
 
Environmentálna politika Európskeho parlamentu  

Európsky parlament si uvedomuje, že musí pozitívne prispievať k udržateľnému rozvoju ako 

dlhodobému cieľu. Táto zodpovednosť Parlamentu sa v praxi prejavuje nielen pri plnení jeho politickej 

a legislatívnej úlohy, ale aj v spôsobe, akým pracuje, a v rozhodnutiach, ktoré každodenne prijíma. 

Európsky parlament preto v roku 2007 rozhodol, že jeho administratíva začne uplatňovať EMAS 

(schému pre environmentálne manažérstvo a audit), aby jeho činnosti, produkty a služby prinášali čoraz 

lepšie výsledky v oblasti životného prostredia. 

Európsky parlament vykonáva svoju politiku v oblasti životného prostredia prostredníctvom vlastného 

systému environmentálneho riadenia (EMS). Politika v oblasti životného prostredia a systém EMS sa 

priamo aj nepriamo týkajú hlavných aspektov životného prostredia, ako aj ich vplyvov na príslušné 

oblasti a umožňujú stanovovať príslušné ciele.  

Environmentálne správanie organizácií sa dostalo do popredia záujmu a jeho význam naďalej rastie. 

Úspešné organizácie sa vyznačujú proaktívnou stratégiou zameranou na environmentálnu udržateľnosť. 

Registrácia EMAS prináša celý rad výhod, medzi ktoré patria nižšie náklady na zdroje a odpadové 

hospodárstvo, minimalizácia rizík, plnenie regulačných požiadaviek a lepšie vzťahy s internými 

aj externými zainteresovanými stranami. 

Európsky parlament týmto 

 potvrdzuje odhodlanie udržať si registráciu EMAS a zachovávať environmentálny prístup 

spočívajúci v nepretržitom zlepšovaní s cieľom dosiahnuť environmentálnu udržateľnosť 
vo všetkých svojich administratívnych činnostiach;  

 

 zdôrazňuje, že celkové výsledky EMS v Európskom parlamente sú už teraz dobré, ako ukázalo 

dosiahnutie cieľov kľúčového ukazovateľa výkonnosti (KPI) v oblasti životného prostredia 

v predchádzajúcom cieľovom období, pričom zdôrazňuje potrebu ďalšieho zintenzívnenia 
úsilia, najmä v oblasti emisií skleníkových plynov; 

 

 má v úmysle zintenzívniť úsilie s cieľom dosiahnuť svoje nové strednodobé a dlhodobé ciele 

kľúčového ukazovateľa environmentálneho správania v oblastiach emisií skleníkových plynov, 

spotreby elektrickej energie, plynu, vykurovacieho oleja a spotreby ústredného kúrenia, 
spotreby papiera, spotreby vody, produkcie odpadu, recyklácie odpadu, energie 

z obnoviteľných zdrojov, potravinového odpadu, zeleného verejného obstarávania 

a udržateľnej mobility;  

 

 zaväzuje sa, že zabezpečí súlad s cieľmi a požiadavkami, ktoré sú stanovené v miestnych, 

regionálnych a vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako aj v právnych predpisoch EÚ; 
 

 zaväzuje sa, že bude vykonávať preventívne opatrenia na zlepšenie svojho environmentálneho 

správania a že zabezpečí začlenenie environmentálnych aspektov a kritérií udržateľnosti 

do všetkých svojich administratívnych aktivít;  

 

 kladie si za cieľ poskytovať dostatočné zdroje na svoj systém EMS a súvisiace činnosti, pričom 

uznáva, že rozvoj a vykonávanie konkrétnych jednotlivých činností by malo byť predmetom 

posúdenia z hľadiska nákladov, technickej uskutočniteľnosti a dostupnosti primeraných 

zdrojov; 

 



 zaväzuje sa, že do všetkých svojich politík v oblasti nehnuteľností a stavebných projektov 

začlení prísne kritériá týkajúce sa životného prostredia a energetickej efektívnosti a bude ich 
dôsledne uplatňovať; 

 

 kladie si za cieľ vytvoriť stratégiu nakladania s odpadom, v ktorej sa stanoví prednostné 

poradie možností predchádzania vzniku odpadu a jeho riadenia vrátane odporúčaní týkajúcich 

sa predchádzania vzniku odpadu, jeho opätovného použitia, recyklácie, energetického 
zhodnocovania a zneškodňovania; 

 

 má v úmysle preskúmať uskutočniteľnosť uplatňovania zásad obehového hospodárstva 

pri budúcom plánovaní infraštruktúry Parlamentu, riadenia zásob a pri budúcich nákupoch 

tovaru a služieb, okrem iného tým, že sa budú zohľadňovať príslušné kritériá obehového 

hospodárstva, ako sú inteligentné projektovanie, opätovné použitie materiálov 
a recyklovateľnosť; 

 

 podporuje zodpovedné a primerané správanie, a to poskytovaním odborného vzdelávania,  

informovania a zvyšovania povedomia všetkých svojich zamestnancov, ale aj poslancov a ich 

asistentov o aspektoch ich činností, ktoré súvisia so schémou EMAS; 
 

 zaväzuje sa, že zavedie najlepšie postupy v oblastiach, v ktorých je jeho vplyv na životné 

prostredie najväčší, ako sú najmä emisie skleníkových plynov a odpadové hospodárstvo, ako 

aj efektívne využívanie energie, vody a papiera; 

 

 zaväzuje sa, že v činnostiach, ktoré súvisia s jeho EMS, bude uplatňovať najlepšie postupy, 

v náležitých prípadoch formou kompenzácie emisií uhlíka vrátane možných spoločných 

projektov kompenzácie s inými inštitúciami a orgánmi EÚ, ekologických podujatí 

organizovaných v Európskom parlamente a Európskym parlamentom a, v rámci možností, 

prispievaním k rozšíreniu a zvýšeniu kvality zelených mestských oblastí; 
 

 má v úmysle dosiahnuť, aby jeho činnosti EMS prispievali k dosiahnutiu súčasných cieľov 

udržateľného rozvoja, ktoré stanovilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov; 

 

 kladie si za cieľ ďalšie posilnenie svojho prístupu k udržateľnému verejnému obstarávaniu ako 
kľúčovému nástroju v environmentálnom riadení prostredníctvom uplatňovania cieľov 

v oblasti klasifikácie zmlúv, pričom bude kombinovať uplatňovanie zavedených osvedčených 

postupov v oblasti udržateľného obstarávania s potenciálnymi inovačnými riešeniami 

v udržateľnom obstarávaní a zohľadňovať osobitosť každého trhu; 

 

 má v úmysle presadzovať, podporovať a uľahčovať využívanie udržateľnej dopravy 
pri dennom dochádzaní, služobných a iných cestách súvisiacich s jeho administratívnymi 

a politickými činnosťami. 

 

Európsky parlament sa zaväzuje, že podrobne opíše, zavedie a bude vykonávať túto politiku v oblasti 

životného prostredia, bude o nej informovať poslancov, zamestnancov, zmluvných partnerov a ostatné 

zainteresované strany a sprístupní ju verejnosti. 
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