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Rumeenia ja Poola riigipeade kutsel Bukarestis kogunenud Kesk- ja Ida-Euroopa üheksa NATO
liitlase presidendid rõhutasid ühisavalduses "Liitlaste solidaarsus ja jagatud vastutus", et meie
kõigi julgeolekule on tähtis solidaarsusele ja kollektiivkaitsele tuginev NATO ning kindel
Atlandi-ülene side, mille alus on ühine julgeolekuruum, vastutuse õiglane jagamine, solidaarsus.

      

Bukarestis kohtusid Bulgaaria, Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Tšehhi ja Ungari
liidrid.

  

Eesti riigipea Toomas Hendrik Ilvese sõnul mahub meid ümbritsevasse julgeolekupilti nii Krimmi
annekteerimine ja Venemaa agressiivsus Ukrainas, ISIL, Süüria sõjateatris toimuv kui ka
Euroopa Liidu ja meie mitme naabri ühtsust kompav rändekriis, mis on toonud mitmes riigis
esile äärmuslikud ja populistlikud poliitilised parteid.

  

"Selle kõigega – nii idast kui ka lõunast lähtuvate ohtudega – toime tulemiseks vajame liitlaste
ühtset tegutsemist, solidaarsust ja vastutustunnet," sõnas president Ilves.

  

"Me ei jaga NATO-t ida- ja lääneliitlasteks, sest soovime ju sellist ühte ja tugevat NATO-t, kes
suudab tegeleda kõigi ohtude ja väljakutsetega, mis puudutavad inimesi alliansi ükskõik millises
osas," rõhutas Eesti riigipea.

  

Ta pidas oluliseks, et NATO Varssavi tippkohtumine juulis 2016 tõstaks alliansi jaoks esikohale
just heidutuse, mis tähendab ka liitlaste roteeruvaid üksuseid ja eelpaigutatud
relvastust-varustust NATO idatiival, praegustele ohtudele vastavaid ühisõppusi.

  

"Heidutus ongi meie usutav poliitika, millele peab NATO toetuma, seistes kõigi liitlaste eest,"
ütles president Ilves.

  

Ta toetas jätkuvalt NATO avatud uste lähenemist kui võimalust suurendada stabiilsuse ja
julgeoleku vööndit ning NATO ja Euroopa Liidu senisest tihedamat koostööd Euroopat
puudutavate julgeolekumurede lahendamisel.
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"Bukaresti kohtumine – sisuline arutelu, mis kohati sarnanes ajurünnakule – näitas, et me kõik
saame ühtemoodi aru piirkonna ohtudest ja muredest ning meid liidab otsustavus neile ka
ühiselt vastu astuda," tõdes Eesti riigipea, tunnustades Rumeenia ja Poola presidente Klaus
Iohannist ja Andrzej Dudat selle kohtumise algatamise eest.

  

"Me oleme ka üksmeelsed vajalike sammude osas, sealhulgas kaitsekulude tõstmises kahe
protsendini SKT-st või vähemalt sinna lähedale," lisas president Ilves.

  

"NATO eelmine tippkohtumine Walesis oli alliansile esimene samm muutunud
julgeolekuolukorrale vastu astumisel, Varssavi tippkohtumine aga peab olema selle kõige
mõjukas ja usutav edasiarendamine, kus võetakse vastu tõesti olulised otsused, mis muudavad
Atlandi-ülese ühise julgeolekuruumi kindlamaks," sõnas president Ilves.

  

Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
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