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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisen tutkimuskeskuksen suorina toimina 
toteutettavasta erityisohjelmasta Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) 
seitsemännessä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmassa (2007–2011)
(KOM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0444)1,

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
7 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0385/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja 
budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euratomin perustamissopimuksen 
119 artiklan toisen kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Yhteinen tutkimuskeskus osallistuu 
eurooppalaisiin ydinreaktorien 
turvaverkkoihin, joiden avulla pyritään 
saamaan kansalliset turvanormit 
mahdollisimmin yhdenmukaisiksi. 
Yhteisen tutkimuskeskuksen pitäisi 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



PE 368.073v01-00 6/13 PR\600205FI.doc

FI

asiantuntemuksensa vuoksi tehostaa 
tällaista osallistumistaan tämän 
puiteohjelman yhteydessä, jotta voitaisiin 
määrittää yhteisön turvanormit reaktorien 
ja jälleenkäsittelylaitosten suunnittelulle, 
rakentamiselle ja käytölle Euroopan 
unionissa. Näin voitaisiin edistää 
sellaisen ydinturvallisuutta unionissa 
koskevan säännöstön määrittämistä, 
jonka avulla voitaisiin yhdenmukaistaa 
erilaiset kansalliset normit ja saavuttaa 
näin ydinturvallisuuden korkea taso 
unionissa.

Perustelu

Ydinreaktorien käyttöä ja varustelua koskevien vähimmäisnormien määrittäminen on koko 
Euroopan unionin yhteinen etu. Tällaiset vähimmäisnormit olisi muokattava yhteisen, 
avoimen ja yhteisymmärrykseen perustuvan vuoropuhelun avulla uusin tiede ja tutkimus 
huomioon ottaen. Yhteisellä tutkimuskeskuksella olisi tärkeä rooli asiaa koskevan keskustelun 
johtamisessa. Tällaisten vähimmäisnormien määrittäminen on kaikkien kansalaisten 
turvallisuuden mukaista, ja se hyödyttää asian rajat ylittävän luonteen vuoksi myös sellaisia 
jäsenvaltioita, jotka päättävät itse luopua ydinvoimaloiden käytöstä tai uusien voimaloiden
rakentamisesta.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Tähän erityisohjelmaan kuuluvassa 
tutkimustoiminnassa olisi noudatettava 
eettisiä perusperiaatteita, joihin kuuluvat 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan 
sisältyvät periaatteet.

(9) Tähän erityisohjelmaan kuuluvassa 
tutkimustoiminnassa olisi noudatettava 
eettisiä perusperiaatteita, joihin kuuluvat 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan 
sisältyvät periaatteet. Lisäksi on 
edistettävä näiden toimien julkista
hyväksyntää.

Perustelu

Yhteisen tutkimuskeskuksen tutkimustoimet tällä alalla edistävät yleiseurooppalaista 
turvallisuutta, joka ei tunne maiden rajoja. Tutkimuksen julkinen hyväksyntä on 
demokraattisesti tärkeää, ja sitä olisi tuettava vastaavasti.
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 10 kappale

(10) YTK:n olisi jatkossakin tuotettava 
lisäresursseja kilpailutetun toiminnan 
kautta; tähän kuuluvat osallistuminen 
puiteohjelman epäsuoriin toimiin, 
ulkopuolisille asiakkaille tehtävä työ sekä 
vähäisemmässä määrin teollis- ja 
tekijänoikeuksien hyödyntäminen.

(10) YTK:n olisi jatkossakin tuotettava 
lisäresursseja kilpailutetun toiminnan 
kautta; tähän kuuluvat ulkopuolisille 
asiakkaille tehtävän työn ohella 
osallistuminen puiteohjelman epäsuoriin 
toimiin, joiden yhteydessä tulisi pyrkiä 
tähänastisten toimien 
kaksinkertaistamiseen, sekä 
vähäisemmässä määrin teollis- ja 
tekijänoikeuksien hyödyntäminen.

Perustelu

Yhteisen tutkimuskeskuksen pitäisi ehdottomasti voida osallistua jatkossakin epäsuoria toimia 
koskeviin tarjouskilpailuihin. Asiaan liittyvät tähänastiset toimet olisi kaksinkertaistettava. 
Myös varojen hankkimisen lisäksi kolmansilta osapuolilta sekä teollis- ja tekijänoikeuksien 
hyödyntämisen tulisi edelleen olla sallittua. Näin toteutuu yhteisen tutkimuskeskuksen 
automaattinen laadunvalvonta ja lisäksi sen korkea laatu ja tehokkuus.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) Yhteisen tutkimuskeskuksen pitäisi 
huolehtia siitä, että sen erinomainen 
tieteellinen taso säilyy, jotta se voisi hoitaa 
tehtäviään jatkuvasti paremmin, ja tämän 
vuoksi sen olisi tehostettava varsinaista 
tutkimustoimintaansa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta toimintaa, jonka 
tarkoituksena on vastata suoraan yhteisön 
politiikan tarpeisiin.

