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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

27.6.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1249/2011 dėl tariamo ES Kirgizijos Respublikos mokslininkams 
skiriamų lėšų sumažinimo, kurią pateikė Kirgizijos pilietis Mustafa Kidibaev

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris yra ne tik universiteto profesorius, bet ir Kirgizijos Respublikos 
nacionalinės mokslų akademijos narys, nori sužinoti, kodėl Europos Sąjunga liovėsi teikusi 
ekonominę pagalbą šios šalies mokslininkams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

Komisija pažymi, kad šio pateikiamo dokumento, vadinamo peticija, autoriai, akivaizdžiai 
nėra nei vienos ES valstybės narės nei gyventojai, nei piliečiai, kaip reikalaujama pagal SESV 
227 straipsnį.

Nuo 1994 metų ES kartu su kitomis šalimis (JAV, Kanada, Japonija) pagal tarptautinius 
daugiašalius susitarimus finansavo Tarptautinio mokslo ir technologijų centrą Maskvoje 
(TMTC) ir Mokslo ir technologijų centrą Ukrainoje (MTCU) siekdama mokslinės ir techninės 
kompetencijos, susijusios su masinio naikinimo ginklų (MNG) neplatinimo. Pirminis šių 
centrų tikslas yra suteikti buvusios Sovietų Sąjungos buvusiems ginklus kuriantiems 
mokslininkams galimybes nukreipti savo gabumus civilinei ir taikiai veiklai. Centruose buvo 
siekiama moksliniu ir techniniu bendradarbiavimu užkirsti kelią MNG patirties platinimui.

TACIS programa devintame dešimtmetyje ir Stabilumo priemone (SP) nuo 2007 m. buvo 
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skatinama civilinių mokslinių tyrimų veikla kaip alternatyva su gynyba susijusiems 
moksliniams tyrimams. Pasinaudodama TMTC ir MTCU, ES rėmė mokslininkų ir inžinierių, 
dirbusių su ginklais susijusiose srityse, perkvalifikavimą ir alternatyvų įdarbinimą. 
Tūkstančiai buvusių ginklus kuriančių mokslininkų NVS šalyse pasinaudojo šia programa.

Dėl Rusijos prezidento 2010 m. rugpjūčio 11 d. inicijuoto „atsisakymo scenarijaus“, 2010 m. 
gruodžio 9 d. per 52-ą TMTC valdybos posėdį buvo priimtas sprendimas nutraukti 
finansavimą visiems TMTC reguliariems projektams. Jis buvo pakartotas 2011 m. kovas 25d. 
ES Valdybos tarybos atstovo pranešimu TMTC sekretoriatui, TMTC valdybos nariams 
pateikiant kopijas.

Pagrindinė ES sprendimo priežastis – tai, kad TMTC įstatai ir teisinė sistema remiasi 
ankstyvo devinto dešimtmečio, t. y, buvusios Sovietų Sąjungos žlugimo, realijomis. Šiandien 
suvokiama rizika, susijusi su buvusių ginklus kuriančių mokslininkų moksliniais tyrimais 
institutuose, sumažėjo. Veiksmingesnis požiūris siekiant apsaugoti šias gana prieštaringas 
žinias būtų remti visą mokslo bendruomenę, ne tik buvusius ginklus kuriančius mokslininkus. 
Todėl ES persvarstė savo strategiją, pereiti nuo paramos prie bendradarbiavimo ir nuo 
perkvalifikavimo prie įsipareigojimų. TMTC vaidmuo ir finansavimas buvo persvarstyti kartu 
su visomis TMTC šalimis.

Vis dėlto, ES ir toliau teikė finansinę paramą TMTC funkcijoms ir steigiamosioms 
institucijoms, tokioms kaip mokslinis patariamasis komitetas, taip palengvindama galimybes 
kitiems paramos teikėjams toliau teikti finansavimą reguliariems projektams. Be to, kadangi 
buvo priimtas sprendimas stabdyti finansavimą reguliariems projektams, ES pažadėjo 598 232 
eurų paramą papildomai TMTC veiklai ir programoms, minimoms penktojoje J. Kidibaevo 
rašto-peticijos pastraipoje.

