
 
Az Európai Parlament környezetvédelmi politikája  

Az Európai Parlament elismeri, hogy pozitívan kell hozzájárulnia a fenntartható fejlődéshez mint 

hosszú távú célkitűzéshez. A Parlament ezen felelősségvállalásának nemcsak politikai és jogalkotási 

szerepe révén tesz eleget, hanem a működésével és a mindennapokban meghozandó döntéseivel 

összefüggésben is. 

Ezért az Európai Parlament 2007-ben úgy határozott, hogy kötelezi hivatalát az EMAS 

(környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer) előírás alkalmazására, hogy állandó javulást érjen 

el a környezetvédelmi eredményeiben a tevékenységei, a termékei és a szolgáltatásai terén.  

Az Európai Parlament környezetvédelmi politikáját környezetközpontú irányítási rendszerén (EMS) 

keresztül alkalmazzák. A környezetvédelmi politika és az EMS közvetlenül és közvetve egyaránt lefedi 

a Parlament fő környezetvédelmi szempontjait és az érintett területeket illető hatásukat, és lehetővé 

teszi a megfelelő célkitűzések meghatározását.  

A szervezetek környezetvédelmi teljesítménye iránti érdeklődés fő kérdéssé vált, amelynek jelentősége 

egyre csak növekedik. A sikeres szervezeteket a környezeti kihívások leküzdését célzó proaktív vállalati 

fenntarthatósági stratégia jellemzi. Az EMAS-minősítésből számos előny származik, úgymint az 

erőforrások és a hulladékkezelés költségeinek csökkenése, a kockázatok minimalizálása, a 

szabályoknak való megfelelés, illetve a belső és külső érintett felekkel való kapcsolatok javulása.  

Az Európai Parlament 

 megerősíti az iránti elkötelezettségét, hogy megtartja EMAS-minősítését és a folyamatos 

fejlesztések környezetvédelmi megközelítését a környezeti fenntarthatóság valamennyi 
igazgatási tevékenysége terén történő megvalósítása érdekében;  

 

 hangsúlyozza, hogy – amint azt az előző célidőszakra vonatkozó fő környezetvédelmi 

teljesítménymutató (KPI) célkitűzéseinek elérése is mutatja – az EMS általános teljesítménye 

már most is jó, kiemeli ugyanakkor, hogy fokozni kell az erőfeszítéseket, különösen az 

üvegházhatású gázok kibocsátása terén; 
 

 célja, hogy az új közép- és hosszú távú környezetvédelmi teljesítménymutatókra irányuló új 

célkitűzések elérése érdekében fokozza erőfeszítéseit az üvegházhatásúgáz-kibocsátás, a 

villamosenergia-fogyasztás, a gáz-, a fűtőolaj- és a távhőfogyasztás, a papírfogyasztás, a 

vízfogyasztás, a hulladéktermelés, a hulladék-újrafeldolgozás, a megújuló energia, az 
élelmiszer-hulladék, a zöld közbeszerzés és a fenntartható mobilitás területén;  

 

 vállalja, hogy biztosítja a helyi, regionális, nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott 

célkitűzések és követelmények teljesítését; 

 

 vállalja a környezeti teljesítmény további javítását célzó megelőző intézkedések végrehajtását, 

valamint annak biztosítását, hogy a környezetvédelmi szempontok és a fenntarthatósági 

kritériumok minden igazgatási tevékenysége területén érvényre jussanak;  

 

 törekszik arra, hogy megfelelő forrásokat biztosítson az EMS és a kapcsolódó tevékenységek 
számára, felismerve, hogy értékelésnek kell alávetni a konkrét tevékenységek fejlesztését és 

végrehajtását a költségek, a műszaki megvalósíthatóság és a megfelelő erőforrások 

rendelkezésre állása tekintetében; 

 



 vállalja, hogy ingatlanpolitikáinak és -projektjeinek szigorú környezetvédelmi és 

energiahatékonysági kritériumokat kell tartalmazniuk és alkalmazniuk; 
 

 olyan hulladékgazdálkodási stratégia kidolgozására törekszik, amely elsőbbségi sorrendet 

határoz meg a hulladékképződés megelőzésére és kezelésére vonatkozó lehetőségek között, és 

többek között ajánlásokat fogalmaz meg a megelőzés, az újrahasználat, az újrafeldolgozás, az 

energetikai hasznosítás és az ártalmatlanítás terén; 
 

 meg kívánja vizsgálni a körforgásos gazdaság elvei alkalmazásának megvalósíthatóságát a 

Parlament infrastruktúrájának jövőbeli tervezésében, a készletek kezelésében, valamint a 

jövőbeni áru- és szolgáltatásbeszerzések során, többek között mérlegelve a körforgásos 

gazdaság fontos kritériumait is, amilyen például az intelligens tervezés, az anyagok 

újrafelhasználása és az újrafeldolgozhatóság; 
 

 ösztönzi a felelős és megfelelő magatartást képzés, tájékoztatásnyújtás révén, valamint azáltal, 

hogy növeli teljes személyzete, összes képviselője és asszisztenseik tudatosságát 

tevékenységeik EMAS-szal összefüggő aspektusaival kapcsolatban; 

 

 vállalja a legfőbb környezeti hatásaival kapcsolatos bevált gyakorlat bevezetését, 

különösképpen az üvegházhatású gázok kibocsátása, a hulladékkezelés, valamint az energia, 

víz és papír hatékony felhasználása terén; 

 

 kötelezettséget vállal arra, hogy az EMS-hez kapcsolódó tevékenységek során bevált 
gyakorlatokat alkalmaz, adott esetben a szén-dioxid-kibocsátás ellentételezésével, ideértve a 

más uniós intézményekkel és szervekkel közös ellentételezési projektek lehetőségét, valamint 

az Európai Parlamentben és az Európai Parlament által szervezett „kizöldítési” eseményeket is, 

és lehetőség szerint hozzájárul a városi zöld területek bővítéséhez és minőségének javításához; 

 

 célja, hogy az EMS-szel kapcsolatos tevékenységei hozzájáruljanak az ENSZ-közgyűlés által 

meghatározott jelenlegi fenntartható fejlődési célok eléréséhez; 

 

 törekszik arra, hogy tovább erősítse a fenntartható beszerzési megközelítését mint a 

környezetvédelmi irányítás kulcsfontosságú eszközét azáltal, hogy olyan célokat határoz meg 
a szerződések osztályozására, amelyek ötvözik a fenntartható közbeszerzésre vonatkozó bevált 

gyakorlatok és a potenciálisan innovatív, fenntartható beszerzési megoldások alkalmazását, 

szem előtt tartva az egyes piacok sajátosságait; 

 

 célja, hogy előmozdítsa, ösztönözze és elősegítse a fenntartható közlekedést a napi munkába 

járás, a kiküldetések, illetve az igazgatási és politikai tevékenységeihez kapcsolódó egyéb 
utazások során. 

 

Az Európai Parlament kötelezettséget vállal arra, hogy részletesen leírja, végrehajtja és követi e 

környezetvédelmi politikát, továbbá azt a képviselők, a személyzete, a szerződő felek és minden egyéb 

érintett fél tudomására hozza, valamint hozzáférhetővé teszi a nagyközönség számára.  
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