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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1249/2011, του Mustafa Kidibaev, κιργιζικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την εικαζόμενη μείωση χρηματοδότησης προς τους επιστήμονες της 
Δημοκρατίας της Κιργιζίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, εκτός από καθηγητής πανεπιστημίου, είναι επίσης μέλος της Εθνικής 
Ακαδημίας Επιστημών της Δημοκρατίας της Κιργιζίας και επιθυμεί να μάθει τον λόγο για τον 
οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διακόψει τη χρηματοδότηση προς τους επιστήμονες της εν 
λόγω χώρας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2011

Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι συντάκτες της κατάθεσης αυτής, η οποία χαρακτηρίστηκε 
παραδεκτή ως αναφορά, δεν φαίνεται να είναι κάτοικοι ή πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ, 
όπως ορίζει το άρθρο 227 της ΣΛΕΕ.

Από το 1994, η ΕΕ και ορισμένα άλλα κράτη (ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία) χρηματοδοτούν 
μέσω πολυμερών διεθνών συμφωνιών, το Διεθνές Επιστημονικό και Τεχνολογικό Κέντρο της 
Μόσχας (ISTC) και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Κέντρο της Ουκρανίας (STCU), για τη 
μη διάδοση της επιστημονικής και τεχνικής τεχνογνωσίας σχετικά με τα όπλα μαζικής 
καταστροφής (ΟΜΚ). Αρχικά, κύριος στόχος των Κέντρων ήταν να δοθεί η ευκαιρία σε 
πρώην επιστήμονες κατασκευής όπλων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης να χρησιμοποιήσουν 
τις γνώσεις τους στο πλαίσιο μη στρατιωτικών και ειρηνικών δραστηριοτήτων. Στόχος των 
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Κέντρων είναι να εμποδίσουν τη διάδοση της τεχνογνωσίας σχετικά με τα ΟΜΚ μέσω 
επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας.

Το πρόγραμμα TACIS από τη δεκαετία του 1990 και ο Μηχανισμός Σταθερότητας (ΜΣ) από 
το 2007, προωθούν δραστηριότητες σχετικές με τη μη στρατιωτική έρευνα, ως εναλλακτική 
για την έρευνα για θέματα άμυνας. Μέσω του ISTC και του STCU, η ΕΕ στήριξε την 
επανεκπαίδευση και εναλλακτική απασχόληση επιστημόνων και μηχανικών οι οποίοι 
απασχολούνταν πριν σε τομείς σχετικούς με τα όπλα. Χιλιάδες πρώην επιστήμονες 
κατασκευής όπλων από χώρες ΚΑΚ επωφελήθηκαν αυτού του προγράμματος.

Λόγω της «εκδοχής απόσυρσης» την οποία εισηγήθηκε ρωσικό προεδρικό διάταγμα της 11ης 
Αυγούστου 2010, η απόφαση για διακοπή της χρηματοδότησης για τακτικά σχέδια του ISTC 
λήφθηκε κατά την 52η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ISTC στις 9 Δεκεμβρίου 
2010. Την απόφαση επανέλαβε σε σημείωσή του ο εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου 
της ΕΕ στη γραμματεία του ISTC, το οποίο διαβίβασε στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
του ISTC στις 25 Μαρτίου 2011.  

Ο κύριος λόγος για τον οποίον έλαβε η ΕΕ την απόφαση αυτή είναι ότι το καταστατικό και το 
νομικό πλαίσιο του ISTC βασίζονταν στην πραγματικότητα της δεκαετίας του 1990, δηλαδή 
στην περίοδο κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. Οι πιθανοί κίνδυνοι σχετικά με πρώην 
επιστήμονες κατασκευής όπλων που απασχολούνται σε κέντρα ερευνών έχουν πλέον μειωθεί. 
Η στήριξη προς όλη την επιστημονική κοινότητα, και όχι μόνο προς τους πρώην επιστήμονες 
κατασκευής όπλων, αποτελεί αποτελεσματικότερη προσέγγιση για την ασφαλή εφαρμογή 
αυτών των μάλλον αμφιλεγόμενων γνώσεων. Συνεπώς, η ΕΕ αναθεώρησε τη στρατηγική της 
και μετατόπισε την προσοχή της από την παροχή βοήθειας στη συνεργασία και από την 
αλλαγή του τομέα απασχόλησης στην πρόσληψη. Ο ρόλος και η χρηματοδότηση του ISTC 
αναθεωρήθηκαν σε συνεργασία με όλα τα τμήματα του ISTC.

