
   

 
 

OKOLJSKA POLITIKA EVROPSKEGA PARLAMENTA 
 
 
Evropski parlament priznava, da mora pozitivno prispevati k trajnostnemu razvoju, ki je dolgoročni 
cilj, in sicer ne le prek vloge, ki jo igra na političnem področju in pri zakonodajnem postopku, temveč 
tudi v okviru svojega delovanja in odločitev, ki jih mora sprejemati vsak dan.  
 
Zato je odločil, da bo njegova uprava začela uporabljati standard EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme), kar bo pripomoglo k doseganju vse boljših okoljskih rezultatov na področjih dejavnosti, 
izdelkov in storitev. 
 
S tem se Evropski parlament zavezuje, da bo: 
 
 zmanjšal svoje emisije ogljikovega dioksida;  

 spodbujal učinkovito rabo energije, vode in papirja; 

 uvajal najboljše prakse, kar zadeva ravnanje z odpadki; 

 vključil smernice glede okolja v postopke, povezane z javnimi naročili; 

 spodbujal odgovorno in ustrezno ravnanje, in sicer z usposabljanjem, informiranjem in 
ozaveščanjem vseh zaposlenih, članov in pomočnikov glede vidikov njihovih dejavnosti, povezanih 
z okoljem; 

 sprejemal ukrepe za preprečevanje onesnaževanja; 

 zagotavljal izpolnjevanje pogojev, ki jih glede okolja nalagajo zakoni in drugi predpisi;  

 deloval tako, da se bodo vsi v okviru te institucije zavezali k izpolnjevanju standarda EMAS in 
izvajanju ukrepov za izboljšanje okolja, ki izhajajo iz tega standarda; 

 predvidel ustrezna sredstva za svoj sistem za okoljsko ravnanje in s tem povezane ukrepe;  

 spodbujal preglednost pri komunikaciji in dialogu z zainteresiranimi strankami, in sicer tako na 
notranji kot na zunanji ravni.  

 
Evropski parlament se zavezuje, da bo opisal, izvajal in nadaljeval svojo okoljsko politiko, o njej 
obvestil svoje člane, zaposlene, pogodbenike in vse ostale zainteresirane stranke ter zagotovil, da bo ta 
politika javno dostopna.   
 
Okoljska politika Evropskega parlamenta se izvaja prek sistema za okoljsko ravnanje te institucije. 
Okoljska politika in sistem za okoljsko ravnanje neposredno in posredno pokrivata glavne okoljske 
vidike in njihov vpliv na zadevna območja ter omogočata oblikovanje ustreznih ciljev. 
 
 
 
 

 
Jerzy BUZEK, predsednik     Klaus WELLE, generalni sekretar  
Bruselj, 28. septembra 2010               Bruselj, 28. septembra 2010           
 


