
nr 150 MAIDO PAJO, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 

1. Millised on teie eesmärgid keskkonnakaitse vallas, mille eest soovite EP perioodil seista ja              
mida ellu viia? 
Keskkonna reostuskoormuse oluline vähendamine, taastuvenergia laialdasem      
kasutuselevõtt, ringmajanduse ja biomajanduse arendamine. 
  
2. Kas ja millisel viisil peate vajalikuks keskkonnasõbralikuma transpordisektori poole          
püüelda? 
Esiteks - liikluskoormuse vähendamine linnades - jalgratta- ja muu kergliikluse ning paindliku            
ühistranspordi eelisarendamine. Teiseks - intermodaalse transpordi arendamine -        
transpordi optimeerimine ja logistika erinevate sektorite vahel. Kolmandaks -         
keskkonnasõbralikemate kütuste kasutuselevõtu soodustamine - ökoloogiline maksureform. 
  
3. Kas ja kuidas kavatsete Euroopa Parlamendis panustada kliimaneutraalse Euroopa          
eesmärki? Mis aastaks toetate kliimaneutraalsuse saavutamist ELis? 
Isiklikult ma ei ole veendunud, et kliimaneutraalsust on võimalik täielikult saavutada, kuid            
selle poole tuleb liikuda. Tuleb tegutseda EL visiooni nimel - saavutada kliimaneutraalsus            
aastaks 2050. 
Euroopa Parlamendil on vaja läbi töötada ja kehtestada seda suunda efektiivselt           
soodustavad meetmed erinevates valdkondades. Kahtlemata on vajalik rahvusvahelise        
koostöö edendamine maailma teiste piirkondadega. 
  
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? 
Vajalik on alati seada realistlikke eesmärke, mida on võimalik täita. Eesti eesmärk aastaks             
2050 on veelgi ambitsioonikam.  
Euroopa Parlament ja liikmesriigid peaksid ühiselt ja koordineeritult tegutsema selle nimel, et            
soodustada KHG vähendamise suunalist teadus- ja arendustegevust ning kiirendada uute          
tehnoloogiate kasutuselevõttu, mis tagaks nende eesmärkide täitmise. 
  
5. Kas ja kuidas tuleks käimasolevas Ühise Põllumajanduspoliitika reformi käigus muuta           
põllumajandus loodus- ja keskkonnasõbralikumaks? 
Mahepõllunduse, biomajanduse ja ringmajanduse arendamise soodustamine - sealhulgas        
vastavate teaduslike ja rakendusuuringute ning tehnoloogiate juurutamise rahastamine. 
  
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 
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