Perustelu

Kuten arviointikomitea on jo monta kertaa korostanut, yhteisen tutkimuskeskuksen on 
löydettävä tasapaino sen käyttäjille tarjoaman palvelufunktion ja sen varsinaisten 
tutkimustehtävien välillä, jotka ovat välttämättömiä tutkimuskeskuksen tieteellisen tason 
säilyttämiseksi. Katso myös tarkistusta 6.
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Tarkistus 5
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

(10 b) Yhteisen tutkimuskeskuksen on 
huolehdittava siitä, että sen työn 
yhteydessä otetaan yhtäläisellä tavalla 
huomioon molempien sukupuolten asema 
rooli tieteessä ja tutkimuksessa. Näin 
toteutetaan sukupuolesta riippumattomien 
yhtäläisten mahdollisuuksien periaate.

Perustelu

Yhteinen tutkimuskeskus ei luonnollisestikaan harjoita työssään sukupuoleen perustuvaa 
syrjintää. On noudatettava sukupuolesta riippumattomien yhtäläisten mahdollisuuksien 
periaatetta.

Tarkistus 6
Liite, osa 2 "Lähestymistapa", kohta 4 a (uusi)

(10 a) Yhteisen tutkimuskeskuksen on 
huolehdittava siitä, että sen erinomainen 
tieteellinen taso säilyy, jotta se voisi hoitaa 
tehtäviään jatkuvasti paremmin, ja tämän 
vuoksi sen on tehostettava varsinaista 
tutkimustoimintaansa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta toimintaa, jonka 
tarkoituksena on vastata suoraan yhteisön 
politiikan tarpeisiin.

Perustelu

Näin päätöksen tekstiin sisällytetään johdanto-osan uusi 10 b kappale.

Tarkistus 7
Liite, osa 2 "Lähestymistapa", kohta 4 b (uusi)

Lisäksi tavoitteena on yhteistyön 
kehittäminen verkottamisen avulla niin, 
että Euroopan tasolla sekä 
maailmanlaajuisesti saavutetaan laaja 
yhteisymmärrys monissa kysymyksissä. 
Yhteisen tutkimuskeskuksen 
mahdollisuus osallistua kansainvälisiin 
huippututkimusverkkoihin ja 
integroituihin hankkeisiin saa tältä 
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kannalta aivan erityisen merkityksen. Kun 
Euratomin 
ydinmateriaalivalvontatoimisto (ESO) ja 
Kansainvälinen atomienergiajärjestö 
(IAEO) harjoittavat ydinmateriaalin 
valvontaa, ne tarvitsevat tutkimukseen ja 
kehittämiseen liittyvää tukea sekä suoraa 
apua. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
yhteistyöhön Euroopan unionin tulevien 
jäsenvaltioiden kanssa. 

Perustelu

Tällaisen osallistumisen ansiosta yhteinen tutkimuskeskus voi ottaa näitä hyvin herkkiä 
aiheita käsitellessään mukaan monia kumppaneita erityisesti unioniin liittyvistä valtioista.

Tarkistus 8
Liite, osa 3.1.1 "Käytetyn polttoaineen karakterisointi, varastointi ja loppusijoittaminen", 

kohta -1 (uusi)

Koska ydinvoimalayksiköitä on koko 
maailmassa jatkuvasti yhä enemmän, 
jätteenkäsittely ja ympäristövaikutukset 
ovat yhä tärkeämpiä kysymyksiä. Myös 
unionin on tehostettava asiaa koskevia 
toimiaan, ja sen on vastattava vielä 
selvittämättömiin kysymyksiin pian ja 
kestävällä tavalla.

Perustelu

Jätteenkäsittelyyn ja ympäristövaikutuksiin on otettava kantaa riippumatta siitä, miten 
suhtaudutaan rauhanomaisen ydinvoiman käyttöön, ja molemmat vaativat koko maailmassa
olevien ydinvoimalayksiköiden suuren määrän vuoksi pikaista ratkaisua, johon yhteisen 
tutkimuskeskuksen on ehdottomasti annettava panoksensa.

