President Ilves: Põhja-Euroopa võiks olla Euroopa tulevikulahenduste katsetaja ja eestvedaja
Teisipäev, 08 Mai 2012 18:07

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves kohtus täna Kopenhaagenis Taani parlamendi
juhataja Mogens Lykketoftiga ning esines Taani Välispoliitika Instituudi kutsel
parlamendihoones Euroopa-teemalise kõnega.

President Ilves ja spiiker Lykketoft puudutasid oma vestluses põgusalt Euroopa majandus- ja
finantskriisi temaatikat.

"Nii Taani kui Eesti on aastaid järginud vastutustundlikku eelarvepoliitikat ning tulnud
tagasilöökidega toime. Eestis kehtib euro, Taanis kroon. Selle asemel, et süüdistada Euroopa
eelarve- ja majandusraskustes eurot, tasuks vaadelda neid põhjusi, miks osad riigid – kehtigu
seal euro või mitte – on pankroti lävel ja teised mitte. Eesti ja Taani, aga ka enamik teisi
Läänemerd ümbritsevatest Euroopa Liidu liikmesriikidest saavad olla teistele eeskujuks, kuidas
kriise ennetada ja neist kiiresti toibuda," ütles president Ilves.

Õhtul pidas president Taani parlamendihoones pikema kõne Euroopa tulevikust, käsitledes
selles niinimetatud uute ja vanade liikmesriikide teemat neljandat aastat vältava majanduskriisi
kontekstis.

"Muidugi tuleb meil esmalt hakkama saada praeguse finantskriisiga Kreekas ja teistes
raskustesse sattunud riikides. Ent keskpikas perspektiivis tuleb läbi arutada need
põhimõttelised alused, mille raamides Euroopa toimib. Minu meelest seisneb tuleviku-Euroopa
ainus eelis nutikatel ja kõrget lisaväärtust võimaldavates lahendustes, mille tarvis tuleb praegu
panustada innovatsiooni, haridusse ja vabasse konkurentsi. Põhja-Euroopa võiks siin end
kehtestada regionaalse eeskujuna," lisas Eesti president.

Täna ennelõunal kohtus president Ilves Läänemere Arengufoorumi juhatuse esimehe Hans
Skov Christenseni ja tegevdirektor Hans Braskiga, et arutada Euroopa Liidu Läänemere
strateegia hetkeseisu ja võimalikke koostöövaldkondi.

President Ilves peatus pikemalt eile esitletud Euroopa Liidu e-tervise raportil, mille ettepanekute
ellurakendamist tasukski esmalt kaaluda Läänemere strateegia raamides. "Meie IT-teadlikkus ja
valmisolek peaksid võimaldama sõlmida riikidevahelisi kokkuleppeid terviseandmete vabaks
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liikumiseks. Kui vastav õigusruum on loodud, siis saaks Taani ettevõtja pöörduda vajadusel
arsti poole Tallinnas ja Eesti üliõpilane Kopenhaagenis. Patsiendi ID-kaardi ja vastavate
IT-rakenduste abil saab arst mistahes ajahetkel teada vajaliku informatsiooni abivajaja seisundi,
näiteks varem kasutatud ravimite, verenäitajate ja röntgenülesvõtete kohta, mis lubaksid
täiendava aja- ja rahakuluta langetada arstil otsus edasise ravi kohta," selgitas president Ilves.

Riigipea naaseb kahepäevaselt töövisiidilt Taani Kuningriiki Eestisse täna, teisipäeva hilisõhtul.

Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229
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