
 
Eiropas Parlamenta vides politika  

 

Eiropas Parlaments uzņemas atbildību par konstruktīvu ieguldījumu virzībā uz ilgtermiņa mērķi, proti, 

ilgtspējīgu attīstību. Parlaments šo pienākumu pilda gan politiskajā un likumdevēja darbā, gan arī 

ikdienas darbībās un lēmumu pieņemšanā. 

Tādēļ Eiropas Parlaments 2007. gadā nolēma, ka tā administrācija turpmāk piemēros EMAS (vides 

vadības un audita sistēmas) standartu, lai pastāvīgi uzlabotu darbību, produktu un pakalpojumu vides 

rezultātus. 

Eiropas Parlamenta vides politiku īsteno ar tā vides vadības sistēmas starpniecību (EMS). Vides politika 

un EMS gan tieši, gan netieši aptver Parlamenta galvenos ekoloģiskos aspektus, kā arī šo aspektu 

ietekmi uz attiecīgajām vietām un ļauj izvirzīt piemērotus mērķus.  

Interese par organizācijas vides rezultātiem kļuvusi par ierastu lietu, kuras nozīme pastāvīgi palielinās. 

Raksturīga sekmīgas organizācijas iezīme ir proaktīva korporatīvās ilgtspējas stratēģija, ar ko risināt 

vides uzdevumus. EMAS reģistrācija sniedz daudzus ieguvumus, tostarp samazinās resursu un 

atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, mazinās risks, tiek nodrošināta normatīvā atbilstība un uzlabotas 

attiecības ar iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām.  

Tāpēc Eiropas Parlaments 

 atkārtoti apņemas saglabāt EMAS reģistrāciju un videi draudzīgu pieeju, pastāvīgi veicot 

uzlabojumus, lai visas Parlamenta administratīvās darbības būtu ekoloģiski ilgtspējīgas;  
 

 uzsver, ka visumā Eiropas Parlamentam jau ir labi EMS rezultāti, par ko liecina galveno 

ekoloģisko raksturlielumu (KPI) sasniegšana iepriekšējā pārskata periodā, vienlaikus atzīmējot, 

ka jādara daudz vairāk, jo īpaši siltumnīcefekta gāzu emisiju jomā; 

 

 daudzkāršo centienus, lai sasniegtu jaunos vidēja termiņa un ilgtermiņa galvenos ekoloģiskos 

raksturlielumus tādās jomās kā siltumnīcefekta gāzu emisijas, elektroenerģijas patēriņš, gāzes, 

šķidrā kurināmā un centralizētās siltumapgādes patēriņš, papīra patēriņš, ūdens patēriņš, 

atkritumu ražošana, atkritumu pārstrāde, atjaunojamā enerģija, pārtikas atkritumi, zaļais 

publiskais iepirkums un ilgtspējīga mobilitāte;  

 

 apņemas ievērot mērķus un prasības, kas noteiktas vietējos, reģionālos, valsts, kā arī ES tiesību 

aktos; 

 

 apņemas īstenot preventīvus pasākumus, lai vēl vairāk uzlabotu ekoloģiskos raksturlielumus un 

nodrošinātu, ka visās Parlamenta administratīvajās darbībās tiek iekļauti vides apsvērumi un 
ilgtspējas kritēriji;  

 

 vēlas EMS un ar to saistītajām darbībām piešķirt pietiekamus resursus, atzīstot, ka pirms 
konkrētu individuālu darbību izstrādes un īstenošanas jānovērtē izmaksas, tehniskās iespējas 
un tas, vai pietiekamā daudzumā pieejami vajadzīgie resursi; 
 

 apņemas iekļaut un piemērot stingrus vides un energoefektivitātes kritērijus visās ēku politikas 

jomās un būvniecības projektos; 
 



 vēlas ieviest atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju, nosakot atkritumu novēršanas un 

apsaimniekošanas iespēju prioritāro kārtību, tostarp ieteikumus par atkritumu novēršanu, 
atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, enerģijas reģenerāciju un apglabāšanu; 

 

 apņemas izpētīt, vai aprites ekonomikas principus var piemērot turpmākajā Parlamenta 

infrastruktūras plānošanā, krājumu pārvaldībā un turpmākajos preču un pakalpojumu 

iepirkumos, inter alia ņemot vērā attiecīgos aprites ekonomikas kritērijus, tādus kā viedais 
dizains, materiālu atkārtota izmantošana un reciklējamība; 

 

 mudina uz atbildīgu un pienācīgu rīcību, apmācot, sniedzot informāciju un palielinot visu 

Parlamenta darbinieku, kā arī deputātu un viņu palīgu izpratni par tiem viņu darbību aspektiem, 

kas saistīti ar EMAS; 

 

 apņemas ieviest paraugpraksi jomās, kas rada vislielāko ietekmi uz vidi, jo īpaši saistībā ar 

siltumnīcefekta gāzu emisijām un atkritumu apsaimniekošanu, kā arī efektīvu enerģijas, ūdens 

un papīra patēriņu; 

 

 apņemas īstenot paraugpraksi darbībās, kas saistītas ar EMS, vajadzības gadījumā kompensējot 
oglekļa dioksīda emisijas, kas ietver iespēju sadarbībā ar citām ES iestādēm un struktūrām 

īstenot kopīgus kompensēšanas projektus, rīkot ekoloģiskus pasākumus Eiropas Parlamentā un 

tos koordinēt, kā arī, ja iespējams, veicināt zaļo zonu paplašināšanu un uzlabošanu pilsētās; 

 

 vēlas ar savām EMS darbībām tuvināt pašreizējo ANO Ģenerālās asamblejas izvirzīto 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu; 

 

 apņemas vēl vairāk stiprināt ilgtspējīga iepirkuma pieeju un to padarīt par vienu no galvenajiem 

instrumentiem vides pārvaldībā, kas ietver mērķu noteikšanu līgumu klasificēšanai, iedibinātas 

labas prakses piemērošanu ilgtspējīgā iepirkumā kopā ar potenciāli inovatīviem ilgtspējīgiem 
iepirkuma risinājumiem, vienlaikus ņemot vērā katra tirgus segmenta īpatnības; 

 

 vēlas veicināt, mudināt un atvieglināt ilgtspējīga transporta izmantošanu ikdienā,  

komandējumos un citos braucienos, kas saistīti ar Parlamenta administratīvajām un 

politiskajām darbībām. 

 

Eiropas Parlaments šo vides politiku apņemas sīki aprakstīt, īstenot un ievērot, darīt zināmu deputātiem, 

darbiniekiem, līgumslēdzējiem un visām pārējām ieinteresētajām personām, kā arī padarīt to publiski 

pieejamu. 
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