
Politica de mediu a Parlamentului European

Parlamentul European este conștient de responsabilitatea sa de avea o contribuție pozitivă la dezvoltarea
durabilă pe termen lung. Parlamentul își asumă această responsabilitate nu doar în cadrul rolului său
politic și legislativ, ci și al modului său de funcționare și al deciziilor pe care le adoptă zilnic.

În 2007, Parlamentul European a decis că administrația sa se va angaja să aplice standardul EMAS
(sistemul comunitar de management de mediu și audit) pentru ca activitățile, produsele și serviciile sale
să respecte mai bine mediul.

Politica de mediu a Parlamentului European este aplicată prin sistemul său de management de mediu.
Politica de mediu și sistemul de management de mediu acoperă principalele aspecte de mediu ale
Parlamentului, atât direct, cât și indirect, precum și impactul acestora asupra siturilor vizate, și fac
posibilă stabilirea unor obiective adecvate.

Interesul față de performanța de mediu a organizațiilor a devenit o chestiune centrală, a cărei importanță
continuă să crească. Organizațiile de succes au în comun o strategie proactivă de sustenabilitate pentru
a aborda provocările legate de mediu. Înregistrarea în cadrul EMAS generează o gamă largă de
beneficii, inclusiv reducerea costurilor pentru gestionarea resurselor și deșeurilor, reducerea la
minimum a riscurilor, respectarea dispozițiilor de reglementare și îmbunătățirea relațiilor cu părțile
interesate interne și externe.

Parlamentul European

 reafirmă angajamentul său de a-și menține înregistrarea în EMAS și abordarea sa de
îmbunătățire continuă, pentru a asigura sustenabilitatea în materie de mediu în toate activitățile
sale administrative;

 subliniază că sistemul de management de mediu al Parlamentului European funcționează deja
bine în general, așa cum o demonstrează îndeplinirea obiectivelor legate de indicatorul-cheie
de performanță de mediu pentru perioada anterioară, dar atrage atenția asupra faptului că este
necesar să se intensifice eforturile, în special în domeniul emisiilor de gaze cu efect de seră;

 își propune să își intensifice eforturile pentru a îndeplini noile obiective pe termen mediu și
lung legate de indicatorii-cheie de performanță de mediu în următoarele domenii: emisiile de
gaze cu efect de seră, consumul de electricitate, gazele, combustibilul pentru încălzire și
consumul de energie pentru încălzire, consumul de hârtie, consumul de apă, producerea de
deșeuri, reciclarea deșeurilor, energia din surse regenerabile, risipa de alimente, achizițiile
publice ecologice și mobilitatea durabilă;

 se angajează să asigure respectarea obiectivelor și cerințelor stabilite de legislația locală,
regională, națională, precum și de legislația UE;

 se angajează să pună în aplicare măsuri preventive pentru a îmbunătăți în continuare
performanțele sale de mediu și a se asigura că aspectele legate de mediu și criteriile de
sustenabilitate sunt integrate în toate activitățile sale administrative;

 depune eforturi pentru a furniza resurse suficiente pentru sistemul său de management de
mediu și pentru activitățile conexe, recunoscând faptul că dezvoltarea și punerea în aplicare
a anumitor activități specifice ar trebui să facă obiectul unei evaluări din punctul de vedere al
costurilor, al fezabilității tehnice și al disponibilității resurselor adecvate;



 se angajează să includă și să aplice criterii stricte de eficiență energetică și de mediu în toate
politicile de construcție și proiectele sale imobiliare;

 depune eforturi pentru a institui o strategie de gestionare a deșeurilor care să stabilească o ordine
prioritară la nivelul posibilităților de prevenire a producerii de deșeuri și de gestionare a
deșeurilor, inclusiv recomandări în materie de prevenire, reutilizare, reciclare, valorificare
energetică și eliminare;

 dorește să examineze fezabilitatea aplicării principiilor economiei circulare în planificarea
viitoare a infrastructurii Parlamentului, gestionarea stocurilor și achizițiile viitoare de bunuri și
servicii, luând în considerare, printre altele, criteriile relevante ale economiei circulare, cum ar
fi proiectarea inteligentă, reutilizarea materialelor și posibilitățile de reciclare;

 încurajează adoptarea unui comportament responsabil și adecvat prin formarea, informarea și
sensibilizarea întregului său personal, dar și a deputaților și a asistenților acestora, cu privire la
aspectele activității lor relevante pentru EMAS;

 se angajează să introducă bune practici în ceea ce privește principalele sale efecte asupra
mediului, în special emisiile de gaze cu efect de seră și gestionarea deșeurilor, precum și o
utilizare eficientă a energiei, apei și hârtiei;

 se angajează să aplice bune practici în activitățile asociate cu sistemul său de management de
mediu, compensând, dacă este cazul, emisiile de carbon, inclusiv prin eventuale proiecte
comune de compensare cu alte instituții și organisme ale UE, evenimente de ecologizare
organizate în și de către Parlamentul European și, ori de câte ori este posibil, să contribuie la
extinderea zonelor urbane verzi și la creșterea calității lor;

 își propune ca activitățile sale din cadrul sistemului său de management de mediu să contribuie
la realizarea obiectivelor actuale de dezvoltare durabilă stabilite de Adunarea Generală a
Organizației Națiunilor Unite;

 depune eforturi pentru a-și consolida în continuare abordarea în materie de achiziții durabile ca
instrument-cheie în gestionarea mediului, prin aplicarea unor obiectivele de clasificare a
contractelor și combinând punerea în aplicare a bunelor practici consacrate în domeniul
achizițiilor durabile cu potențiale soluții inovatoare de achiziții durabile, ținând seama, în
același timp, de specificitatea fiecărei piețe;

 urmărește să promoveze, să încurajeze și să faciliteze utilizarea transportului durabil pentru
naveta zilnică, pentru misiuni și alte tipuri de deplasări legate de activitățile sale administrative
și politice.

Parlamentul European se angajează să descrie în detaliu, să pună în aplicare și să respecte prezenta
politică de mediu, să o comunice deputaților, personalului, contractanților și oricărei alte părți interesate
și să o pună la dispoziția publicului.


