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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1249/2011, ko iesniedza Kirgizstānas valstspiederīgais 
Mustafa Kidibaev, par Kirgizstānas Republikas zinātniekiem paredzētā 
Eiropas Savienības finansējuma iespējamu samazināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs — augstskolas profesors un Kirgizstānas Republikas Zinātņu 
akadēmijas loceklis — vēlas uzzināt, kāpēc Eiropas Savienība pārtraukusi sniegt finansiālu 
atbalstu šīs valsts zinātniekiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

„Komisija norāda, ka šī iesnieguma, kas tika pieņemts kā lūgumraksts, autors acīmredzot nav 
nevienas ES dalībvalsts iedzīvotājs vai pilsonis, kā tas ir paredzēts saskaņā ar LESD 
227. pantu.

Kopš 1994. gada ES kopā ar vairākām valstīm (ASV, Kanādu, Japānu) saskaņā ar 
starptautiskiem daudzpusējiem nolīgumiem finansēja Starptautisko zinātnes un tehnoloģiju 
centru Maskavā (ISTC) un Zinātnes un tehnoloģiju centru Ukrainā (STCU) ar mērķi neizplatīt 
zinātnisku un tehnisku pieredzi, kas saistīta ar masu iznīcināšanas ieročiem.  Sākotnējais 
centru galvenais mērķis bija sniegt iespējas bijušajiem ieroču jomas zinātniekiem no bijušās 
Padomju Savienības novirzīt savus talantus civilai un miermīlīgai darbībai. Centru mērķis ir 
ar zinātnisku un tehnisku sadarbību nepieļaut masu iznīcināšanas ieroču specializēto zināšanu 
izplatīšanu.
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TACIS programma 90. gados un stabilitātes instruments no 2007. gada veicināja civilās 
izpētes darbību kā alternatīvu ar aizsardzību saistītai izpētei. ES sadarbībā ar ISTC un STCU ir 
atbalstījusi to zinātnieku pārkvalifikāciju un nodarbināšanu alternatīvās darbavietās, kuri 
bijuši nodarbināti ar ieročiem saistītās jomās. Tūkstošiem bijušo ieroču jomas zinātnieku no 
NVS valstīm ir guvuši labumu no šīs programmas.

Saistībā ar Krievijas prezidenta 2010. gada 11. augusta rīkojumu tika uzsākts „finansējuma 
atsaukšanas scenārijs” un tādēļ 52. ISTC valdes sanāksmē 2010. gada 9. decembrī tika 
nolemts pārtraukt finansēt pastāvīgus ISTC projektus. ES valdes loceklis ISTC sekretariātā uz 
to atkārtoti norādīja dienesta vēstulē ISTC valdes locekļiem 2011. gada 25. martā.  

ES lēmuma pieņemšanas galvenais iemesls bija ISTC statūti un tiesiskais regulējums, kuri tika 
veidoti pēc apstākļiem 90. gadu sākumā, t. i., pēc bijušās Padomju Savienības sabrukuma. 
Mūsdienās risks, kas saistīts ar bijušajiem ieroču jomas zinātniekiem pētniecības institūtos, ir 
samazinājies. Efektīvāks veids, kā piesaistīt šīs strīdīgās zināšanas, būtu atbalstīt visas 
zinātnieku aprindas, ne tikai bijušos ieroču jomas zinātniekus. Tāpēc ES pārskatīja savu 
stratēģiju, mainot prioritātes no atbalsta uz sadarbību un no pārorientācijas uz iesaistīšanos. 
ISTC loma un finansējums tika izskatīti kopā ar visām ISTC iesaistītajām pusēm.

Taču ES turpināja sniegt finansiālu atbalstu ISTC funkcijām un svarīgākajām struktūrām, 
piemēram, Zinātniskajai padomdevēju komitejai, tādējādi veicinot citu līdzekļu devēju 
turpmāku pastāvīgo projektu finansēšanu. Turklāt pēc lēmuma pārtraukt finansējumu 
pastāvīgajiem projektiem, ES ir apņēmusies sniegt atbalstu EUR 598 232 apmērā ISTC
papildu darbībām un programmām, kuras tika minētas Mustafa Kidibaev vēstules/lūgumraksta 
piektajā rindkopā.

