
 

 

Euroopa Parlamendi keskkonnapoliitika  

 

Euroopa Parlament tunnistab vajadust aidata kaasa kestliku arengu pikaajalise eesmärgi saavutamisele. 

Parlament täidab seda kohustust oma poliitilises ja seadusandlikus rollis, aga ka kogu oma tegevuse ja 

igapäevaste otsustega. 

Seepärast otsustas Euroopa Parlament 2007. aastal, et parlamendi administratsioon hakkab kohaldama 

EMASi (keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem) standardit, et parandada järjekindlalt oma 

tegevuse, toodete ja teenuste keskkonnamõju. 

Euroopa Parlamendi keskkonnapoliitikat viiakse ellu parlamendi keskkonnajuhtimissüsteemi kaudu. 

Keskkonnapoliitika ja keskkonnajuhtimissüsteem hõlmavad otseselt ja kaudselt parlamendi peamisi 

keskkonnaaspekte ja nende mõju asjaomastele tegevuskohtadele ning võimaldavad püstitada sellele 

vastavaid eesmärke.  

Huvi organisatsioonide keskkonnatoime vastu on muutunud üldiseks ja selle tähtsus suureneb pidevalt. 

Keskkonnaprobleemidega tegelemiseks vajaliku proaktiivse kestliku arengu strateegia olemasolu on 

kujunenud eduka organisatsiooni tunnuseks. EMASis registreerimine annab mitmesuguseid eeliseid, 

näiteks väiksemad ressursi- ja jäätmekäitluse kulud, riskide minimeerimine, õigusnormidele vastavus 

ning paremad suhted sisemiste ja väliste huvirühmadega. 

Euroopa Parlament 

 kinnitab oma kohustust säilitada EMASis registreerimine ja jätkata keskkonnaalast tööd, mille 

eesmärk on tulemuste pidev parandamine, et saavutada keskkonnasäästlikkus kogu 

haldustegevuses;  
 

 märgib, et keskkonnajuhtimissüsteem toimib Euroopa Parlamendis juba praegu üldiselt hästi, 

nagu näitas eelmise perioodi keskkonnategevuse tulemuslikkuse põhinäitajate eesmärkide 

saavutamine, kuid rõhutab ka vajadust pingutusi veelgi suurendada, eriti kasvuhoonegaaside 

heite valdkonnas; 
 

 kavatseb suurendada pingutusi, et saavutada keskkonnategevuse tulemuslikkuse põhinäitajate 

keskpikad ja pikaajalised eesmärgid kasvuhoonegaaside heite, elektritarbimise, gaasi, kütteõli 

ja kaugkütte tarbimise, paberi ja vee tarbimise, jäätmetekke, jäätmete ringlussevõtu, 

taastuvenergia, toidujäätmete, keskkonnahoidlike riigihangete ja säästva liikuvuse valdkonnas;  
 

 kohustub järgima kohalikul, piirkondlikul ja liikmesriigi tasandil ning ELi õigusaktides 

sätestatud eesmärke ja nõudeid; 

 

 kohustub rakendama ennetavaid meetmeid, et oma keskkonnatoimet veelgi parandada, ning 
võtma arvesse keskkonnaalaseid kaalutlusi ja säästlikkuskriteeriume kogu haldustegevuses;  

 

 püüab tagada oma keskkonnajuhtimissüsteemile ja sellega seotud tegevusele piisavad vahendid 

ning tõdeb, et konkreetsete üksikmeetmete väljatöötamist ja rakendamist tuleks hinnata kulude, 

tehnilise teostatavuse ja piisavate vahendite olemasolu seisukohalt; 
 

 kohustub lisama oma hoonepoliitikasse ja kõigisse hooneprojektidesse ranged keskkonna- ja 

energiatõhususe kriteeriumid ning neid kohaldama; 



 

 

 

 seab eesmärgiks koostada jäätmekäitlusstrateegia, milles jäätmetekke vältimise ja 
jäätmekäitluse võimalused seatakse tähtsuse järjekorda ja antakse soovitusi jäätmetekke 

vältimise, korduskasutuse, ringlussevõtu, energia taaskasutamise ja jäätmete kõrvaldamise 

kohta; 

 

 seab eesmärgiks uurida ringmajanduse põhimõtete kohaldamise võimalusi Euroopa Parlamendi 
taristu tulevasel kavandamisel, varude haldamisel ning kaupade ja teenuste ostmisel, võttes 

muu hulgas arvesse asjakohaseid ringmajanduse kriteeriume, nagu arukas kavandamine, 

materjalide korduskasutamine ja ringlussevõetavus; 

 

 ergutab koolituste, teavitamise ja teadlikkuse suurendamise abil kõigi oma töötajate, aga ka 

parlamendiliikmete ja nende assistentide vastutustundlikku ja asjakohast käitumist oma 
tegevuse EMASiga seotud aspektides; 

 

 kohustub võtma oma peamise keskkonnamõjuga seoses kasutusele parimad tavad, eriti mis 

puudutab kasvuhoonegaaside heidet ja jäätmekäitlust ning energia, vee ja paberi tõhusat 

kasutamist; 
 

 kohustub kasutama oma keskkonnajuhtimissüsteemiga seotud tegevuses parimaid tavasid 

(vajaduse korral süsinikuheite kompenseerimise kaudu), mille seas on näiteks võimalikud 

ühised kompenseerimisprojektid teiste ELi institutsioonide ja asutustega ning Euroopa 

Parlamendis ja tema poolt korraldatavad keskkonnateemalised üritused, samuti aitama 
võimaluse korral kaasa linna rohealade laiendamisele ja nende kvaliteedi parandamisele; 

 

 seab eesmärgiks, et tema EMASi tegevus aitaks kaasa praeguste ÜRO Peaassamblee kestliku 

arengu eesmärkide saavutamisele; 

 

 püüab veelgi tugevdada säästvaid hankeid toetavat lähenemisviisi olulise keskkonnajuhtimise 

vahendina ning kehtestab selleks eesmärgid lepingute klassifitseerimiseks ja püüab 

kombineerida väljakujunenud heade tavade rakendamist säästvate hangete puhul võimalike 

innovatiivsete lahendustega selles valdkonnas, võttes samal ajal arvesse iga turu eripära; 

 

 seab eesmärgiks edendada, soodustada ja lihtsustada keskkonda säästva transpordi kasutamist 

igapäevaste sõitude, lähetuste ning muude haldus- ja poliitilise tegevusega seotud reiside jaoks. 

 

Euroopa Parlament kohustub seda keskkonnapoliitikat üksikasjalikult kirjeldama, ellu viima ja järgima 

ning teavitama sellest parlamendiliikmeid, töötajaid, lepingupartnereid ja kõiki teisi huvitatud isikuid 

ning tegema selle üldsusele kättesaadavaks. 
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