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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αξιολόγηση και τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τις σχέσεις 
της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

(2013/2149 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– Ý÷ïíôáò õðüøç ôçí åêêßíçóç ôçò ÁíáôïëéêÞò ÅôáéñéêÞò Ó÷Ýóçò óôçí ÐñÜãá óôéò 7 
ÌáÀïõ 2009,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της Βαρσοβίας που 
πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2011,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής του Βίλνιους που 
πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2013,

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2003 με τίτλο 
«Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με τους γείτονές μας 
στα ανατολικά και νότια σύνορά μας» (COM(2003)0104), της 12ης Μαΐου 2004 με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας – έγγραφο στρατηγικής» (COM(2004)0373), της 4ης 
Δεκεμβρίου 2006 με τίτλο «Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» 
(COM(2006)0726), της 5ης Δεκεμβρίου 2007 με τίτλο «Μία ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας» (COM(2007)0774), της 3ης Δεκεμβρίου 2008 με τίτλο «Ανατολική Εταιρική 
Σχέση» (COM(2008)0823), και της 12ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Απολογισμός της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» (COM(2010)0207),

– έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 20ής Μαρτίου 
2013 με τίτλο «Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: προσπάθειες για μια ισχυρότερη εταιρική 
σχέση (JOIN(2013)0004) και της 25ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια 
γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 26ης 
Ιουλίου 2010 και της 20ής Ιουνίου 2011 για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ) και 
της 18ης και 19ης Νοεμβρίου 2013 για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, καθώς και τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων /Εμπορίου της 26ης 
Σεπτεμβρίου 2011 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2013,

– έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 15ης Μαΐου 
2012 με τίτλο «Ανατολική εταιρική σχέση: Ένας οδικός χάρτης για τη σύνοδο κορυφής 
του φθινοπώρου 2013» (JOIN(2012)0013) και «Αποτελέσματα της νέας Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας» (JOIN(2012)0014), καθώς και τα κοινά συνοδευτικά έγγραφα 
εργασίας των υπηρεσιών της 20ής Μαρτίου 2013 («Regional reports» (Περιφερειακές 
εκθέσεις), SWD(2013)0085 και 0086),

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ευρωπαϊκή 
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πολιτική γειτονίας: προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης. Θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις προόδου του 20121, της 14ης Δεκεμβρίου 2011 
σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας2 και της 7ης Απριλίου 
2011 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Ανατολική 
Διάσταση3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), και ιδίως η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση, αποσκοπεί στη διάδοση των αξιών και των ιδεών των ιδρυτών της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση απευθύνεται σε ευρωπαϊκές χώρες 
και ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των κοινωνιών των χωρών εταίρων· 

Γ. ëáìâÜíïíôáò õðüøç üôé ïé ÷þñåò ôçò ÁíáôïëéêÞò ÅôáéñéêÞò Ó÷Ýóçò Ý÷ïõí âáèéÜ 
ñéæùìÝíåò åõñùðáúêÝò öéëïäïîßåò êáé åîáêïëïõèïýí íá âñßóêïíôáé óôï äýóêïëï óôÜäéï ôçò 
ìåôåîÝëéîçò Ýðåéôá áðü äåêáåôßåò áíÜðôõîçò ìåô' åìðïäßùí õðü ôï êáèåóôþò ôçò 
Å.Ó.Ó.Ä.·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα δυναμική στις σχέσεις με τους ανατολικούς εταίρους 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ενθαρρυνθούν οι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης να καταβάλουν προσπάθειες για περαιτέρω δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση θα πρέπει να προωθεί την 
ανθρωπιστική, την οικονομική, την κοινωνική και την πολιτιστική διάσταση της 
συνεργασίας·

ΣΤ.ëáìâÜíïíôáò õðüøç üôé ïé ðñüóöáôåò åîåëßîåéò óôéò ÷þñåò ôçò ÁíáôïëéêÞò ÅôáéñéêÞò 
Ó÷Ýóçò êáé ïé ó÷Ýóåéò ôïõò ìå ôçí ÅÅ áðïôåëïýí Ýíäåéîç üôé ç ÅÅ åîáêïëïõèåß íá ìçí 
èåùñåßôáé ùò ç ìïíáäéêÞ åíáëëáêôéêÞ ðïëéôéêÞ 

