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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ix-xjenza u t-teknoloġija hija waħda mis-setturi ta' kooperazzjoni l-aktar dinamiċi bejn l-
Unjoni Ewropea u r-Russja, u hija bbażata fuq interessi konġunti sabiex jippromwovu l-
innovazzjoni u l-kompetittività ekonomika. Il-kollaborazzjoni intensiva fir-riċerka u t-
teknoloġija, inkluż rekord sod ta' proġetti konġunti u attivitajiet kooperattivi oħra, hija 
element essenzjali tas-sħubija strateġika bejn l-UE u r-Russja u tikkontribwixxi għall-objettivi 
tas-Sħubija għall-Modernizzazzjoni.

Il-qafas legali għall-kooperazzjoni huwa stabbiliti fil-Ftehim dwar ix-Xjenza u t-Teknoloġija 
bejn l-UE u r-Russja, iffinalizzat fl-2000 u mġedded għal 5 snin bid-Deċiżjoni 2009/313/KE 
tat-30 ta' Marzu 2009.

Id-deċiżjoni proposta dwar it-tiġdid ulterjuri tal-Ftehim għal 5 snin addizzjonali, fil-forma 
attwali tiegħu, se tippermetti li l-UE u r-Russja jintensifikaw iżjed r-relazzjonjiet bilaterali fil-
qasam tax-xjenza u t-teknoloġija. 

It-tiġdid tal-Ftehim dwar ix-Xjenza u t-Teknoloġija huwa sinifkanti wkoll fil-kuntest tan-
negozjati li għaddejjin bħalissa dwar il-Ftehim għall-Faċilitazzjoni tal-Viża bejn l-UE u r-
Russja. Is-semplifikazzjoni prospettiva tal-proċeduri dwar il-Viża għandha taffettwa b'mod 
pożittiv il-mobilità fil-qasam tax-xjenza u r-riċerka kif ukoll tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-
Ftehim dwar ix-Xejnza u l-Teknoloġija, waqt li tikkontribwixxi wkoll għall-objettiv usa ta' 
rabtiet politiċi, ekonomiċi u kulturali aktar b'saħħithom bejn l-UE u r-Russja.

Ir-rekord pożittiv tal-kooperazzjoni fil-qasam tax-xjenza u t-teknoloġija huwa xhieda tal-
potenzjal tas-sħubija bejn l-UE u r-Russja biex jintlaħqu riżultati tanġibli u ta' benefiċċju 
reċiproku. Ghalhekk, it-tiġdid tal-Ftehim dwar ix-Xjenza u t-Teknoloġija, fil-forma attwali 
tiegħu, jista' jipprovdi wkoll impetu tant meħtieġ għan-negozjati li għaddejjin bħalissa dwar 
Ftehim komprensiv ġdid bejn l-UE u r-Russja, previst li jieħu post il-Ftehim ta' Sħubija u 
Kooperazzjoni li hemm bħalissa.

******

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jipproponi li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni 
tiegħu.


