nr 106 TRIIN SAAG, Erakond Eesti 200
1. Millised on teie eesmärgid keskkonnakaitse vallas, mille eest soovite EP perioodil seista
ja mida ellu viia?
Minu eesmärgiks on keskkonnakaitse, mis algab inimesest enesest. Selleks, et hoida
meid ümbritsevat, peaksime rohkem tähelepanu pöörama taaskasutusele, jäätmete
sorteerimisele ja keskkonnale kahjulike esemete või ainete kasutamisele.
Sooviksin Eestis läbi viia ka rohkem teavitustööd nendel teemadel, et see saaks normiks.
Samuti olen alati toetanud Teeme Ära kampaaniat, mida juurutati ka Euroopa
Parlamendis juba 2011.ndal aastal.
2. Kas ja millisel viisil peate vajalikuks keskkonnasõbralikuma transpordisektori poole
püüelda?
Toetan eelkõige keskkonnasõbralikku linnatransporti, eriti rattainfrastruktuuri loomist.
Samuti peaksime püüdlema rohkem selle poole, et inimesed kasutaksid ühistransporti
ning et transpordivahendid, mida me kasutame, oleksid keskkonnasõbralikumad.
Selleks on vaja tuua Eestisse rohkem investeeringuid transpordivaldkonnas ning
parandada ühistranspordiühendusi üle Eesti (eriti rongiühendusi).
3. Kas ja kuidas kavatsete Euroopa Parlamendis panustada kliimaneutraalse Euroopa
eesmärki? Mis aastaks toetate kliimaneutraalsuse saavutamist ELis?
Toetan kliimaneutraalsuse eesmärke Euroopas. Need peaksid olema realistlikud ning
survestama ka EL-väliste riikide tööd selles valdkonnas.
Ei olemas planeet B-d, peame töötama globaalselt kliimaneutraalsuse poole.
4. Kuidas jäite rahule Euroopa Parlamendi hiljutise hääletustulemusega, millega seati
soovituslikuks KHG heitkoguste vähendamise eesmärgiks 2030. aastaks -55% ning
kuidas plaanite sellest eesmärgist kinni pidamise eest seista?
Arvan, et heitkoguste vähendamine on äärmiselt oluline ning väga loodan, et läbi ühise
töö saame seda eesmärki täita.
Minu soovituseks ongi alustada iseendast, olles keskkonnasõbralikum oma käitumises,
soosida ühistransporti ning ka keskkonnasõbralikumaid transpordivahendeid (näiteks läbi
maksusoodustuste).
5. Kas ja kuidas tuleks käimasolevas Ühise Põllumajanduspoliitika reformi käigus muuta
põllumajandus loodus- ja keskkonnasõbralikumaks?
Jah, see on juba toimumas ja pooldan seda ka edaspidi.
6. Valitsustevahelise elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (IPBES ehk
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)
2018. aastal välja antud Euroopa ja Kesk-Aasia kohta käiv aruanne hoiatab elurikkuse ja
loodushüvede jätkuva kao eest regioonis. Elurikkuse ja loodushüvede kadu hakkab
kahjustama Euroopa edasist arengut ning seab ohtu ka meie majandused. Aruanne, mille
tellisid ning mille kokkuvõtte kinnitasid kõik Euroopa riigid (sh Eesti) ütleb selge sõnaga, et
Euroopa jätkusuutliku arengu tagamiseks on hädavajalik põimida elurikkuse ja looduse
hüvede säilimine igasse otsustustegevusse, lahutada majanduskasv energia- ja
ressursitarbimise kasvust (decoupling), käivitada ökoloogiline maksureform ning tagada,
et lisaks majandusmõõdikutele kasutatakse heaolu hindamisel indikaatoreid, mis võtavad
arvesse looduse väärtused. Kuidas kavatsete selle eest seista?
Infot:
https://www.ipbes.net/system/tdf/spm_2b_eca_digital_0.pdf?file=1&type=node&id=28318
Läbi teavitustöö. Kõik saab alata vaid inimesest ja inimestest.

