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1. Millised on teie eesmärgid keskkonnakaitse vallas, mille eest soovite EP perioodil seista
ja mida ellu viia?
Kavatsen seista selle eest, et Euroopa Liit koos liikmesriikidega asuks otsustavalt tegutsema
ökosüsteemide taastamise nimel. Luues selleks konkreetsed finantsmehhanismid,
arendades sinimajandust - innovatiivset, teadusmahukat ning ökosüsteeme taastavat
majandusmudelit. Selle valdkonna arendamine peaks olema üheks selgeks teadus-arendus
investeeringute kohaks. Ökosüsteemide taastamine peab toimuma mitte ainult EL
territooriumil, aga laiemalt, globaalselt, arvestades EL majanduslikku ja sotsiaalset mõju.
2. Kas ja millisel viisil peate vajalikuks keskkonnasõbralikuma transpordisektori poole
püüelda?
Euroopa liidus on transpordi valge raamat heaks lähtekohaks. Kui asutaks transpordi
arendamist kavandama lähtuvalt sellest, astuksime juba sammu õiges suunas. Euroopa
Parlament peab suuremat tähelepanu pöörama küsimustele, kuidas sõlmitud kokkuleppeid
peetakse ning otsustavalt sekkuma, kui kokkuleppeid ei järgita ja süüdistatakse selles
eurobürokraatiat.
3. Kas ja kuidas kavatsete Euroopa Parlamendis panustada kliimaneutraalse Euroopa
eesmärki? Mis aastaks toetate kliimaneutraalsuse saavutamist ELis?
Kardetavasti jääme sellega hiljaks, ja kliimaneutraalsus tuleb saavutada varem kui
planeeritud sajandi keskpaik. Samas tuleb sarnastes eesmärkides veenda ka teisi riike, ning
EL ei tohi oma süsiniku jalajälge importida teistesse riikidesse.
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?
KHG heitkoguste vähendamine peab toimuma koos innovatsiooniga keskkonnahoidlike
energiaallikate leidmiseks ning ökosüsteemide taastamiseks. Neile küsimustele kavatsen
Euroopa Parlamendis erilist tähelepanu pöörata.
5. Kas ja kuidas tuleks käimasolevas Ühise Põllumajanduspoliitika reformi käigus muuta
põllumajandus loodus- ja keskkonnasõbralikumaks?
Pigem toetada väiketootjaid, praegused toetusmehhanismid on suurtootjate poole kaldu, mis
viib monokultuursete intensiivtootjate suunas kogu sektori kaldu. Toetades väiketootjaid,
mahetalunikke ning ökosüsteemide hüvesid toetavaid põllumajanudsvõtteid, saame
vähendada põllumajanduse keskkonnamahukust. Algatan nõude, et mahetoodangu asemel
oleks selgelt märgistatud toit mis pärineb intensiivpõllumajandusest ning mille tootmiseks on
kasutatud mürke, antibiootikume jne.
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
Kuna ma olen just neil samadel põhjustel poliitikaga tegelema hakanud, siis kogu oma
tähelepanu kavatsen ma just neile küsimustele pühendada. Lisaks kavatsen toetada
haridusuuenduse ja säästva arengu hariduse arengut Euroopa haridussüsteemides. Leian,
et poliitikate kiire muutmine ning hariduse kaasajastamine on kaks kõige efektiivsemat
võimalust keskkonnakollapsi ära hoidmiseks.

