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Kumitat għall-Petizzjonijiet

27.6.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1249/2011 ippreżentata minn Mustafa Kidibaev (ta’ nazzjonalità 
Kirġiża), dwar it-tnaqqis allegat fil-fondi mill-Unjoni Ewropea għax-xjentisti tar-
Repubblika Kirġiża

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, minbarra li huwa professur universitarju, huwa wkoll membu tal-Akkademja 
Nazzjonali tax-Xjenza tar-Repubblika Kirġiża u jixtieq ikun jaf ir-raġuni għala l-Unjoni 
Ewropea ma baqgħetx tipprovdi assistenza ekonomika lix-xjentisti ta’ dan il-pajjiż.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012.

Il-Kummissjoni tinnota li l-awturi ta' din is-sottomissjoni, ammessa bħala petizzjoni, 
apparentament la huma residenti u lanqas ċittadini ta' xi Stat Membru tal-UE kif rekwiżit mill-
Artikolu 227 TFUE.

Mill-1994, l-UE ffinanzjat, flimkien ma' diversi pajjiżi (l-Istati Uniti, il-Kanada, il-Ġappun), 
permezz tal-Ftehimiet Multilaterali Internazzjonali, iċ-Ċentru Internazzjonali tax-Xjenza u t-
Teknoloġija f'Moska (ISTC) u ċ-Ċentru tax-Xjenza u t-Teknoloġija f'Ukraina (STCU), għall-
fini ta' non-proliferazzjoni ta' kompetenza xjentifika u teknika relatata mal-Armi ta' Qerda 
Massiva (WMD).  L-għan ewlieni oriġinali taċ-Ċentri hu li jagħti xjentisti tal-armi ta' dik li xi 
darba kienet l-Unjoni Sovjetika, opportunitajiet biex jagħtu orjentament ġdid lit-talenti 
tagħhom lejn attivitajiet ċivili u paċifika. Iċ-Ċentri huma mmirati għall-prevenzjoni tal-
proliferazzjoni ta' kompetenza WMD, permezz ta' kooperazzjoni xjentifika u teknika.
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Il-programm TACIS fis-snin digħin u l-Istrument għall-Istabbiltà (IfS) mill-2007, kellhom l-
effett li jippromwovu attivitajiet ta' riċerka ċivili bħala alternattiva għar-riċerka relatata mad-
difiża. Permezz tal-ISTC u l-STCU, l-UE sostniet t-taħriġ mill-ġdid u l-impjieg alternattiv ta' 
xjentisti u inġinieri li kienu qabel kienu impjegati f'oqsma relatati mal-armi. Eluf ta' ex-
xjentisti tal-armi fil-pajjiżi CIS ibbenefikaw minn dan il-programm.

Minħabba "ix-xenarju ta' rtirar" li inbeda mill-ordni presidenzjali Russa tal-11 ta' Awwissu 
2010, id-deċiżjoni li jitwaqqf il-finanzjament ta' kwalunkwe proġett regolari tal-ISTC ittieħdet 
matul il-52 Laqgħa tal-Bord ta' Tmexxija ISTC fid-9 ta' Diċembru, 2010. Id-deċiżjoni ttenniet 
permezz ta' nota mir-rappreżentant tal-UE tal-Bord ta' Tmexxija lis-Segretarjat tal-ISTC, u 
kopja ngħatat lil Membri tal-Bord ta' Tmexxija tal-ISTC, fil-25 ta ' Marzu 2011.  

Ir-raġuni prinċipali għad-deċiżjoni tal-UE hija li l-istatut u l-qafas legali tal-ISTC kienu 
bbażati fuq ir-realtajiet kmieni fis-snin disgħin, jiġifieri, il-kollass tal-Unjoni Sovjetika. Illum
ir-riskji perċepiti marbuta ma' ex-xjentisti tal-armi f'istituzzjonijiet tar-riċerka naqqsu.
Approċċ aktar effiċjenti għall-akkwist ta' dan l-għarfien pjuttost kontroversjali jkun li l-
komunità xjentifika kollha tiġi sostenuta u mhux biss ex-xjentisti tal-armi. Għalhekk l-UE
kkunsidrat mill-ġdid l-istrateġija tagħha, u qelbet minn assistenza għal kooperazzjoni u minn
orjentament ġdid għal impenn. Ir-rwol u l-finanzjament tal-ISTC ġew kkunsidrati mill-ġdid
flimkien mal-Partijiet kollha tal-ISTC.

Madankollu, l-UE kompliet tipprovdi appoġġ finanzjarju għall-funzjonijiet tal-ISTC u l-korpi
kostituttivi bħall-Kumitat Xjentifiku ta' Konsulenza, u b'hekk iffaċilitat id-Donaturi l-oħra
jibqgħu jiffinanzjaw il-finanzjament tagħhom ta' proġetti regolari. Barra minn hekk, peress li
d-deċiżjoni li jitwaqqaf il-finanzjament tal-proġetti regolari ittieħdet, l-UE wegħdet € 598 232
bħala sostenn għall-attivitajiet u programmi supplimentari ISTC bħal dawk imsemmija fil-
ħames paragrafu tal-ittra/petizzjoni tas-Sur Kidibaev.

