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Tárgy: Mustafa Kidibaev kirgiz állampolgár által benyújtott 1249/2011. számú 
petíció a kirgizisztáni tudósoknak nyújtott uniós támogatások állítólagos 
megvonásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki egyetemi tanár, valamint a Kirgiz Köztársaság Nemzeti Tudományos 
Akadémiájának tagja, tudni szeretné, az Európai Unió milyen okból függesztette fel a térség 
tudósainak nyújtott pénzügyi támogatást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A Bizottság megjegyzi, hogy a petícióként elfogadott kérelem benyújtói az EUMSz. 222. 
cikke alapján nyilvánvalóan nem az Európai Unió lakosai vagy állampolgárai.

Az EU többoldalú nemzetközi megállapodásokon keresztül számos különböző országgal 
együtt (USA, Kanada, Japán) 1994 óta finanszírozza a moszkvai Nemzetközi Tudományos és 
Technológiai Központot (International Science and Technology Centre – ISTC) és az 
Ukrajnai Tudományos és Technológiai Központot (Science and Technology Centre in 
Ukraine – STCU) a tömegpusztító fegyverek nonproliferációjához kapcsolódó tudományos és 
technikai szakértelem érdekében.  A központok eredeti fő célja, hogy lehetőséget teremtsenek 
a volt Szovjetunió egykor fegyverek kifejlesztésével foglalkozó tudósainak, hogy tudásukat 
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civil és békés területeken kamatoztassák. A központok célja a tömegpusztító fegyverekkel 
kapcsolatos szakértelem elterjedésének megakadályozása, tudományos és műszaki 
együttműködés által.

A '90-es évekbeli TACIS-program és a Stabilitási Eszköz 2007-től támogatta a védelmi célú 
kutatás alternatívájaként a polgári célú kutatási tevékenységeket. Az ISTC és az STCU 
segítségével az EU támogatja a korábban fegyverekkel kapcsolatos területeken alkalmazott 
tudósok és mérnökök átképzését és alternatív foglalkoztatását. Egykori FÁK-országokbeli, 
fegyverek kifejlesztésével foglalkozó tudósok ezreinek vált hasznára ez a program.

Az orosz elnöki rendelet által 2010. augusztus 11-én életbe léptetett „visszavonási művelet” 
következtében, az ISTC rendes projektjeinek finanszírozásának leállításáról szóló döntést az 
ISTC igazgatótanácsának 2010. december 9-i ülésén hozták. A döntést 2011. március 25-én 
az EU igazgatótanácsi képviselője az ISTC Főtitkárságának küldött feljegyzésében újból 
megerősítette, és azt elküldte az ISTC-igazgatótanács tagjainak.  

Az EU döntésének legfőbb indoka volt, hogy az ISTC alapokmánya és jogi kerete a korai '90-
es évek valóságán alapult, tehát az egykori Szovjetunió felbomlása utáni helyzeten. Mára már 
csökkent az egykori kutatóintézetekben fegyverek kifejlesztésével foglalkozó tudósokhoz 
kötődő kockázat. Eme ellentmondásos helyzetet sokkal hatékonyabban meg lehetne 
közelíteni, ha nem csak az egykor fegyverek kifejlesztésével foglalkozó tudósokat, hanem az 
egész tudóstársadalmat támogatnák. Ezért az EU újból mérlegelte stratégiáját, és a támogatás 
helyett együttműködést, átirányítás helyett elkötelezettséget szorgalmaz. Az ISTC szerepét és 
finanszírozását az összes ISTC féllel együtt mérlegelték újra.

Azonban az EU továbbra is finanszírozza az ISTC feladatait és szerveit, többek között a 
tudományos tanácsadó bizottságot, ezáltal is elősegítve, hogy más adományozók folytathassák 
a rendes projektek finanszírozását. Továbbá a rendes projektek finanszírozását leállító döntés 
meghozatala óta az EU 598°232°eurót ajánlott fel a Kidibeav-levél/petíció ötödik 
bekezdésében említett ISTC kiegészítő tevékenységek és programok támogatására.

Az Európai Bizottság elismeri az ISTC projektek finanszírozási mechanizmusából származó 
tudományos eredményeket. Azonban ezen projektek Stabilitási Eszközből történő 
finanszírozásának jogi alapja továbbra is az egykor fegyverek kifejlesztésével foglalkozó 
tudósok szakértelmének átirányítása. 
Az EU tudományos együttműködését különböző eszközök támogatják, pl. a Kirgiz 
Köztársaság egyike a hetedik keretprogram (FP7) nemzetközi együttműködési 
partnerországainak.

A hetedik keretprogramban (FP7) a világ valamennyi országának kutatóintézetei és kutatói 
részt vehetnek. Az uniós kutatókkal való együttműködés támogatásának érdekében a 
résztvevő szervezetek finanszírozását az EU tagállamai biztosítják más, az FP7-ben részt vevő 
európai országok, és minden közepes és alacsony jövedelmű ország számára, beleértve a 
Kirgiz Köztársaságot és négy másik közép-ázsiai országot.

Ezen kívül az EU továbbra is kiemelten kezeli a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris 
(CBRN) kockázatcsökkentő területekkel való együttműködést, beleértve a tudás-biztonságot. 
Az Európai Bizottság uniós CBRN kiválósági központ néven együttműködési platformot 
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hozott létre, amelyet a Stabilitási Eszköz finanszíroz; a platform minden biztonsági 
kockázatot lefed, illetve magában foglalja a tudósok támogatását is. A platformot úgy 
alakították, hogy megkönnyítse a lefedett régiók résztvevői és az uniós szervezetek közötti 
együttműködést, amely az eddig az ISTC által támogatott, különálló és elszigetelt 
kutatóprojektek helyett egy régiós szinten integrált CBRN-politikához vezet. A Kirgiz 
Köztársaság ezen kezdeményezés része, amely várhatóan ebben az évben lép működésbe (a 
regionális titkárságot Taskentben állítják fel). 

Következtetés
Tekintve, hogy nincsenek újabb, a finanszírozás leállítását alátámasztó érvek, illetve 
figyelembe véve olyan alternatív együttműködési mechanizmusok létrehozását, amelyek 
engedélyezik a tudóstársadalom bevonását pusztán tudományos vagy a CBRN-nel kapcsolatos 
tevékenységekbe, az Európai Bizottság egyik résztvevő ISTC országban sem finanszírozza 
tovább az ISTC rendes projektjeit.1  Másfelől viszont az ISTC-műveletek továbbra is 
támogatást élveznek, korlátozott számú kiegészítő programmal együtt.

                                               
1  A „rendes projektek” a fegyverek kifejlesztésével foglalkozó egykori tudósok békés tevékenységekre való 
átirányítására szolgáló kutatási projektek. Az Európai Bizottság, más támogatókkal (Kanada, Japán, USA) együtt 
egy bizonyos összeget ajánlott fel, eredetileg a TACIS-ból, majd később a Stabilitási Eszközből, és a legjobbnak 
ítélt benyújtott projektet választotta ki finanszírozásra. A „rendes projekteken” felül az ISTC „partner 
projekteket” is kivitelezett, amelyek célja nem minden esetben a tudósok átirányítása volt, hanem további 
feltételeket is teljesíteni kellett, illetve nem a rendes, a felek által minden évben elérhető felajánlásokból 
finanszírozták őket. 
- A kiegészítő programok olyan kiegészítő tevékenységeket fednek le, amelyek nem projektek; pl.: konferenciák, 
képzések, stb., és egyértelmű céljuk, hogy a tudósok civil foglalkozásban való elhelyezkedését támogassák.


