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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Mokslas ir technologijos – tai vienas iš sektorių, kuriame Europos Sąjunga ir Rusija 
bendradarbiauja dinamiškiausiai, atsižvelgiant į bendrus interesus skatinti inovacijas ir 
ekonomikos konkurencingumą. Intensyvus bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros srityje, įskaitant didelį skaičių bendrų projektų ir kitų bendradarbiavimo 
veiksmų, – itin svarbus ES ir Rusijos strateginės partnerystės elementas, kuriuo prisidedama 
įgyvendinant Partnerystės siekiant modernizavimo tikslus.

Teisinė bendradarbiavimo sistema nustatyta ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio 
bendradarbiavimo susitarime, kuris buvo sudarytas 2000 m. ir atnaujintas penkeriems metams 
2009 m. kovo 30 d. Sprendimu 2009/313/EB.

Siūlomu sprendimu dėl tolesnio dabartinio susitarimo atnaujinimo papildomiems penkeriems 
metams ES ir Rusijai bus sudarytos sąlygos toliau intensyvinti dvišalius santykius mokslo ir 
technologijų srityje. 

Mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas taip pat svarbus atsižvelgiant į 
vykstančias derybas dėl ES ir Rusijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo. 
Supaprastinus vizų režimą galėtų būti daromas teigiamas poveikis judumui tyrimų ir mokslo 
srityje ir būtų sudarytos palankesnės sąlygos efektyviai įgyvendinti mokslinio ir technologinio 
bendradarbiavimo susitarimą, taip pat prisidedama siekiant platesnio masto tikslo – stiprinti 
politinius, ekonominius ir kultūrinius ES ir Rusijos ryšius.

Tai, kad bendradarbiaujant mokslo ir technologijų srityje pasiekta teigiamų rezultatų, rodo ES 
ir Rusijos partnerystės galimybes užtikrinti realius ir abipusiai naudingus rezultatus. Taigi 
atnaujinus dabartinį mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimą taip pat galėtų 
būti suteiktas labai reikalingas impulsas vykstančioms deryboms dėl išsamaus naujo ES ir 
Rusijos susitarimo, kuris, kaip planuojama, pakeis galiojantį partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimą.

******

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą siūlyti Parlamentui pritarti.