Tarkistus 9
Liite, osa 3.1.7 "Tietämyksen hallinta ja koulutus"

On tärkeää, että ydinalan uudet tutkija- ja 
insinöörisukupolvet voivat ylläpitää ja 
syventää aiempiin kokeisiin, 

On tärkeää, että ydinalan uudet tutkija- ja 
insinöörisukupolvet voivat ylläpitää ja 
syventää aiempiin kokeisiin, 



PE 368.073v01-00 10/13 PR\600205FI.doc

FI

tutkimustuloksiin, tulkintoihin ja 
osaamiseen pohjautuvaa tietämystä. Tämä 
koskee erityisesti niitä aloja, joilla kolmen 
vuosikymmenen kokemus reaktorien 
käyttäytymisestä ja turvallisuudesta on 
tiivistetty kehittyneiksi analyysivälineiksi, 
kuten malleiksi ja tietokoneohjelmistoiksi.
YTK pyrkii osaltaan huolehtimaan siitä, 
että tämä tietämys on helposti saatavilla, 
asianmukaisesti jäsennettyä ja hyvin 
dokumentoitua, sekä tukemaan alan 
korkeakoulutusta Euroopassa. Lisäksi YTK 
tukee ydinalan tiedottamisen kehitystä 
varsinkin suhteessa kansalaisten 
hyväksyntään sekä osallistuu yleisön 
energiatietoisuutta koskevien strategioiden 
laadintaan.

tutkimustuloksiin, tulkintoihin ja 
osaamiseen pohjautuvaa tietämystä. Tämä 
koskee erityisesti niitä aloja, joilla kolmen 
vuosikymmenen kokemus reaktorien 
käyttäytymisestä ja turvallisuudesta on 
tiivistetty kehittyneiksi analyysivälineiksi, 
kuten malleiksi ja tietokoneohjelmistoiksi. 
Koska uhkana on tiedon häviäminen ja 
nuorten tutkijoiden puuttuminen 
ydintekniikan alalla, yhteisestä 
tutkimuskeskuksesta voisi tulla tiedon 
välittämisen sekä koulutuksen ja 
jatkokoulutuksen eurooppalainen keskus. 
YTK toteuttaa tiedon säilymistä koskevan 
ohjelman, joka takaa, että tämä tietämys 
on helposti saatavilla, asianmukaisesti 
jäsennettyä ja hyvin dokumentoitua. 
Lisäksi se toteuttaa nuoria tutkijoita 
tukevan ohjelman, jolla esitetään, miten 
uutta polvea voidaan saada mukaan 
ydinenergian tutkimukseen ja kouluttaa 
siihen. Lisäksi YTK tukee ydinalan 
tiedottamisen kehitystä varsinkin suhteessa 
kansalaisten hyväksyntään sekä osallistuu 
yleisön energiatietoisuutta koskevien 
strategioiden laadintaan.

Perustelu

Nuorien tutkijoiden tukea ydintutkimuksen alalla on tehostettava nopeasti, koska jo nyt 
olemassa olevien ydinlaitosten suuri määrä nostaa esiin tärkeitä tulevaisuutta koskevia 
kysymyksiä, joita on tutkittava pikaisesti lisää. Euroopan unionilla ei ole varaa siihen, että 
tiedon välittäminen tuleville tutkijasukupolville katkeaa.

Tarkistus 10
Liite, osa 3.2.3 "Kehittyneiden ydinenergiajärjestelmien turvallinen toiminta", kohta 2

YTK:n on tärkeää olla mukana – joko 
suoraan tai koordinoimalla eurooppalaisten 
tahojen osallistumista – tässä 
maailmanlaajuisessa aloitteessa, johon 
osallistuvat kaikki tärkeimmät 
tutkimusorganisaatiot. YTK tarkastelee 
pääasiassa innovatiivisten 
ydinpolttoainesyklien turvallisuus- ja 
materiaalivalvontanäkökohtia ja erityisesti 
uusien polttoaineiden karakterisointia, 

YTK:n on tärkeää olla mukana – joko 
suoraan tai koordinoimalla eurooppalaisten 
tahojen osallistumista – tässä 
maailmanlaajuisessa aloitteessa, johon 
osallistuvat kaikki tärkeimmät 
tutkimusorganisaatiot. Tähän liittyen 
yhteisellä tutkimuskeskuksella on 
tulevaisuudessa ratkaiseva rooli 
eurooppalaisen panoksen koordinoinnissa 
ja integroinnissa. YTK tarkastelee 
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testausta ja analysointia. Samoin kehitetään 
reaktoreiden turvallisuus- ja 
laatutavoitteita, turvallisuusvaatimuksia ja 
kehittyneitä arviointimenetelmiä. Tietoa 
välitetään järjestelmällisesti edelleen 
asianmukaisille jäsenvaltioiden 
viranomaisille ja komission yksiköille 
varsinkin säännöllisten 
koordinointikokousten kautta.

