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Komisja Petycji

27.6.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1249/2011, którą złożył Mustafa Kidibajew (Kirgistan) w sprawie 
domniemanej redukcji funduszy Unii Europejskiej przeznaczanych dla 
naukowców z Republiki Kirgiskiej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, profesor uniwersytetu, jest też członkiem Państwowej Akademii Nauk 
Republiki Kirgiskiej i pragnie poznać powód, dla którego Unia Europejska wstrzymała 
pomoc finansową na rzecz naukowców z tego kraju.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Komisja zauważa, że autorzy tego wniosku, przyjętego jako petycja, najwyraźniej nie są 
rezydentami ani obywatelami żadnego z krajów członkowskich UE, czego wymaga art. 227 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Od 1994 r. UE razem z innymi krajami (USA, Kanada, Japonia) finansują Międzynarodowe 
Centrum Nauki i Techniki w Moskwie (MCNT) oraz Centrum Nauki i Techniki na Ukrainie 
(CNT), w ramach wielostronnych umów międzynarodowych, w celu przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się wiedzy i technologii w zakresie broni masowego rażenia (BMR). 
Pierwotnym i najważniejszym celem tych centrów jest umożliwienie naukowcom z byłego 
Związku Radzieckiego pracującym wcześniej w sektorze zbrojeniowym wykorzystania 
swoich umiejętności w działaniach cywilnych i pokojowych. Centra te służą do zapobiegania 
rozprzestrzenianiu specjalistycznej wiedzy dotyczącej BMR dzięki współpracy naukowo-
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technicznej.

Program TACIS w latach dziewięćdziesiątych oraz Instrument na rzecz Stabilności z 2007 r. 
promowały badania cywilne jako alternatywę dla badań w dziedzinie obronności. Dzięki 
MCNT oraz CNT Unia Europejska wspiera przekwalifikowanie i alternatywne zatrudnianie 
naukowców i inżynierów, którzy pracowali kiedyś w dziedzinach związanych z uzbrojeniem. 
Z tego programu skorzystały tysiące naukowców ze Wspólnoty Niepodległych Państw 
pracujących wcześniej na potrzeby przemysłu zbrojeniowego.

Z powodu wycofywania się państw z powyższego programu w następstwie rozporządzenia 
rosyjskiego prezydenta z 11 sierpnia 2010 r., podczas 52 spotkania Rady Zarządu MCNT dnia 
9 grudnia 2010 roku podjęto decyzję o wstrzymaniu finansowania wszystkich stałych 
projektów MCNT. Kwestię tę podkreślił przedstawiciel UE w Radzie Zarządu w liście do 
Sekretariatu MCNT, z kopią do innych członków Rady Zarządu MCNT z dnia 25 marca 2011 
r. 

Głównym powodem decyzji UE jest fakt, że statut i ramy prawne MCNT odnosiły się do 
rzeczywistości wczesnych lat dziewięćdziesiątych, tzn. czasu upadku byłego Związku 
Radzieckiego. Obecnie nie dostrzega się już tylu zagrożeń związanych z pracą badawczą 
naukowców zatrudnionych wcześniej w sektorze zbrojeniowym. Skuteczniejszym 
rozwiązaniem zapewniającym zabezpieczenie tej stosunkowo kontrowersyjnej wiedzy byłoby 
wspieranie całego środowiska naukowego, a nie jedynie byłych pracowników sektora 
zbrojeniowego.
Dlatego UE zweryfikowała swoją strategię, stopniowo przechodząc od pomocy do 
współpracy oraz od przebranżawiania do angażowania. 
 Rola oraz kwestie finansowania MCNT zostały ponownie rozważone z udziałem wszystkich 
jego członków.

UE nie wstrzymała jednak wsparcia finansowego dla funkcji i organów MCNT, takich jak 
Naukowo-Techniczny Komitet Doradczy, umożliwiając tym samym kontynuację 
finansowania zwykłych projektów przez pozostałych sponsorów. Dodatkowo, odkąd podjęto 
decyzję o wstrzymaniu finansowania stałych projektów, UE zobowiązała się do przeznaczenia 
598 232€ na wsparcie dodatkowych działań i programów MCNT, takich jak te wymienione w 
piątym paragrafie listu/petycji pana Kidibajewa.

Komisja Europejska docenia ociągnięcia w dziedzinie nauki będące rezultatem mechanizmu 
finansowania projektów MCNT. Niemniej jednak, podstawą prawną finansowania tych 
projektów w ramach Instrumentu na rzecz Stabilności pozostaje wykorzystanie wiedzy 
fachowej byłych pracowników sektora zbrojeniowego w innych dziedzinach. 
Współpraca naukowa UE odbywa się przy pomocy różnych instrumentów, np. Republika 
Kirgiska jest jednym z krajów partnerskich w zakresie współpracy międzynarodowej 
siódmego programu ramowego (7PR). 

W 7PR udział wziąć mogą organizacje naukowe oraz naukowcy z wszystkich krajów świata. 
Wsparcie finansowe udzielane jest organizacjom z państw członkowskich UE i innych państw 
europejskich uczestniczących w 7PR, jak również wszystkim biorącym udział organizacjom z 
krajów o niskich i średnich dochodach, wliczając Kirgistan oraz cztery inne kraje Azji 
Środkowej, w celu ułatwienia ich współpracy z naukowcami z UE.
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Ponadto priorytetem UE pozostanie współpraca w zakresie ograniczania ryzyka związanego z 
użyciem broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRN), włączając w to 
zabezpieczenie specjalistycznej wiedzy. Komisja Europejska stworzyła ze środków 
Instrumentu na rzecz Stabilności platformę współpracy, tzw. unijne centra doskonałości ds. 
CBRN, które zajmują się tematami dotyczącymi ryzyka w zakresie ochrony i bezpieczeństwa 
związanego z CBRN oraz wsparciem naukowców. Platforma ta została stworzona w celu 
ułatwienia wszystkim uczestnikom z objętych programem regionów współpracy z 
jednostkami z UE, co prowadzi do powstania zintegrowanej polityki regionalnej w zakresie 
CBRN. Do tej pory MCNT wspierało natomiast pojedyncze, odrębne projekty badawcze.
Republika Kirgiska jest częścią tej inicjatywy, która ma wejść w życie w tym roku 
(Sekretariat Regionalny zostanie utworzony w Taszkiencie). 

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę fakt, iż nie istnieją żadne nowe argumenty do ponownego rozważenia 
decyzji o wstrzymaniu finansowania oraz rozważając stworzenie alternatywnych 
mechanizmów współpracy, które przyczynią się do zaangażowania środowiska naukowego w 
działalność zarówno czysto naukową, jak i związaną z CBRN, Komisja Europejska nie będzie 
kontynuowała finansowania stałych projektów Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki 
w żadnym z biorących w nim udział krajów. Z drugiej jednak strony utrzymane zostanie 
wsparcie działań Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki oraz ograniczonej liczby 
programów dodatkowych.