Il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi l-kisbiet xjentifiċi li jirriżultaw mill-mekkaniżmu għall-
finanzjament tal-proġetti ISTC. Madankollu l-bażi legali għall-finanzjament ta' dawn il-
proġetti skont l-IfS tibqa' l-orjentament ġdid tal-kompetenza ta' ex-xjentisti tal-armi għal skop 
differenti. 
Il-kooperazzjoni xjentifika tal-UE hija sostenuta permezz ta' strumenti differenti, jiġifieri r-
Repubblika Kirgiża hija wieħed mill-pajjiżi Sħab tal-Kooperazzjoni Internazzjonali tas-seba' 
Programm ta' Qafas (FP7).

Il-Programm ta' Qafas 7 (FP7) huwa aċċessibbli għall-parteċipazzjoni ta' organizzazzjonijiet 
ta' riċerka u riċerkaturi mill-pajjiżi kollha tad-dinja. Il-finanzjament huwa offrut lill-
organizzazzjonijiet parteċipanti mill-Istati Membri tal-UE, pajjiżi oħra Ewropej li huma 
assoċjati mal-FP7 kif ukoll l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha minn pajjiżi bi dħul baxx 
u medju, inklużi Kyrgizstan u erba' pajjiżi oħra tal-Asja Ċentrali, biex jiffaċilita l-
kooperazzjoni tagħhom mar-riċerkaturi tal-UE.

Barra minn hekk, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-mitigazzjoni tar-riskju Kimiku, Bijoloġiku
Radjoloġiku u Nukleari (CBRN), inkluża s-sigurtà tal-għarfien tibqa' prijorità għall-UE. Il-
Kummissjoni Ewropea ħolqot pjattaforma għall-kooperazzjoni intitolata Ċentri ta' Eċċellenza
UE CBRN, iffinanzjata mill-Istrument għall-Istabbiltà, li jkopri r-riskji ta' sikurezza kollha 
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CBRN u jinkludi wkoll sostenn lil xjentisti. Din il-pjattaforma hija mfassla biex tiffaċilita l-
kooperazzjoni tal-atturi kollha mir-reġjuni koperti u ma' entitajiet tal-UE, li jwassal għal
politika CBRN integrata fil-livell reġjonali minflok proġetti separati ta' riċerka iżolati kif
sostenuti s'issa mill ISTC.  Ir-Repubblika Kirgiża hija parti minn din l-inizjattiva, li mistennija 
ssir operattiva din is-sena (Is-Segretarjat Reġjonali għandu jiġi stabbilit f'Tashkent). 

Konklużjoni
Minħabba l-fatt li ma hemm l-ebda argument ġdid favur il-kunsiderazzjoni mill-ġdid tad-
deċiżjoni biex jitwaqqaf il-finanzjament kif ukol favur il-ħolqien ta' mekkaniżmi ta' 
kooperazzjoni alternattivi li jippermettu l-impenn tal-komunità xjentifika kemm f'attivitajiet
purament xjentifiċi jew attivitajiet relatati mas-CBRN, il-Kummissjoni Ewropea mhix se
tkompli tiffinanzja proġetti regolari ISTC1 fi kwalunkwe mill-pajjiżi parteċipanti ISTC.Mill-
banda l-oħra, is-sostenn għal operazzjonijiet ISTC se jinżamm, flimkien ma' numru limitat ta' 
programmi supplimentari.

                                               
1  "Proġetti Regolari" huma proġetti ta' riċerka ffinanzjati sabiex ex-xjentisti tal-armi jibdew jużaw l-kompetenza 
tagħhom għal attivitajiet paċifiċi. Kull sena il-KE flimkien mad-Donaturi l-oħra – il-Kanada, il-Ġappun, l-Istati 
Uniti US wegħdu ċertu ammont ta' fondi, inizjalment minn TACIS u aktar tard mill-Istrument għall-Istabbiltà, u
l-aħjar proġetti proposti ntgħażlu biex jiġu ffinanzjati. Minbarra "il-proġetti Regolari" l-ISTC wetqet ukoll
"Proġetti ta' Sħab" li ma kinux neċessarjament immirati lejn l-orjentament ġdid tax-xjentisti, iżda wkoll kellu
wkoll rekwiżiti addizzjonali, u ma ġewx mill-wegħdiet regolari li l-Partijiet għamlu disponibbli kull sena. 
- Il-programmi supplimentari jkopru attivitajiet addizzjonali li m'humiex proġetti, bħal konferenzi, it-taħriġ, eċċ, 
bil-għan ċar ukoll li jsostnu x-xjenzati biex jieħdu sehem f'attivitajiet ċivili.


