
BUKARESTI 9 KOHTUMISE RIIGIPEADE DEKLARATSIOON 

(KOŠICE, 28. VEEBRUAR 2019) 

1. Meie – Bulgaaria, Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Tšehhi ja Ungari presidendid 
– oleme kogunenud Košicesse Bukaresti 9 kohtumisele/platvormile, pidamaks konsultatsioone 
ja dialoogi, et: 

- tähistada Põhja-Atlandi liidu 70. aastapäeva ja meie riikide NATO-liikmelisuse 20. ja 
15. aastapäeva; 

- kinnitada meie tugevat pühendumust kollektiivkaitsele, mis on põhineb solidaarsusel, ühisel 
vastutusel ja julgeoleku jagamatusel ning on sätestatud põhineva Washingtoni lepingu artiklis 5; 

- vahetada seisukohti  tänapäeva julgeolekuohtude ja väljakutsete ning nende leevendamise  
teemadel. 

Me hindame NATO peasekretäri kohalolu tänasel kohtumisel. 

2. Viimased 70 aastat on NATO olnud Euro-Atlandi piirkonna julgeoleku nurgakivi. NATO  jääb 
meie kollektiivkaitse ja transatlantilise dialoogi ainulaadseks raamistikuks ning omab 
asendamatut rolli meie väärtuste, kodanike ja territooriumite kaitsmisel. Kuulumine NATOsse on 
andnud meie rahvastele võimaluse püüelda oma eesmärkide poole, taganud ühiskonna 
majanduslikuks arenguks ja heaoluks vajaliku julgeoleku ja stabiilsuse, edendades samas 
visiooni terviklikust ja vabast Euroopast, kus valitseb rahu. Ühtlasi oleme tugevdanud oma 
riikide võimet  liitlaste kollektiivsesse kaitsesse panustamiseks. 

3. Täna oleme silmitsi praeguse põlvkonna kõige keerukamate julgeolekuprobleemidega. 360-
kraadise lähenemise vaimus peab NATO jätkuvalt olema valmis reageerima kõikidele ohtudele 
ja väljakutsetele, kus need ka ei tekiks. Seepärast on meil igati põhjust Allianssi veelgi 
tugevdada ja tagada, et atlandiülene side jääks sama tugevaks ja tõhusaks, nagu alati. Töötame 
otsusekindlalt selle eesmärgi saavutamise nimel, muu hulgas kohustudes kulutama kaitsele 2% 
SKPst, kaasajastades oma riigikaitset ja osaledes operatsioonides. Tervitame ja toetame 
Ameerika Ühendriikide ja Kanada tugevdatud sõjalist kohaolu Euroopas, eelkõige NATO 
idatiival. 

4. Oleme silmitsi keerukate, sageli ettearvamatute ja kõikidest suundadest tulenevate ohtude ja 
väljakutsetega. Ükski riik ei saa nendega täielikult üksinda toime tulla. Need ulatuvad 
tavarelvastuse alastest  ja hübriidohtudest, sh küberohtudest, terrorismi, piirkondliku 
ebastabiilsuse, korrapäratu rände, massihävitusrelvade leviku ja meie energiajulgeoleku vastu 
suunatud ohtudeni. Seisame silmitsi desinformatsiooni ja propaganda intensiivse kasutamisega. 
Hägustumas on sõjalise ja mittesõjalise sõjapidamise traditsioonilised eraldusjooned. 

5. Täna oleme praeguste julgeolekuväljakutsetega toimetulekuks paremini valmis. Meie riigid 
panustavad liidu kohanemisse. Liitlaste ühtsuse, solidaarsuse ja õiglase koormajagamise 
vaimus rõhutame NATO jätkuva suurendatud kohaloleku tähtsust Läänemerest Musta mereni, 
samuti muid initsiatiive, millede eesmärk on tugevdada meie võimet kaitsta oma kodanikke ja 
territooriumi osana liitlaste kollektiivsest jõupingutusest NATO heidutuse ja kaitse tugevdamisel. 
Tunnustame ka tegevust vastavatel NATO missioonidel, sealhulgas rahule ja leppimisele 
suunatud Afganistani missioonil. 

