
Euroopan parlamentin ympäristöpolitiikka

Euroopan parlamentti tiedostaa, että sillä on velvollisuus edistää kestävää kehitystä pitkän aikavälin
tavoitteena. Parlamentti täyttää tämän velvollisuutensa poliittisessa ja lainsäädännöllisessä roolissaan
sekä toimintatavoissaan ja päivittäisessä päätöksenteossaan.

Näin ollen Euroopan parlamentti päätti vuonna 2007 alkaa soveltaa hallinnossaan EMAS-järjestelmää
(ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä) parantaakseen jatkuvasti ympäristöasioihin
liittyviä tuloksiaan toiminnan, tuotteiden ja palvelujen osalta.

Euroopan parlamentin ympäristöpolitiikkaa toteutetaan parlamentin ympäristöasioiden
hallintajärjestelmän avulla. Ympäristöpolitiikka ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmä kattavat sekä
suoraan että välillisesti parlamentin pääasialliset ympäristönäkökohdat ja niiden vaikutukset
asianomaisiin kohteisiin ja auttavat niitä vastaavien tavoitteiden laatimisessa.

Organisaatioiden ympäristömyötäisyys kiinnostaa ihmisiä koko ajan enemmän. Ennakoiva kestävän
kehityksen strategia ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi on organisaatioiden menestyksen avain.
EMAS-rekisteröinnillä on lukuisia etuja: esimerkiksi resurssi- ja jätehuoltokustannukset alenevat, riskit
vähenevät minimiin, säännöksiä noudatetaan ja suhteet sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin paranevat.

Näin ollen Euroopan parlamentti

 vahvistaa sitoutumisensa EMAS-rekisteröinnin ja ympäristönsuojeluun liittyvän
toimintatapansa säilyttämiseen edistyäkseen jatkuvasti ympäristön kestävyyden
saavuttamisessa kaikessa hallinnollisessa toiminnassaan

 korostaa Euroopan parlamentin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän jo nykyisellään hyvää
tasoa, mistä on osoituksena keskeisiin ympäristöindikaattoreihin liittyvien tavoitteiden
saavuttaminen edellisellä ohjelmakaudella, mutta painottaa samalla tarvetta tehostaa
ponnisteluja edelleen varsinkin kasvihuonekaasupäästöjä koskevissa asioissa

 pyrkii lujittamaan toimia äskettäin laadittujen keskipitkän ja pitkän aikavälin
ympäristöindikaattoreihin liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi eri aloilla, kuten
kasvihuonekaasupäästöt, sähkön, kaasun, lämmitysöljyn ja kaukolämmön kulutus, paperin ja
veden kulutus, jätteiden määrä, jätteiden kierrätys, uusiutuva energia, elintarvikejäte,
ympäristöä säästävät julkiset hankinnat sekä kestävä liikkuvuus

 sitoutuu huolehtimaan jäsenvaltioiden paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason sekä EU:n
lainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden ja vaatimusten noudattamisesta

 panee täytäntöön ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä parantaakseen ympäristönsuojelun tasoaan
edelleen ja varmistaakseen, että ympäristönäkökohdat ja kestävyyskriteerit sisällytetään sen
kaikkeen hallinnolliseen toimintaan

 pyrkii varaamaan riittävästi resursseja ympäristöasioiden hallintajärjestelmää ja siihen
perustuvia toimia varten ja on samalla tietoinen siitä, että yksittäisten toimintojen kehittämistä
ja toteuttamista olisi arvioitava kustannusten, teknisen toteutettavuuden ja riittävien resurssien
saatavuuden kannalta

 sisällyttää kaikkeen kiinteistöpolitiikkaansa ja kaikkiin rakennushankkeisiinsa tiukat
ympäristönsuojelua ja energiatehokkuutta koskevat kriteerit ja soveltaa niitä



 pyrkii laatimaan jätehuoltostrategian, jossa jätteen syntymisen ehkäisemistä ja jätehuoltoa
koskevat vaihtoehdot asetetaan ensisijaisuusjärjestykseen ja jossa annetaan suosituksia
ennaltaehkäisystä, uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä, energian talteenotosta ja loppukäsittelystä

 aikoo tarkastella mahdollisuutta soveltaa kiertotalouden periaatteita parlamentin
infrastruktuurin tulevaan suunnitteluun, varastojen hallinnointiin ja tuleviin tavara- ja
palveluhankintoihin muun muassa ottaen huomioon sovellettavat kiertotalouden kriteerit, joita
ovat esimerkiksi älykäs suunnittelu, materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys

 kannustaa vastuullisten ja asianmukaisten toimintatapojen noudattamiseen kouluttamalla,
valistamalla ja opastamalla koko henkilökuntaansa sekä parlamentin jäseniä ja heidän
avustajiaan EMAS-järjestelmään liittyvistä näkökohdista näiden toiminnassa

 ottaa käyttöön parhaita käytäntöjä, jotka liittyvät sen suurimpiin ympäristövaikutuksiin,
erityisesti kasvihuonekaasupäästöihin ja jätehuoltoon, sekä energian, veden ja paperin
tehokkaaseen käyttöön

 sitoutuu soveltamaan parhaita käytäntöjä EMS-järjestelmään liittyvässä toiminnassa,
tarvittaessa korvaamalla hiilipäästöt, mukaan lukien mahdolliset yhteiset
kompensointihankkeet muiden unionin toimielinten ja elinten kanssa, Euroopan parlamentissa
järjestettävät ja Euroopan parlamentin järjestämät viherrytystapahtumat sekä mahdollisuuksien
mukaan vihreiden kaupunkialueiden laajentamisen ja laadun parantamisen edistäminen

 pyrkii siihen, että sen ympäristöasioiden hallintajärjestelmään liittyvät toimet edistävät
nykyisten, YK:n yleiskokouksessa asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista

 pyrkii edelleen vahvistamaan kestävien hankintojen tekemistä painottavaa toimintatapaansa
ympäristöasioiden hallinnan keskeisenä välineenä soveltamalla sopimusten
luokittelutavoitteita, yhdistämällä kestävien hankintojen yhteydessä vakiintuneiden hyvien
käytäntöjen täytäntöönpanon mahdollisiin innovatiivisiin kestäviin hankintaratkaisuihin ja
pitämällä samalla mielessä kunkin markkina-alueen erityispiirteet

 pyrkii edistämään, kannustamaan ja helpottamaan kestävän liikenteen käyttöä päivittäisessä
työmatkaliikenteessä, virkamatkoilla ja muilla parlamentin hallinnolliseen ja poliittiseen
toimintaan liittyvillä matkoilla.

Euroopan parlamentti sitoutuu kuvailemaan yksityiskohtaisesti ympäristöpolitiikkansa ja toteuttamaan
ja noudattamaan sitä sekä tiedottamaan siitä parlamentin jäsenille, henkilökunnalle, toimeksisaajille ja
kaikille muille asianosaisille sekä julkaisemaan sen.


