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Alustuseks tahaksin tervitada president Obamat Eestis. Meil on suur rõõm ja au teid siin enne
NATO tippkohtumist võõrustada. Teie külastus saadab tugeva sõnumi. Me oleme Ameerika
Ühendriikidele ja teile isiklikult tänulikud eestvedamise, pühendumise ja toetuse eest.

      

Mind on šokeerinud hiljutised uudised Iraagist. Me mõistame need barbaarsed teod hukka. Me
näeme ISISes tõsist ohtu meile kõigile ning oleme Ameerika Ühendriikide ja liitlastega selles
küsimuses üksmeelel.

  

Meie päevakorra peamine teema on praegusel ajal julgeolek. Küsimus, mis on kõigil mõttes, on
olukord Ukrainas ja selle laiem mõju Euroopa julgeolekule.

  

Kuulsin just uudiseid president Porošenko ja Putini relvarahust. Loodan, et see jääb kehtima.

  

Me peame olema selged ja järjekindlad, kirjeldades olukorda Ukrainas. Tegemist on
Venemaa-poolse agressiooniga, nagu ka Euroopa Liit eelmisel nädalavahetusel rõhutas.
Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid on valmis rakendama edasisi piiravaid meetmeid
vastuseks Venemaa käitumisele. Venemaa peab tunnistama, et ta on konflikti üks pool, ja
astuma reaalseid samme, mis viivad konflikti deeskaleerimiseni. Samuti peame jätkama
Ukraina toetamist, pakkudes talle vajalikku abi.

  

Kui rääkida meie piirkonna julgeolekust, siis Ameerika Ühendriikide roll selles on väga suur.
Eesti on Ameerika Ühendriikide lähedane ja usaldusväärne liitlane. Me võtame oma NATO
kohustusi tõsiselt. Me ei ole jäänud ootama, et teised meie julgeoleku eest hoolitseksid. Alates
alliansiga liitumisest on Eesti sõdurid järjekindlalt kaitsnud teiste vabadust Afganistanis, Iraagis
ja hiljuti Kesk-Aafrika Vabariigis. Me eraldame piisavalt vahendeid kaitsele ja suurendame
järjepidevalt oma riigi kaitsevõimekust.

  

Me oleme Ameerika Ühendriikidele tänulikud oma sõdurite saatmise eest siia ja aktiivse
osalemise eest Balti õhuturbemissioonis. Teie kohalolek rõhutab NATO artikkel viie
usaldusväärsust. Kahtlemata on teie kahepoolne panus olnud eeskujuks ka teistele NATO
liitlastele. Jõuline ja nähtav liitlaste kohalolek Eestis on parim viis võimalikku agressiooni ära
hoida. Me ootame, et NATO homsel tippkohtumisel seda kinnitataks.
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Euroopas on kujunenud täiesti uus julgeolekuolukord ja meil on hea meel, et mitu tippkohtumise
dokumenti seda asjaolu kajastab. Me eeldame, et Walesis toimuval NATO tippkohtumisel
võetakse vastu valmisoleku tegevuskava, mis on liitlastele eelseisvatel aastatel julgeolekule ja
heidutusele suunatud praktiliste sammude ja meetmete kaudu juhisdokumendiks.

  

Mul on hea meel nentida, et peale tiheda kaitsekoostöö on meie kahepoolsed suhted tugevad
ka paljudes teistes valdkondades, nagu küberkaitse ja energiajulgeolek. Üleilmselt teeme
koostööd selleks, et edendada oma ühiseid väärtusi: demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi
põhimõtteid. Eesti on maailmas üks juhtivaid riike internetivabaduse ja e-riigi valdkonnas. Meie
liberaalne majandus pakub palju põnevaid võimalusi suuremaks kaubavahetuseks, koostööks ja
investeeringuteks.

  

Lubage mul veel kord tervitada president Obamat Eestis, Põhja-Euroopas, Euroopa ühes
jõukamas ja edukamas piirkonnas. Meie riikidel on ühised väärtused ja huvid ning ma olen
kindel, et üheskoos suudame tagada ühtse ja vaba Euroopa, kus valitseb rahu.
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