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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο χώρος της επιστήμης και τεχνολογίας αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους τομείς 
συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία και βασίζεται σε κοινά 
συμφέροντα για την προώθηση της καινοτομίας και της οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Η 
εντατική συνεργασία στην έρευνα και την τεχνολογία, περιλαμβανομένου και ενός 
ικανοποιητικού ιστορικού από κοινά σχέδια και λοιπές συνεταιριστικές δραστηριότητες, 
συνιστά ουσιώδες στοιχείο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας και συμβάλλει 
στους στόχους της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό.

Το νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία καθορίζεται στη συμφωνία Ε&Τ ΕΕ-Ρωσίας, η οποία 
συνήφθη το 2000 και έλαβε πενταετή ανανέωση με την απόφαση αριθ. 2009/313/ΕΚ της 
30ής Μαρτίου 2009.

Η προτεινόμενη απόφαση που αφορά τη νέα ανανέωση της συμφωνίας στη σημερινή της 
μορφή για πέντε ακόμη έτη θα επιτρέψει στην ΕΕ και τη Ρωσία να εντατικοποιήσουν 
περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις στο πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η ανανέωση της συμφωνίας Ε&Τ είναι εξάλλου σημαντική στο πλαίσιο των διεξαγόμενων 
διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας σχετικά 
με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. Η μελλοντική απλούστευση των διαδικασιών 
χορήγησης θεωρήσεων θα επηρεάσει θετικά την κινητικότητα στον χώρο της έρευνας και της 
επιστήμης, και θα διευκολύνει την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας Ε&Τ και, 
παράλληλα, θα συμβάλει στον ευρύτερο στόχο της καθιέρωσης ισχυρότερων πολιτικών, 
οικονομικών και πολιτισμικών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας.

Τα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας στο πεδίο της επιστήμης και τεχνολογίας 
καταδεικνύουν το δυναμικό που διαθέτει η εταιρική σχέση ΕΕ-Ρωσίας να παρέχει 
χειροπιαστά και αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα. Συνεπώς, η ανανέωση της συμφωνίας 
Ε&Τ στη σημερινή της μορφή θα μπορούσε επίσης να δώσει την απαιτούμενη ώθηση στις 
διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις για μία νέα γενική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, 
η οποία προβλέπεται να αντικαταστήσει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που 
ισχύει σήμερα.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο τη χορήγηση της 
σύμφωνης γνώμης του.


