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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1249/2011, внесена от Mustafa Kidibaev, с киргизко 
гражданство, относно предполагаемо намаляване на средствата от 
Европейския съюз, предоставяни на учените на Киргизката република

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, освен че е университетски професор, също е и член на 
Националната академия на науките на Киргизката република и би искал да знае 
причината, поради която Европейският съюз е преустановил предоставянето на 
икономическа помощ на учените в тази държава.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Комисията отбелязва, че авторът на внесения текст, допуснат като петиция, очевидно 
нито е жители, нито е граждани на някоя държава членка на ЕС, както се изисква от 
член 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

От 1994 г. насам ЕС, заедно с различни страни (САЩ, Канада и Япония), чрез 
многостранни международни споразумения финансира Международния център за 
наука и технология в Москва (ISTC) и научно-технологичния център в Украйна 
(STCU), за целите на неразпространението на научните и техническите познания, 
свързани с оръжия за масово унищожение (ОМУ).  Първоначалната основна цел на 
центровете беше да се дадат на бивши учени в областта на въоръжаването от бившия 
Съветски съюз възможности за пренасочване на уменията им към граждански и мирни 
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дейности. Центрове целят предотвратяване на разпространението на експертен опит, 
свързан с ОМУ, чрез научно и технологично сътрудничество.

Програмата TACIS през 90-те години и Инструментът за стабилност (ИзС) от 2007 г., 
дадоха тласък на дейностите за граждански научни изследвания като алтернатива на 
свързаните с отбраната изследователски дейности. Чрез ISTC и STCU, ЕС подкрепя 
преквалификацията и осигуряването на алтернативна заетост на учени и инженери, 
които преди са били заети в свързани с въоръжаването сфери. Хиляди оръжейни учени 
в държавите от ОНД са се възползвали от тази програма.

Поради „сценария за изтегляне“, задействан чрез руски президентски указ от 11 август 
2010 г., на 52-рото заседание на управителния съвет  на ISTC от 9 декември 2010 г. е 
взето решение за прекратяване на финансиране всички редовни проекти на ISTC . Това 
беше потвърдено от съобщение, внесено на 25 март 2011 г. от представителя на ЕС в 
управителния съвет на секретариата на ISTC, с копие до членовете на управителния 
съвет на ISTC.  

Основната причина за решението на ЕС се състои в това, че уставът и правна рамка на 
ISTC се основаваха на реалността на началото на 90-те години на миналия век, т.е. 
разпадането на бившия Съветски съюз. В днешно време предполагаемите рискове, 
свързани с бившите оръжейни учени в научноизследователски институти са се 
понижили. По-ефикасно би било подходът за осигуряване на това, по-скоро 
противоречиво знание, да подкрепя цялата научна общност, а не само бившите учени, 
разработвали оръжия. Ето защо ЕС преразгледа своята стратегия, като премина от 
помощ към сътрудничество и от пренасочване към ангажираност. Ролята и 
финансирането на ISTC бяха преразгледани съвместно с всички страни по ISTC.

Въпреки това, ЕС продължи да предоставя финансова подкрепа за функциите и 
съставните органи на ISTC, като например научния консултативен комитет, като по 
този начин улесни други донори да продължат своето финансиране за редовни проекти. 
В допълнение, след вземането на решение за спиране на финансирането на редовни 
проекти, ЕС се е ангажирал с 598 232  евро за подкрепа на допълнителни дейности и 
програми на ISTC, вече посочени в пети параграф на писмото/петицията на г-н 
Kidibaev.

Европейската комисия признава научни постижения, произтичащи от финансирането 
на проекти по ISTC. Въпреки това, правното основание за финансирането на тези 
проекти по Инструмента за стабилност си остава пренасочването на експертния опит на 
бивши оръжейни учени. 
Научното сътрудничество в ЕС се подкрепя чрез различни инструменти, например  
Република Киргизстан представлява една от партньорските държави за международно 
сътрудничество по Седмата рамкова програма (РП7).

Седмата рамкова програма (РП7) е достъпна за участие на научно-изследователски 
организации и изследователи от всички страни по света. Финансиране се предлага за 
участващи организации от държавите - членки на ЕС, и други европейски страни, които 
са асоциирани към Седмата рамкова програма, както и за всички участващи 
организации от страни с нисък и среден доход, включително Киргизстан и четири 
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други държави от Централна Азия, за да се улесни тяхното сътрудничество с 
изследователи от ЕС.

В допълнение сътрудничеството в областта за намаляване на риска от химически, 
биологични, радиоактивни и ядрени (ХБРЯ), включително сигурността на познанията, 
продължават да бъдат приоритет за ЕС. Европейската комисия създаде платформа за 
сътрудничество с название „ХБРЯ центрове на ЕС за високи постижения“, 
финансирани от Инструмента за стабилност, която обхваща всички свързани с ХБРЯ 
рискове за безопасността и сигурността и включва и оказването на подкрепа за учените. 
Тази платформа е предназначена да улесни сътрудничеството на всички участници от 
обхванатите региони и със структури на ЕС, благодарение на което се създава една 
интегрирана политика по отношение на ХБРЯ на регионално равнище на мястото на 
отделни изолирани изследователски проекти, подкрепяни досега от ISTC.  Киргизката 
република е част от тази инициатива, която се очаква да заработи тази година 
(Регионален секретариат, който трябва да бъде установен в Ташкент). 

Заключение
Предвид факта, че не са налице нови аргументи за преразглеждане на решението за 
спиране на финансирането, както и като се вземе предвид създаването на алтернативни 
механизми за сътрудничество, които позволяват участието на научната общност както в 
чисто научни дейности, така и в дейности, свързани с ХБРЯ, Европейската комисия 
няма да продължи да финансира редовни проекти на ISTC1 в никоя от участващите в 
ISTC страни.  От друга страна, ще се запази подкрепата за операциите на ISTC и за 
ограничен брой допълнителни програми.

                                               
1  „Редовни проекти“ са изследователски проекти, които се финансират с цел да се пренасочат бивши 
оръжейни учени към мирни дейности. Всяка година ЕО, заедно с други донори – Канада, Япония, САЩ, 
се ангажира с определена сума, първоначално по TACIS, а по-късно по Инструмента за стабилност, като 
най-добрите проекти бяха избрани за финансиране. В допълнение към „редовните проекти“ ISTC 
извършваше и „партньорски проекти“, които не винаги се стремяха към пренасочване на учени, но също 
така имаха допълнителни изисквания и не бяха свързани с редовните ангажименти за финансиране, което 
страните предоставяха на разположение всяка година. 
Допълнителните програми покриват допълнителни дейности, които не представляват проекти, като 
например конференции, обучения и др., също така и с ясната цел да подпомагат учените да вземат 
участие в граждански дейности.


