
 

 

Polityka Parlamentu Europejskiego w dziedzinie ochrony środowiska 

naturalnego  

 

Parlament Europejski uznaje zobowiązanie do wnoszenia pozytywnego wkładu w zrównoważony 

rozwój, który jest jego długoterminowym celem. Wywiązuje się on z tego zobowiązania, pełniąc swą 

rolę polityczną i prawodawczą, ale także w kontekście działań i decyzji podejmowanych każdego dnia. 

W związku z tym w 2007 r. Parlament Europejski podjął decyzję o zaangażowaniu swojej administracji 

w stosowanie normy EMAS (system ekozarządzania i audytu), aby systematycznie poprawiać wyniki 

w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego w odniesieniu do działań, produktów i usług instytucji.  

Parlament Europejski wdraża politykę w  zakresie ochrony środowiska naturalnego w oparciu o system 

zarządzania środowiskowego. Polityka w dziedzinie ochrony środowiska oraz system zarządzania 

środowiskowego obejmują bezpośrednio i pośrednio najważniejsze aspekty środowiskowe Parlamentu 

i ich oddziaływanie na dane lokalizacje, a także umożliwiają określenie odpowiadających im celów.  

Zainteresowanie efektywnością środowiskową podmiotów korporacyjnych stało się kwestią głównego 

nurtu i jest coraz większe. Proaktywna strategia w zakresie zrównoważonego rozwoju korporacji z 

myślą o wychodzeniu naprzeciw wyzwaniom środowiskowym jest charakterystyczną cechą organizacji 

odnoszących sukcesy. Z rejestracją w systemie EMAS wiąże się wiele korzyści, w tym niższe koszty 

zasobów i gospodarowania odpadami, minimalizacja ryzyka, przestrzeganie przepisów oraz lepsze 

stosunki z zainteresowanymi podmiotami wewnątrz i na zewnątrz organizacji.  

Parlament Europejski 

 potwierdza swoje zobowiązanie do utrzymania rejestracji w EMAS oraz do podejścia 
środowiskowego polegającego na stałym doskonaleniu z myślą o osiągnięciu zrównoważenia 

środowiskowego we wszystkich działaniach administracyjnych;  

 

 podkreśla, że ogólne wyniki systemu zarządzania środowiskowego w Parlamencie 

Europejskim już są dobre, czego dowodzi realizacja celów w ramach kluczowego wskaźnika 

efektywności środowiskowej w poprzednim okresie obowiązywania wartości docelowych; 
jednocześnie podkreśla potrzebę dalszego intensyfikowania działań, zwłaszcza w dziedzinie 

emisji gazów cieplarnianych; 

 

 dąży do wzmożenia wysiłków z myślą o realizacji nowych celów średnio- i długoterminowych 

w ramach kluczowego wskaźnika efektywności środowiskowej w takich obszarach jak emisja 
gazów cieplarnianych, zużycie energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i energii z systemu 

ciepłowniczego, zużycie papieru i wody, wytwarzanie i recykling odpadów, energia ze źródeł 

odnawialnych, odpady żywnościowe, zielone zamówienia publiczne i zrównoważona 

mobilność;  

 

 zobowiązuje się do dbania o przestrzeganie celów i wymogów ustalonych w przepisach 

lokalnych, regionalnych, krajowych i unijnych; 

 

 zobowiązuje się wdrażać środki zapobiegawcze, aby w dalszym ciągu poprawiać własną 

efektywność środowiskową oraz zadbać o to, by kwestie środowiskowe i kryteria dotyczące 
zrównoważonego rozwoju były uwzględniane we wszystkich jego działaniach 

administracyjnych;  



 

 

 

 stara się udostępniać wystarczające zasoby na potrzeby systemu zarządzania środowiskowego 
i związane z nim działania, a jednocześnie zauważa, że opracowywanie i wdrażanie 
konkretnych działań wymaga oceny pod względem kosztów, wykonalności technicznej i 
dostępności odpowiednich zasobów; 
 

 zobowiązuje się wprowadzać i stosować rygorystyczne kryteria środowiskowe i dotyczące 

efektywności energetycznej w polityce dotyczącej budynków oraz w ramach wszystkich 

przedsięwzięć budowlanych; 

 

 dąży do opracowania strategii zarządzania odpadami w oparciu o kolejność priorytetów w 
odniesieniu do opcji w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i zarządzania odpadami, 

co obejmuje również zalecenia dotyczące zapobiegania, ponownego wykorzystania, 

recyklingu, odzysku energii i unieszkodliwiania; 

 

 dąży do zbadania możliwości stosowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w przyszłych 
planach Parlamentu dotyczących infrastruktury i zarządzania zapasami, a także w odniesieniu 

do przyszłych zakupów towarów i usług poprzez uwzględnianie m.in. odpowiednich kryteriów 

stosowanych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, takich jak inteligentny projekt, 

ponowne wykorzystywanie materiałów i zdolność do recyklingu; 

 

 zachęca do odpowiedzialnego i właściwego zachowania, czego wyrazem są szkolenia, 

udostępnianie informacji oraz pogłębianie wiedzy wszystkich pracowników, posłów i ich 

asystentów na temat aspektów związanych z EMAS w wykonywanej przez nich pracy; 

 

 zobowiązuje się wprowadzać wzorcowe praktyki w zakresie swego głównego wpływu 
środowiskowego, w szczególności jeżeli chodzi o emisję gazów cieplarnianych oraz 

gospodarowanie odpadami, a także efektywne korzystanie z energii, wody i papieru; 

 

 zobowiązuje się do stosowania najlepszych praktyk w ramach działalności związanej z 

systemem zarządzania środowiskowego, w razie potrzeby poprzez kompensowanie emisji 

dwutlenku węgla, w tym również w ramach ewentualnych wspólnych projektów 
kompensacyjnych we współpracy z innymi instytucjami i organami UE, poprzez wydarzenia 

związane z ekologią organizowane w Parlamencie i przez Parlament oraz w miarę możliwości 

poprzez własny wkład w poszerzanie zielonych terenów miejskich i poprawę ich jakości; 

 

 stara się, aby jego działalność w ramach systemu zarządzania środowiskowego przyczyniała 
się do realizacji aktualnych celów zrównoważonego rozwoju ustanowionych przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych; 

 

 dąży do dalszego wzmocnienia podejścia w dziedzinie zrównoważonych zamówień 

publicznych jako kluczowego narzędzia zarządzania środowiskowego, a to poprzez stosowanie 
wartości docelowych w odniesieniu do klasyfikacji umów oraz łączenie działań wdrażających 

ustalone dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych z potencjalnymi 

innowacjami na tym polu przy uwzględnieniu specyficznego charakteru każdego rynku; 

 

 dąży do promowania zrównoważonych środków transportu na potrzeby codziennych 
dojazdów, wyjazdów służbowych i innych podróży związanych z jego działalnością 

administracyjną i polityczną, zachęca do korzystania z takich środków transportu i ułatwia 

korzystanie z nich. 

 



 

 

Parlament Europejski zobowiązuje się szczegółowo opisać, wprowadzić i realizować niniejszą politykę 

środowiskową, informować o niej posłów, pracowników, wykonawców i inne zainteresowane 

podmioty, a także podać ją do wiadomości publicznej. 
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