
Il-Politika Ambjentali tal-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew jagħraf ir-responsabbiltà tiegħu li jagħti kontribut pożittiv għall-iżvilupp
sostenibbli bħala mira fit-tul. Il-Parlament jissodisfa din ir-responsabbiltà bir-rwol politiku u leġiżlattiv
tiegħu, iżda anke bil-mod kif jopera u bid-deċiżjonijiet li jieħu ta' kuljum.

Fl-2007, il-Parlament Ewropew għalhekk iddeċieda li l-amministrazzjoni tiegħu kellha tibda tapplika l-
istandard tal-EMAS (Skema ta' Mmaniġġjar u Awditjar Ekoloġiċi), bl-għan li jtejjeb kostantement ir-
riżultati ambjentali tiegħu fir-rigward tal-attivitajiet, il-prodotti u s-servizzi.

Il-Politika Ambjentali tal-Parlament Ewropew hija implimentata permezz tas-Sistema ta' Ġestjoni
Ambjentali (EMS) tiegħu. Il-Politika Ambjentali u l-EMS, kemm direttament kif ukoll direttament,
ikopru l-aspetti ambjentali ewlenin tal-Parlament, kif ukoll l-impatt tagħhom fuq is-siti kkonċernati, u
jippermettu li jiġu stabbiliti objettivi korrispondenti.

L-interess fir-rendiment ambjentali tal-organizzazzjonijiet sar kwistjoni ewlenija, u qed ikompli jiżdied
fl-importanza. Strateġija korporattiva u proattiva ta' sostenibbiltà biex jiġu indirizzati l-isfidi ambjentali
hija l-marka ta' organizzazzjonijiet ta' suċċess. Mir-reġistrazzjoni mal-EMAS jirriżultaw firxa wiesgħa
ta' benefiċċji, inklużi spejjeż imnaqqsa għar-riżorsi u għall-ġestjoni tal-iskart, minimizzazzjoni tar-
riskji, konformità regolatorja u titjib tar-relazzjonijiet ma' partijiet ikkonċernati interni u esterni.

Il-Parlament Ewropew għaldaqstant

 jafferma mill-ġdid l-impenn tiegħu li jżomm ir-reġistrazzjoni tiegħu mal-EMAS u l-approċċ
ambjentali tiegħu ta' titjib kontinwu, bl-għan li jikseb sostenibbiltà ambjentali fl-attivitajiet
amministrattivi kollha tiegħu;

 jenfasizza l-prestazzjoni ġenerali diġà tajba tal-EMS fil-Parlament Ewropew kif turi l-kisba tal-
objettivi tal-indikatur ewlieni tal-prestazzjoni ambjentali (KPI) għall-perjodu ta' mira
preċedenti, filwaqt li jenfasizza l-ħtieġa li jiġu intensifikati l-isforzi, b'mod partikolari fil-qasam
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra;

 għandu l-għan li jsaħħaħ l-isforzi sabiex jintlaħqu l-objettivi ewlenin il-ġodda tal-indikaturi tal-
prestazzjoni ambjentali ewlenin fit-terminu medju u fit-tul fl-oqsma tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra, il-konsum tal-elettriku, il-gass, iż-żejt għat-tisħin, u l-konsum tat-
tisħin distrettwali, il-konsum tal-karti, il-konsum tal-ilma, il-produzzjoni tal-iskart, ir-riċiklaġġ
tal-iskart, l-enerġija rinnovabbli, il-ħela tal-ikel, l-akkwist pubbliku ekoloġiku, u l-mobbiltà
sostenibbli;

 jimpenja ruħu li jiżgura l-konformità mal-objettivi u r-rekwiżiti stabbiliti mil-leġiżlazzjoni
lokali, reġjonali, nazzjonali, kif ukoll tal-UE;

 jimpenja ruħu li jimplimenta miżuri preventivi biex ikompli jtejjeb il-prestazzjoni ambjentali
tiegħu u biex jiżgura li l-kunsiderazzjonijiet ambjentali u l-kriterji ta' sostenibbiltà jiġu integrati
fl-attivitajiet amministrattivi kollha tiegħu;

