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Om: Andragende 1249/2011 af Mustafa Kidibaev, kirgisisk statsborger, om 
påstået begrænsning af økonomisk støtte fra EU til forskere i Kirgisistan

1. Sammendrag

Andrageren er ud over at være universitetsprofessor også medlem af det nationale 
forskningsakademi i Kirgisistan og ønsker at vide, hvorfor EU har stoppet den økonomiske 
støtte til forskere i landet. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012.

Kommissionen bemærker, at forfatterne til denne indsendelse, der er optaget som et 
andragende, tilsyneladende hverken er beboere eller borgere i en EU-medlemsstat, hvilket 
ellers kræves i artikel 227 TEUF.

EU har siden 1994 gennem internationale multilaterale aftaler sammen med forskellige lande 
(USA, Canada, Japan) finansieret Det Internationale Videnskabs- og Teknologicenter i 
Moskva (ISTC) og Videnskabs- og Teknologicentret i Ukraine (STCU), med det formål at
undgå spredning af videnskabelig og teknisk ekspertise i forbindelse med 
masseødelæggelsesvåben (WMD). Centrenes oprindelige hovedformål er at give tidligere 
våbenforskere fra det tidligere Sovjetunionen lejlighed til at rette deres evner mod civile og 
fredelige aktiviteter. Centrene sigter mod gennem videnskabeligt og teknisk samarbejde at 
forhindre spredning af ekspertise vedrørende masseødelæggelsesvåben.
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Tacis-programmet i 90'erne og stabilitetsinstrumentet (IfS) fra 2007, har fremmet civile 
forskningsaktiviteter som et alternativ til forsvarsrelateret forskning. EU har gennem ISTC og 
STCU støttet omskoling og alternativ beskæftigelse af videnskabsmænd og ingeniører, der 
tidligere har været ansat i våbenrelaterede områder. Tusindvis af tidligere våbenforskere i 
SNG-landene har nydt godt af dette program.

"Tilbagetrækningsscenariet", der blev indledt af det russiske præsidentdekret af 11. august 
2010, foranledigede, at Styrelsesrådet for ISTC traf beslutning om at ophøre med at finansiere 
nogen af ISTC's almindelige projekter ved sit 52. møde den 9. december 2010. Det er blevet 
gentaget i en skrivelse fra EU's repræsentant i Styrelsesrådet til ISTC's sekretariat, med 
medlemmerne af Styrelsesrådet for ISTC i kopi, den 25. marts 2011.  

Den væsentligste årsag til EU's beslutning er, at ISTC's statut og juridiske rammer var baseret 
på forholdene i begyndelsen af 90'erne, dvs. den tidligere Sovjetunions sammenbrud. I dag er 
den formodede risiko forbundet med tidligere våbenforskere i forskningsinstitutter faldet. En 
mere effektiv tilgang til at sikre denne temmelig kontroversielle viden vil være at støtte hele 
det videnskabelige samfund, ikke kun tidligere våbenforskere. EU reviderede derfor sin 
strategi, og skiftede fra bistand til samarbejde og fra omdirigering til deltagelse. ISTC's rolle 
og finansiering er blevet genovervejet sammen med alle ISTC's parter.

Men EU fortsatte med at yde finansiel støtte til ISTC's funktioner og bærende organer såsom 
Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg, hvilket hjælper de øvrige donorer til at fortsætte 
deres finansiering af regelmæssige projekter. Hertil kommer, at siden beslutningen om at 
standse finansieringen af de almindelige projekter blev truffet, har EU givet tilsagn om 
598.232 euro i støtte til ISTC's supplerende aktiviteter og programmer som dem, der er nævnt 
i femte afsnit af Kidibaevs brev / andragende.

Kommissionen erkender de videnskabelige resultater, som mekanismen til finansiering af 
ISTC's projekter har medført. Men det juridiske grundlag for finansieringen af disse projekter 
under stabilitetsinstrumentet er fortsat omdirigering af tidligere våbeneksperters ekspertise. 
EU's videnskabelige samarbejde støttes af forskellige instrumenter, hvor Den Kirgisiske 
Republik er et af landene i det internationale samarbejde under det 7. rammeprogram (RP7).

Det 7. rammeprogram (FP7) er åbent for deltagelse af forskningsorganisationer og forskere 
fra alle lande i verden. Deltagende organisationer i EU-medlemsstaterne, andre europæiske 
lande, som er associeret med FP7, og alle de deltagende organisationer fra lav- og 
mellemindkomstlande, herunder Kirgisistan og de fire andre centralasiatiske lande, tilbydes 
finansiel støtte, for at lette deres samarbejde med forskere fra EU.

Desuden forbliver samarbejdet inden for kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear (CBRN) 
risikoreduktion, herunder vidensikkerhed, en prioritet for EU. Kommissionen har oprettet en 
samarbejdsplatform med navnet EU CBRN ekspertisecentre, der finansieres af 
stabilitetsinstrumentet, som dækker alle sikkerhedsrisici forbundet med CBRN, og også 
omfatter støtte til forskere. Denne platform er designet til at lette samarbejdet mellem alle 
aktører fra de berørte regioner og med EU-organer, hvilket fører til en integreret CBRN-
politik på regionalt niveau i stedet for separate enkeltstående forskningsprojekter, som ISTC 
hidtil har støttet. Den Kirgisiske Republik er en del af dette initiativ, som forventes at være 
operationelt i år (et regionalt sekretariat skal etableres i Tashkent). 
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Konklusion
Da der ikke er nogen nye argumenter for at genoverveje beslutningen om at stoppe 
finansieringen, og i betragtning af oprettelsen af alternative samarbejdsmekanismer, der 
tillader det videnskabelige samfunds deltagelse, både inden for rent videnskabelige aktiviteter 
og CBRN-relaterede aktiviteter, vil Europa-Kommissionen ikke opretholde støtten til ISTC's 
almindelige projekter i nogen af ISTC's deltagerlande. Dog vil støtten til ISTC-aktiviteter 
opretholdes sammen med et begrænset antal supplerende programmer.


