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BEKNOPTE MOTIVERING

Wetenschap en technologie is een van de meest dynamische sectoren in de samenwerking 
tussen de Europese Unie en Rusland, gebaseerd op een gedeeld belang bij het bevorderen van 
innovatie en economisch concurrentievermogen. Intensieve samenwerking op het gebied van 
onderzoek en technologie, met een stevige traditie van gezamenlijke projecten en andere 
samenwerkingsactiviteiten, is een vitaal onderdeel van het strategisch partnerschap 
EU-Rusland en draagt bij tot de doelstellingen van het Partnerschap voor modernisering. 

Het wettelijk kader voor deze samenwerking is de W&T-overeenkomst tussen de EU en 
Rusland, die in 2000 werd gesloten en bij Besluit 2009/313/EG van 30 maart 2009 met vijf 
jaar werd verlengd.

Het voorgestelde besluit waarbij de overeenkomst in haar huidige vorm opnieuw voor vijf jaar 
wordt verlengd zal de EU en Rusland in staat stellen hun bilaterale betrekkingen op het gebied 
van wetenschap en technologie verder te intensiveren. 

De verlenging van de W&T-overeenkomst is ook van belang in de context van de lopende 
onderhandelingen over een visumversoepelingsovereenkomst tussen de EU en Rusland. 
De geplande vereenvoudiging van de visumprocedures zou de mobiliteit op het gebied van 
onderzoek en wetenschap ten goede komen en aldus een doeltreffende tenuitvoerlegging van 
de W&T-overeenkomst bevorderen, alsook bijdragen tot de bredere doelstelling om de 
politieke, economische en culturele banden tussen de EU en Rusland aan te halen.

De gedegen resultaten van de samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie 
tonen aan dat het partnerschap tussen de EU en Rusland tot tastbare en wederzijds voordelige 
resultaten kan leiden. De verlening van de W&T-overeenkomst in haar huidige vorm kan ook 
een dringend noodzakelijke impuls geven aan de lopende onderhandelingen over een nieuwe 
brede overeenkomst tussen de EU en Rusland die de bestaande partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst moet vervangen.

******

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie het Parlement voor te stellen zijn goedkeuring te geven.