 jagħmel ħiltu biex jipprovdi biżżejjed riżorsi għall-EMS tiegħu u l-attivitajiet relatati magħha,
jirrikonoxxi li l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-attivitajiet individwali speċifiċi għandhom
ikunu soġġetti għal valutazzjoni f'termini ta' spejjeż, fattibbiltà teknika u disponibbiltà ta' riżorsi
adegwati;

 jimpenja ruħu li jinkludi u japplika kriterji stretti fil-qasam tal-ambjent u l-effiċjenza enerġetika
f'kull politika u proġett tiegħu ta' natura immobiljari;



 jagħmel ħiltu biex jistabbilixxi strateġija ta' ġestjoni tal-iskart li tistabbilixxi ordni ta' prijorità
fost l-għażliet ta' prevenzjoni u ġestjoni tal-iskart, inklużi rakkomandazzjonijiet f'termini ta'
prevenzjoni, użu mill-ġdid, riċiklaġġ, rkupru u rimi tal-enerġija;

 għandu l-għan li jeżamina l-fattibbiltà li jiġu applikati l-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari fl-
ippjanar futur tal-infrastruttura tal-Parlament, il-ġestjoni tal-istokkijiet, u fix-xiri futur ta'
oġġetti u servizzi billi, fost l-oħrajn, jitqiesu l-kriterji rilevanti tal-ekonomija ċirkolari, bħat-
tfassil intelliġenti, l-użu mill-ġdid ta' materjali u r-riċiklabbiltà;

 jinkoraġġixxi mġiba responsabbli u xierqa billi jħarreġ u jipprovdi informazzjoni lill-persunal
kollu tiegħu u jżid is-sensibilizzazzjoni tal-persunal, iżda anke lill-Membri tiegħu u lill-
assistenti tagħhom, dwar l-aspetti rilevanti għall-EMAS tal-attivitajiet tagħhom;

 jimpenja ruħu li jintroduċi l-aħjar prattiki fir-rigward tal-impatti ambjentali ewlenin tiegħu,
b'mod partikolari l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra u l-ġestjoni tal-iskart kif ukoll użu
effiċjenti tal-enerġija, tal-ilma u tal-karti;

 jimpenja ruħu li japplika l-aħjar prattiki fl-attivitajiet assoċjati mal-EMS tiegħu, jekk ikun
xieraq billi jiġu kkumpensati l-emissjonijiet tal-karbonju, inklużi proġetti possibbli ta' kumpens
konġunt ma' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE, avvenimenti ekoloġiċi organizzati mill-
Parlament Ewropew kif ukoll fih, u, kull meta jkun possibbli, li jikkontribwixxu għall-
espansjoni u l-kwalità miżjuda ta' żoni urbani ekoloġiċi;

 għandu l-għan li l-attivitajiet tal-EMS tiegħu jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-Għanijiet ta'
Żvilupp Sostenibbli attwali kif stabbiliti mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti;

 jagħmel ħiltu biex isaħħaħ aktar l-approċċ tiegħu ta' akkwist sostenibbli bħala għodda ewlenija
fil-ġestjoni ambjentali billi japplika miri għall-klassifikazzjoni ta' kuntratti, billi jgħaqqad l-
implimentazzjoni ta' prattiki tajba stabbiliti fl-akkwist sostenibbli ma' soluzzjonijiet ta' akkwist
sostenibbli innovattivi potenzjali filwaqt li jżomm f'moħħu l-ispeċifiċità ta' kull suq;

 għandu l-għan li jippromwovi, jinkoraġġixxi u jiffaċilita l-użu tat-trasport sostenibbli għat-
traġitti ta' kuljum, il-missjonijiet u vjaġġi oħra relatati mal-attivitajiet amministrattivi u politiċi
tiegħu.

Il-Parlament Ewropew jintrabat li jiddeskrivi fid-dettall, jimplimenta u jsegwi l-Politika Ambjentali
tiegħu, kif ukoll li jikkomunikaha lill-Membri, lill-persunal, lill-kuntratturi u kwalunkwe parti
interessata oħra, u li jagħmilha aċċessibbli għall-pubbliku.


