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 hallintaja auditointijärjestelmä) parantaakseen jatkuvasti ympäristöasioihin liittyviä tuloksiaan toiminnan, tuotteiden ja palvelujen osalta.
Kiinnostus organisaatioiden ympäristönsuojelun tasoa kohtaan kasvaa jatkuvasti. Ennakoiva lähestymistapa ympäristöhaasteisiin
on tunnusomaista menestyville organisaatioille. EMAS-rekisteröinnistä saadaan paljon hyötyä esimerkiksi siten, että resurssi- ja
jätehuoltokustannukset alenevat, riskit vähenevät minimiin, säännöksiä noudatetaan sekä suhteet sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin
paranevat.
Näin ollen Euroopan parlamentti
•
vahvistaa sitoutumisensa EMAS-rekisteröinnin ja ympäristönsuojeluun liittyvän lähestymistavan säilyttämiseen edistyäkseen
jatkuvasti ympäristön kestävyyden toteuttamisessa kaikessa hallinnollisessa toiminnassaan
•
korostaa Euroopan parlamentin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän jo nykyisellään hyvää tasoa, mutta painottaa samalla
olevan tarpeen tehostaa ponnisteluja edelleen, jotta parlamentin nykyiset, keskeisiin tulosindikaattoreihin liittyvät tavoitteet voidaan
saavuttaa ajallaan varsinkin kasvihuonekaasupäästöjä koskevissa asioissa
•
pyrkii laatimaan uudet konkreettisiin määrällisiin tavoitteisiin perustuvat keskipitkän ja pitkän aikavälin tulosindikaattorit,
jotka ulottuvat yli nykyisten määräaikojen
•

huolehtii jäsenvaltioiden ja EU:n lainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden ja vaatimusten noudattamisesta

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

pyrkii varaamaan riittävästi voimavaroja ympäristöasioiden hallintajärjestelmää ja siihen perustuvia toimia varten

•
sisällyttää kaikkeen rakennuspolitiikkaansa ja kaikkiin rakennushankkeisiinsa tiukat ympäristönsuojelua ja energiatehokkuutta
koskevat kriteerit ja soveltaa niitä
•
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
•
pyrkii vahvistamaan edelleen vihreitä julkisia hankintoja koskevaa lähestymistapaansa laatimalla tavoitteita sopimusten
luokittelulle.
Euroopan parlamentti sitoutuu laatimaan yksityiskohtaisesti ja toteuttamaan nykyisen ympäristöpolitiikkansa sekä noudattamaan
sitä ja tiedottamaan siitä parlamentin jäsenille, henkilökunnalle, toimeksisaajille ja kaikille muille asianosaisille sekä julkaisemaan
sen.
Euroopan parlamentin ympäristöpolitiikkaa toteutetaan parlamentin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän avulla.
Ympäristöpolitiikka ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmä kattavat sekä suoraan että välillisesti pääasialliset ympäristönäkökohdat
ja niiden vaikutukset asianomaisiin kohteisiin ja auttavat niitä vastaavien tavoitteiden laatimisessa.
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