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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ehdotuksesta nimittää François-Roger Cazala tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi
(C9-0121/2019 – 2019/0814(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 
2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0121/2019),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 129 artiklan,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0031/2019),

A. ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja 
etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen edellytysten täyttymistä; 

B. ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 
12. marraskuuta 2019 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen 
jäseneksi;

1. antaa myönteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää François-Roger Cazala 
tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja 
jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.
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LIITE 1: FRANÇOIS-ROGER CAZALAN ANSIOLUETTELO

Koulutus:

Pariisin politiikan tutkimuksen instituutti (Sciences Po)
Paris I -yliopisto – oikeustieteen kandidaatin tutkinto
Hallintokorkeakoulu (ENA) (valmistumisvuosi 1981)
Certified Government Audit Professional (Institute of Internal Auditors, IIA)
Ura: tilintarkastaja (1981–1985), vanhempi tarkastaja (Conseiller référendaire) (1985–1999), 
johtava tarkastaja (Conseiller-Maître) Ranskan ylimmässä tarkastuselimessä vuodesta 1999 
lähtien

1981–1985 Ranskan ylin tarkastuselin
1986–1988 julkishallinnosta ja suunnittelusta vastaavan ministerin tekninen 

neuvonantaja (H. de Charrette); vastuualueet: 
henkilöstösääntökysymykset, korkeat virkamiehet, ENA

1988–1989 Ranskan ylin tarkastuselin
1989–1992 komennus Ranskan ulkoministeriössä (talousasioiden osasto, 

kansainvälisistä ympäristöasioista vastaava varajohtaja)
1992–1995 Ranskan Saksan-suurlähetystö, toinen neuvonantaja (Saksan 

sisäpolitiikka)
1995 ympäristöministerin (Corinne Lepage) kabinettipäällikkö
1996–1998 Ranskan ylin tarkastuselin (valvonta-alat: pääministeriä avustavat 

yksiköt, sisäministeriö, oikeusministeriö ja ulkoministeriö)
1998–2008 Komennus johtavana hallintovirkamiehenä OECD:n SIGMA-

ohjelmassa, joka on pääasiassa EU:n rahoittama OECD:n ja EU:n 
yhteishanke Keski- ja Itä-Euroopan maiden sekä Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden julkishallinnon 
uudistusprosessin tukemiseksi. Vastuualueena erityisesti julkistalous ja 
ulkoinen tarkastus (tilintarkastustuomioistuinten ja vastaavien sisäisestä 
valvonnasta ja tarkastuksesta vastaavien elinten perustaminen)

Syyskuu 2008 Ranskan ylin tarkastuselin, johtava tarkastaja kolmannessa jaostossa 
(valvonta-alat: koulutus, tutkimus, yliopistot, kulttuuri ja viestintä)

Huhtikuu 2011 Ranskan ylin tarkastuselin, johtava tarkastaja seitsemännessä jaostossa 
ja liikenteestä vastaavan osaston puheenjohtaja

Tammikuu 2018 Ranskan ylin tarkastuselin, johtava tarkastaja ensimmäisessä jaostossa 
ja taloudellisesta kehityksestä ja julkisesta rahoituksesta vastaavan 
osaston puheenjohtaja

Muu toiminta:

1981–1987 Lehtori Pariisin politiikan tutkimuksen instituutissa (Sciences Po)
1981–1987 Useiden julkishallintoa käsittelevien ministeriöidenvälisten komiteoiden 

ja työryhmien jäsen tai esittelijä
1981–1987 Useiden julkishallintoa käsittelevien ministeriöidenvälisten komiteoiden 

ja työryhmien jäsen tai esittelijä
1996–1998 Tiedotustoimisto Agence France-Pressen rahoituskomission 

yleisesittelijä
1996–1998 Ranskan ylimmän tarkastuselimen tuomarien ja entisten tuomarien 
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yhdistyksen pääsihteeri
2008–2012 Ranskan ylimmän tarkastuselimen tuomarien ja entisten tuomarien 

yhdistyksen puheenjohtajiston jäsen
2009–2012 Kansainvälisten järjestöjen tilintarkastusryhmien jäsen: EUMETSAT 

(Darmstadt), UNODC (Wien), täydellisen ydinkoekieltosopimuksen 
järjestön (OTICE/CTBTO) ulkoisen tarkastuksen johtaja

2012–2013 Finanssioikeuteen liittyviä asioita käsittelevien tuomioistuinten 
ammatillisten vaatimusten käyttöönottoa käsitelleen työryhmän 
yhteispuheenjohtaja

Vuodesta 2014 Ranskan ylimmän tarkastuselimen edustaja tilintarkastajakunnan 
korkeassa neuvostossa

Vuodesta 2016 Euroopan vakausmekanismin tilintarkastuslautakunnan jäsen ja 
myöhemmin varapuheenjohtaja

Kielet:

saksan sujuva taito: lukeminen, puhuminen ja kirjoittaminen
englannin sujuva taito: lukeminen, puhuminen ja kirjoittaminen
italia: perustaito
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LIITE 2: FRANÇOIS-ROGER CAZALAN VASTAUKSET 
KYSYMYSLOMAKKEESEEN

Työkokemus
1. Kertokaa ammattikokemuksestanne julkisen talouden alalta. Kyse voi olla esimerkiksi 

talousarvion suunnittelusta, talousarvion toteuttamisesta tai varainhoidosta taikka 
talousarvion valvonnasta tai tilintarkastuksesta. 

