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President Toomas Hendrik Ilvese sõnul on Euroopa Liidu laienemise hoog raugenud ning
pärast Horvaatia ühinemist euroliiduga on järgmistel riikidel juba oluliselt raskem ühenduse
liikmeks saada.

"Horvaatia oli viimane riik, kes sai selle sulguva akna ees veel sisse, kuna nad alustasid
piisavalt vara oma läbirääkimisi. Horvaatiaga ei kehti see, mis käivitub kõikide järgmiste
laienemiste puhul," ütles Ilves intervjuus BNS-ile.

Horvaatiast saab Euroopa Liidu liikmesriik järgmise aasta 1. juulil, juhul kui kõik liikmesriigid on
selleks ajal Horvaatia liitumislepingu ratifitseerinud. Eesti riigikogu ratifitseeris Horvaatia
liitumisleppe septembris.

Ilves märkis, et järgmiste riikide Euroopa Liitu vastuvõtmisel kehtib juba nii Prantsusmaal kui ka
Saksamaal põhiseaduslik nõue korraldada rahvahääletus. "Seni ei ole see nii olnud, ühelgi
rahvahääletusel ei küsitud, kas Eesti lubatakse Euroopa Liitu," sõnas Ilves.

Riigipea nimetas vähetõenäoliseks, et arvestades praegust kriisi Euroopa Liidus, leiaks uute
liikmesriikide ühinemine rahvahääletustel nüüd poolehoidu.

Ta lisas, et kuna Euroopa Liidu liikmesriigid ei soovi enam uute liikmete arengu huvides raha
juurde panna vaid seda pigem oluliselt vähendada, siis hakkavad ilmselt ka kõige
idealistlikumad uued võimalikud liitujad mõtlema, kas nad tõesti tahavad ühenduse liikmeks
saada.

"Võib öelda, et Euroopa Liidu laienemine ei ole mitte ainult raugenud, vaid praegu vaadatakse
mõnedes ringkondades juba viimaste laienemiste peale ja küsitakse, kas need olid head või
mitte," nentis president.

Ilvese sõnul võib lohutuseks tõdeda, et selliste küsimuste kerkimisel saab alati tuua positiivse
näitena Eestit ja öelda, et Euroopa Liidu laienemine oli hea otsus.

1/2

"Ilves: uutel riikidel on väga raske saada Euroopa Liidu liikmeks", BNS
Reede, 14 Detsember 2012 16:12

"Aga uute laienemiste küsimused ei ole praegu tõepoolest päevakorras. See on samamoodi, et
kui sul maja põleb, siis ei hakka sa mõtlema selle peale, mida istutada aeda järgmisel suvel,"
tõdes Ilves.

Euroopa Liitu kuulub praegu 27 liikmesriiki. Eesti sai koos Läti, Leedu, Poola, Ungari, Tšehhi,
Slovakkia, Sloveenia, Malta ja Küprosega Euroopa Liidu liikmeks 2004. aastal. 2007. aastal
ühinesid Euroopa Liiduga Rumeenia ja Bulgaaria.

Lisaks tõenäolisele järgmisele liitujale Horvaatiale on Euroopa Liidu kandidaatriigid Türgi,
Makedoonia, Island, Montenegro ja Serbia.
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