Ωστόσο, η ΕΕ συνέχισε να παρέχει οικονομική στήριξη στις λειτουργίες και τα σώματα του 
ISTC, όπως είναι η Επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή, και ως εκ τούτου διευκόλυνε 
τους άλλους δωρητές να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση τακτικών σχεδίων. Επιπλέον, αφού 
λήφθηκε η απόφαση σχετικά με διακοπή της χρηματοδότησης των τακτικών σχεδίων, η ΕΕ 
δεσμεύτηκε να παράσχει οικονομική βοήθεια ύψους 598.232 € για τις συμπληρωματικές 
δραστηριότητες και προγράμματα του ISTC, όπως είναι αυτά που αναφέρονται στην 
επιστολή του κυρίου Kidibaev.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τα επιστημονικά επιτεύγματα του μηχανισμού 
χρηματοδότησης σχεδίων του ISTC. Ωστόσο, η νομική βάση για τη χρηματοδότηση των 
σχεδίων αυτών από το ΜΣ παραμένει η αλλαγή του τομέα απασχόλησης πρώην επιστημόνων 
κατασκευής όπλων.
Η συνεργασία της ΕΕ στον επιστημονικό τομέα υποστηρίζεται από διάφορους μηχανισμούς 
και η Δημοκρατία του Κιργιζιστάν περιλαμβάνεται στους Διεθνείς Εταίρους Συνεργασίας του 
7ου προγράμματος-πλαίσιο (ΠΠ7).

Στο ΠΠ7 μπορούν να συμμετάσχουν ερευνητικοί οργανισμοί και ερευνητές από όλες τις 
χώρες παγκοσμίως. Οικονομική στήριξη παρέχεται σε συμμετάσχοντες οργανισμούς όλων 
των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων ευρωπαϊκών κρατών που συνδέονται με το ΠΠ7, καθώς 
και σε όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς χωρών με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα, 
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συμπεριλαμβανομένου του Κιργιζιστάν και των άλλων τεσσάρων χωρών της Κεντρικής 
Ασίας, ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία με ερευνητές από την ΕΕ.

Επιπλέον, η συνεργασία με τους τομείς της χημείας, της βιολογίας, της ραδιολογίας και της 
πυρηνικής ενέργειας (ΧΒΡΠ), που είναι τομείς άμβλυνσης του κινδύνου, καθώς και η 
ασφαλής εφαρμογή της τεχνογνωσίας, παραμένουν προτεραιότητες της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δημιούργησε τα Κέντρα Αριστείας της ΕΕ για τους ΧΒΡΠ, μια βάση συνεργασίας 
που οποία χρηματοδοτεί ο Μηχανισμός Σταθερότητας και η οποία καλύπτει την ασφάλεια και 
την προστασία από κινδύνους για τους ΧΒΡΠ και υποστηρίζει τους επιστήμονες. Η βάση 
σχεδιάστηκε με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας όλων των συντελεστών από όλες τις 
περιφέρειες που καλύπτονται μέσω φορέων της ΕΕ και την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης 
πολιτικής για τους ΧΒΡΠ σε περιφερειακό επίπεδο, σε αντίθεση με τα μεμονωμένα 
ερευνητικά σχέδια που στηρίζει έως τώρα το ISTC. Η Δημοκρατία της Κιργιζίας αποτελεί 
μέρος αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο τρέχον 
έτος (η Περιφερειακή Γραμματεία θα εγκατασταθεί στην Τασκένδη). 

Συμπέρασμα
Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν νέα επιχειρήματα υπέρ της αναθεώρησης της απόφασης περί 
διακοπής της χρηματοδότησης και εφόσον υπάρχουν εναλλακτικοί μηχανισμοί συνεργασίας 
που επιτρέπουν τη δέσμευση της επιστημονικής κοινότητας σε επιστημονικές και σχετικές με 
τα ΧΒΡΠ δραστηριότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διακόψει τη χρηματοδότηση των 
τακτικών σχεδίων του ISTC1 όλων των χωρών που συμμετέχουν στο ISTC. Αφετέρου, θα 
συνεχιστεί η παροχή οικονομικής στήριξης στις λειτουργίες του ISTC και σε περιορισμένο 
αριθμό συμπληρωματικών προγραμμάτων.

                                               
1  «Τακτικά σχέδια» είναι ερευνητικά σχέδια που χρηματοδοτούνται ώστε να απασχολούνται πρώην 
επιστήμονες κατασκευής όπλων σε ειρηνικές δραστηριότητες. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι 
δωρητές, όπως είναι ο Καναδάς, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ, διέθεταν ένα ορισμένο ποσό για αυτόν το σκοπό, 
αρχικά από το TACIS και αργότερα από τον Μηχανισμό Σταθερότητας. Τα καλύτερα προτεινόμενα σχέδια 
επιλεγόντουσαν να χρηματοδοτηθούν. Εκτός από τα «τακτικά σχέδια», το ISTC ήταν υπεύθυνο για τα «εταιρικά 
σχέδια», τα οποία δεν είχαν απαραίτητα ως στόχο την αλλαγή τομέα απασχόλησης των επιστημόνων αλλά είχαν 
και άλλες υποχρεώσεις τις οποίες δεν κάλυπτε το διαθέσιμο από τα Τμήματα ποσό. 
- Τα  συμπληρωματικά προγράμματα καλύπτουν επιπλέον δραστηριότητες που δεν αποτελούν μέρος των 
σχεδίων, όπως είναι συνεδριάσεις, καταρτίσεις κ.ά., και των οποίων σαφές στόχος είναι η προώθηση των 
επιστημόνων σε μη στρατιωτικές δραστηριότητες.


