
Η περιβαλλοντική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι οφείλει να συμβάλει θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη ως
μακροπρόθεσμο στόχο. Το Κοινοβούλιο εκτελεί αυτό το καθήκον στο πλαίσιο του πολιτικού και
νομοθετικού ρόλου του, αλλά επίσης στο πλαίσιο της λειτουργίας του και των αποφάσεων που
λαμβάνει σε καθημερινή βάση.

Κατά συνέπεια, το 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ασχοληθεί η διοίκησή του με την
εφαρμογή του προτύπου EMAS (σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου), με
σκοπό τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών του αποτελεσμάτων σε επίπεδο δραστηριοτήτων,
προϊόντων και υπηρεσιών.

Η περιβαλλοντική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφαρμόζεται μέσω του συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) του ΕΚ. Η περιβαλλοντική πολιτική και το EMS καλύπτουν κατά
τρόπο άμεσο και έμμεσο τις βασικές περιβαλλοντικές πτυχές του Κοινοβουλίου, καθώς και τον
αντίκτυπό τους στους οικείους τόπους, επιτρέπουν δε τον καθορισμό των αντίστοιχων στόχων.

Το ενδιαφέρον για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των οργανισμών έχει καταστεί κεντρικό θέμα, του
οποίου η σημασία συνεχίζει να αυξάνεται. Η ύπαρξη μιας προορατικής εταιρικής στρατηγικής για τη
βιωσιμότητα, που θα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, αποτελεί
χαρακτηριστικό γνώρισμα των επιτυχημένων οργανισμών. Από την καταχώριση στο EMAS προκύπτει
ένα ευρύ φάσμα οφελών, το οποίο περιλαμβάνει το μειωμένο κόστος της διαχείρισης πόρων και
αποβλήτων, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις και τη
βελτίωση των σχέσεων με εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς.

Διά του παρόντος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

 διατυπώνει εκ νέου τη δέσμευσή του στη διατήρηση της καταχώρισής του στο EMAS και την
περιβαλλοντική του προσέγγιση στη συνεχή βελτίωση, με γνώμονα την επίτευξη
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε όλες τις διοικητικές του δραστηριότητες·

 τονίζει τις ήδη καλές συνολικές επιδόσεις του EMS στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως
καταδεικνύεται από την επίτευξη των βασικών δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων για την
προηγούμενη περίοδο-στόχο, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να ενταθούν περαιτέρω
οι προσπάθειες, ιδίως στον τομέα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

 θέτει ως στόχο να ενισχύσει τις προσπάθειες του για την επίτευξη των νέων μεσοπρόθεσμων
και μακροπρόθεσμων βασικών δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων στους τομείς των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, της
κατανάλωσης φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης και τηλεθέρμανσης, της κατανάλωσης
χαρτιού και νερού, της παραγωγής αποβλήτων, της ανακύκλωσης αποβλήτων, της ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές, των απορριμμάτων τροφίμων, των πράσινων δημόσιων συμβάσεων
και της βιώσιμης κινητικότητας·

 αναλαμβάνει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους στόχους και τις απαιτήσεις που ορίζονται
από τη νομοθεσία σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό καθώς και ενωσιακό επίπεδο·

 αναλαμβάνει να εφαρμόσει προληπτικά μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση των
περιβαλλοντικών του επιδόσεων και να εξασφαλίσει τη συνεκτίμηση περιβαλλοντικών
παραγόντων και κριτηρίων βιωσιμότητας σε όλες τις διοικητικές του δραστηριότητες·

 επιδιώκει να παρέχει επαρκείς πόρους για το EMS του και τις δραστηριότητες που σχετίζονται
με αυτό, αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη και η υλοποίηση συγκεκριμένων επιμέρους



δραστηριοτήτων θα πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση όσον αφορά το κόστος, την τεχνική
εφικτότητα και τη διαθεσιμότητα επαρκών πόρων·

 αναλαμβάνει να συνυπολογίσει και να εφαρμόσει αυστηρά κριτήρια περιβαλλοντικής και
ενεργειακής απόδοσης σε όλες τις πολιτικές ακινήτων του και όλα τα κατασκευαστικά του
έργα·

 επιδιώκει να θεσπίσει στρατηγική για τη διαχείριση των αποβλήτων, ορίζοντας μια σειρά
προτεραιότητας μεταξύ των επιλογών πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένων συστάσεων όσον αφορά την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την
ανακύκλωση, την ανάκτηση ενέργειας και τη διάθεση·

 θέτει ως στόχο να εξετάσει την εφικτότητα της εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας
στον μελλοντικό σχεδιασμό των υποδομών του Κοινοβουλίου, στη διαχείριση των
αποθεμάτων, και στις μελλοντικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας
υπόψη τα σχετικά κριτήρια για την κυκλική οικονομία, όπως ο έξυπνος σχεδιασμός, η
επαναχρησιμοποίηση υλικών και η ανακυκλωσιμότητα·

 ενθαρρύνει την ανάπτυξη υπεύθυνης και προσήκουσας συμπεριφοράς μέσω της κατάρτισης,
της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του συνόλου του προσωπικού του, καθώς και των
βουλευτών και των βοηθών τους σχετικά με τις πτυχές των δραστηριοτήτων τους που
συνδέονται με το EMAS·

 αναλαμβάνει να εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις κυριότερες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, ιδίως την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου και τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και
την αποδοτική χρήση ενέργειας, νερού και χαρτιού·

 αναλαμβάνει να εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές σε δραστηριότητες που συνδέονται με το EMS
του, κατά περίπτωση μέσω της αντιστάθμισης των ανθρακούχων εκπομπών,
συμπεριλαμβανομένων πιθανών κοινών έργων αντιστάθμισης μαζί με άλλα θεσμικά όργανα
και οργανισμούς της ΕΕ, και εκδηλώσεων οικολογικού προσανατολισμού που διοργανώνονται
στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή από το ίδιο το θεσμικό όργανο, με συμβολή,
στο μέτρο του δυνατού, στην επέκταση των πράσινων αστικών περιοχών και τη βελτίωση της
ποιότητάς τους·

 θέτει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές του στο πλαίσιο του EMS θα
συμβάλλουν στην επίτευξη των υφιστάμενων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως έχουν
οριστεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών·

 επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την προσέγγισή του όσον αφορά τις βιώσιμες δημόσιες
συμβάσεις, ως βασικό εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης, με την εφαρμογή στόχων για την
ταξινόμηση των συμβάσεων, συνδυάζοντας την εφαρμογή καθιερωμένων ορθών πρακτικών
στον τομέα των βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων με πιθανές καινοτόμες λύσεις βιώσιμων
δημόσιων συμβάσεων, έχοντας παράλληλα κατά νου την ιδιαιτερότητα κάθε αγοράς·

 θέτει ως στόχο να προωθεί, να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη χρήση βιώσιμων μεταφορών
για τις καθημερινές μετακινήσεις, τις αποστολές και άλλα ταξίδια που σχετίζονται με τις
διοικητικές και πολιτικές δραστηριότητές του.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να περιγράψει λεπτομερώς, να υλοποιήσει και να ακολουθήσει
την παρούσα περιβαλλοντική πολιτική, να τη γνωστοποιήσει στους βουλευτές, το προσωπικό, τους
συμβαλλόμενους και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος, καθώς και να την καταστήσει προσβάσιμη
στο κοινό.


