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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1249/2011, adresată de Mustafa Kidibaev, de cetățenie kârgâză, 
privind presupusa reducere a fondurilor de la Uniunea Europeană pentru 
oamenii de știință din Republica Kârgâzstan

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este profesor universitar și membru al Academiei Naționale de Științe din 
Republica Kârgâzstan și dorește să afle motivul pentru care Uniunea Europeană a întrerupt 
acordarea de asistență economică pentru oamenii de știință din această țară.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Comisia menționează că autorii acestei solicitări, admisă ca petiție nu sunt, aparent, nici 
rezidenți și nici cetățeni ai unui stat membru al UE, conform cerințelor articolului 227 din 
TFUE.

Din 1994, UE, împreună cu diferite state (SUA, Canada, Japonia) au înființat, prin 
intermediul unor acorduri internaționale multilaterale, Centrul internațional pentru știință și 
tehnologie de la Moscova (ISTC) și Centrul pentru știință și tehnologie din Ucraina (STCU) 
în scopul de a preveni proliferarea cunoștințelor științifice și tehnologice privind armele de 
distrugere în masă (ADM). Principalul obiectiv inițial al centrelor este de a oferi oamenilor de 
știință cu activitate anterioară în domeniul armamentului din fosta Uniune Sovietică 
posibilități de a-și reorienta calificarea și cunoștințele spre activități civile și pașnice. Centrele 
vizează prevenirea proliferării cunoștințelor în domeniul ADM prin intermediul cooperării 
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științifice și tehnice.

Programul TACIS din anii '90 și Instrumentul de stabilitate (IdS) din 2007 au promovat 
activități de cercetare civilă ca alternativă la cercetarea în materie de apărare. Prin intermediul 
ISTC și STCU, UE a sprijinit recalificarea și găsirea unui nou loc de muncă de către oamenii 
de știință și inginerii angajați în trecut în domeniul armamentului. Mii de oameni de știință cu 
activitate anterioară în domeniul armamentului din țările CSI au beneficiat de acest program.

Ca urmare a „scenariului de retragere” inițiat prin decretul emis de președintele rus, la 11 
august 2010, în cadrul celui de-a 52-a reuniuni a Consiliului de administrație al ISTC, din 9 
decembrie 2010, a fost luată decizia de a înceta finanțarea oricărui proiect ISTC. Decizia a 
fost repetată într-o comunicare din partea reprezentantului Consiliului de administrație al UE 
către Secretariatul ISTC și transmisă membrilor Consiliului de administrație ISTC, la 25 
martie 2011. 

Principalul motiv al deciziei UE este reprezentat de faptul că statutul și cadrul juridic al ISTC 
au fost bazate pe realitățile de la începutul anilor '90, adică din timpul colapsului fostei Uniuni 
Sovietice. În prezent, eventualele riscuri legate de oamenii de știință cu o activitate anterioară 
în domeniul armamentului din institutele de cercetare au scăzut. O abordare mult mai 
eficientă pentru a proteja cunoștințele destul de controversate în acest domeniu, ar fi 
sprijinirea întregii comunități științifice, nu numai a oamenilor de știință cu o activitate 
anterioară în domeniul armamentului. Prin urmare, UE și-a revizuit strategia, trecând de la 
ajutor la colaborare și de la reorientare la angajare. Rolul și finanțarea ISTC au fost 
reexaminate împreună cu toți membri ISTC.

Totuși, UE a continuat să finanțeze activitățile și organismele constitutive ale ISTC, precum 
Comitetul științific consultativ, ajutându-i astfel pe ceilalți donatori să-și finanțeze în 
continuare proiectele obișnuite. Mai mult, din momentul luării deciziei de a înceta finanțarea 
programelor obișnuite, UE a alocat 598 232 EUR pentru a sprijini activitățile și programele 
suplimentare ale ISTC, precum cele menționate în cel de-al cincilea alineat al scrisorii/petiției 
dlui Kidibaev.

Comisia Europeană recunoaște realizările științifice obținute datorită mecanismului de 
finanțare a proiectului ISTC. Cu toate acestea, temeiul juridic pentru finanțarea acestor 
proiecte în temeiul Instrumentului de Stabilitate rămâne recalificarea oamenilor de știință cu o 
activitate anterioară în domeniul armamentului. 
Cooperarea științifică a UE se realizează prin intermediul a diferite instrumente, Republica 
Kârgâzstan fiind una dintre țările partenere la cooperarea internațională din cadrul celui de-al 
șaptelea Program-cadru (PC7).

La cel de-al șaptelea Program-cadru (PC7) pot participa organizații de cercetare și cercetători 
din toate țările lumii. Finanțarea este acordată organizațiilor participante din statele membre 
UE, din alte țări europene asociate la PC7 și tuturor organizațiilor din țările cu venituri 
scăzute sau medii, inclusiv din Kârgâzstan și din celelalte patru țări din Asia Centrală, pentru 
a facilita cooperarea lor cu cercetătorii UE.

În plus, cooperarea în cadrul domeniului reducerii riscului chimic, biologic, radioactiv și 
nuclear (CBRN), inclusiv al securității informației, rămâne o prioritate pentru UE. Comisia 
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Europeană a creat o platformă de cooperare, denumită Centre de excelență CBRN ale UE, 
finanțată prin Instrumentul de Stabilitate, care acoperă toate riscurile CBRN în materie de 
siguranță și securitate, prevăzând și acordarea de sprijin oamenilor de știință. Această 
platformă este destinată facilitării cooperării între toți actorii din regiunile vizate și entitățile 
UE, ceea ce va da naștere unei politici CBRN integrate la nivel regional, în locul proiectelor 
izolate și separate de cercetare sprijinite de ISTC până acum. Republica Kârgâzstan ia parte la 
această inițiativă, care urmează să devină operațională anul aceasta (Secretariatul regional va 
avea sediul la Tașkent). 

Concluzii
Dat fiind faptul că nu există argumente noi pentru reexaminarea deciziei de a înceta finanțarea 
și având în vedere, de asemenea, crearea mecanismelor alternative de cooperare care vor 
permite implicarea comunității științifice în activități pur științifice sau legate de CBRN, 
Comisia Europeană nu va continua finanțarea proiectelor obișnuite1 în niciuna dintre țările 
membre ale ISTC. Pe de altă parte, se va acorda în continuare sprijin activităților ISTC, 
împreună cu un număr limitat de programe suplimentare.

                                               
1 „Proiectele obișnuite” reprezintă proiecte de cercetare finanțate cu scopul reorientării oamenilor de știință cu 
activitate anterioară în domeniul armamentului spre activități pașnice. În fiecare an, CE, împreună cu ceilalți 
donatori - Canada, Japonia, SUA, alocă o anumită sumă, inițial din partea programului TACIS și apoi din 
Instrumentul de Stabilitate, pentru a finanța cele mai bune proiecte selectate . În plus față de „Proiectele 
obișnuite”, ISTC a fost implicat și în „Proiecte de parteneriat”, care nu vizau neapărat reorientarea oamenilor de 
știință, dar aduceau și cerințe suplimentare, și nu erau finanțate din alocările puse la dispoziție în fiecare an. 
Programele suplimentare acoperă activități suplimentare, altele decât proiecte, precum conferințe, formări etc., 
cu scopul clar de a sprijini oamenii de știință să se angajeze în activități civile.