Suurimman osan 38 vuoden työkokemuksestani olen hankkinut julkistalouden alalta. Aloitin 
tilintarkastajan työt Ranskan ylimmässä tarkastuselimessä korkea-asteen opintojeni jälkeen eli 
hallintokorkeakoulusta valmistuttuani. Toimin näissä tehtävissä urani ensimmäiset viisi vuotta 
keskittyen pääasiassa paikallisyhteisöjen rahoituskysymyksiin, jotka tuolloin kuuluivat 
ylimmän tarkastuselimen toimivaltaan, sekä televiestinnän hallinnon rahoitukseen. 

Työskenneltyäni kaksi vuotta ministerin kabinetissa palasin ylimpään tarkastuselimeen, jossa 
toimin pääministeriä avustavien yksiköiden tilien tarkastamisesta vastaavalla osastolla. 
Suoritin myös ylimmälle tarkastuselimelle tuolloin kuuluneita valtion talousarvion 
toteuttamiseen liittyneitä tehtäviä.

Kuuden vuoden komennus ulkoministeriössä, josta kolme vuotta työskentelin Saksan-
suurlähetystössä, toi välimatkaa Ranskan ylimmän tarkastuselimen asioihin. Palasin ylimpään 
tarkastuselimeen johdettuani lyhyen aikaa ympäristöministerin kabinettia, jossa toimin myös 
talousarvioneuvonantajana. 

Seuraavien kolmen vuoden ajan laadin selvityksiä eräästä laajasta keskeneräisestä 
kiinteistöhankkeesta (Quai Branlyn kansainvälinen konferenssikeskus), kehitystyön 
vapaaehtoistoimintaan liittyvästä politiikasta ja toiminnasta sekä erinäisistä laitoksista.

Sen jälkeen minut lähetettiin komennukselle OECD:hen työskentelemään SIGMA-
ohjelmassa, joka on pääasiassa Euroopan unionin rahoittama OECD:n ja EU:n yhteishanke. 
Ohjelman tavoitteena oli ja on edelleen antaa julkishallinnon alalla teknistä tukea Euroopan 
unionin jäsenehdokasvaltioille ja sittemmin yhä enenevässä määrin myös Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille taikka avustaa tällaisen tuen antamisessa. 
Toiminnan tarkoituksena oli toteuttaa uudistuksia oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvien 
järjestelmien käyttöön ottamiseksi sekä avoimuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Minut 
rekrytoitiin alun perin vastaamaan korkeimmista valvontaelimistä, joita pidetään 
Kööpenhaminan kriteerien mukaisesti yhtenä oikeusvaltion peruspilareista. Pian tehtäviini 
lukeutui kuitenkin myös muita julkistalouden osa-alueita, kuten talousarviokysymykset, 
liittymistä edeltävien rahastojen hallinta sekä julkishallinnon sisäiset valvontajärjestelmät. 

Kokemus oli erityisen antoisa, koska opin uutta talousarvioon ja valtiontalouden 
tarkastukseen liittyvistä järjestelmistä, julkisten varojen hoidosta yleensä sekä vieraiden 
maiden hallinnosta. SIGMA-ohjelmassa tein hyvin tiivistä yhteistyötä komission niiden 
yksiköiden kanssa, jotka vastaavat laajentumisprosessista ja naapuruuspolitiikasta sekä 
keskeisistä kysymyksistä (BUDG- ja AGRI-pääosastot ym.). SIGMA-ohjelman julkistalouden 
osio toteutettiin luonnollisesti erittäin läheisessä yhteistyössä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tuohon aikaan Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
pyrki varsin aktiivisesti luomaan luottamukselliset suhteet uusien tai tulevien jäsenvaltioiden 
korkeimpiin valvontaelimiin sekä antamaan niille tukea, jolla varmistettiin niiden toiminnan 
saattaminen länsimaisten ammatillisten normien tasalle. Minulla on tämän vuoksi ollut 
lukuisia kontakteja Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen.



RR\1192656FI.docx 7/15 PE642.892v02-00

FI

Tämä on kiistatta ollut yksi urani rikastuttavimpia kokemuksia.

Palasin Ranskan ylimpään tarkastuselimeen hieman yli kymmenen vuotta sitten ja 
työskentelin ensin kahden vuoden ajan opetuksesta, korkeakoulutuksesta, tutkimuksesta ja 
kulttuuripolitiikasta vastaavassa jaostossa. Sen jälkeen minut nimitettiin liikenteestä, 
yrityksistä ja valtion politiikasta tällä taloudellisesti varsin merkittävällä alalla vastaavan 
osaston puheenjohtajaksi. Toimin tässä tehtävässä hieman yli seitsemän vuoden ajan. 

Viimeiset kaksi vuotta olen toiminut talouden rahoituksesta ja julkisista rahoitusalan 
yrityksistä vastaavan osaston puheenjohtajana.

Tänä aikana olen myös osallistunut suoraan ylimmän tarkastuselimen vuodesta 2009 lähtien 
toteuttamaan valtion tilien vahvistamiseen sekä ylimmän tarkastuselimen valtion talousarvion 
toteuttamisen valvonnasta vastaavan yhteisen kokoonpanon työskentelyyn, raportin laadintaan 
taloudellisista ja rahoitusnäkymistä sekä julkistalouteen liittyvään horisontaaliseen työhön 
(esimerkiksi suoriteperusteisen kirjanpidon käyttöönottoa julkishallinnossa koskeva raportti ja 
10-vuotiskatsaus talousarviota koskevan täydentävän lain täytäntöönpanosta). 