pääasiassa innovatiivisten 
ydinpolttoainesyklien turvallisuus- ja 
materiaalivalvontanäkökohtia ja erityisesti 
uusien polttoaineiden karakterisointia, 
testausta ja analysointia. Samoin kehitetään 
reaktoreiden turvallisuus- ja 
laatutavoitteita, turvallisuusvaatimuksia ja 
kehittyneitä arviointimenetelmiä. Tietoa 
välitetään järjestelmällisesti edelleen 
asianmukaisille jäsenvaltioiden 
viranomaisille ja komission yksiköille 
varsinkin säännöllisten 
koordinointikokousten kautta.

Perustelu

Yhteisen tutkimuskeskuksen tulisi edistää sitä, että jäsenvaltioiden panosta neljännen 
sukupolven reaktoreihin liittyvissä tutkimustoimissa integroidaan ja koordinoidaan 
tulevaisuudessa entistä paremmin.

Tarkistus 11
Liite, osa 3.3.1 "Ydinmateriaalivalvonta", kohta 1 a (uusi)

.. Valitettavasti kansainvälinen tilanne on 
viime aikoina muuttunut liittyen 
ydinaseiden leviämiseen tai ainakin asiaa 
koskeviin tiettyjen yksittäisten valtioiden 
pyrkimyksiin. Ydinmateriaalin leviämisen 
estämisestä on jälleen tulossa tärkeä 
kysymys muiden turvallisuuteen liittyvien 
kysymysten ohella. Tätä taustaa vasten on 
Euroopan unionin kansalaisten 
turvallisuuden kannalta välttämätöntä, 
että yhteisellä tutkimuskeskuksella säilyy 
tarvittava asiaa koskeva kapasiteetti.

Perustelu

Ydinaseiden leviämisen estäminen on valitettavasti yhä ajankohtaisempi kysymys. Siksi on 
EU:n kannalta erityisen tärkeää, että yhteinen tutkimuskeskus säilyttää tarvittavan teknisen 
kapasiteetin tämän uhan arvioimiseksi ja käsittelemiseksi ajantasaistaen sitä jatkuvasti.
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PERUSTELUT

Ydinturvallisuus: Koska ydinvoimalayksiköiden määrä kasvaa edelleen koko maailmassa, 
ydinturvallisuus on jo nyt tulevaisuutta koskeva kysymys, jonka merkitys todennäköisesti 
vain kasvaa ilmastonsuojeluun liittyvistä syistä. Riippumatta siitä, että jotkin jäsenvaltioista 
ovat päättäneet itse, että ne eivät halua käyttää alueellaan ydinvoimaloita, on todettava, että 
toiset jäsenvaltiot ovat samalla oikeudella valinneet toisin ja että rauhanomaisesti käytettävä 
ydinvoima on tällä hetkellä eri syistä merkittävä tekijä eri energiamuotojen välisessä 
tasapainossa. Tässä yhteydessä meidän on käsiteltävä tulevaisuudessa entistä tehokkaammin 
jätteidenkäsittelyä sekä ympäristövaikutuksia, koska niiden suhteen on vielä parannettavaa 
myös Euroopan unionissa. Yhteisellä tutkimuskeskuksella on ratkaiseva rooli asiaa koskevan 
keskustelun johtamisessa. 

Tällä hetkellä koko maailmassa tutkitaan niin kutsuttuja neljännen sukupolven reaktoreita. 
Riippumatta siitä, käytetäänkö tällaisia reaktoreja tulevaisuudessa joissakin jäsenvaltioissa, 
Euroopan unionin on suuntauduttava tällä alalla ehdottomasti alaa koskevan tutkimuksen 
huipun mukaisesti ja seurattava asian jatkokehitystä tiiviisti. Jos Euroopan unioni haluaa 
osallistua päätöksentekoon, kun tulevaisuudessa käsitellään näiden reaktorien turvallisuutta ja 
käyttöä, se on mahdollista vain, jos sillä on riittävä kapasiteetti. Yhteisen tutkimuskeskuksen 
on pyrittävä saavuttamaan neljännen sukupolven reaktoreja koskevan tämänhetkisen 
tutkimuksen yhteydessä aikaan jäsenvaltioiden panosten entistä parempi integrointi ja 
koordinointi tulevaisuudessa.

