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Polityka Zr6wnowaionego Rozwoju EYE 

Misja 
EYE (European Youth Event) Iaczy tysiace rnlodych ludzi z Unii Europejskiej i swiata, zarôwno w Parlamencie Europejskim w 
Strasburgu, jak i online, by dzielié sie pomyslarni i razem kreowaé przyszlosc Europy. 

Wartosci EYE 
(entraine wartosci EYE to demokracja, inkluzyjnosc oraz wspoltworzenie. a takze zaangai:owanie w umozliwianie mlodyrn 
ludziom wyrazania swojego zdania. 

Cele w zakresie zr6wnowaionego rozwoju 

Upewnié sie, ie wydarzenie jest 
inkluzyjne i dostr pne dia wszystkich 

Zaplanowaé wszystkie aspekty wydarzenia 
w spos6b ekologiczny 

Zaangaiowaé mlodych ludzi i sluiyéjako 
przyklad do nasladowania 

Zapewnié inkluzyjny dostep do 
wszystkich aktywnosci 

Zwiekszyc udzial rnlodych 
ludzi pochodzqcych z 
niedoreprezentowanych srodowisk 

Stworzyé bezpieczne srodowlsko 
dia wszystkich uczestnikôw i 
interesariuszy 

Zapewnié lepszy dostep do 
narzedzi komunikacyjnych 

Zmniejszyé wytwarzanie odpadôw 

Zapewnié poprawne zarzqdzanie 
odpadami 

Mierzyé i redukowaé slad weqlowy 
wydarzenia 

Edukowaé uczestnikôw 
wydarzenia o sladzie weqlowyrn 

Zaanqazowaé mlodziez w 
ternatyke ekologii i obywatelstwa 

Podkreslac dobre praktyki i 
promowaéje 

Komunikowaé osiaqniecia w tej 
dziedzinie 

Optymizowaé ten proces 

Parlament Europejski jest aktywnie zaangai:owany w osiqganie Celôw Zrownowazoneqo Rozwoju. Parlament juz 
zaanqazowal sie w Schemat Audytu Zarzqdzania Srodowiskowego (EMAS) oraz w system certyfikacji srodowiskowej ISO 
14001. 

Proces certyfikacji w ramach miedzynarodoweqo systemu certyfikacji ekologicznej wydarzen ISO 20121 zestai zainicjowany 
przez EYE, wspiera on wspomniane zaangai:owanie i jest w linii z podejsciern globalnym. Standard ISO 20121 wyznacza 
wytyczne, ktore wspierajq osiaqniecie celôw zrownowazoneqo rozwoju wyznaczonych przez EYE, ktore maja na celu ciqgte 
doskonalenie i zawsze przestrzegajq wymogôw prawnych, zdrowotnych, bezpieczenstwa oraz innych, ktore aplikuja si~ do 
danego wydarzenia. 

Dyrektorat do Spraw Kampanii jest w pelnl zaangai:owany w zapewnienie wdrozenia celôw zrôwnowai:onego rozwoju EYE. 

By to osiqgnqé, Ozial ds. Mlodziezy otrzymal niezbedne srodki i jest wspierany przez inne, adekwatne serwisy Parlamentu 
Europejskiego. Podczas tego procesu, Dzial ds. Mlodziezy zawsze jest napedzany przez inkluzyjnosé, uczciw 
odpowiedzialnosc oraz transparentnosc wzqledern wszystkich interesariuszy. 

Philipp Schulmeister 
Pelniacy obowiazki Dyrektora ds. Kampanii, DG COMM 


