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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1249/2011, ingediend door Mustafa Kidibaev (Kirgizische 
nationaliteit), over de vermeende verlaging van de fondsen van de Europese 
Unie voor wetenschappers in de Kirgizische Republiek

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Naast universiteitsprofessor is indiener ook lid van de nationale wetenschapsacademie van de 
Kirgizische Republiek. Hij wil weten waarom de Europese Unie geen financiële bijstand meer 
verleent aan de wetenschappers in zijn land.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

De Commissie merkt op dat de auteurs van deze aanvraag, die ingediend werd als een 
verzoekschrift, blijkbaar geen inwoners noch burgers van een EU-lidstaat zijn, zoals vereist in 
artikel 227 VWEU.

Sinds 1994 heeft de EU, tezamen met verschillende andere landen (de VS, Canada, Japan) via 
internationale, multilaterale overeenkomsten financiële steun verleend aan het Internationaal 
Centrum voor wetenschap en technologie in Moskou (International Science and Technology 
Centre, ISTC) en het Centrum voor wetenschap en technologie in Oekraïne (Science and 
Technology Centre in Ukraine, STCU) opdat de wetenschappelijke en technische 
deskundigheid met betrekking tot massavernietigingswapens (Weapons of Mass Destruction, 
WMD) zich niet verspreidt. Het oorspronkelijke hoofddoel van deze centra was voormalige 
wapenwetenschappers van de voormalige Sovjet-Unie de mogelijkheid geven hun talenten te 
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verleggen naar civiele en vreedzame werkzaamheden. De centra beogen door middel van 
wetenschappelijke en technische samenwerking de verspreiding van WMD-deskundigheid 
tegen te gaan.

Via het TACIS-programma in de jaren '90 en het Stabiliteitsinstrument sinds 2007 worden 
civiele onderzoeksactiviteiten bevorderd als alternatief voor defensiegerelateerd onderzoek. 
Via het ISTC en het STCU heeft de EU de omscholing en loopbaanwijziging ondersteund van 
wetenschappers en ingenieurs die voorheen in wapengerelateerde gebieden werkzaam waren. 
Duizenden voormalige wapenwetenschappers in de GOS-landen hebben baat gehad bij dit 
programma.

Vanwege het door de Russische presidentiële beslissing van 11 augustus 2010 ingeleide 
"terugtrekkingsscenario" is op de 52ste vergadering van de raad van bestuur van het ISTC op 
9 december 2010 besloten de financiering van standaardprojecten van het ICTS stop te zetten. 
Dit werd herhaald in een nota van 25 maart 2011 van de EU-vertegenwoordiger in de raad 
van bestuur aan het ISTC-secretariaat, waarvan de leden van de raad van bestuur van het 
ISTC een kopie hebben ontvangen.  

De voornaamste reden voor de beslissing van de EU is dat het statuut en juridisch kader van 
het ISTC gebaseerd waren op de realiteit van het begin van de jaren '90, met name de 
instorting van de voormalige Sovjet-Unie. Tegenwoordig zijn de vermeende risico's met 
betrekking tot vroegere wapenwetenschappers in onderzoeksinstituten verminderd. Een 
efficiëntere manier om deze eerder controversiële kennis veilig te stellen zou zijn de gehele 
wetenschappelijke gemeenschap te ondersteunen en niet alleen voormalige 
wapenwetenschappers. Daarom heeft de EU haar strategie herzien en geheroriënteerd van 
bijstand naar samenwerking en van verleggen naar betrekken. De rol en de financiering van 
het ISTC werden in samenwerking met alle ISTC-partijen herzien.

De EU blijft echter financiële steun verlenen aan de functies en constitutieve organen van het 
ISTC, zoals het Wetenschappelijk Adviescomité, waardoor andere donoren hun financiering 
van standaardprojecten kunnen voortzetten. Bovendien heeft de EU sinds de beslissing om de 
financiering van standaardprojecten stop te zetten 598.232 EUR toegezegd ter ondersteuning 
van aanvullende activiteiten en programma's van het ISTC, zoals vermeld in de vijfde 
paragraaf van de brief/verzoekschrift van de heer Kidibaev.

