President Ilves: Eesti ja Ungari jagavad ühiseid väärtusi
Esmaspäev, 05 Oktoober 2009 21:01

“Eesti ja Ungari riikide ning rahvaste vahelised suhted on olnud head ja tihedad läbi aegade,”
ütles president Toomas Hendrik Ilves täna Budapestis, alustades riigivisiiti Ungarisse.

Kohtumisel Ungari presidendi László Sólyom’iga tõdesid riigipead, et Eesti ja Ungari jagavad
sarnaseid välispoliitilisi prioriteete, mis on loonud soodsad tingimused koostööks nii Euroopa
Liidus kui ka NATOs.

Riigipead avaldasid head meelt Iiri referendumi tulemuste üle Lissaboni lepingu toetuseks ning
rõhutasid, et nii Eesti kui Ungari toetavad tugevalt Euroopa Liidu edasist laienemist, sealhulgas
Balkani-riikide osas. President Ilves sõidab järgmisel nädalal visiidile Serbiasse ja
Makedooniasse, eesmärgiga kaasa aidata Euroopa Liidu Balkani-suunalisele laienemise
läbirääkimistele.

Olulise teemana tõstatas president Ilves kohtumisel Euroopa Liidu IT-süsteemide agentuuri
küsimuse, Ilvese sõnul on Eesti huvitatud kandideerimisest selle agentuuri asukohamaaks.
“Olime Ungari presidendiga ühel meelel, et sellise agentuuri järele on vajadus,” märkis ta.

Kõneldes NATOst, märgiti vajadust alliansi uue strateegilise kontseptsiooni järele. “See aga
tähendab, et uute ja vanade ohtude käsitlemisel peab valitsema tasakaal,” sõnas president
Ilves. “Uute ohtude määratlemine ei tähenda, et vana on kadunud.”

President Ilves kohtus täna ka peaminister György Gordon Bajnai, parlamendi spiiker Béla
Katona ning opositsioonipartei FIDESZ liidri Viktor Orban’iga.

Pikemalt käsitleti neil kohtumistel Eesti ja Ungari majandusküsimusi. Nenditi, et globaalne
majanduskriis on valusalt tabanud mõlemat riiki. Eeskätt on selle põhjuseks eksport-turgude
kadumine – nii Eesti kui Ungari majandused on tugevalt ekspordile orienteeritud. “Eesti
peamiseks eesmärgiks majanduskriisi ületamisel on liitumine eurotsooniga,” toonitas president
Ilves.
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Arutati ka energiajulgeoleku küsimusi. “On selge, et Euroopa Liit vajab ühtset energiapoliitikat.
Selle eelduseks on nii energiaallikate, energia päritolumaade ja tarnijate mitmekesistamine kui
ka -turgude liberaliseerimine,” rõhutas president Ilves. Riigipea lisa, et Eesti ootab Ungari EL
eesistumisperioodilt aastal 2011 olulist panust EL ühtse energiapoliitika kujundamisel.

Afganistanis on Eesti ja Ungari otsustanud jätkata aktiivset osalemist, sealjuures tuleb president
Ilvese hinnangul julgeoleku tagamise kõrval üha enam tähelepanu pöörata tsiviil-missioonidele.

Eesti ja Ungari teevad tihedat koostööd ka soome-ugri rahvaste kultuuri ja identiteedi
säilitamisel. Sellele peaks märkimisväärselt kaasa aitama täna Eesti ja Ungari
haridusministeeriumide poolt allkirjastatud koostööprogramm aastateks 2010-2012, mis näeb
ette aktiivset üliõpilaste ja õppejõudude vahetust Eesti ja Ungari ülikoolide vahel.

President Ilvese riigivisiit jätkus täna külaskäiguga Budapesti ELTE ülikooli. Lisaks asetas
riigipea pärjad Ungari rahvuskangelaste monumendile ning 1956. aasta ülestõusu ohvrite
memoriaalile.

Homme külastab Eesti riigipea Budapesti Corvinuse ülikooli ning kohtub Tartu sõpruslinna –
Veszpremi – linnapeaga.

Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229
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