
 
Europa-Parlamentets miljøpolitik  

Europa-Parlamentet vedkender sig sit ansvar for at bidrage positivt til bæredygtig udvikling som et 

langsigtet mål. Parlamentet lever op til dette ansvar ikke blot gennem sit politiske og 

lovgivningsmæssige arbejde, men også gennem den måde, som det fungerer på, og de beslutninger, der 

træffes til daglig. 

I 2007 besluttede Europa-Parlamentet derfor, at dets administration skulle begynde at anvende EMAS-

standarden (fællesskabsordningen for miljøstyring og miljørevision) med henblik på løbende at 

forbedre sine miljøresultater i forbindelse med aktiviteter, produkter og tjenesteydelser.  

Europa-Parlamentet fører sin miljøpolitik gennem fællesskabsordningen for miljøledelse.  

Miljøpolitikken og miljøledelsessystemet omfatter Parlamentets vigtigste miljøaspekter, både direkte 

og indirekte, samt deres indvirkning på de forskellige arbejdssteder og gør det muligt at fastsætte 

tilsvarende målsætninger.  

Organisationers miljøpræstationer er noget, som der er blevet større og større opmærksomhed om, og 

som spiller en stadigt vigtigere rolle. Succesrige organisationer er kendetegnet ved at have en proaktiv 

virksomhedsstrategi for bæredygtighed med henblik på at håndtere miljømæssige udfordringer. EMAS-

registrering medfører en lang række fordele, herunder færre udgifter til ressource- og affaldsforvaltning, 

risikominimering, overholdelse af de gældende bestemmelser og et bedre forhold til interne og eksterne 

aktører. 

Europa-Parlamentet 

 bekræfter sin vilje til at opretholde sin EMAS-registrering og sin miljøtilgang, som går ud på 

en konstant forbedring, med henblik på at opnå miljømæssig bæredygtighed i alle sine 

forvaltningsmæssige aktiviteter  
 

 understreger, at der allerede er opnået en god samlet præstation for Europa-Parlamentets 

miljøledelsessystem, sådan som opfyldelsen af målet for de centrale 

miljøpræstationsindikatorer i den forudgående målperiode illustrerer, men fremhæver samtidig, 

at der er behov for at intensivere indsatsen yderligere, navnlig for så vidt angår 
drivhusgasemissioner 

 

 sigter mod at styrke indsatsen for at nå sine nyligt fastsatte mål for centrale mellemlangsigtede 

og langsigtede miljøpræstationsindikatorer med hensyn til drivhusgasemissioner, elforbrug, 

gas, fyringsolie og fjernvarmeforbrug, papirforbrug, vandforbrug, affaldsproduktion, 
affaldsgenanvendelse, vedvarende energi, madspild, grønne offentlige indkøb og bæredygtig 

mobilitet  

 

 forpligter sig til at sikre overholdelsen af målsætninger og krav, som er fastsat i lokal, regional 

og national lovgivning samt i EU-lovgivningen 
 

 forpligter sig til at gennemføre forebyggende foranstaltninger for yderligere at forbedre sine 

miljøpræstationer og til at sikre indarbejdelsen af miljøhensyn og bæredygtighedskriterier i alle 

sine forvaltningsmæssige aktiviteter  

 

 bestræber sig på at afsætte tilstrækkelige ressourcer til sit miljøledelsessystem og aktiviteter, 
som knytter sig hertil, i erkendelse af at udvikling og gennemførelse af specifikke individuelle 



aktiviteter bør gøres til genstand for en vurdering med hensyn til udgifter, teknisk 
gennemførlighed og tilgængelighed af passende ressourcer 

 

 forpligter sig til at indarbejde og anvende strenge miljø- og energieffektivitetskriterier i hele sin 

bygningspolitik og alle sine byggeprojekter 

 

 bestræber sig på at etablere en affaldshåndteringsstrategi, som indeholder en prioriteret 
rækkefølge mellem affaldsforebyggelses- og -håndteringsalternativer, herunder anbefalinger 

med hensyn til forebyggelse, genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse og bortskaffelse 

 

 tilstræber at undersøge, om det er muligt at anvende principperne om cirkulær økonomi i den 

fremtidige planlægning af Parlamentets infrastruktur, forvaltning af lagre og i forbindelse med 
fremtidige indkøb af varer og tjenester ved bl.a. at overveje relevante kriterier for cirkulær 

økonomi såsom intelligent design, genbrug af materialer og genanvendelighed 

 

 tilskynder til en ansvarlig og hensigtsmæssig adfærd gennem uddannelse af og informations- 

og bevidstgørelseskampagner over for alle sine ansatte, men også medlemmerne og disses 
assistenter, om aspekter af deres virksomhed, som er EMAS-relevante 

 

 forpligter sig til at indføre bedste praksis på de områder, hvor dets miljøpåvirkning er størst, 

især drivhusgasemissioner og affaldshåndtering, samt til en effektiv anvendelse af energi, vand 

og papir 

 

 forpligter sig til at anvende bedste praksis i forbindelse med aktiviteter, der knytter sig til dets 

miljøledelsessystem, om nødvendigt ved at kompensere for kulstofemissioner, herunder 

eventuelt gennem eventuelle kompensationsprojekter i fællesskab med andre EU-institutioner 

og -organer, forgrønnelsesarrangementer, der afholdes i og af Europa-Parlamentet, samt til ved 

given lejlighed at bidrage til udvidelse og en øget kvalitet af de grønne områder i byerne 
 

 tilstræber, at aktiviteterne i forbindelse med dets miljøledelsessystem bidrager til opfyldelsen 

af de nuværende mål for bæredygtig udvikling som fastsat af FN's Generalforsamling 

 

 bestræber sig på en yderligere styrkelse af sin strategi for bæredygtige indkøb som et vigtigt 
redskab i miljøforvaltningen ved at anvende mål for klassificering af kontrakter, kombinere 

gennemførelsen af veletablerede gode praksisser for bæredygtige indkøb med potentielle 

innovative løsninger for bæredygtige indkøb og samtidig tage hensyn til de særlige forhold på 

det enkelte marked 

 

 tilstræber at fremme, tilskynde til og lette brugen af bæredygtige transportformer til den daglige 

transport mellem hjem og arbejdsplads, tjenesterejser og andre rejser i forbindelse med sine 

administrative og politiske aktiviteter. 

 

Europa-Parlamentet forpligter sig til detaljeret at beskrive, gennemføre og fortsætte sin nuværende 

miljøpolitik, orientere medlemmer, ansatte, kontrahenter og alle andre interesserede parter om den samt 

give offentligheden adgang til den. 
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