6. Oleme endiselt eriliselt  mures Ida-Ukrainas jätkuva konflikti ja hiljutiste pingete pärast Aasovi ja 
Mustal merel, mis tulenevad Krimmi ebaseaduslikust ja õigusvastasest annekteerimisest ja 
Vene sõjalise kohalolu suurendamisest. See on järjekordne näide Venemaa poolsest 
rahvusvahelise õiguse rikkumisest, konfrontatsioonilisest käitumisest ning sõjalistest ja 
mittesõjalistestest sammudest oma geopoliitiliste eesmärkide saavutamiseks , mille hulka 
kuulub ka Kertši väina silla rajamine. Kõik see nõuab Alliansilt veelgi ühtsemat ja 
strateegilisemat lähenemist. Oleme sügavalt mures ka keskmaa tuumarelvastuse piiramise 
leppe Venemaa-poolse olulise rikkumise ning selle leppe täieliku ja kontrollitava täitmise juurde 



mittenaasmise pärast, mis viis leppe peatamise ja Ameerika Ühendriikide 
väljaastumisavalduseni. Jätkame vajalike sammude astumist Alliansis, et tagada NATO 
heidutus- ja kaitsehoiaku usutavus ja efektiivsus ning oleme kindlalt pühendunud tulemuslikule 
rahvusvahelisele relvastuskontrollile, desarmeerimisele ja tuumarelvade leviku piiramisele. 

7. Kinnitame oma toetust NATO  Venemaa poliitikale , mille aluseks on tugev heidutus ja kaitse 
ning Walesi tippkohtumisel kokku lepitud avatus dialoogile, et vältida arusaamatusi, 
valearvestusi ja soovimatut eskalatsiooni. 

8. Meie riikide NATO-liikmelisuse aastapäevad tuletavad meelde, kui määrava tähtsusega on 
NATO avatud uste poliitika olnud tema liikmete julgeoleku suurendamisel, Euroopa rahumeelsel 
taasühendamisel ja kogu Euro-Atlandi piirkonna stabiilsuse tagamisel. Toetame jätkuvalt NATO 
edasist laienemist kooskõlas Washingtoni lepingu 10. artikliga. Tervitame hiljutist 
liitumisprotokolli allkirjastamist ja ootame Põhja-Makedoonia Vabariigi saamist NATO 
kolmekümnendaks liikmeks. 

9. Oleme pühendunud Alliansi jaoks strateegilist huvi pakkuvale Lääne-Balkani julgeolekule ja 
stabiilsusele ning jätkame poliitilist dialoogi ja praktilist koostööd selle piirkonna partneritega. 
Kordame ka oma kindlat toetust Ukraina, Georgia ja Moldova Vabariigi territoriaalsele 
terviklikkusele ja suveräänsusele nende rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Euroopa ja Euro-
Atlandi püüdlusi jätkates saavad need riigid ka meilt toetust selleks, et suurendada 
vastupanuvõimet igasuguse välise sekkumise suhtes. Samas kordame, et reforme tuleks viia 
läbi demokraatlikke väärtusi, õigusriigi põhimõtteid ja inimõigusi austades ning täielikult nende 
riikide poolt võetud rahvusvahelisi lubadusi ja kohustusi järgides. 

10. Usume, et tugevam NATO ja Euroopa Liit tugevdavad teineteist vastastikku. Koos suudavad 
nad paremini tagada julgeolekut ja rahu Euroopas, meie naabruskonnas ja kaugemal. Toetame 
Euroopa Liidu suuremat rolli julgeolekus ja kaitses läbi vastava valdkonna algatuste täielikus 
vastastikuses koostöös ja sünergias NATOga. Soovime tugevdada NATO-EL-i strateegilist 
partnerlust ja koostööd. 

11. Ootame NATO liidrite detsembrikuist Londoni kohtumist, mis võimaldab meil hinnata Walesis, 
Varssavis ja Brüsselis tehtud otsuste täitmist ja edendada Alliansi  kohanemist meie ees 
seisvate julgeolekuohtude ja väljakutsetega. Jääme pühendunuks “Bukaresti 9“ kohtumiste 
jätkamisele, mis on dialoogi- ja koostööplatvormiks mis võimaldab  meil üksteisega 
konsulteerida, edendada ühiseid lähenemisviise ja panustada Euro-Atlandi julgeolekusse. 


