
Polityka Parlamentu Europejskiego w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego na rok 

Parlament Europejski uznaje zobowiązanie do wnoszenia pozytywnego wkładu w zrównoważony rozwój, który jest jego długoterminowym 
celem. Wywiązuje się on z tego zobowiązania, pełniąc swą rolę polityczną i prawodawczą, ale także w kontekście codziennych działań i 
podejmowanych decyzji.

W związku z tym w 2007 r. Parlament Europejski podjął decyzję o zaangażowaniu swojej administracji w stosowanie normy EMAS (system 
ekozarządzania i audytu), aby systematycznie poprawiać swe wyniki w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego w odniesieniu do jego 
działań, produktów i usług.

Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się wynikom środowiskowym różnych organizacji. Aktywne podejście do wyzwań środowiskowych 
to cecha charakterystyczna dobrze funkcjonującej organizacji. Z rejestracją w systemie EMAS wiąże się wiele korzyści, w tym niższe koszty 
zasobów i gospodarowania odpadami, minimalizacja ryzyka, przestrzeganie przepisów oraz lepsze stosunki z zainteresowanymi podmiotami 
wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Parlament Europejski

• potwierdza zobowiązanie do utrzymania rejestracji w EMAS oraz do podejścia środowiskowego polegającego na stałym doskonaleniu 
z myślą o osiągnięciu zrównoważenia środowiskowego we wszystkich działaniach administracyjnych; 

• podkreśla, że system ekozarządzania w Parlamencie Europejskim funkcjonuje już prawidłowo, ale należy podejmować dalsze wysiłki 
na rzecz terminowej realizacji aktualnych celów Parlamentu w dziedzinie głównych wskaźników efektywności, z szczególnie w dziedzinie 
emisji gazów cieplarnianych;

• zamierza ustalić nowe średnio- i długoterminowe kluczowe wskaźniki efektywności oraz konkretne i kwantyfikowalne cele wykraczające 
poza obecnie obowiązujące terminy realizacji;

• zobowiązuje się zagwarantować zgodność z celami i wymogami ustawodawstwa krajowego i prawodawstwa UE;

• zobowiązuje się wdrażać środki zapobiegawcze, aby jeszcze bardziej poprawić swe wyniki środowiskowe oraz zadbać o to, by kwestie 
środowiskowe były uwzględniane we wszystkich jego działaniach administracyjnych;

• dąży do przeznaczania odpowiednich zasobów na system ekozarządzania oraz wszystkie działania z nim powiązane;

• zamierza wprowadzić i stosować rygorystyczne kryteria środowiskowe i dotyczące efektywności energetycznej w polityce dotyczącej 
budynków oraz przedsięwzięć budowlanych;

• zachęca do promowania odpowiedzialnych i właściwych zachowań w drodze szkoleń, dostarczania informacji oraz pogłębiania wiedzy 
wszystkich pracowników, a także posłów i ich asystentów, na temat aspektów związanych z EMAS w wykonywanej przez nich pracy;

• zobowiązuje się wprowadzić wzorcowe praktyki w zakresie swego głównego wpływu środowiskowego, w szczególności jeżeli chodzi 
o emisje gazów cieplarnianych oraz gospodarowanie odpadami, a także efektywne korzystanie z energii, wody i papieru;

• dąży do dalszego skonsolidowania ekologicznego podejścia Parlamentu do przetargów poprzez opracowywanie celów w zakresie 
klasyfikacji kontraktów. 

Parlament Europejski zobowiązuje się szczegółowo opisać, wprowadzić i realizować obecną politykę środowiskową, poinformować o niej 
posłów, pracowników, wykonawców oraz inne zainteresowane podmioty, a także podać ją do wiadomości publicznej.

Parlament Europejski wdraża politykę w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego przy wykorzystaniu systemu ekozarządzania. Polityka 
w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz system ekozarządzania obejmują bezpośrednio i pośrednio najważniejsze aspekty 
środowiskowe oraz ich oddziaływanie na dane lokalizacje i umożliwiają określenie odpowiadających im celów. 
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