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KORTFATTAD MOTIVERING

Vetenskapligt och tekniskt samarbete är ett av de mest dynamiska samarbetsområdena mellan 
EU och Ryssland, och det bygger på ett gemensamt intresse att främja innovation och 
ekonomisk konkurrenskraft. Intensivt samarbete inom forskning och teknik, däribland många 
gemensamma projekt och övrigt samarbete är en mycket viktig del av det strategiska 
partnerskapet mellan EU och Ryssland, och bidrar till partnerskapets mål när det gäller 
modernisering.

Den rättsliga ramen för samarbetet fastställs i det avtal om vetenskapligt och tekniskt 
samarbete som EU och Ryssland ingick 2000 och som förlängdes med fem år genom beslut 
2009/313/EG av den 30 mars 2009.

Beslutet att förlänga avtalet på nytt med ytterligare fem år, i dess nuvarande form, kommer att 
göra det möjligt för EU och Ryssland att ytterligare intensifiera bilaterala förbindelser inom 
vetenskap och teknik. 

En förlängning av avtalet är också betydelsefullt med tanke på de pågående förhandlingarna 
om avtalet om förenklade viseringsförfaranden mellan EU och Ryssland. Framtida förenklade 
viseringsförfaranden skulle inverka positivt på rörligheten inom området forskning och 
vetenskap och underlätta ett effektivt genomförande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt 
samarbete, och samtidigt bidra till det bredare målet om politiska, ekonomiska och kulturella 
band mellan EU och Ryssland.

De positiva resultaten av vetenskapligt och tekniskt samarbete vittnar om att partnerskapet 
mellan EU och Ryssland kan ge påtagliga och ömsesidigt fördelaktiga resultat. En förlängning 
av det vetenskapliga och tekniska samarbetet i sin nuvarande form kan också ge en mycket 
välbehövlig skjuts åt de pågående förhandlingarna om ett nytt omfattande avtal mellan EU 
och Ryssland som ska ersätta det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet.

******

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ger sitt godkännande.


