
 
Okoljska politika Evropskega parlamenta  

 

Evropski parlament se zaveda svoje odgovornosti za pozitiven prispevek k trajnostnemu razvoju kot 

dolgoročnemu cilju. Te odgovornosti Parlament ne izpolnjuje samo s svojo politično in zakonodajno 

vlogo, temveč tudi z načinom delovanja in z odločitvami, ki jih sprejema vsak dan.  

Zato je leta 2007 sklenil, da bo njegova uprava začela uporabljati standard EMAS (Eco-Management 

and Audit Scheme), da bi dosegel vedno boljše okoljske rezultate z vidika dejavnosti, proizvodov in 

storitev. 

Okoljska politika Evropskega parlamenta se izvaja prek sistema za okoljsko ravnanje (EMS) te 

institucije. Okoljska politika in sistem okoljskega upravljanja neposredno in posredno pokrivata glavne 

okoljske vidike Parlamenta in njihov vpliv na zadevna območja ter omogočata postavitev ustreznih 

ciljev.  

Zanimanje za okoljsko uspešnost organizacij je postalo pomembno vprašanje, katerega pomen se še 

povečuje. Proaktivna strategija trajnosti za soočanje z okoljskimi izzivi je zaščitni znak uspešnih 

organizacij. Registracija EMAS prinaša številne koristi, med drugim tudi nižje stroške upravljanja virov 

in odpadkov, zmanjšano tveganje, skladnost z zakonodajo ter boljše odnose z zunanjimi in notranjimi 

deležniki. 

Evropski parlament 

 ponovno izraža svojo zavezanost ohranjanju svoje registracije EMAS in okoljskim pristopom 

za nenehno izboljševanje in doseganje okoljske trajnosti v vseh upravnih dejavnostih 

Parlamenta;  
 

 poudarja, da je sistem okoljskega upravljanja v Evropskem parlamentu že zdaj na splošno 

uspešen, kar se kaže v doseganju ciljev glede ključnih kazalnikov okoljske uspešnosti v 

prejšnjih ciljnih obdobjih, obenem pa poudarja, da je treba še okrepiti prizadevanja na področju 

emisij toplogrednih plinov; 
 

 si prizadeva za okrepitev prizadevanj, da bi dosegli novodoločene srednje- in dolgoročne cilje 

glede ključnih kazalnikov okoljske uspešnosti na področju emisij toplogrednih plinov, porabe 

električne energije, plina in kurilnega olja, daljinskega ogrevanja, porabe papirja in vode, 

ustvarjanja odpadkov, recikliranja odpadkov, obnovljivih virov energije, živilskih odpadkov, 
zelenega javnega naročanja in trajnostne mobilnosti;  

 

 se zavezuje, da bo zagotovil skladnost s cilji in zahtevami iz lokalne, regionalne in nacionalne 

zakonodaje ter zakonodaje na ravni EU; 

 

 se zavezuje, da bo izvajal preventivne ukrepe, s katerimi bo še izboljšal okoljsko učinkovitost, 

in zagotavljal, da bodo okoljski pomisleki in merila trajnosti vključeni v vse upravne dejavnosti 

Parlamenta;  

 

 si prizadeva za zagotovitev zadostnih sredstev za sistem okoljskega upravljanja in z njim 
povezane dejavnosti, pri čemer priznava, da bi bilo treba razvoj in izvajanje posebnih 

posameznih dejavnosti pogojiti z oceno stroškov, tehnične izvedljivosti in razpoložljivosti 

ustreznih sredstev; 



 se zavezuje, da bo pri vseh svojih nepremičninskih politikah in gradbenih projektih upošteval 

in uporabljal stroga okoljska merila in merila energetske učinkovitosti; 
 

 si prizadeva za oblikovanje strategije ravnanja z odpadki, v kateri bo določen prednostni vrstni 

red preprečevanja nastajanja odpadkov in možnosti ravnanja z njimi v smislu preprečevanja, 

ponovne uporabe, recikliranja, energetske predelave in odlaganja; 

 

 namerava preučiti izvedljivost uporabe načel krožnega gospodarstva v prihodnjem načrtovanju 

infrastrukture Parlamenta in upravljanju zalog ter pri prihodnjih nakupih blaga in storitev, med 

drugim z upoštevanjem ustreznih meril krožnega gospodarstva, kot je pametna zasnova, 

ponovna uporaba materialov in možnost recikliranja; 

 

 spodbuja odgovorno in ustrezno ravnanje, in sicer z usposabljanjem, obveščanjem in 

ozaveščanjem vseh zaposlenih, poslancev in pomočnikov o vidikih njihovih dejavnosti, ki so 

povezani z EMAS; 

 

 se zavezuje za uvedbo dobre prakse glede na okoljski učinek, s poudarkom na emisijah 

toplogrednih plinov in upravljanju odpadkov ter na učinkoviti porabi energije, vode in papirja; 
 

 se zavezuje, da bo pri dejavnostih, povezanih s sistemom okoljskega upravljanja, uporabljal 

najboljše prakse, po potrebi z izravnavo emisij ogljika, vključno z morebitnimi skupnimi 

projekti za izravnavo z drugimi institucijami in organi EU, z organizacijo ekoloških dogodkov 

v prostorih Parlamenta in zunaj njega ter s prispevkom k razširitvi in zagotovitvi bolj 
kakovostnih zelenih urbanih območij, kjerkoli je to mogoče; 

 

 si prizadeva, da bi njegove dejavnosti, povezane s sistemom okoljskega upravljanja, prispevale 

k doseganju sedanjih ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je določila generalna skupščina 

Združenih narodov; 
 

 si prizadeva za dodatno okrepitev svojega pristopa trajnostnega javnega naročanja, ki je ključno 

orodje okoljskega upravljanja, in sicer z uporabo ciljev za razvrščanje pogodb, kombiniranjem 

izvajanja ustaljene dobre prakse na področju trajnostnih javnih naročil z morebitnimi 

inovativnimi rešitvami na tem področju ter hkrati z upoštevanjem posebnosti vsakega trga; 
 

 si prizadeva za spodbujanje in omogočanje rabe trajnostnega prometa za dnevni prevoz, misije 

in druga potovanja, povezana z upravnimi in političnimi dejavnostmi Parlamenta. 

 

Evropski parlament se zavezuje, da bo podrobno opisal, izvajal in uresničeval to okoljsko politiko, z 

njo seznanil svoje poslance, zaposlene, pogodbenike in vse druge zainteresirane strani ter zagotovil, da 

bo ta politika javno dostopna. 
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