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6. τονίζει ότι η ανανεωµένη πολιτική 
πρέπει να διαθέτει περισσότερο 

στρατηγικό χαρακτήρα, πιο συγκεκριµένη 

εστίαση, να είναι ευέλικτη και συνεκτική 

και να βασίζεται σε πολιτικά κίνητρα· 
καλεί την ΕΕ να καθορίσει ένα σαφές 

πολιτικό όραµα σχετικά µε την ΕΠΓ, και 

να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στις δικές της 

πολιτικές προτεραιότητες στις ανατολικές 

και νότιες γειτονικές χώρες, λαµβάνοντας 

υπόψη τις διάφορες προκλήσεις που 

αντιµετωπίζουν οι χώρες της κάθε 

περιοχής, καθώς και τις διαφορετικές 

επιδιώξεις και πολιτικές φιλοδοξίες τους· 
φρονεί ότι η ανατολική εταιρική σχέση και 

η εταιρική σχέση µε τις χώρες της 

Μεσογείου έχουν καθοριστική σηµασία· 
ζητεί τον διορισµό ειδικών εντεταλµένων 
για την Ανατολή και τον Νότο, µε 
καθήκον τον πολιτικό συντονισµό της 
αναθεωρηµένης πολιτικής και τη 

συµµετοχή τους σε όλες τις δράσεις που 
αναπτύσσει η ΕΕ στη γειτονική περιοχή· 

6. τονίζει ότι η ανανεωµένη πολιτική 
πρέπει να διαθέτει περισσότερο 

στρατηγικό χαρακτήρα, πιο συγκεκριµένη 

εστίαση, να είναι ευέλικτη και συνεκτική 

και να βασίζεται σε πολιτικά κίνητρα· 
καλεί την ΕΕ να καθορίσει ένα σαφές 

πολιτικό όραµα σχετικά µε την ΕΠΓ, και 

να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στις δικές της 

πολιτικές προτεραιότητες στις ανατολικές 

και νότιες γειτονικές χώρες, λαµβάνοντας 

υπόψη τις διάφορες προκλήσεις που 

αντιµετωπίζουν οι χώρες της κάθε 

περιοχής, καθώς και τις διαφορετικές 

επιδιώξεις και πολιτικές φιλοδοξίες τους· 
φρονεί ότι η ανατολική εταιρική σχέση και 

η εταιρική σχέση µε τις χώρες της 

Μεσογείου έχουν καθοριστική σηµασία· 
καλεί τον Επίτροπο για την Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας και τις 
διαπραγµατεύσεις για την διεύρυνση να 
ορίσει σαφείς αρµοδιότητες για την 
Ανατολή και τον Νότο, και συγκεκριµένα 
τον πολιτικό συντονισµό της 

αναθεωρηµένης πολιτικής και τη 

συµµετοχή σε όλες τις δράσεις που 

αναπτύσσει η ΕΕ στη γειτονική περιοχή· 
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  7α. καλεί την Ύπατη 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να αναπτύξει 
προτάσεις για συνεργασία των χωρών της 
περιοχής της γειτονίας µε βάση το 
µοντέλο του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου, οι οποίες θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν περαιτέρω βήµα στην 
ευρωπαϊκή προοπτική τους, να 
βασίζονται στην ενίσχυση της ένταξης 
στον χώρο της ΕΕ όσον αφορά τις 
ελευθερίες και την πλήρη ολοκλήρωση 
στο εσωτερικό της κοινής αγοράς και να 
περιλαµβάνουν επίσης στενότερη 
συνεργασία στον τοµέα της Κοινής 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)· 
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