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, που 
συνίστανται στο πολιτικό πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των 
ανατολικών εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης 
ευθυνών και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία 
και σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των χωρών εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, τη 
σύσταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης EURONEST και άλλων πλατφορμών 
συνεργασίας, όπως το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και το συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών στην Ανατολική Ευρώπη 
(Eastern Europe Initiatives Congress)· óçìåéþíåé, ùóôüóï, üôé ïé ðñüóöáôåò åîåëßîåéò óå 
ïñéóìÝíåò ÷þñåò ôçò ÁíáôïëéêÞò ÅôáéñéêÞò Ó÷Ýóçò åöéóôïýí ôçí ðñïóï÷Þ åðß ôïõ 
ãåãïíüôïò üôé ç ðïëéôéêÞ äéáäéêáóßá åßíáé åýèñáõóôç·

                                               
1 Êåßìåíá ðïõ åãêñßèçêáí, P7_TA(2013)0446.
2 EE C 168 E ôçò 14.06.13, ó. 26.
3 EE C 296 E ôçò 2.10.2012, ó. 105.
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2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται νέα ώθηση και 
ένα ξεκάθαρο όραμα όσον αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο εστιάζοντας στην 
πολιτική συνεργασία, αλλά έχοντας επίσης ως στόχο τη σύνδεση των κοινωνιών των 
χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, και ως εκ τούτου καλεί την ΕΕ να 
δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη θέσπιση καθεστώτων απαλλαγής από την υποχρέωση 
θεώρησης, να επενδύσει στους νέους και στους μελλοντικούς ηγέτες, και να εστιάσει 
στον τομέα της ενέργειας· 

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη θέσπιση 
καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η 
ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των κοινωνιών και ότι απαιτούνται περισσότερες 
προσπάθειες στον εν λόγω τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση της συνεργασίας στον 
τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στο γεγονός ότι το σχέδιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης αφορά περισσότερο 
τις κοινωνίες παρά τις αρχές· 

4. επισημαίνει τη σημασία της επένδυσης στους νέους και στους μελλοντικούς ηγέτες μέσω 
της πλήρους αξιοποίησης των ευκαιριών για υποτροφίες στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Erasmus για όλους» για την ενίσχυση των ανταλλαγών σπουδαστών μεταξύ των χωρών 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και μέσω της 
ίδρυσης ενός Πανεπιστημίου Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και του Ευρωπαϊκού 
Κολεγίου Εύξεινου Πόντου, τα οποία θα παρέχουν εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου 
και στόχος τους θα είναι η εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών από χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και τα κράτη μέλη της ΕΕ·

5. ζητεί τη διοργάνωση περισσότερων σχολικών ανταλλαγών μεταξύ των κρατών μελών της 
ΕΕ και των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και θεωρεί ότι για τον σκοπό αυτό 
θα πρέπει να διατεθεί ειδική χρηματοδότηση·

6. ôïíßæåé ôçí áíÜãêç åíßó÷õóçò ôçò óõíåñãáóßáò ôùí íÝùí óôï ðëáßóéï ôïõ Ðáñáèýñïõ ãéá 
ôç Íåïëáßá ôçò ÁíáôïëéêÞò ÅôáéñéêÞò Ó÷Ýóçò ðïõ åíôÜóóåôáé óôï ðñüãñáììá «Íåïëáßá óå 
äñÜóç», ìå óôü÷ï ôçí ðñïþèçóç ôçò åíåñãïý óõììåôï÷Þò ôùí íÝùí ðïëéôþí óôá êïéíÜ, ôçí 
áíÜðôõîç ôçò áëëçëåããýçò êáé ôçí ðñïþèçóç ôçò áíåêôéêüôçôáò ìåôáîý ôùí íÝùí· 

7. õðïãñáììßæåé ôç óçìáóßá íá áðïäïèåß ðåñéóóüôåñç ðñïóï÷Þ óôçí åíïðïßçóç ôïõ åíåñãåéáêïý
ôïìÝá, ç ïðïßá áðïôåëåß ìßá áðü ôéò âáóéêÝò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôïí åêóõã÷ñïíéóìü ôçò 
ïéêïíïìßáò, êáé ôç ÷Üñáîç óôñáôçãéêþí óôïí ôïìÝá ôçò åíÝñãåéáò óýìöùíá ìå ôéò 
õðï÷ñåþóåéò ôçò ÅõñùðáúêÞò Êïéíüôçôáò ÅíÝñãåéáò· æçôåß ôç óõíÝ÷éóç ôùí 
ìåôáññõèìßóåùí óôçí áãïñÜ öõóéêïý áåñßïõ êáé çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò êáé ôçí åîáóöÜëéóç 
åðáñêïýò ìåñéäßïõ åíÝñãåéáò áðü áíáíåþóéìåò ðçãÝò·

