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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Věda a technika jsou jedním z nejdynamičtějších odvětví spolupráce mezi Evropskou unií a 
Ruskem a vychází ze společného zájmu o podporu inovací a ekonomické 
konkurenceschopnosti. Intenzivní spolupráce v oblasti výzkumu a techniky, včetně dobrých 
výsledků společných projektů a jiných činností, u nichž probíhá spolupráce, je důležitým 
prvkem strategického partnerství mezi EU a Ruskem a přispívá k plnění cílů partnerství pro 
modernizaci.

Právní rámec pro spolupráci je stanoven v dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a 
Ruskem, která byla uzavřena v roce 2000 a dne 30. března 2009 prodloužena o pět let 
rozhodnutím 2009/313/ES.

Navrhované rozhodnutí o opětovném prodloužení této dohody o dalších pět let ve stávající 
podobě umožní EU a Rusku dále posílit oboustranné vztahy v oblasti vědy a techniky. 

Prodloužení dohody o vědeckotechnické spolupráci je rovněž významné s ohledem na 
probíhající jednání o dohodě o zjednodušení vízového režimu mezi EU a Ruskem. Možné 
budoucí zjednodušení vízového režimu by pozitivně ovlivnilo mobilitu v oblasti výzkumu a 
vědy a usnadnilo by účinné uplatňování dohody o vědeckotechnické spolupráci. Zároveň by 
také přispělo k plnění širšího cíle, kterým jsou silnější politické, ekonomické a kulturní vazby 
mezi EU a Ruskem.

Pozitivní přínos spolupráce v oblasti vědy a techniky je důkazem toho, že partnerství mezi EU 
a Ruskem může přinést hmatatelné výsledky prospěšné oběma stranám. Prodloužení dohody o 
vědeckotechnické spolupráci ve stávající podobě by se tudíž také mohlo stát potřebným 
impulsem pro probíhající jednání o komplexní nové dohodě mezi EU a Ruskem, která by 
měla nahradit stávající dohodu o partnerství a spolupráci.

******

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby navrhl Parlamentu udělit souhlas.


