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1. Millised on teie eesmärgid keskkonnakaitse vallas, mille eest soovite EP perioodil            
seista ja mida ellu viia? 
Transpordisektori õhuheitmete vähendamine läbi jagamismajanduse     
propageerimise, jalg- ja tõukeratta (e-scooters) kasutamise suurendamise. Säästlik        
metsade majandamine. Targa ja keskkonnasõbraliku energiamajanduse      
edendamine. 
 
2. Kas ja millisel viisil peate vajalikuks keskkonnasõbralikuma transpordisektori         
poole püüelda? 
See on keskkonnaeesmärkidest ilmselt kõige olulisem, millega lähiaastateel        
tegelema peame. Sõidujagamine, (elektri) jalg- ja tõukerataste kasutamise        
soodustamine läbi paremate ja nõuetele vastavate liikumisvõimaluste       
suurendamise. Nii trammi kui raudteeliikluse arendamine ja viimase        
elektrifitseerimise.  
 
3. Kas ja kuidas kavatsete Euroopa Parlamendis panustada kliimaneutraalse         
Euroopa eesmärki? Mis aastaks toetate kliimaneutraalsuse saavutamist ELis? 
Hästi keeruline on öelda aastat, sest EL ei ole üksik saar ja kliimamuutuste ning              
maailma rahvastiku kasvu koosmõjus on toimumas enneolematud muutused, mille         
mõju on raske ette prognoosida, sest me ei tea kui kiirelt areneb ja kui kiirelt               
suudame kaasaegseid tehnoloogiaid kasutusele võtta. Oluline on suunata        
tähelepanu ringmajandusele ja üldise tarbimise vähendamisele. 
 
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? 
Siin on tegelikult kolm peamist valdkonda, mis aitavad selle eesmärgi täitmisele           
kaasa. Taastuvenergia osakaalu suurendamine, elektritranspordi osakaalu      
suurendamine ja keskkonnasõbraliku põllumajanduse arendamine. Lihatööstus on       
globaalselt väga suur saastaja ja sellele tuleb leida lahendus.  
 
5. Kas ja kuidas tuleks käimasolevas Ühise Põllumajanduspoliitika reformi käigus          
muuta põllumajandus loodus- ja keskkonnasõbralikumaks? 
See on palju laiem küsimus, kui vaid küsimus keskkonnasõbralikkusest. Kas ÜPP           
võiks üldse üleminekuajaga ära lõpetada, et lahendada ka Aafrika väljakutseid.          
Pestitsiidide kasutamise vähendamine on kindlasti üks eesmärkidest. Tuleb leida         
lahendusi, et põllumajandus ja toidutootmine oleks võimalik ka väiksema hulga vee           
kasutamisega. 
 



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 
Need tegevused ja valdkonnad on ju teada. Neid tuleb lihtsalt ellu viia. Eks kõige              
suurem väljakutse ongi otsustajate kompetents ja faktiteadmised, millest oma         
tegevuses lähtuda. Keskkonnahoid ja kliimamuutused ei ole usu küsimus, vaid          
reaalselt asetleidev protsess. Eelkõige kavatsen olla nendel teemadel "outspoken"         
ja lahenduste väljapakkuja ning elluviija.  
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