2. Mitkä ovat olleet tärkeimmät saavutuksenne työuranne aikana?

Työskentelyjakso OECD:n SIGMA-ohjelman parissa oli minulle tilaisuus tehdä suoraan 
yhteistyötä Euroopan unionin jäsenehdokasvaltioiden kanssa julkistalouden ja julkisen 
varainhoidon valvonnan alalla. Sitä kautta päädyin osallistumaan tärkeisiin hallintojen ja 
organisaatioiden muutosprosesseihin joissakin jäsenehdokasvaltioissa ja sain antaa suoraan 
panokseni sellaisten säädöstekstien laadintaan, joilla asianomaisissa maissa perustettiin 
tehokkaita ja demokraattisia julkistalouden alan laitoksia. Peruslainsäädäntötyössä pääsi 
yleensä myös vaikuttamaan käytännön järjestelyihin, joilla muutoksia pantiin toimeen, kuten 
strategisten asiakirjojen laadinta sellaisia elimiä (yleensä valtiovarainministeriöt, korkeimmat 
valvontaelimet) varten, jotka osallistuivat usein raskaisiin ja monimutkaisiin prosesseihin.

Toteutin näissä laitoksissa lukuisia vertaisarviointeja. Niiden pohjalta annettiin käytännön 
suosituksia asianomaisten elinten toiminnan kehittämiseksi ja uudenaikaistamiseksi. Pyrin 
ottamaan mahdollisimman pitkälti huomioon maiden kansalliset erityispiirteet ja hallinto- ja 
organisaatiokulttuurin välttääkseni antamasta abstrakteja suosituksia, jotka eivät 
todellisuudessa vastaa maan käytäntöjä ja historiaa. Se ei ole helppoa eikä aina edes 
mahdollista mutta ainakin olin tietoinen siitä, että näitä kysymyksiä käsiteltäessä oli kartettava 
ideologista ja teknokraattista lähestymistapaa. Lisäksi tiedostin, että ulkopuolinen toimija ei 
joudu tekemisiin niinkään yhden yksittäisen elimen tai menettelyn kanssa vaan todellakin 
monenlaisia toimintoja sisältävän ja monille aloille ulottuvan järjestelmän kanssa. Oli otettava 
huomioon tai vähintäänkin tiedostettava suositeltujen uudistusten vaikutukset muihin 
toimijoihin tai asianomaisen järjestelmän muihin menettelyihin (niinpä sisäisen tarkastuksen 
kehittämisen on kuljettava käsi kädessä organisaation sisäisen valvonnan kehittämisen kanssa, 
joidenkin viranhaltijoiden riippumattomuutta koskevat suositukset ovat tarkoituksenmukaisia 
vain julkishallinnossa ja joihinkin työpaikkoihin on kohdistettava erityistä suojelua).

Voisin mainita myös joitakin saavutuksia muilla aloilla:

– Laadin urani alussa yhteistyössä muiden tekijöiden kanssa paikallistason 
julkisyhteisöjen rahoituskäsikirjan.

– Tein julkishallinnosta vastaavan ministerin kabinetissa lainsäädäntötyötä, jossa muun 
muassa yksinkertaistettiin ja joustavoitettiin tiettyjä henkilöstösääntöjen määräyksiä, 
selvennettiin virkamiesten lakkoihin sovellettavia sääntöjä sekä toteutettiin korkeiden 
virkamiesten palvelukseenottoa ja koulutusta koskenut mittava uudistus.
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– Toimin ylimmän tarkastuselimen ja alueellisten tilintarkastuskamarien ammatillisten 
standardien tiivistämiseen ja määrittelyyn pyrkineen työryhmän 
yhteispuheenjohtajana. Jo sovellettujen kansainvälisten standardien (ISSAI) lisäksi 
haluttiin määritellä eri valvontaelimille yhteiset standardit, täsmentää niitä ja syventää 
niitä tuloksellisuustarkastuksen ja tuomioistuintoiminnan aloilla.

3. Minkälaista ammattikokemusta Teillä on kansainvälisistä monikulttuurisista ja 
monikielisistä järjestöistä tai laitoksista, joiden päätoimipaikka on oman maanne 
ulkopuolella?

Katson omaavani pitkäaikaista kokemusta suhteista tämäntyyppisiin laitoksiin, jota olen 
saanut seuraavissa kolmen eri alan tehtävissä:

– suoraan OECD:n johtavana hallintovirkamiehenä työskennellessäni SIGMA-ohjelman 
parissa vuosina 1998–2008

– suoraan myös ulkoisena tarkastajana kansainvälisissä järjestöissä, joiden 
tilintarkastuksesta ylin tarkastuselin vastasi, eli EUMETSATissa Darmstadtissa, 
Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeristön osastoissa Wienissä sekä täydellisen 
ydinkoekieltosopimuksen järjestön (OTICE/CTBTO) sihteeristön tilien vahvistamisesta 
vastaavan yksikön päällikkönä niin ikään Wienissä;

– välillisesti työskennellessäni ulkoministeriössä, koska tehtäviini sisältyi yhteydenpitoa 
toiminta-alani kansainvälisten järjestöjen (muun muassa YK-järjestelmään kuuluvien 
organisaatioiden, kuten WMOn ja UNEPin) kanssa.

