
 
Europos Parlamento aplinkos apsaugos politika  

 

Europos Parlamentas pripažįsta savo pareigą pozityviai prisidėti prie to, kad būtų siekiama ilgalaikio 

darnaus vystymosi tikslo. Šią pareigą Parlamentas atlieka ne tik imdamasis politikos ir teisėkūros 

veiksmų, bet ir pasirinkdamas savo veiklos būdus bei priimdamas kasdienius sprendimus.  

Todėl 2007 m. Europos Parlamentas nusprendė, kad jo administracija pradės taikyti aplinkosaugos 

vadybos ir audito sistemos (EMAS) standartą bei sieks nuolat gerinti su savo veikla, produktais ir 

paslaugomis susijusius aplinkos apsaugos rezultatus. 

Europos Parlamento aplinkos apsaugos politika įgyvendinama taikant aplinkosaugos vadybos sistemą. 

Aplinkos apsaugos politika ir aplinkosaugos vadybos sistema tiesiogiai ir netiesiogiai apima 

pagrindinius Parlamento aplinkosauginius aspektus ir jų poveikį konkrečioms vietoms bei sudaro 

galimybes nustatyti atitinkamus tikslus.  

Domėjimasis organizacijų aplinkosauginiu veiksmingumu tapo visuotinis, o šio klausimo svarba toliau 

didėja. Sąmoningas įmonių tausumo strategijos įgyvendinimas siekiant atremti su aplinka susijusius 

iššūkius yra sėkmingai veikiančių organizacijų ženklas. Registracija EMAS turi daugybę privalumų, 

įskaitant mažesnes išlaidas ištekliams ir atliekoms tvarkyti, rizikos mažėjimą, teisės aktų laikymąsi bei 

geresnius santykius su vidaus ir išorės suinteresuotosiomis šalimis.  

Šiuo dokumentu Europos Parlamentas: 

 pakartoja esąs įsipareigojęs nuolat registruotis EMAS ir vadovautis jos aplinkosaugine 

strategija, t. y. be perstojo tobulėti, kad aplinkos tvarumo būtų siekiama visose jo 

administracinės veiklos srityse;  
 

 atkreipia dėmesį į tai, kad aplinkosaugos vadybos sistemos taikymo Europos Parlamente 

rezultatai ankstesniuoju tiksliniu laikotarpiu apskritai jau yra geri, kadangi pasiekti su 

svarbiausiais aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais susiję tikslai, ir kartu akcentuoja 

būtinybę toliau stiprinti pastangas, ypač sprendžiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
klausimą; 

 

 siekia stiprinti pastangas, kad būtų pasiekti jo išsikelti nauji vidutinės trukmės ir ilgalaikiai 

tikslai, susiję su svarbiausiais aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais, šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimo, elektros, dujų, mazuto ir centralizuotai tiekiamos šilumos 
vartojimo, popieriaus ir vandens vartojimo, atliekų susidarymo, antrinio perdirbimo, 

atsinaujinančiosios energijos, maisto atliekų, žaliųjų viešųjų pirkimų bei tvaraus judumo 

srityse;  

 

 įsipareigoja užtikrinti, kad būtų siekiama tikslų ir laikomasi reikalavimų, nustatytų vietos, 
regioniniuose, nacionaliniuose ir ES teisės aktuose; 

 

 įsipareigoja taikyti prevencines priemones, kad būtų dar labiau gerinamas jo aplinkosauginis 

veiksmingumas ir užtikrinama, kad vykdant bet kokią jo administracinę veiklą būtų 

atsižvelgiama į tai, kas svarbu aplinkai, bei vadovaujamasi tausumo kriterijais;  
 

 įsipareigoja stengtis skirti pakankamai išteklių savo aplinkosaugos vadybos sistemai ir su ja 

susijusiai veiklai bei pripažįsta, kad konkretūs atskiri veiksmai turėtų būti rengiami ir 



įgyvendinami atsižvelgiant į sąnaudų, techninių galimybių ir reikiamų išteklių prieinamumo 

įvertinimą; 
 

 įsipareigoja į bet kurią savo pastatų politiką ir visus statybos projektus įtraukti bei taikyti 

griežtus aplinkosauginio veiksmingumo ir efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; 

 

 įsipareigoja stengtis parengti atliekų tvarkymo strategiją ir nustatyti prioritetų, susijusių su 
atliekų prevencija bei tvarkymo galimybėmis, tvarką, įskaitant rekomendacijas dėl prevencijos, 

pakartotinio naudojimo, perdirbimo, energijos iš atliekų naudojimo ir šalinimo; 

 

 ketina išnagrinėti, ar pagrįstas žiedinės ekonomikos principų taikymas planuojant būsimą 

Parlamento infrastruktūrą, administruojant išteklius bei ateityje perkant prekes ir paslaugas, 

inter alia, apsvarstydamas tokius svarbius žiedinės ekonomikos kriterijus, kaip pažangus 
dizainas, medžiagų pakartotinis naudojimas ir perdirbamumas; 

 

 ragina užtikrinti atsakingą ir deramą elgesį rengiant mokymus, teikiant informaciją ir ugdant 

ne tik visų Parlamento darbuotojų, bet ir jo narių bei jų padėjėjų sąmoningumą apie jų veiklos 

aspektus, susijusius su EMAS; 
 

 įsipareigoja pradėti vadovautis geriausia praktika pagrindinio jo poveikio aplinkai klausimu, 

pirmiausia kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir atliekų tvarkymą bei 

efektyvų energijos, vandens ir popieriaus naudojimą; 

 

 įsipareigoja taikyti geriausią praktiką vykdydamas veiklą, susijusią su savo aplinkosaugos 

vadybos sistema: jei tinkama, kompensuoti išmetamą anglies dioksido kiekį, įskaitant galimų 

bendrų išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo projektų įgyvendinimą su kitomis ES 

institucijomis ir tarnybomis, žalinimo renginius, kurie vyktų Europos Parlamente ir būtų jo 

organizuojami, bei, kai tik įmanoma, pagalbą plečiant žaliąsias miesto erdves arba gerinant jų 
kokybę; 

 

 įsipareigoja stengtis, kad jo aplinkosaugos vadybos sistemos veikla būtų prisidedama prie 

dabartinių darnaus vystymosi tikslų, kuriuos yra nustačiusi Jungtinių Tautų Generalinė 

Asamblėja, siekio; 
 

 ketina stengtis toliau stiprinti savo tausių viešųjų pirkimų strategiją kaip esminę aplinkosaugos 

vadybos priemonę: taikyti tikslus klasifikuojant sutartis, derinti nusistovėjusios geros tausių 

viešųjų pirkimų praktikos įgyvendinimą su galimais inovatyvių tausių viešųjų pirkimų 

sprendimais, sykių atsižvelgiant į kiekvienos rinkos specifiką; 

 

 ketina skatinti, populiarinti ir palengvinti naudojimąsi darniuoju transportu važinėjimo į darbą, 

komandiruočių bei kitų su jo administracine ir politine veikla susijusių kelionių tikslu.  

 

Europos Parlamentas įsipareigoja išsamiai aprašyti, įgyvendinti ir tęsti šią aplinkos apsaugos politiką,  

apie ją informuoti Parlamento, narius, darbuotojus, rangovus ir visas kitas suinteresuotąsias šalis bei 

užtikrinti, kad ji būtų prieinama visuomenei. 
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