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Ühendriikide asepresident Joe Biden ütles reedel, et Balti riikide ja USA partnerlus ei ole mitte
kunagi varem olnud niivõrd aktiivne, vahendas Läti presidendi kantselei.

«Meie partnerlus ei ole mitte kunagi varem olnud niivõrd aktiivne. Eesti, Läti ja Leedu
väeüksused võitlesid Afganistanis rahvusvahelise koalitsiooni osana ameeriklastega õlg õla
kõrval. Leedu haaras initsiatiivi Ghori provintsi ülesehitusmissioonil. Balti riigid on Läti juhtimisel
taganud Põhja transpordikoridori toimimise ja kaubaveo Afganistani. Isegi majanduslikult
rasketel aegadel oli Eesti nende NATO liikmesriikide seas, kes investeerivad igal aastal kaks
protsenti oma SKPst kaitsekulutusteks,» rääkis Biden.

Tema sõnul sümboliseerivad Balti riikide 50 aastat eksiilis tegutsenud saatkonnad Washingtonis
kogu maailma pikaaegseid püüdlusi kolme riigi iseseisvuse ja vabaduse taastamise nimel.
Biden lisas, et USA president Barack Obama võtab Eesti, Läti ja Leedu presidendid Valges
Majas vastu kui liitlased NATOs, vabade rahvaste esindajad ning head sõbrad.

Asepresident tunnustas ka Balti riikide iseseisvuse taastamist ja majandusarengut. «Teie
teekond on erakordne. Balti rahvad, keda kunagi lahutas Euroopast raudne eesriie, on nüüd
taas Euroopa osaks. Leedu on Euroopa Liidu eesistuja. Läti liitub peagi euroalaga ja alustab
kõnelusi Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) liitumiseks. Eestis on välja
arendatud üks katvamaid internetivõrgustikke maailmas ning ta on tõusnud teerajajaks
e-valitsuse valdkonnas. Kõik kolm Balti riiki on Euroopa kõige kiiremini arenevate majanduste
seas,» sõnas kõrge diplomaat.

Biden märkis ka, et me elame muutunud maailmas ning USA valitsus küsib endalt, mida ta saab
ära teha Balti riikide heaks ning mida kõik riigid üheskoos saavad ära teha teineteise ja kogu
maailma inimeste heaks.

«USA senatis töötades avaldasin ma uhkusega toetust teie liitumisele NATO-ga. [...] Igal riigil
on õigus vabalt ise oma otsused langetada ja liitlasi valida,» rõhutas asepresident NATO
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tähtsust, lisades, et Ühendriikide valitsus võtab alliansis osalemist väga tõsiselt.

Diplomaat osutas ka Ühendriikide püüdlustele tihendada omavahelisi majandussidemeid:
«Suured USA ettevõtted investeerivad Balti riikidesse. USA ja Euroopa Liit arutavad praegu
olulist kokkulepet, millega edendada kaubandust ja soodustada majanduskasvu. Eurooplastele
kättesaadav kaubavalik laieneb ja Balti riikide ärimeeste jaoks avaneb parem ligipääs maailma
suurimale turule. Ühendriigid saavad jagada oma unikaalset kogemust energeetika vallas,»
rääkis Biden.

Artikkel Postimehe veebilehel .
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