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ĪSS PAMATOJUMS

Zinātne un tehnoloģija ir viena no dinamiskākajām Eiropas Savienības un Krievijas
sadarbības jomām, un tās pamatā ir kopīgas intereses — sekmēt inovāciju un ekonomikas 
konkurētspēju. Intensīva sadarbība pētniecības un tehnoloģijas jomā, tostarp labs sniegums, 
īstenojot kopīgus projektus un citus sadarbības pasākumus, ir svarīgs ES un Krievijas 
stratēģiskās partnerības elements un palīdz sasniegt iniciatīvas “Partnerība modernizācijai” 
mērķus.

Sadarbības tiesiskais regulējums noteikts ES un Krievijas nolīgumā par sadarbību zinātnes un 
tehnoloģijas jomā, kas noslēgts 2000. gadā un atjaunots uz pieciem gadiem ar 2009. gada 
30. marta Lēmumu 2009/313/EK.

Ierosinātais lēmums par nolīguma atjaunošanu uz vēl pieciem gadiem, saglabājot tā pašreizējo 
formu, sniegs iespēju ES un Krievijai vēl vairāk nostiprināt divpusējās attiecības zinātnes un 
tehnoloģijas jomā. 

Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā atjaunošana ir būtiska arī saistībā ar 
pašlaik noritošajām sarunām par ES un Krievijas nolīgumu par vīzu atvieglotu izsniegšanu. 
Paredzamā vīzu izsniegšanas procedūru vienkāršošana labvēlīgi ietekmētu mobilitāti 
pētniecības un zinātnes jomā un palīdzētu efektīvi īstenot nolīgumu par sadarbību zinātnes un 
tehnoloģijas jomā, veicinot arī plašākā mērķa sasniegšanu — panākt ciešākas politikas, 
ekonomikas un kultūras saiknes starp ES un Krieviju.

Labais sniegums sadarbībā zinātnes un tehnoloģijas jomā apliecina, ka ES un Krievijas 
partnerībai var būt reāli un abpusēji izdevīgi rezultāti. Tādēļ nolīguma par sadarbību zinātnes 
un tehnoloģijas jomā atjaunošana, saglabājot tā pašreizējo formu, varētu radīt ļoti vajadzīgo 
stimulu pašlaik noritošajām sarunām par visaptverošu, jaunu ES un Krievijas nolīgumu, ar ko 
paredzēts aizstāt pašreizējo partnerības un sadarbības nolīgumu.

******

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ierosināt Parlamentam sniegt piekrišanu.