4. Onko Teille myönnetty vastuuvapaus aiemmissa johtotehtävissänne, mikäli 
vastuuvapausmenettelyä on sovellettu?

Sellaista menettelyä ei sovelleta mihinkään hoitamaani tehtävään.

5. Mihin aiemmista työtehtävistänne Teidät on nimitetty poliittisin perustein? 

Ei mihinkään. Ministerien kabineteissa hoitamani tehtävät ovat olleet luonteeltaan puhtaasti 
teknisiä ja hallinnollisia.

6. Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joita olette ollut tekemässä uranne aikana?

Haluan ottaa tässä kohdin esille viimeaikaisia tapahtumia ja Ranskan ylimpään 
tarkastuselimeen liittyviä seikkoja.

Sain vuonna 2014 liikenneosaston puheenjohtajana tehtäväkseni suunnitella ja koordinoida 
Ranskan suurnopeusjunaliikennettä koskevan raportin laadintaa. Tässä työssä nostimme esille 
siihen asti jokseenkin vaietun kysymyksen suurnopeusjunayhteyksien ja niiden 30 viime 
vuoden aikana tapahtuneen laajamittaisen kehittämisen taloudellisesta 
tarkoituksenmukaisuudesta ja järkevyydestä ympäristön kannalta. Raportissa korostettiin, että 
tämän rautatieverkon kannattavuus oli heikentynyt, sitä aktiivisesti kehitettäessä oli tehty 
epäsuotuisia päätöksiä klassisen rautatieverkon (sekä infrastruktuurin että kaluston) käytön 
suunnittelua ja ylläpidon rahoitusta koskevissa asioissa, muiden liikennemuotojen kilpailu oli 
lisääntynyt ja tulokset olivat talouden ja ympäristöystävällisyyden kannalta epävarmoja. 
Raportti oli osaltaan romahduttamassa teoreettista visiota suurnopeusjunaliikenteen 
kehittämisestä, koska siinä todettiin tämän vision johtavan taloudelliseen umpikujaan 
tuottamatta liikennemuodon kustannuksiin nähden oikeasuhteista lisäarvoa. Raportissa 
kehotettiin uudistamaan kyseistä politiikkaa perinpohjin, mikä johti lopulta Ranskan 
rautatiealan laajamittaiseen uudistukseen vuonna 2018.

Vuonna 2017 osallistuin suoraan ns. vastaesittelijänä ylimmän tarkastuselimen työhön, joka 
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koski valtiota ja sen toimintaa liikeyritysten osakkeenomistajana. Työssä luotiin ensimmäinen 
kokonaisvaltainen katsaus aiheeseen, tuotiin ilmi asiassa noudatettuja käytäntöjä ja osoitettiin, 
etteivät niitä todellakaan useimmiten ohjanneet taloudelliset tai omaisuuden hoitoon liittyvät 
perusteet. Tämä piti ensinnäkin paikkansa valtion osakesalkun koostumuksen suhteen: salkku 
oli toteutettujen yksityistämisten vuoksi määrällisesti pienempi kuin aiemmin ja 
koostumukseltaan erittäin sekalainen, jopa hajanainen, ilman minkäänlaista selvästi 
havaittavaa logiikkaa. Sama päti yhtiöjärjestykseen ja hallintojärjestelmän sääntöihin, jotka 
usein vastasivat entisajan käytäntöjä, joiden olemassaolon oikeutus on nykyisin kyseenalainen 
(liikenneala, julkinen audiovisuaaliala ym.). Työ sai osakseen runsaasti huomiota ja johti 
joihinkin uudistuksiin, kuten rautatie- sekä audiovisuaalialan yhtiöiden yhtiöjärjestyksen 
muuttamiseen (ne siirtyivät julkisoikeuden piiristä yhtiöoikeuden piiriin, ja niihin sovelletaan 
nykyisin ”tavanomaista” hallintojärjestelmää).

Vuosina 2012–2013 sain tehtäväksi koordinoida valtion ja moottoriteiden 
toimiluvanhaltijayhtiöiden välisiä suhteita koskevaa tutkimusta. Tutkimus toi päivänvaloon 
käyttöluvan antajan eli valtion ja toimiluvanhaltijayhtiöiden välisten suhteiden nykyisellään 
varsin suuren epätasapainon. Se osoitti, että toimiluvanhaltijoille tieverkon parantamisen tai 
kapasiteetin lisäämisen perusteella sallittujen tiemaksujen korotusten vastineet olivat 
kyseenalaisia (tavanomaisia huoltotöitä ja kaupallista houkuttelevuutta edistäviä töitä, jotka 
toimiluvanhaltijat olisivat suorittaneet joka tapauksessa tai jotka suoritettiin hintaan, joka ei 
ollut oikeassa suhteessa tiemaksujen nostamisesta saatuun taloudelliseen hyötyyn). Yleisesti 
ottaen valtiolla näytti olevan aiempaa heikommat tekniset valmiudet valvoa moottoriteiden 
toimilupien täytäntöönpanoa. Raportin sisältöä hyödynnettiin sekä poliittisella tasolla 
sopimussuhteiden tasapainottamiseksi että hallinnollisella ja juridisella tasolla perusteellisen 
tutkimuksen toteuttamiseksi siitä, miten moottoriteiden toimiluvanhaltijat noudattavat 
kilpailusääntöjä.

