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KORT BEGRUNDELSE

Videnskab og teknologi er en af de mest dynamiske samarbejdssektorer mellem Den 
Europæiske Union og Rusland, og den er baseret på en fælles interesse i at fremme innovation 
og økonomisk konkurrenceevne. Intensivt samarbejde på forsknings- og teknologiområdet, 
herunder en solid resultatliste over fælles projekter og andre samarbejdsaktiviteter er et yderst 
vigtigt element i det strategiske partnerskab mellem EU og Rusland, som bidrager til realisere 
partnerskabets mål om modernisering.

De retlige rammer for samarbejdet er fastsat i V&T-aftalen mellem EU og Rusland, som blev 
indgået i 2000 og fornyet for en femårsperiode i medfør af Rådets afgørelse 2009/313/EF af 
30. marts 2009.

Den foreslåede afgørelse om endnu en femårig fornyelse af aftalen i dens nuværende form vil 
gøre det muligt for EU og Rusland at intensivere sine bilaterale forbindelser på det 
videnskabelige og teknologiske område yderligere. 

En fornyelse af V&T-aftalen spiller også en betydelig rolle inden for rammerne af de 
igangværende forhandlinger om en aftale om lempelse af visumreglerne mellem EU og 
Rusland. En fremtidig forenkling af visumprocedurerne ville have en positiv indvirkning på 
mobiliteten på forsknings- og videnskabsområdet og fremme en mere effektiv gennemførelse 
af V&T-aftalen, samtidig med at den ville bidrage til at realisere det bredere mål om at knytte 
stærkere politiske, økonomiske og kulturelle bånd mellem EU og Rusland. 

De positive samarbejdsresultater på det videnskabelige og teknologiske område vidner om det 
potentiale, som ligger i partnerskabet mellem EU og Rusland, med hensyn til at levere 
håndgribelige resultater til fælles gavn. Fornyelsen af V&T-aftalen i dens nuværende form 
kunne derfor også tilføje de nødvendige impulser til de igangværende forhandlinger om en 
omfattende ny aftale mellem EU og Rusland til erstatning for den eksisterende partnerskabs-
og samarbejdsaftale.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at foreslå Parlamentet at give sin godkendelse.