Europos Komisija pripažįsta TMTC mokslo laimėjimus, pasiektus naudojant projektų 
finansavimo mechanizmą. Tačiau šių projektų finansavimo teisinis pagrindas pagal SP išlieka 
mokslininkų, turinčių patirties dirbant su ankstesniais ginklais, perkvalifikavimas. 
ES mokslinis bendradarbiavimas remiamas įvairiomis priemonėmis, t. y. Kirgizijos 
Respublika yra viena iš šalių, tarptautinio bendradarbiavimo partnerių, 7-oje bendrojoje 
programoje (7BP).

7-oje bendrojoje programoje (7BP) gali dalyvauti mokslinių tyrimų organizacijos ir 
mokslininkai iš visų pasaulio šalių. Finansavimas siūlomas dalyvaujančioms organizacijoms 
iš ES valstybių narių, kitų Europos šalių, susijusių su 7BP, taip pat iš mažas ir vidutines 
pajamas gaunančių šalių, tarp jų Kirgizijos ir kitų keturių Centrinės Azijos šalių, siekiant 
palengvinti jų bendradarbiavimą su ES mokslininkais.

Be to, bendradarbiavimas cheminių, biologinių radiologinių ir branduolinių (ChBRB) 
nelaimių rizikos mažinimo srityje, įskaitant saugumo žinias, išlieka ES prioritetu.  Europos 
Komisija sukūrė bendradarbiavimo platformą „ES ChBRB kompetencijos centrai“, 
finansuojamą pagal stabilumo priemonę, apimančią visų rūšių ChBRB saugos ir saugumo 
riziką ir taip pat paramą mokslininkams. Ši platforma sukurta siekiant palengvinti visų 
subjektų, iš minėto regiono ir ES, bendradarbiavimą, todėl remiama integruota ChBRB 
saugumo politika regioniniu lygiu, o ne iki šiol TMTC remti atskirų izoliuotų mokslinių 
tyrimų projektai. Kirgizijos Respublika yra šios iniciatyvos, kuri, kaip tikimasi, turėtų pradėti 
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veikti šiemet, dalis, o regioninis sekretoriatas turi būti įkurtas Taškente. 

Išvada
Atsižvelgiant į tai, kad nėra jokių naujų argumentų norint persvarstyti sprendimą dėl 
finansavimo sustabdymo, mąstant apie alternatyvaus bendradarbiavimo mechanizmų, 
leidžiančių mokslo bendruomenės dalyvavimą vien tik mokslo ar su ChBRB susijusiais 
veiklos tikslais, sukūrimą, Europos Komisija negali tęsti TMTC reguliarių projektų1

finansavimo nei vienai TMTC dalyvaujančiai šaliai. Kita vertus, parama TMTC veiklai bus 
išlaikyta remiant tam tikrą kiekį papildomų programų.

                                               
1  reguliarūs projektai – tai projektai, kurie finansuojami siekiant perkvalifikuoti buvusius ginklus kuriančius 
mokslininkus taikiai veiklai. Kiekvienais metais EK kartu su kitomis rėmėjomis – Kanada, Japonija, JAV –
atrenka tam tikrą kiekį projektų pagal TACIS programą ir Stabilumo priemonę, o geriausiems suteikiamas 
finansavimas.  Be „reguliarių projektų“ TMTC taip pat vykdo „bendradarbiavimo projektus“, kuriais nebūtinai 
siekiama mokslininkų perkvalifikavimo, bet ir turėjo papildomų reikalavimų, kuriuos Šalys paskelbdavo 
kiekvienais metais. 
Papildomos programos apėmė neprojektines veiklas, kaip konferenciniai mokymai ir kt. siekiant remti 
mokslininkų įsipareigojimus civilinei veiklai.