De Commissie erkent de wetenschappelijke resultaten van het financieringsmechanisme van 
de ISTC-projecten. De rechtsgrondslag voor de financiering van deze projecten via het 
Stabiliteitsinstrument blijft echter het verleggen van de deskundigheid van voormalige 
wapenwetenschappers. 
De wetenschappelijke samenwerking van de EU wordt ondersteund door verschillende 
instrumenten. De Kirgizische Republiek is een van de internationale-
samenwerkingpartnerlanden van het zevende kaderprogramma (KP7).

Aan het zevende kaderprogramma kunnen onderzoeksorganisaties en onderzoekers van alle 
landen van de wereld deelnemen. Financiering wordt verleend aan deelnemende organisaties 
van de EU-lidstaten, van andere Europese landen die aan het KP7 geassocieerd zijn en ook 
aan alle deelnemende organisaties van landen met een laag of een middeninkomen, met 
inbegrip van Kirgizië en de vier andere Centraal-Aziatische landen, teneinde hun 
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samenwerking met EU-onderzoekers te vergemakkelijken.

Bovendien blijft samenwerking op het gebied van de chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire (CBRN) risicobeperking, met inbegrip van kennisbeveiliging, een prioriteit voor de 
EU. De Commissie heeft een samenwerkingsplatform opgezet met de naam "CBRN-
kenniscentra", dat gefinancierd wordt door het Stabiliteitsinstrument en alle veiligheids- en 
beveiligingsrisico's inzake CBRN behandelt en ook steun aan wetenschappers bevat. Dit 
platform werd gecreëerd om de samenwerking tussen alle actoren van de betrokken regio's en 
EU-entiteiten te vergemakkelijken, wat een geïntegreerd CBRN-beleid op regionaal niveau 
bewerkstelligt in plaats van losstaande onderzoeksprojecten, zoals totnogtoe ondersteund door 
het ISTC. De Kirgizische Republiek neemt deel aan dit initiatief, dat waarschijnlijk dit jaar 
operationeel wordt (het regionaal secretariaat moet in Tasjkent worden opgericht). 

Conclusie
Aangezien er geen nieuwe redenen zijn om de beslissing om de financiering stop te zetten te 
herzien en er alternatieve samenwerkingsmechanismen werden opgericht waardoor de 
wetenschappelijke gemeenschap betrokken kan worden zowel op puur wetenschappelijke 
basis als voor CBRN-gerelateerde activiteiten, zal de Commissie standaardprojecten1 van het 
ISTC in de ISTC-landen niet verder financieren. Anderzijds zal de steun aan ISTC-operaties 
behouden blijven naast een beperkt aantal aanvullende programma's.

                                               
1 "Standaardprojecten" zijn onderzoeksprojecten die gefinancierd werden om voormalige wapenwetenschappers 
de mogelijkheid te geven hun werkzaamheden te verleggen naar vreedzaam onderzoek. Elk jaar zegde de 
Commissie samen met andere donoren (Canada, Japan, de VS) een bepaald bedrag toe, in het begin via TACIS, 
later via het Stabiliteitsinstrument, en de beste projectvoorstellen kregen financiële steun. Naast de 
standaardprojecten voerde het ISTC ook "partnerprojecten" uit; deze hadden niet noodzakelijk de heroriëntering 
van wetenschappers tot doel, maar hadden ook bijkomende vereisten en kregen geen financiële steun van de
standaardtoezeggingen die de partijen elk jaar ter beschikking stelden. 
- De aanvullende programma's voeren bijkomende activiteiten uit, die geen projecten zijn, zoals conferenties, 
opleidingen enzovoort, ook met het duidelijk doel wetenschappers te ondersteunen om hun werkzaamheden te 
verleggen naar civiele activiteiten.


