
 
 

POLITYKA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DZIEDZINIE OCHRONY 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 
 
Parlament Europejski uznaje, że jest zobowiązany do podjęcia długofalowych działań mających na 
celu pozytywny wkład w zrównoważony rozwój, nie tylko z uwagi na swoje znaczenie polityczne 
i rolę w procedurach prawodawczych, lecz także w kontekście codziennego działania 
i podejmowanych decyzji. 
 
W związku z tym Parlament Europejski podjął decyzję o zaangażowaniu swojej administracji 
w stosowanie normy EMAS (system ekozarządzania i audytu we Wspólnocie) w celu systematycznej 
poprawy wyników Parlamentu w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, w zakresie działań, 
produktów i usług. 
 
Ty samym Parlament Europejski zobowiązuje się do: 
 
 ograniczenia emisji dwutlenku węgla, 

 stymulowania efektywnego wykorzystywania energii, wody i papieru, 

 wprowadzenia najlepszych rozwiązań w dziedzinie gospodarki odpadami, 

 włączenia wytycznych dotyczących ochrony środowiska naturalnego do procedur udzielania 
zamówień publicznych, 

 wspierania odpowiedzialnych i właściwych zachowań poprzez kształcenie, informowanie 
i kształtowanie świadomości wszystkich swoich pracowników, posłów i ich asystentów w zakresie 
ich działań związanych ze środowiskiem naturalnym, 

 podjęcia środków zapobiegających zanieczyszczeniom, 

 zapewnienia przestrzegania warunków określonych w prawodawstwie i przepisach dotyczących 
środowiska naturalnego, 

 doprowadzenia do sytuacji, w której wszyscy pracownicy Parlamentu zaangażują się 
w stosowanie normy EMAS i wynikających z niej środków służących poprawie stanu środowiska 
naturalnego, 

 przeznaczenia odpowiednich środków na system ekozarządzania i związane z nim działania, 

 propagowania przejrzystości w przekazywaniu informacji i dialogu z zainteresowanymi stronami, 
zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. 

 
Parlament Europejski zobowiązuje się do opisania, wdrożenia i kontynuowania polityki w dziedzinie 
ochrony środowiska naturalnego oraz do przekazania informacji o niej swoim posłom, pracownikom, 
wykonawcom i wszystkim innym zainteresowanym stronom, a także do publicznego udostępnienia 
tych informacji. 
 
Parlament Europejski wdraża politykę w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego przy 
wykorzystaniu swojego systemu ekozarządzania. Polityka w dziedzinie ochrony środowiska 
naturalnego oraz system ekozarządzania obejmują w sposób bezpośredni i pośredni najważniejsze 
aspekty środowiskowe oraz ich oddziaływanie na dane lokalizacje i umożliwiają ustanowienie 
odpowiadających im celów. 
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