Riippumattomuus
7. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet hoitavat tehtäväänsä 

”täysin riippumattomina”. Miten noudattaisitte tätä vaatimusta tulevien tehtävienne 
hoidossa? 

Ranskan ylimmässä tarkastuselimessä työurani alusta lähtien harjoittamiani toimia sekä niihin 
sisältyvää tuomarin tehtävää on myös harjoitettava riippumattomasti. Olen aina voinut 
suunnitella työni, suorittaa valvontatoimia, laatia raportteja (huomiot, suositusten sanamuoto) 
ja osallistua päätösten tekemiseen niiden julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä (sekä 
julkaisun muodosta) täysin riippumattomasti noudattaen ylimmän tarkastuselimen menettelyjä 
ja kollegiaalisuuden ja ammattimaisuuden periaatteita, jotka kuuluvat tiettyjen standardien 
soveltamiseen.

Riippumattomuus merkitsee objektiivisuutta, neutraaliutta ja puolueettomuutta. Jos joutuisin 
ylimmän tarkastuselimen toiminnan yhteydessä toteamaan, että riippumattomuuteni ja edellä 
mainitut periaatteet saattavat vaarantua, ilmoittaisin siitä ylimmän tarkastuselimen johtajille 
(jotka voivat myös tehdä aloitteen asiassa), jotta he voisivat siirtää minut syrjään tapauksen 
käsittelystä – suorittamieni toimenpiteiden vaiheesta tai luonteesta riippumatta.

Näitä periaatteita ja käyttäytymissääntöjä noudatetaan yhtä lailla Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimessa, ja jos minut nimitetään, noudatan sen jäsenenä näitä minulle 
ennestään tuttuja menettelyjä ottaen tietysti huomioon EU:n toimielimelle ominaiset piirteet. 
Haluan tässä yhteydessä huomauttaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 
riippumattomuuden tulee ilmetä myös suhteessa sen jäsenvaltion instituutioihin, josta jäsen on 
kotoisin, joten Ranskan viranomaisten kannanottoihin ja etuihin on suhtauduttava 
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mahdollisimman neutraalisti.

Todettakoon vielä, ettei jäsenen tule myöskään esittää mitään sellaisia julkisia kannanottoja, 
jotka antaisivat aihetta epäillä riippumattomuuden puutetta.

8. Onko Teillä tai lähiomaisillanne (vanhemmillanne, sisaruksillanne, puolisollanne tai 
lapsillanne) yritys- tai rahoitusosakkuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla 
ristiriidassa tulevien työtehtävienne kanssa? 

Ei tietääkseni.

9. Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista sidonnaisuuksistanne ja muista 
sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne? 

Se ei ole minulle millään muotoa ongelma, koska minuun on jo sovellettu näitä menettelyjä

– Ranskan ylimmän tarkastuselimen jäsenenä

– Ranskan ylimmän tarkastuselimen jäsenenä kollegion jäsenenä 
tilintarkastajakunnan korkeassa neuvostossa, joka on tilintarkastajan ammatin sääntelystä ja 
valvonnasta vastaava riippumaton hallintoviranomainen ja jossa olen edustanut ylintä 
tarkastuselintä vuoden 2014 lopusta lähtien.

10. Oletteko osallisena jossakin vireillä olevassa oikeuskäsittelyssä? Jos olette, kertokaa 
siitä tarkemmin. 

En ole osallisena missään meneillään olevassa oikeuskäsittelyssä.

11. Oletteko aktiivisesti mukana tai vastuullisissa tehtävissä politiikassa? Jos olette, millä 
tasolla? Oletteko ollut poliittisessa tehtävässä viimeisten 18 kuukauden aikana? Jos 
olette, kertokaa siitä tarkemmin.

Ei ole milloinkaan ollut poliittisessa tehtävässä.

12. Eroatteko kaikista tehtävistä, joihin Teidät on valittu vaaleilla, ja luovutteko kaikista 
poliittisen puolueen vastuutehtävistä, jos Teidät nimitetään tilintarkastustuomioistuimen 
jäseneksi?

Periaatteessa olen valmis eroamaan kaikista tehtävistä, joihin minut on valittu vaaleilla, ja 
luopumaan kaikista poliittisen puolueen vastuutehtävistä. Käytännössä kysymys ei kuitenkaan 
ole relevantti, koska en ole koskaan hoitanut enkä ole aikeissa alkaa hoitamaan poliittisia 
tehtäviä.

13. Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai 
lahjontatapaukset, joissa on osallisena henkilöitä kotijäsenvaltiostanne?

En näe, miten voisin tämäntyyppisiä asioita selvittäessä tehdä eron niiden tapausten, joissa on 
osallisina oman jäsenvaltioni kansalaisia, ja muiden tapausten välillä, olipa kyseessä vakava 
tai vähemmän vakava tapaus. Suhtautuisin molempiin tapauksiin täsmälleen samalla tavalla ja 
soveltaisin niihin samoja sääntöjä. 

Tehtävien hoitaminen
14. Mitä olisi pidettävä moitteettoman varainhoidon kulttuurin tärkeimpinä ominaisuuksina 

julkishallinnossa? Miten Euroopan tilintarkastustuomioistuin voisi auttaa tällaisen 
kulttuurin luomisessa?

