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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Fis-16 ta' Novembru 20001, il-Kunsill approva l-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni 

fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa. Il-

Ftehim ġie konkluż sabiex jinkoraġġixxi, jiżviluppa u jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn il-

partijiet fil-qasam tar-riċerka u tal-iżvilupp teknoloġiku. Barra minn hekk, il-Kunsill approva 

t-tiġdid tal-Ftehim għal perjodu addizzjonali ta' ħames snin fl-20032 u fl-20093 fil-forma 

attwali tiegħu. 

Fil-Proposta tagħha għal Deċiżjoni4 tal-Kunsill, fl-14 ta' Awwissu 2013, il-Kummissjoni 

tipproponi t-tiġdid tal-Ftehim għal perjodu addizzjonali ta' ħames snin bil-kontenut tal-Ftehim 

imġedded li jkun identiku bħall-kontenut tal-Ftehim li jiskadi fl-20 ta' Frar 2014. Fit-

18 ta' Ottubru 2013 il-Kunsill talab lill-Parlament biex jagħti l-approvazzjoni tiegħu għat-

tiġdid tal-ftehim5. 

It-tiġdid attwali jqis ir-rakkomandazzjonijiet maħruġa minn esperti indipendenti mill-Unjoni 

Ewropea u mill-Federazzjoni Russa. L-analiżi6 ġiet imwettqa minn żewġ esperti mill-

Kummissjoni Ewropea u żewġ esperti mill-Ministeru Russu tal-Edukazzjoni u x-Xjenza bejn 

Novembru 2012 u Marzu 2013. L-esperti jiddikjaraw li l-kooperazzjoni xjentifika u 

teknoloġika bejn l-UE u r-Russja għandha titkompla u tiġi aktar intensifikata u huma 

jirrakkomandaw l-estensjoni tal-Ftehim għall-mandat li jmiss mingħajr ebda bidla fit-test 

tiegħu. Barra minn hekk, l-estensjoni tal-Ftehim hija marbuta mal-bidu uffiċjali tas-"Sena tax-

Xjenza 2014 UE-Russja".  

In-nefqa totali ppjanata għall-perjodu ta' ħames snin (2014-2019) hija ta' EUR 0.550 miljun. 

Din in-nefqa hija intiża prinċipalment biex tiffinanzja ż-żamma tal-Ftehim kif ukoll 

workshops, seminars u laqgħat konġunti ta' uffiċjali u esperti miż-żewġ partijiet fl-Ewropa u 

fir-Russja. Għalkemm il-Kumitat għall-Baġits ma jara l-ebda ostaklu għat-tiġdid tal-Ftehim, 

il-Kumitat jixtieq jinsisti li l-Kummissjoni tissorvelja bir-reqqa li l-fondi jintefqu skont il-

prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba, partikolarment il-prinċipji tal-ekonomija, l-effiċjenza u 

l-effikaċja, u li x-xjentisti u r-riċerkaturi attwali jipparteċipaw b'mod attiv fil-programm ukoll 

u mhux l-amministraturi tar-riċerka biss.  

 

****** 

 

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-

                                                 
1 Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/742/EC tas-16 ta' Novembru 2000 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-

kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa (ĠU L 

299, 28.11.2000, p. 14) 
2 Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/798/KE tat-18 ta' Novembru 2003 (ĠU L 299, 18.11.2003, p. 20). 
3 Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/313/KE tat-30 ta' Marzu 2009 (ĠU L 92, 4.4.2009, p.3) 
4 Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill ref. 2013/0282 (NLE) – COM(2013)0583 final tal-14 ta' Awwissu 2013  
5 Talba tal-Kunsill tat-18 ta' Ottubru 2013 indirizzata lill-Parlament sabiex japprova abbozz ta' deċiżjoni dwar it-

tiġdid tal-Ftehim, ref. 13152/2013 RECH 385 COEST 240. 
6 Analiżi tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja tat-

8 ta' April 2013, ref. Ares(2013)2859814 – 09/08/2013 
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kumitat responsabbli, biex jipproponi li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu għat-tiġdid 

tal-Ftehim. 
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