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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Domeniul științei si al tehnologiei este unul dintre cele mai dinamice sectoare de cooperare 
dintre Uniunea Europeană și Rusia, și are la bază interese comune în promovarea inovării și a 
competitivității economice. Colaborarea intensă în domeniul cercetării și al tehnologiei, 
precum și un bilanț solid de proiecte comune și alte activități de cooperare reprezintă un 
element esențial al parteneriatului strategic UE-Rusia și contribuie la realizarea obiectivelor 
Parteneriatului pentru modernizare.

Cadrul juridic al cooperării dintre UE și Rusia este prevăzut în acordul S&T, încheiat în 2000 
și reînnoit pentru o perioadă de cinci ani prin Decizia 2009/313/CE din 30 martie 2009.

Propunerea de decizie de reînnoire a acordului pentru o perioadă suplimentară de cinci ani, în 
forma sa actuală, va permite UE și Rusiei să intensifice și mai mult relațiile bilaterale în 
domeniul științei și tehnologiei. 

Reînnoirea acordului S&T este, de asemenea, semnificativă în contextul negocierilor în curs 
privind un acord de facilitare a eliberării vizelor între UE și Rusia. Prospectiva simplificare a 
procedurilor de acordare a vizelor ar influența în mod pozitiv mobilitatea în domeniul 
cercetării și științei și ar facilita punerea eficientă în aplicare a acordului S&T, contribuind, de 
asemenea, la obiectivul mai general de consolidare a legăturilor politice, economice și 
culturale dintre UE și Rusia.

Bilanțul pozitiv al cooperării în domeniul științei și tehnologiei dovedește potențialul 
parteneriatului UE-Rusia de a obține rezultate tangibile și reciproc avantajoase. Pin urmare, 
reînnoirea acordului S&T în forma sa actuală ar putea constitui, de asemenea, un impuls dat 
negocierilor în curs cu privire la un nou acord cuprinzător UE- Rusia, prevăzut să înlocuiască 
acordul existent de parteneriat și cooperare.

******

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie,
competentă în fond, să propună Parlamentului să își dea aprobarea.