Moitteeton varainhoito julkishallinnossa on mielestäni olennainen edellytys julkishallinnon 
asianmukaiselle toiminnalle ja uskottavuudelle ja ennen kaikkea tuelle, jota kansalaiset 
veronmaksajina osoittavat viranomaisille ja niiden tehtävien suorittamiselle. 



RR\1192656FI.docx 11/15 PE642.892v02-00

FI

Varainhoitoa on kuitenkin tarkasteltava koko julkisen järjestelmän osana. Julkisen 
hallintojärjestelmän muut tärkeät osatekijät määrittävät julkisen varainhoidon laatua. Julkinen 
varainhoito on itsekin yksi järjestelmän osatekijöistä. Esimerkkinä näistä osatekijöistä 
voidaan mainita hallintojärjestelmän yleinen kehys ja erityisesti ministeriöiden välisten 
koordinointitehtävien tehokas toteuttaminen ja hyödyllisen tiedon kierrättäminen julkisten 
toimijoiden välillä. Muita esimerkkejä ovat virkamiesten palvelukseenotto- ja 
koulutusjärjestelmä, henkilöstösäännöt, yksilöllinen uranhallinta, virkamiesten 
henkilökohtainen etiikka ja suojeleminen mahdolliselta valta-aseman väärinkäytöltä.

Toisin sanoen julkisen varainhoidon ”hyvät periaatteet” voivat toimia ja toteutua täysin vain, 
jos itse julkishallinnon perusta on vankka.

Varsinaisissa rahoituskysymyksissä hyvän yksityisen hallinnon ja hyvän julkisen hallinnon 
periaatteiden välillä ei mielestäni ole perustavanlaatuista eroa lukuun ottamatta sitä seikkaa, 
että julkisten järjestelmien on asetettava laillisuutta ja varainhoidon avoimuutta koskevat 
periaatteet korkealle sijalle. Julkishallinnon on mielestäni perustuttava laillisuusperiaatteen 
tiukkaan noudattamiseen luonnollisesti siksi, että toimijalta, jonka keskeisenä tehtävänä on 
määritellä ja soveltaa oikeussääntöjä sekä valvoa niiden noudattamista, voidaan odottaa 
esimerkillisyyttä omassa päivittäisessä hallinnossaan. Muussa tapauksessa kansalaisten ja 
veronmaksajien luottamus julkisten elinten toimintaan ja laillisuuteen vaarantuisi. Tähän 
oikeussääntöjen noudattamiseen liittyy erityinen moraalisen lahjomattomuuden vaatimus, jota 
julkishallinnon edustajilta edellytetään riippumatta heidän hierarkia-asemastaan tai 
toimintansa luonteesta.

Näiden vaatimusten vastineena tai pikemminkin niiden seurauksena on julkishallinnon 
avoimuuden periaate. Kansalaisten, veronmaksajien ja vaaleilla valittujen edustajien on aina 
voitava seurata, miten julkiset varat kerätään ja käytetään. Haluan tässä yhteydessä siteerata 
vuonna 1789 annetun ihmisoikeuksien ja kansalaisoikeuksien julistuksen 15 artiklaa, josta on 
tullut Ranskan ylimmän tarkastuselimen toinen motto: 

”Yhteiskunnalla on oikeus vaatia kaikkia hallintonsa virkamiehiä tilille.”

Tässä lauseessa kiteytettiin yli kaksi vuosisataa sitten, miten julkishallinnon avoimuus ja siitä 
johtuva vastuuvelvollisuus on ymmärrettävä. Kaikki ylimmät tarkastuselimet, joiden 
keskeisenä tehtävänä on nimenomaan mahdollistaa tämän velvollisuuden konkreettinen 
täyttäminen, voisivat ottaa sen johtoajatuksekseen.

Näiden nimenomaan julkista sektoria koskevien periaatteiden jälkeen haluan mainita muita 
”arkipäiväisempiä” yhteisiä periaatteita tai sääntöjä, joihin julkishallinnon moitteettoman 
varainhoidon on perustuttava.

Näitä ovat tietysti taloudellisuuden, vaikuttavuuden ja tehokkuuden periaatteet, joiden on 
oltava jokaisen järkevän varainhoitajan ohjenuorana.

Tehokkuuden takaamiseksi varainhoitajan on työskenneltävä ympäristössä, jossa toteutuvat

– asetettujen ja arvioitavien tavoitteiden selkeä ja tarkoituksenmukainen määrittely

– riittävä hallintokapasiteetti, jonka ansiosta tavoitteet pystytään saavuttamaan (sekä 
todellinen mahdollisuus ottaa tämä kapasiteetti tehokkaasti ja nopeasti käyttöön, mikä 
ei aina ole itsestäänselvää voimakkaasti keskitetyissä järjestelmissä)

– yksinkertaiset ja vankat sisäisen valvonnan puitteet, joissa vastuualueet on selkeästi 
määritelty ja esitetty, tarkoituksenmukaiset hierarkiasuhteet tai toimintalinjat, joilla on 
koko henkilöstön hyväksyntä
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– sellaisten välineiden, menettelyjen ja elinten olemassaolo, joiden avulla saadaan 
kohtuullinen varmuus siitä, että seuraavat osatekijät ovat käytettävissä ja voidaan 
panna tehokkaasti täytäntöön: asianmukainen tililuettelo, täydelliset, selkeät ja 
varainhoidon kannalta hyödylliset taloudelliset tiedot (talousarvio, tilinpäätös ja sen 
liitetiedot), vankat ja tarkoin määritellyt sisäiset menettelyt, tarkoituksenmukainen ja 
vastuullinen hallintorakenne, sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen ammattimaiset ja 
riippumattomat järjestelmät.

15. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on avustaa Euroopan 
parlamenttia sille kuuluvassa talousarvion toteuttamisen valvontaa koskevassa 
tehtävässä. Miten parantaisitte entisestään tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan 
parlamentin (erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnan) välistä yhteistyötä, jotta 
se edistäisi yleisen varainkäytön julkista valvontaa ja rahalle saataisiin paras 
mahdollinen vastine?

Voin antaa täsmällisen ja perustellun vastauksen tähän kysymykseen vasta, kun olen itse 
saanut kokemusta näistä suhteista ja niiden mahdollisista parannusta kaipaavista osa-alueista.

Totean kuitenkin, että tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin suhteet on määritelty 
melko lyhyesti mutta selkeästi Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa ja 
erityisesti sen 287 artiklassa, jossa määrätään, että tilintarkastustuomioistuin avustaa 
Euroopan parlamenttia ja neuvostoa talousarvion toteutumisen valvonnassa. En usko 
erehtyväni kovin paljon, jos totean, että Euroopan parlamentti ja varsinkin sen talousarvion 
valvontavaliokunta ovat käyttäneet tätä määräystä kaikkein aktiivisimmin ja että 
tilintarkastustuomioistuin on aina pitänyt kunnia-asianaan vastata mahdollisimman hyvin 
pyyntöihin, joita sille saatetaan esittää tältä osin.

Yhteistoimintaa ja viestintää on varmasti silti mahdollista parantaa.

Ranskan ylimmällä tarkastuselimellä on kokemusta vastaavasta, joskin sen lähtötilanne erosi 
merkittävästi Euroopan parlamentin ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen välisestä 
suhteesta: menettelyjä on otettu vähitellen käyttöön, kaikenlainen vaihto on lisääntynyt, 
vastavuoroiset edut on yksilöity ja yhteistyö, jossa varmasti on vielä parantamisen varaa 
mutta joka on luottamusta herättävää, on pantu alulle.

Olettaisin – sillä varauksella että käytännön kokemus sen vahvistaa – että yhteistyötä 
voitaisiin parantaa muun muassa seuraavien konkreettisten osatekijöiden avulla:

– töiden suorittaminen täsmällisesti aikataulun mukaan ja ajoittaminen niin, että 
parlamentti voi hyödyntää niitä mahdollisimman hyvin

– parlamenttia kiinnostavien tarkastuskohteiden valitseminen

– raporttien laatiminen mahdollisimman selkeästi ja lukijaystävällisesti sekä 
suositusten muotoileminen käytännönläheisesti ja täsmällisesti

– toimivien työskentelysuhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen sekä toisen 
toimielimen toiveiden ja rajoitteiden keskinäisen ymmärtämyksen parantaminen.

16. Mitä lisäarvoa tuloksellisuuden tarkastus tuo mielestänne? Mitä lisäarvoa 
toiminnantarkastukset mielestänne tuovat ja miten niiden tulokset olisi otettava 
huomioon hallintomenettelyissä?

Jotta tuloksellisuuden tarkastukset toisivat lisäarvoa, on ensiksi varmistuttava siitä, että 
tarkastettavat taloudelliset tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät. Tämä edellyttää, että 
tilintarkastukset ja asianmukaisuuden tarkastukset suoritetaan riittävän ammattimaisesti. 
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On kuitenkin selvää, että tuloksellisuuden tarkastukset tuovat huomattavaa lisäarvoa kaikille, 
jotka lukevat tai käyttävät ylimmän tarkastuselimen työn tuloksia.

 Heitä ovat ensinnäkin kansalaiset ja veronmaksajat, jotka voivat näin tutustua 
julkisyhteisöjen poliittisen ja hallinnollisen toiminnan tuloksiin. Tuloksellisuuden 
tarkastusten päätelmät tuovat sisältöä julkiseen keskusteluun ja tarjoavat objektiivista 
tietoa sitä varten.

 Näistä tarkastuksista hyötyvät tietysti myös parlamentaariset elimet, esimerkiksi 
Euroopan parlamentti, joka saa tuloksellisuuden tarkastuksista objektiivisia perusteita 
arvioida politiikkaa, ohjelmia ja toimia, jotka se on hyväksynyt tai jotka esitetään sen 
hyväksyttäväksi, ja voi tämän ansiosta keskustella asiaan liittyvistä kysymyksistä 
dokumentoidusti. Toisaalta se voi myös vaatia kyseisten politiikkojen, ohjelmien ja 
toimien poliittisia tai hallinnollisia vastuuhenkilöiltä tekemään selkoa tehtäviensä 
suorittamisesta. Näin kyseisillä elimillä on jotain, johon tarvittaessa perustaa 
vaatimuksensa toiminnan suunnan muuttamisesta.

