
Politika Evropského parlamentu v oblasti životního prostředí

Evropský parlament si je vědom toho, že je jeho odpovědností pozitivně přispívat k trvale udržitelnému
rozvoji jako dlouhodobému cíli. Parlament plní tuto povinnost nejen svou politickou a legislativní
činností, nýbrž také ve svém běžném provozu a každodenním rozhodování.

Proto se Evropský parlament v roce 2007 rozhodl uplatňovat ve svých správních útvarech normu EMAS
(systém environmentálního řízení a auditu) s cílem soustavně zlepšovat kvalitu svých činností,
produktů a služeb z hlediska životního prostředí.

Politika Evropského parlamentu v oblasti životního prostředí se provádí prostřednictvím jeho systému
environmentálního řízení (EMS). Tato politika i EMS se přímo i nepřímo týkají hlavních aspektů
šetrnosti k životnímu prostředí a také jejich dopadů na místa, kde Parlament působí, a umožňují
Parlamentu vytyčit si odpovídající cíle.

Zájem o to, jak fungují organizace z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí, se ocitl ve středu
pozornosti a neustále nabývá na důležitosti. Znakem úspěšných organizací je proaktivní strategie jejich
udržitelného chodu jako způsob, jak se vyrovnat s výzvami v souvislosti s ochranou životního prostředí.
Registrace EMAS přináší širokou škálu výhod – mimo jiné klesají náklady na zdroje a nakládání
s odpady, minimalizují se rizika, organizace splňuje právní předpisy a má lepší vztahy s různými
vnitřními a vnějšími subjekty.

Evropský parlament tudíž

 znovu potvrzuje svůj závazek udržovat registraci EMAS a zachovávat svůj environmentální
přístup k soustavnému zlepšování s cílem dosáhnout environmentální udržitelnosti při všech
svých administrativních činnostech;

 zdůrazňuje již tak celkově dobré fungování EMS v Evropském parlamentu, o čemž svědčí
skutečnost, že se podařilo dosáhnout cílů klíčového ukazatele environmentální výkonnosti pro
předchozí cílové období, ale současně zdůrazňuje, že je třeba ještě zvýšit úsilí, obzvláště
v oblasti emisí skleníkových plynů;

 klade si cíl zvýšit úsilí, aby dosáhl svých nově vytyčených středně- a dlouhodobých cílů
klíčového ukazatele environmentální výkonnosti v oblastech emisí skleníkových plynů,
spotřeby elektřiny, plynu, topného oleje a dálkového vytápění, spotřeby papíru a vody,
produkce odpadu, recyklace odpadu, energie z obnovitelných zdrojů, plýtvání potravinami,
zelených veřejných zakázek a udržitelné mobility;

 zavazuje se zajistit plnění cílů a požadavků stanovených místními, regionálními, vnitrostátními
a unijními právními předpisy;

 zavazuje se provádět preventivní opatření k dalšímu zlepšování ochrany životního prostředí
a zajistit, aby hlediska životního prostředí a kritéria udržitelnosti byla začleněna do všech jeho
administrativních činností;

 usiluje o poskytnutí dostatečných zdrojů na svůj systém environmentálního řízení a související
aktivity, přičemž se je vědom toho, že koncipování a provádění konkrétních jednotlivých
činností by mělo být předmětem posouzení, pokud jde o náklady, technickou proveditelnost
a dostupnost odpovídajících zdrojů;

 zavazuje se začlenit a uplatňovat přísná environmentální a energetická kritéria efektivity ve
veškeré politice a projektech v oblasti nemovitostí;



 vynasnaží se vytvořit strategii pro nakládání s odpady, která stanoví pořadí priorit mezi
možnostmi prevence vzniku odpadů a nakládání s nimi, včetně doporučení ohledně prevence,
opětovného používání, recyklace, energetického využití odpadů a jejich likvidace;

 má za cíl prozkoumat, zda je proveditelné uplatňovat při budoucím plánování infrastruktury
Parlamentu, správy zásob a při budoucích nákupech zboží a služeb zásady oběhové ekonomiky
mj. zohledňováním relevantních kritérií oběhové ekonomiky, jako je inteligentní design,
opětovné používání materiálů a recyklovatelnost;

 podněcuje k zodpovědnému a patřičnému jednání prostřednictvím školení, poskytování
informací a zvyšování informovanosti všech svých zaměstnanců, ale také svých poslanců
a jejich asistentů o příslušných aspektech činností systému environmentálního řízení;

 zavazuje se zavést osvědčené postupy týkající se svých nejvýznamnějších vlivů na životní
prostředí, obzvláště emisí skleníkových plynů, nakládání s odpady a efektivního využívání
energie, vody a papíru;

 zavazuje se uplatňovat osvědčené postupy při činnostech spojených s jeho systémem
environmentálního řízení, pokud to lze a je to namístě, kompenzací emisí uhličitanů, včetně
případných společných kompenzačních projektů s jinými orgány a institucemi EU, ekologické
přípravy a průběhu akcí pořádaných v Evropském parlamentu a Evropským parlamentem,
a kdykoli to bude možné, přispívat k rozšiřování a stále větší kvalitě zelených městských
oblastí;

 chce, aby činnosti jeho systému environmentálního řízení přispívaly k plnění současných cílů
udržitelného rozvoje, jak je stanovilo Valné shromáždění Organizace spojených národů;

 snaží se ještě posílit svůj přístup udržitelných veřejných zakázek jako klíčový nástroj svého
environmentálního řízení tím, že uplatňuje cílové hodnoty při klasifikaci smluv a kombinuje
uplatňování již zavedených osvědčených postupů udržitelných veřejných zakázek
s potenciálními inovativními řešeními udržitelných veřejných zakázek, přičemž má na zřeteli
specifičnost každého trhu;

 klade si za cíl propagovat, podněcovat a usnadňovat používání udržitelných dopravních
prostředků při každodenním dojíždění do práce, při služebních a pracovních cestách a při
veškerém dalším cestování v rámci výkonu administrativních a politických činností.

Evropský parlament se zavazuje tuto politiku v oblasti životního prostředí podrobně popsat, zavést
a uskutečňovat, seznámit s ní poslance, zaměstnance, dodavatele a veškeré další zúčastněné subjekty
a zpřístupnit ji veřejnosti.


