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КРАТКА ОБОСНОВКА

Науката и технологиите са едни от най-динамично развиващите се сектори на 
сътрудничество между Европейския съюз и Русия и това се основава на общи интереси 
в сферата на насърчаването на иновациите и икономическата конкурентоспособност. 
Близкото сътрудничество в областта на изследователската дейност и технологиите, 
подкрепено със солиден опит в съвместни проекти и други общи дейности, е ключов 
елемент от стратегическото партньорство между ЕС и Русия и допринася за постигане 
на целите на партньорството за модернизация.

Правната рамка за сътрудничество е установена със Споразумението за научно и 
техническо сътрудничество между ЕС и Русия, сключено през 2000 г. и подновено за 
срок от пет години с Решение 2009/313/ЕО от 30 март 2009 г.

Предложеното решение за удължаване на споразумението за още пет години в 
настоящия му вид ще позволи на ЕС и Русия да задълбочат още повече двустранните 
отношения в сферата на науката и технологиите.

Подновяването на Споразумението за научно и техническо сътрудничество е също така 
от голяма важност в контекста на продължаващите преговори за споразумение за 
визови облекчения между ЕС и Русия. Евентуалното опростяване на визовите 
процедури би се отразило положително на мобилността в сферата на изследователската 
дейност и науката и би способствало за ефективното прилагане на Споразумението за 
научно и техническо сътрудничество, като в същото време би допринесло за 
постигането на по-общата цел за по-здрави политически, икономически и културни 
връзки между ЕС и Русия.

Положителните резултати от сътрудничеството в областта на науката и технологиите са 
доказателство за потенциала на партньорството между ЕС и Русия за осигуряване на 
осезаеми и взаимно изгодни резултати. Ето защо подновяването на Споразумението за 
научно и техническо сътрудничество в настоящия му вид би могло да осигури така 
необходимия тласък на продължаващите преговори за ново, изчерпателно 
споразумение между ЕС и Русия, което се очаква да замени съществуващото 
Споразумение за партньорство и сътрудничество.

******

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да предложи на Парламента да даде своето одобрение.