Eiropas Komisija atzīst zinātniskos panākumus, kas sasniegti ar ISTC projektu finansēšanas 
mehānismu. Taču juridiskais pamats šo projektu finansēšanai ar stabilitātes instrumenta 
palīdzību paliek bijušo ieroču jomas zinātnieku specializēto zināšanu pārorientācija. 
ES zinātnisko sadarbību atbalsta dažādi instrumenti, t. i., Kirgizstānas Republika ir viena no 
Septītās pamatprogrammas (FP7) starptautiskās sadarbības partnervalstīm.

Septītajā pamatprogrammā var piedalīties zinātniskās izpētes organizācijas un zinātnieki no 
visām pasaules valstīm. Finansējums ir pieejams dalīborganizācijām no ES dalībvalstīm, 
citām Eiropas valstīm, kas ir iesaistītas Septītajā pamatprogrammā un arī dalīborganizācijām 
no valstīm ar zemiem vai vidējiem ienākumiem, to skaitā ir arī Kirgizstāna un četras citas 
Vidusāzijas valstis, lai veicinātu sadarbību ar Eiropas Savienības pētniekiem.

Turklāt sadarbība ķīmiskā, bioloģiskā, radioloģiskā apdraudējuma un kodoldraudu (CBRN) 
mazināšanā, to skaitā arī zināšanu piesaiste, saglabājas ES prioritāte. Eiropas Komisija ir 
izveidojusi platformu ES CBRN Izcilības centru sadarbībai, kuru finansē stabilitātes 
instruments un kas aptver CBRN drošības un aizsardzības apdraudējumu novēršanu, kā arī 
zinātnieku atbalstu. Šī platforma tika izveidota, lai atvieglotu sadarbību starp dalībniekiem no 
platformā iekļautajiem reģioniem un ES struktūrām, tā rezultātā līdz šim ISTC atbalstīto 
atsevišķo pētniecības projektu vietā izveidojot integrētu politiku CBRN apdraudējuma 
novēršanai reģionālā līmenī.  Kirgizstānas Republika ir daļa no šīs iniciatīvas, kuras darbības 
sākums ir plānots šogad (ar plānotu reģionālo sekretariātu Taškentā).” 
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Secinājums
Ņemot vērā to, ka nav jaunu argumentu, lai pārskatītu lēmumu pārtraukt finansēšanu un 
apsverot arī alternatīvu sadarbības mehānismu izveidi, kas veicinātu zinātnes aprindu 
iesaistīšanos gan tīri zinātniskos, gan ar CBRN saistītos pasākumos, Eiropas Komisija 
pārtrauks pastāvīgo ISTC projektu1 finansēšanu visās ISTC dalībvalstīs.  Taču no otras puses, 
atbalsts ISTC darbībām, kopā ar ierobežotu daudzumu papildu programmām, turpināsies.

                                               
1  „Pastāvīgi projekti” ir pētniecības projekti, kuri tiek finansēti, lai pievērstu bijušos ieroču jomas zinātniekus 
miermīlīgu darbu veikšanai. Katru gadu EK kopā ar citiem līdzekļu devējiem (Kanādu, Japānu, ASV) piešķir 
noteiktu naudas summu, sākotnēji no TACIS programmas un vēlāk no stabilitātes instrumenta līdzekļiem, un 
labākie iesniegtie projekti tiek izvēlēti finansējuma saņemšanai. Papildus „pastāvīgajiem projektiem” ISTC
organizēja arī „partnerprojektus”, kuru mērķis ne vienmēr bija zinātnieku pārorientēšana. bet arī papildu 
prasības, un tie arī netika īstenoti no piešķirtajiem līdzekļiem, kurus iesaistītās puses piešķīra katru gadu. 
– Papildu programmas iekļauj citus pasākumus, kas nav projekti, piemēram, konferences, apmācības, u. c., arī ar 
skaidru mērķi atbalstīt zinātnieku dalību civilās darbībās.