8. σημειώνει ότι έχουν προκύψει δυσκολίες όσον αφορά την προώθηση και την εφαρμογή 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και τονίζει ότι η δέσμευση της ΕΕ δεν θα πρέπει να 
περιοριστεί στον πολιτικό διάλογο, αλλά να επεκταθεί και σε έναν κοινωνικό, οικονομικό 
και πολιτιστικό διάλογο·

9. ζητεί την υιοθέτηση μιας περισσότερο εξατομικευμένης προσέγγισης για τις χώρες 
εταίρους, εφαρμόζοντας την αρχή της διαφοροποίησης και αξιολογώντας την πρόοδο 
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κάθε χώρας εταίρου βάσει σαφών δεικτών αναφοράς και των επιδόσεών της, αλλά 
πάντοτε σε ένα συνολικό συντονιστικό πλαίσιο· 

10. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη κοινής κατανόησης όσον αφορά την ουσία 
της συνεργασίας, δεδομένου ότι η ΕΕ τείνει να εστιάζει στην ετοιμότητα των χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης να υιοθετήσουν το κοινοτικό κεκτημένο και τις κοινοτικές 
αξίες, ενώ οι χώρες εταίροι εξετάζουν τις αμοιβαίες σχέσεις τους με γνώμονα τα οφέλη 
και τις ζημίες· óçìåéþíåé üôé ç ÅÅ áíôéìåôùðßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ùò äùñçôÞò êáé ïé 
÷þñåò åôáßñïé ùò äéêáéïý÷ïé, åíþ üëïé èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí áõôüí ôïí äéôôü ñüëï·

11. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν δείχνουν όλα τα κράτη μέλη το ίδιο 
ενδιαφέρον για τις σχέσεις με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και τις 
εξελίξεις που σημειώνονται σε αυτές· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη 
συνεννόησης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη γεωπολιτική σημασία της 
συνεργασίας και της υιοθέτησης κοινής στάσης σε ορισμένα ζητήματα·

12. εκφράζει επίσης τη λύπη του για την περιορισμένη επιθυμία των χωρών εταίρων της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης να αποστείλουν ένα κοινό μήνυμα και να καταβάλουν 
κοινές προσπάθειες όσον αφορά την ΕΕ·

13. τονίζει ότι περισσότερες προσπάθειες θα πρέπει να καταβληθούν για την ανταλλαγή 
εμπειριών από δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες και όχι για την επιβολή των 
προτύπων της ΕΕ, καθώς και για την αναγνώριση της μοναδικότητας κάθε χώρας και για 
την επισήμανση της ισοτιμίας των εταίρων και των πιθανών αμοιβαίων οφελών· 

14. ζητεί, κατά περίπτωση, τη σύναψη και την εφαρμογή συμφωνιών σύνδεσης με τις χώρες 
εταίρους με στόχο την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, και της 
καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και τη στήριξη της οικοδόμησης και του 
εκσυγχρονισμού των οικονομιών των εταίρων και της θέσπισης νομοθεσίας ευνοϊκής για 
τις επιχειρήσεις·

15. υπενθυμίζει ότι οι στόχοι της συνεργασίας με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη στενότερης στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η ενίσχυση των 
επαφών μεταξύ των λαών της ΕΕ και των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η 
δημιουργία δικτύων κοινωνικών δεσμών με στόχο την περαιτέρω ολοκλήρωση και η 
στήριξη του εκσυγχρονισμού και του φιλοευρωπαϊκού προσανατολισμού πέραν της απλής 
σταθεροποίησης·

16. ενθαρρύνει τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των χωρών εταίρων και την προώθηση της 
σταθερότητας και της οικοδόμησης πολυμερούς εμπιστοσύνης·

17. θεωρεί ότι τα μέσα συνεργασίας θα πρέπει να καθοριστούν με ακρίβεια, λαμβάνοντας 
υπόψη τα διαθέσιμα μέσα και προγράμματα και δίνοντας έμφαση ιδίως στις εκπαιδευτικές 
και ακαδημαϊκές ανταλλαγές· æçôåß ôçí ðáñï÷Þ ðñüóèåôùí ÷ñçìáôïäïôéêþí ðüñùí ãéá ôçí 
åöáñìïãÞ ôçò ÁíáôïëéêÞò ÅôáéñéêÞò Ó÷Ýóçò êáé ôç óôÞñéîç ôùí ìåôáññõèìßóåùí, ôùí 
åìâëçìáôéêþí ðñùôïâïõëéþí êáé ôùí Ýñãùí· ζητεί την πλήρη συμμετοχή των χωρών εταίρων 
στα προγράμματα της Ένωσης·
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18. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση των δικαστικών συστημάτων στις χώρες εταίρους, με στόχο 
την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των δικαστών, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα·

19. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας με στόχο την 
πρόοδο του σχεδίου της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, μεταξύ άλλων μέσω της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με την πολυπλοκότητα των οικονομικών προβλημάτων, της 
προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης στον δημοσιονομικό τομέα, της υιοθέτησης μιας 
τομεακής προσέγγισης, της ενθάρρυνσης της θέσπισης νομοθεσίας που θα ευνοεί την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ και της προώθησης των εταιρικών σχέσεων των επιχειρήσεων της 
ΕΕ και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

20. θεωρεί, επιπλέον, ότι η προώθηση κοινών δραστηριοτήτων με άλλους στρατηγικούς 
εταίρους και της συνεργασίας σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς θα είναι 
επωφελής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· 

21. ôïíßæåé ôçí áíÜãêç ðñïþèçóçò ôçò áíÜðôõîçò êïéíùíéêþí êáé ðïëéôéóôéêþí äåóìþí, èÝôïíôáò 
êáôÜ ôïí ôñüðï áõôü óå åöáñìïãÞ ôï ìüôï ôçò ÅÅ «ÅíùìÝíç óôçí ðïëõìïñößá»·

22. επισημαίνει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
ενδυναμώνοντας την κοινωνία των πολιτών·

23. θεωρεί ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των ανατολικών εταίρων, η 
ΕΕ δεν θα πρέπει να επιβάλει τη χρήση μίας μόνο γλώσσας στα κοινά έργα, αλλά θα 
πρέπει να προωθήσει την πολυγλωσσία, ιδίως στο πλαίσιο πρωτοβουλιών των τοπικών 
κυβερνήσεων, των πολιτών, καθώς και πρωτοβουλιών στον τομέα της εκπαίδευσης· 

24. åðéóçìáßíåé ôç óçìáóßá ôçò ðñïþèçóçò êáé ôçò óôÞñéîçò ôùí êïéíþí ðñïóðáèåéþí óôïõò 
ôïìåßò ôçò Ýñåõíáò êáé ôçò êáéíïôïìßáò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí ðñïãñáììÜôùí áíôáëëáãÞò 
óðïõäáóôþí, óå åéêïíéêÜ ðïëýãëùóóá Ýñãá, óôïí äéáðïëéôéóìéêü äéÜëïãï, ìÝóù êïéíþí 
êéíçìáôïãñáöéêþí ðáñáãùãþí êáé êïéíþí ðüñùí ãéá ôïí ôïìÝá ôçò ëïãïôå÷íéêÞò ìåôÜöñáóçò, 
êáé óôçí êïéíÞ Ýñåõíá ó÷åôéêÜ ìå ôçí êëçñïíïìéÜ ôïõ íáæéóìïý êáé ôïõ êïììïõíéóìïý êáé ôùí 
ïëïêëçñùôéêþí êáèåóôþôùí, êáèþò êáé ó÷åôéêÜ ìå ôçí êïéíÞ éóôïñßá ôçò Åõñþðçò·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης, την Επιτροπή των Περιφερειών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το παρόν έγγραφο που περιέχει προτάσεις για το μέλλον παρουσιάζεται σε μια συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή: εν μέσω της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, μετά τη σύνοδο κορυφής της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους και στο τέλος της περιόδου 2009-2014 της ΕΕ, 
και αποκτά έτσι αυξημένη σημασία. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
παρουσιάσει μια φιλόδοξη πρόταση που θα αντανακλά το ανοιχτό πνεύμα και τη δέσμευσή 
του για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Υπό την έννοια αυτή, η κρίση δεν θα 
πρέπει να δρα περιοριστικά, αλλά να αποτελεί μάλλον κίνητρο για μια θεώρηση που θα 
υπερβαίνει την απλή πολιτική δέσμευση και την εστίαση στους πολίτες των χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και θα επικεντρώνεται σε πολιτικές που θα έχουν απτά 
αποτελέσματα, όπως το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.  Η ΕΕ θα 
πρέπει επίσης να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στη νεολαία και στους νέους ηγέτες, 
διασφαλίζοντας μελλοντικά τον προσανατολισμό τους προς την ΕΕ. Επιπλέον, η ΕΕ θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στην ενεργειακή ασφάλεια και να συνεργαστεί με τους ανατολικούς 
της εταίρους για το θέμα αυτό. Το παρόν έγγραφο θα πρέπει να παράσχει κίνητρα για την 
υιοθέτηση μιας γενναίας πολιτικής προσέγγισης όσον αφορά την ανάπτυξη της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης, καθώς και να προλειάνει το έδαφος για την υλοποίηση των ιδεών μας.