Ydinvalvonta: Yhteinen tutkimuskeskus on työskennellyt vuosien ajan menestyksekkäästi 
ydinturvallisuuden alalla, ja se on antanut voimavarojaan jo monta kertaa aiemmin myös 
EURATOMin ydinvalvontaviraston käyttöön. Myös tähän liittyen EU:n tulee säilyttää 
jatkossakin asianmukainen kapasiteetti. Etenkin ydinaseiden leviämisen estäminen on 
viimeaikaisten kansainvälisten tapahtumien vuoksi yhä ajankohtaisempi aihe. 
Ydinpolttoaineiden valvonta ja turvallisuus on tulevaisuudessa tärkeässä asemassa 
turvallisuuspoliittisista syistä. Euroopan unioni ei voi asettua asiassa sivuun, vaan sen on 
osallistuttava kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun ja seurattava poliittista jatkokehitystä 
tieteellisesti. Lisäksi Euroopan unionin laajeneminen ja siihen liittyvät uusia ja vanhoja 
jäsenvaltioita koskevat kysymykset edellyttävät yhteiseltä tutkimuskeskukselta jatkossakin 
toimia, joiden yhteydessä se voi antaa tärkeän panoksen hankkimansa pätevyyden avulla.

Tiedon hankkiminen, siirtäminen ja välittäminen: Ydinenergian alalla Euroopan unioni on 
aiemmin voinut aina hyödyntää eurooppalaisen tutkimuksen korkeaa tasoa. Erityisesti 
yhteinen tutkimuskeskus on saanut kansainvälistä mainetta tällä alalla, ja se on tähän 
mennessä tuottanut aina erinomaisia tuloksia.. Tällainen tietämys on ehdottomasti säilytettävä 
tuleville tutkijasukupolville. Koska uhkana on tiedon häviäminen ja nuorten tutkijoiden 
puuttuminen ydintekniikan alalla, yhteisestä tutkimuskeskuksesta voisi tulla tiedon 
välittämisen sekä koulutuksen ja jatkokoulutuksen eurooppalainen keskus. Lisäksi on tärkeää, 
että yhteinen tutkimuskeskus huolehtii edelleen järjestelmällisesti suhteidensa tiivistämisestä 
jäsenvaltioiden yliopistoihin ja tutkimuskeskuksiin edistäen eurooppalaista tiedealuetta myös 
näissä kysymyksissä. 

Tieteen huippulaatu ja osallistuminen epäsuoriin toimiin: Yhteinen tutkimuskeskus on 
ensisijaisesti toimeksiantajiinsa nähden velvollinen organisaatio, joka pyrkii kuitenkin samalla 
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korkealaatuiseen tieteeseen ja riippumattomuuteen, ja sen on pyrittävä aina löytämään sopiva 
keskitie näiden työtapojen asettamien vaatimusten välillä. Yhteisen tutkimuskeskuksen pitäisi 
ehdottomasti voida osallistua jatkossakin epäsuoria toimia koskeviin tarjouskilpailuihin. Asiaa 
koskevat tähänastiset toimet olisi kaksinkertaistettava. Myös varojen hankkimisen lisäksi 
kolmansilta osapuolilta sekä teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyntämisen tulisi edelleen olla 
sallittua. Näin toteutuu yhteisen tutkimuskeskuksen automaattinen laadunvalvonta ja lisäksi 
sen korkea laatu ja tehokkuus.

Toimeenpanovirasto: Esittelijä pitää tärkeänä sen toteamista, että yhteiselle 
tutkimuskeskukselle siirrettävien toimien toteuttaminen ei edellytä jälleen uuden 
toimeenpanoviraston harjoittamaa ulkoista koordinointia. Yhteisen tutkimuskeskuksen oman 
työn hallinto kuuluu tutkimuskeskuksen todelliseen tehtäväkenttään, ja siihen se kuuluu 
jatkossakin joustavan ja tehokkaan organisaatiorakenteen puitteissa. Mahdollisia eturistiriitoja 
voidaan ratkaista niin kutsuttujen "Kiinan muurien" avulla, jollaisia käytetään esimerkiksi 
investointipankeissa. Esittelijä pitää siksi myönteisenä nimenomaan sitä, että komissio puhuu 
toimeenpanoviraston perustamisesta vain epäsuoria toimia koskevan erityisohjelman 
toteuttamiseksi. Suorien toimien alueella tehokkuus ja avoimuus on taattava jatkossakin tiiviin 
organisaation avulla lisäviraston asemesta.


