Slávnostné odovzdávanie ocenení EMAS Awards 2017 sa uskutočnilo 8. mája 2017 v slnečnom Vallette
na Malte kde Európska komisia odmenila tri organizácie, ktoré využívajú európsky systém
environmentálneho manažérstva a auditu EMAS. Dobrovoľný systém Európskej únie používajú
organizácie na hodnotenie a zlepšenie svojej environmentálnej výkonnosti a na zvýšenie efektívnosti
zdrojov. Svojou iniciatívou sa zameriavajú najmä na posilnenie obehového hospodárstva, čo je
prioritou schémy EMAS. Témou ocenení EMAS v roku 2017 bolo „Prispievanie k väčšej cirkulácií
európskej ekonomiky“. Víťazi boli ocenený počas 11. udeľovania slávnostného ceremoniálu výkonným
riaditeľom Európskej environmentálnej agentúry Hansom Bruyninckx, kde odborná porota vyberala
víťazov z 20 kanditátov z 11 európskych krajín. Odmenené boli organizácie, ktoré podnikli kroky na to,
aby zvýšili efektívnosť využívania zdroj, napríklad predpracovaním produktov s cieľom zvýšiť životnosť
alebo znížiť množstvo odpadu.
kategória Malé a Stredné súkromné organizácie
Seacourt Ltd (United Kingdom) je jednou z popredných svetových výrobcov environmentálnej tlače.
Od roku 2009 rodinný podnik iba s 20 zamestnancami dosahuje nulový odpad. Všetko čo vytlačia skončí
ako hotelový tlačený produkt alebo sa recykluje. Organizácia vyvíja nové inovatívne technológie pre
tlačiarenský sektor nazývaný LightTouch, ktorý eliminuje používanie chemikálií.
kategória Veľké organizácie
Martin´s Hotels (Belgicko) je hotelový operátor s inovatívnou stratégiou trvalej udržateľnosti nazvanou
„tomorrow needs today“. Organizácia integrovala udržateľnosť do oblasti nákupu až po odpadové
hospodárstvo, čím znížila spotrebu a to aj pri prijímaní nových hostí. Martin´s Hotels sa snaží využívať
zdroje obehovým spôsobom prostredníctvom lízingu produktov a opätovného využitia nábytku.
kategória Verejné organizácie
Univerzita pre trvalo udržateľný rozvoj Eberswalde (Nemecko) sa zaviazala k udržateľnému výskumu
a výučbe na čom sa podieľajú i študenti už viac ako 180 rokov. Svojou iniciatívou zaviedli na univerzite
vyhrievanie solárnou energiou, spracované drevené pelety z miestneho lesa sa používajú len na
energetické účinné zariadenia a následne ich darujú na opätovné použitie, zavádzajú udržateľné
stravovacie smernice. Študenti schému EMAS berú vážne vďaka jej transparentnosti a odhodlaniu
neustáleho zlepšovania.
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