckling som ett långsiktigt mål. Parlamentet tar detta
ansvar i sin politiska och lagstiftande roll, men också inom ramen för sitt funktionssätt och de beslut som fattas dagligen.
Europaparlamentet beslutade därför 2007 att inom sin administration börja tillämpa gemenskapens miljölednings- och
miljörevisionsordning Emas (Eco-Management and Audit Scheme) för att kontinuerligt förbättra miljöprestandan på sin verksamhet
och sina produkter och tjänster.
Intresset för organisationers miljöprestanda ökar kontinuerligt. En proaktiv strategi för miljöutmaningar är utmärkande för
framgångsrika organisationer. Emas-registrering medför en lång rad fördelar, inbegripet minskade kostnader för resurser och
avfallshantering, riskminimering, efterlevnad av bestämmelser och förbättrade förbindelser med interna och externa aktörer.
Europaparlamentet
•
bekräftar på nytt sitt åtagande att behålla Emas-registreringen och miljöstrategin för kontinuerlig förbättring i syfte att uppnå
miljömässig hållbarhet i all sin administrativa verksamhet,
•
betonar miljöledningssystemets redan goda allmänna resultat i Europaparlamentet, men understryker också behovet av
ytterligare insatser för att i tid uppfylla parlamentets nuvarande mål avseende nyckelutförandeindikatorer, särskilt på området
växthusgasutsläpp,
•
har målsättningen att fastställa nya nyckelutförandeindikatorer på medellång och lång sikt med konkreta och kvantifierbara
mål som sträcker sig längre än nuvarande frister,
•

förbinder sig att säkerställa att målen och kraven i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning iakttas,

•
förbinder sig att vidta förebyggande åtgärder för att ytterligare förbättra sin miljöprestanda och se till att miljöhänsyn
integreras i all sin administrativa verksamhet,
•

strävar efter att tillhandahålla tillräckliga resurser för miljöledningssystemet och verksamheter i anslutning till det,

•
förbinder sig att infoga och strikt tillämpa miljö- och energieffektivitetskriterier i all sin byggnadspolitik och i alla sina
byggprojekt,
•
uppmuntrar ett ansvarsfullt och tillbörligt agerande genom att alla anställda samt alla ledamöter och deras assistenter
informeras, utbildas och görs medvetna om Emas-relaterade aspekter av sin verksamhet,
•
förbinder sig att införa bästa praxis med avseende på sin huvudsakliga miljöpåverkan, i synnerhet växthusgasutsläpp och
avfallshantering samt en effektiv användning av energi, vatten och papper,
•
strävar efter att ytterligare stärka parlamentets miljövänliga strategi för offentlig upphandling genom att ta fram mål för
klassificeringen av avtal.
Europaparlamentet förbinder sig att ingående redogöra för, genomföra och fullfölja denna miljöpolicy, att förmedla den till
ledamöterna, personalen, de avtalsslutande parterna och övriga berörda parter, samt göra den tillgänglig för allmänheten.
Europaparlamentets miljöpolicy genomförs genom miljöledningssystemet. Miljöpolicyn och miljöledningssystemet omfattar direkt
och indirekt de viktigaste miljöaspekterna samt deras inverkan på de berörda arbetsplatserna och gör det möjligt att fastställa
målsättningar för miljön.
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