
PA\1009272PT.doc PE523.008v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Externos

2013/0282(NLE)

15.11.2013

PROJETO DE PARECER
da Comissão dos Assuntos Externos

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de Decisão do Conselho relativa à renovação do Acordo de 
cooperação científica e tecnológica entre a Comunidade Europeia e o Governo 
da Federação da Rússia
(13152/13 – C7-0370/2013 – 2013/0282(NLE))

Relator de parecer: Libor Rouček



PE523.008v01-00 2/3 PA\1009272PT.doc

PT

PA_Leg_Consent



PA\1009272PT.doc 3/3 PE523.008v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A ciência e a tecnologia constituem um dos setores mais dinâmicos de cooperação entre a 
União Europeia e a Rússia, tendo por base os seus interesses comuns na promoção da 
inovação e da competitividade económica. A intensa colaboração ao nível da investigação e 
da tecnologia, incluindo um sólido historial de projetos conjuntos e de outras atividades de 
cooperação, é um elemento vital da parceria estratégica UE-Rússia e contribui para os 
objetivos da Parceria para a Modernização.

O quadro jurídico para a cooperação é definido no acordo sobre ciência e tecnologia entre a 
UE e a Rússia, concluído em 2000 e renovado por 5 anos pela Decisão 2009/313/CE, de 30 de 
março de 2009.

A decisão proposta a favor de uma nova renovação do acordo, na sua atual forma, por um 
período adicional de cinco anos, permitirá à UE e à Rússia reforçar as suas relações bilaterais 
no campo da ciência e da tecnologia.  

A renovação do acordo de cooperação científica e tecnológica é também significativa no 
contexto das negociações em curso sobre um acordo em matéria de facilitação de vistos entre 
a UE e a Rússia. A potencial simplificação dos procedimentos para a obtenção de vistos 
poderá ter efeitos positivos ao nível da mobilidade nos domínios da investigação e da ciência 
e facilitar a implementação eficiente do acordo de cooperação científica e tecnológica, 
contribuindo ao mesmo tempo para o objetivo mais abrangente de estabelecer laços políticos, 
económicos e culturais mais fortes entre a UE e a Rússia. 

O historial positivo de cooperação nos domínios da ciência e da tecnologia atesta o potencial 
da parceria UE-Rússia para produzir resultados tangíveis e mutuamente benéficos. Assim 
sendo, a renovação do acordo de cooperação científica e tecnológica na sua formulação atual 
poderá também fornecer o impulso necessário para as negociações em curso sobre um novo 
acordo UE-Rússia mais abrangente, que deverá substituir o Acordo de Parceria e Cooperação 
atualmente em vigor.

******

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a propor que o Parlamento dê a sua 
aprovação.


