
Политика на Европейския парламент по отношение на околната
среда

Европейският парламент признава своята отговорност за постигане на положителен принос към
устойчивото развитие като дългосрочна цел. Парламентът изпълнява тази отговорност чрез
своята политическа и законодателна роля, но също и посредством начина, по който
функционира, и чрез решенията, които взема ежедневно.

Ето защо през 2007 г. Европейският парламент реши да насочи администрацията си по пътя на
прилагането на нормата EMAS (Схема за управление по околна среда и одит), с цел постигане
на трайно подобрение на екологичните показатели при своята дейност, продукти и услуги.

Политиката на Европейския парламент в областта на опазването на околната среда се прилага
чрез неговата система за управление на околната среда (СУОС). Политиката в областта на
опазването на околната среда и СУОС обхващат пряко и непряко основните екологични аспекти
на дейността на Парламента, както и тяхното въздействие върху засегнатите обекти, като така
позволяват определянето на съответните цели.

Интересът към екологичните резултати на организациите се е превърнал в основен въпрос и
продължава да нараства. Наличието на проактивна стратегия за корпоративна устойчивост за
справяне с предизвикателствата в областта на околната среда е отличителна характеристика на
успешните организации. Широк кръг от ползи произтичат от регистрацията по EMAS,
включително намаляване на разходите за ресурси и управление на отпадъците, свеждане до
минимум на риска, спазване на регулаторните изисквания и подобряване на отношенията с
вътрешни и външни заинтересовани страни.

С настоящото Европейският парламент:

 потвърждава отново ангажимента си за запазване на своята регистрация по EMAS и
екологичния си подход на постоянно подобряване с оглед постигането на екологична
устойчивост във всички свои административни дейности;

 подчертава вече добрите цялостни резултати на СУОС в Европейския парламент, както
е видно от постигането на целите за ключовите показатели за ефективност (KPI) за
опазване на околната среда за предходния целеви период, като същевременно
подчертава необходимостта от допълнително активизиране на усилията, по-специално в
областта на емисиите на парникови газове;

 цели да повишава усилията, за да достигне определените неотдавна средносрочни и
дългосрочни ключови показатели за екологични резултати в областта на емисиите на
парникови газове, на потреблението на електроенергия, газ, мазут за отопление и
централно отопление, потреблението на хартия, потреблението на вода, генерирането на
отпадъци, рециклирането на отпадъците, производството на енергия от възобновяеми
източници, разхищението на храни, „зелените“ обществени поръчки и устойчивата
мобилност;

 се ангажира да гарантира спазването на целите и изискванията, определени от местното,
регионалното, националното законодателство, както и от законодателството на ЕС;

 се ангажира да предприема превантивни мерки за по-нататъшно подобряване на своите
екологични показатели и да гарантира, че екологичните съображения и критериите за
устойчивост са интегрирани във всичките му административни дейности;



 полага усилия да осигурява достатъчно средства за своята система за управление на
околната среда и свързаните с това дейности, като отчита, че разработването и
изпълнението на специфични индивидуални дейности следва да бъде предмет на оценка
от гледна точка на разходите, техническата осъществимост и наличието на подходящи
ресурси;

 се ангажира да включи и прилага строги критерии за екологосъобразност и енергийна
ефективност във всички свои политики по отношение на сградния фонд и в строителните
си проекти;

 се стреми да създаде стратегия за управление на отпадъците, която да определя
приоритетен ред сред възможностите за предотвратяване и управление на отпадъците,
включително препоръки по отношение на предотвратяването, повторното използване,
рециклирането, оползотворяването на енергия и обезвреждането;

 цели да проучва осъществимостта на прилагане на принципите на кръговата икономика
в бъдещото планиране на инфраструктурата на Парламента, управлението на запасите,
както и при бъдещото закупуване на стоки и услуги чрез, наред с другото, отчитане на
съответните критерии за кръговата икономика, като например интелигентното
проектиране, повторното използване на материали и възможността за рециклиране;

 насърчава отговорното и правилно поведение чрез обучение, предоставяне на
информация и повишаване на осведомеността на целия си персонал, но също така и на
членовете на ЕП и техните сътрудници, относно свързаните с EMAS аспекти на техните
дейности;

 се ангажира да въвежда най-добри практики по отношение на своите основни
въздействия върху околната среда, по-специално емисиите на парникови газове и
управлението на отпадъците, както и ефикасното използване на енергията, водата и
хартията;

 поема ангажимент да прилага най-добрите практики в дейностите, свързани със своята
система за управление на околната среда, ако е целесъобразно чрез компенсиране на
емисиите на парникови газове, включително евентуални съвместни проекти за
компенсиране с други институции и органи на ЕС, събития за повишаване на „зеления“
характер, организирани от Европейския парламент и от Европейския парламент, и,
когато е възможно, да допринася за разширяването и повишаването на качеството на
„зелените“ градски райони;

 има за цел дейностите, свързани с неговата Система за управление на околната среда, да
допринасят за постигането на съществуващите цели за устойчиво развитие, определени
от Общото събрание на Организацията на обединените нации;

 полага усилия за по-нататъшно засилване на подхода си за устойчиви обществени
поръчки като ключов инструмент в управлението на околната среда чрез прилагане на
цели за класификацията на договорите, като съчетава прилагането на установени добри
практики в областта на устойчивите обществени поръчки с потенциални новаторски
решения за устойчиви обществени поръчки, като се отчита спецификата на всеки пазар;

 има за цел да популяризира, насърчава и улеснява използването на устойчив транспорт
за ежедневно придвижване, командировки и други пътувания, свързани с неговите
административни и политически дейности.



Европейският парламент се задължава да описва подробно, да прилага и да следва тази политика
в областта на опазването на околната среда, да информира за това своите членове, персонал,
изпълнители на поръчки и всички други заинтересовани страни и да осигури публичен достъп
до нея.


