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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Znanost in tehnologija sta eni izmed bolj dinamičnih področij sodelovanja med Evropsko 
unijo in Rusijo, ki temelji na skupnih interesih pri spodbujanju inovacij in gospodarske 
konkurenčnosti. Intenzivno sodelovanje na področju raziskav in tehnologije, ki že vključuje 
številne vzajemne projekte in druge skupne dejavnosti, je bistven element strateškega 
partnerstva med EU in Rusijo in prispeva k uresničevanju ciljev partnerstva za modernizacijo.

Pravni okvir za sodelovanje je določen v sporazumu o sodelovanju v znanosti in tehnologiji 
med EU in Rusijo, ki je bil sklenjen leta 2000 in podaljšan za pet let s Sklepom 2009/313/ES 
z dne 30. marca 2009.

Predlog sklepa o podaljšanju sporazuma za nadaljnjih pet let v trenutni obliki bo EU in Rusiji 
omogočil, da še bolj okrepita dvostranske odnose na področju znanosti in tehnologije.

Podaljšanje sporazuma je prav tako pomembno za tekoča pogajanja o sporazumu o 
poenostavitvi vizumskih postopkov med EU in Rusijo. Ta poenostavitev bi pozitivno vplivala 
na mobilnost na področju raziskav in znanosti, omogočila učinkovitejše izvajanje sporazuma 
o sodelovanju v znanosti in tehnologiji in prispevala k širšim prizadevanjem za močnejše 
politične, gospodarske in kulturne vezi med EU in Rusijo.

Dosežki dosedanjega sodelovanja na področju znanosti in tehnologije pričajo o tem, da lahko 
partnerstvo med EU in Rusijo pripelje do konkretnih rezultatov, ki koristijo obema stranema. 
Zato bi podaljšanje sporazuma v njegovi trenutni obliki lahko dalo zagon tekočim pogajanjem 
o novem celovitem sporazumu med EU in Rusijo, ki naj bi nadomestil obstoječi sporazum o 
partnerstvu in sodelovanju.

******

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da Parlamentu priporoči, naj da svojo odobritev.


