Europaparlamentets miljöpolicy
Europaparlamentet tar sitt ansvar för att bidra positivt till hållbar utveckling som ett långsiktigt mål.
Parlamentet utövar detta ansvar i sin politiska och lagstiftande roll, men också i hur det bedriver sin
verksamhet och de beslut det fattar dagligen.
Europaparlamentet beslutade därför 2007 att inom sin administration börja tillämpa EU:s
miljölednings- och miljörevisionsordning Emas (Eco-Management and Audit Scheme) för att
kontinuerligt förbättra miljöprestandan på sin verksamhet och sina produkter och tjänster.
Europaparlamentets miljöpolicy genomförs genom dess miljöledningssystem. Miljöpolicyn och
miljöledningssystemet omfattar både direkt och indirekt parlamentets viktigaste miljöaspekter samt
deras inverkan på de berörda arbetsplatserna och gör det möjligt att fastställa tillhörande mål.
Intresset för organisationers miljöprestanda har vuxit, och frågan fortsätter att öka i betydelse.
Utmärkande för framgångsrika organisationer är att de har en proaktiv företagsstrategi för hållbarhet
för att hantera miljöutmaningar. Emas-registrering medför en lång rad fördelar, till exempel minskade
kostnader för resurser och avfallshantering, riskminimering, regelefterlevnad och förbättrade
förbindelser med interna och externa aktörer.
Europaparlamentet


bekräftar på nytt sitt åtagande att behålla sin Emas-registrering och miljöstrategi för
kontinuerlig förbättring i syfte att uppnå miljömässig hållbarhet i all sin administrativa
verksamhet,



betonar det redan goda övergripande resultat som miljöledningssystemet i Europaparlamentet
har haft, till exempel uppnåendet av målen när det gäller miljönyckeltal för den tidigare
målperioden, men betonar samtidigt att insatserna behöver intensifieras ytterligare, särskilt på
området växthusgasutsläpp,



siktar på att stärka insatserna för att nå sina nyligen fastställda miljönyckeltalmål på medellång
och lång sikt när det gäller växthusgasutsläpp, elförbrukning, förbrukning av gas, eldningsolja
och fjärrvärme, pappersförbrukning, vattenförbrukning, avfallsproduktion, avfallsåtervinning,
förnybar energi, livsmedelsavfall, miljöanpassad offentlig upphandling och hållbar rörlighet,



åtar sig att säkerställa att målen och kraven i lokal, regional och nationell lagstiftning och EUlagstiftning iakttas,



åtar sig att vidta förebyggande åtgärder för att ytterligare förbättra sin miljöprestanda och se till
att miljöhänsyn och hållbarhetskriterier integreras i all administrativ verksamhet inom
parlamentet,



strävar efter att tillhandahålla tillräckliga resurser för sitt miljöledningssystem och anknytande
verksamhet, och konstaterar att specifika enskilda verksamheter bör utvärderas med avseende
på kostnad, teknisk genomförbarhet och tillgängliga resurser,



åtar sig att införa och strikt tillämpa miljö- och energieffektivitetskriterier i all sin
fastighetspolitik och i alla sina byggprojekt,



strävar efter att upprätta en strategi för avfallshantering som fastställer en prioritetsordning
bland alternativen för förebyggande och hantering av avfall, inbegripet rekommendationer i

fråga om förebyggande, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och
bortskaffande,


avser att undersöka möjligheten att tillämpa principerna om en cirkulär ekonomi i den framtida
planeringen av parlamentets infrastruktur, förvaltning av resurser och framtida inköp av varor
och tjänster, bland annat med beaktande av relevanta kriterier för cirkulär ekonomi, såsom
smart design, återanvändning av material och återvinningsbarhet,



uppmuntrar till ett ansvarsfullt och lämpligt agerande genom att alla anställda samt alla
ledamöter och deras assistenter informeras, utbildas och görs medvetna om Emas-relaterade
aspekter av sin verksamhet,



åtar sig att införa bästa praxis med avseende på sin huvudsakliga miljöpåverkan, i synnerhet
växthusgasutsläpp och avfallshantering, samt en effektiv användning av energi, vatten och
papper,



åtar sig att tillämpa bästa praxis i verksamheter med anknytning till miljöledningssystemet, om
lämpligt genom att kompensera för koldioxidutsläpp, inbegripet eventuella gemensamma
kompensationsprojekt
med
andra
EU-institutioner
och
EU-organ
samt
miljöanpassningsevenemang (”greening events”) som anordnas i och av Europaparlamentet,
och när så är möjligt bidra till fler och bättre grönområden i städerna,



har för avsikt att dess verksamhet med anknytning till miljöledningssystemet ska bidra till att
uppnå de nuvarande målen för hållbar utveckling som fastställts av FN:s generalförsamling,



strävar efter att ytterligare stärka sin strategi för hållbar upphandling som ett viktigt verktyg för
miljöförvaltning genom att tillämpa mål för klassificering av avtal samt kombinera etablerad
god praxis inom hållbar upphandling med möjliga innovativa lösningar för hållbar upphandling,
samtidigt som man tar hänsyn till varje marknads särdrag,



siktar på att främja, uppmuntra och underlätta användningen av hållbara transporter för daglig
pendling, tjänsteresor och andra resor i samband med sin administrativa och politiska
verksamhet,

Europaparlamentet åtar sig att ingående redogöra för, genomföra och fullfölja denna miljöpolicy, att
förmedla den till ledamöter, personal, uppdragstagare och övriga berörda parter, samt göra den
tillgänglig för allmänheten.