 Tuloksellisuuden tarkastukset hyödyttävät myös toimeenpanevia viranomaisia 
tarjoamalla näiden käyttöön analyyseja, joiden suorittamiseen niillä itsellään ei usein 
ole aikaa tai resursseja – tai joita ne eivät tule ajatelleeksi suorittaa – ja joita ne eivät 
muutenkaan ehkä kykenisi suorittamaan riippumattomasti ja puolueettomasti. 
Tuloksellisuuden tarkastusten tulosten, jotka viranomaiset hyväksyvät ja joita ne 
käyttävät hyvässä uskossa, on tarkoitus auttaa parantamaan julkista politiikkaa, sen 
asianmukaisuutta ja täytäntöönpanoa. Näissä tuloksissa saatetaan myös nostaa esiin 
parhaita käytäntöjä, joita on luonnollisesti täysi syy levittää kaikkien asianomaisten 
julkishallinnon elinten kesken. Tarkastukset tuovat siten oman merkittävän osansa 
julkishallinnon parantamisprosessiin, jonka on oltava jokaisen ylimmän 
tarkastuselimen ensisijainen ja pysyvä tavoite.

Se, missä määrin tuloksellisuuden tarkastusten päätelmät ja suositukset otetaan huomioon, 
riippuu tietysti pohjimmiltaan kyseisten tarkastusten asianmukaisuudesta, niissä käytettyjen 
menetelmien luotettavuudesta ja tarkastusten sisällön selkeydestä ja yksiselitteisyydestä. 
Tähän päästään vain soveltamalla ammattimaista ja objektiivista menettelytapaa, jossa ei 
niinkään pyritä rankaisemaan muodollisista tai vähäpätöisistä virheistä – tai molemmista – 
vaan tekemään organisaatiosta tehokkaampi ja tehostamaan viranomaistoimintaa. Olen 
vakuuttunut tarpeesta paljastaa väärinkäytökset ja tunnustaa ne kiertelemättä sekä langettaa 
seuraamuksia niistä vastuussa oleville henkilöille, mutta on myös varottava tuhlaamasta 
vähäisiä resursseja mahdollisesti hyödyttömiksi osoittautuviin toimenpiteisiin.

17. Miten voitaisiin parantaa tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten tilintarkastuselinten 
ja Euroopan parlamentin (talousarvion valvontavaliokunta) välistä yhteistyötä Euroopan 
unionin talousarvion tarkastamisessa?

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten ylimpien tarkastuselinten suhteet ovat 
jo nykyisellään tiiviit. Niistä sitä paitsi määrätään ja ne määritellään SEUT:n 287 artiklassa. 
Yhteistyöjärjestelyissä on keskeisellä sijalla yhteyskomitea, johon osallistuvat kaikkien 
asianomaisten elinten edustajat, ja sen toiminta. Komitea on ansainnut kannuksensa, ja se on 
useaan otteeseen toteuttanut kaikkia osanottajia hyödyttäviä käytännön yhteistyötoimia, muun 
muassa työryhmissään, jotka käsittelevät yhteisesti kiinnostavia aiheita. Uusiakin 
yhteistyömuotoja voitaneen kehittää, ja sellainen voisi olla esimerkiksi rinnakkaisten tai 
yhteisten tarkastusten suorittaminen eri osapuolia koskettavista aiheista, kuten unionin 
varojen hoito kansallisella tasolla tai jokin tietty unionin osarahoittama rajatylittävä 
investointihanke. 
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Suhteet voivat olla myös arkipäiväisempiä, ja sellaisia olisikin kehitettävä etenkin, jotta 
voidaan parantaa toisten osapuolten organisaation ja menetelmien tuntemusta. Mielessäni on 
erityisesti tarkastajavaihdon kehittäminen tarkastuselinten kesken. Ranskan ylimmässä 
tarkastuselimessä on ollut tilapäisesti siirrettynä kollegoita Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimesta, periaatteessa vähintään kahden vuoden komennuksella mutta 
käytännössä pidempään. Osapuolet ovat yksimielisesti pitäneet näitä kokemuksia erittäin 
myönteisinä.

Toinen esimerkki hyvin käytännönläheisistä suhteista on tarkastuselimen töiden esitteleminen 
toisille tarkastuselimille. Tästä käytännöstä minulla on omakohtaista kokemusta, sillä johdin 
ryhmää, joka laati aiemmin mainitsemani suurnopeusjunaliikennettä koskevan 
tilannekatsauksen, kun se esitteli Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa kyseisen 
tarkastuksen menetelmiä ja tuloksia. Uskon, että tämä esittely herätti paljon kiinnostusta ja 
osaltaan innoitti Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suorittamaan perusteellisen 
selvityksen Euroopan unionin suurnopeusrautatieverkosta.

Parlamenttien tapauksessa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien on 
luonnollisesti itse määriteltävä yhteistyön tiivistämisen tavat ja keinot. Ylimmät 
tarkastuselimet voivat tietysti avustaa yhteistyön syventämisessä esimerkiksi kiinnittämällä 
parlamentaaristen keskustelukumppaniensa huomion aiheisiin, jotka voivat aiheuttaa huolta 
molemmille osapuolille, kuten unionin varojen hoidossa ja varainhoidon valvonnassa 
käytettävien järjestelmien tehokkuus.

18. Miten kehittäisitte Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportointia edelleen niin, että 
Euroopan parlamentti saa kaikki tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden Euroopan komissiolle 
toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä?

Tilintarkastustuomioistuin ei voi suoraan pyytää jäsenvaltioita parantamaan niiden 
komissiolle toimittamien tietojen luotettavuutta. Sen sijaan on täysin normaalia varmistaa 
tarkastuksen yhteydessä, että komissiolla on käytettävissään merkitykselliset, 
paikkansapitävät ja täydelliset tiedot jäsenvaltioilta. Tilintarkastustuomioistuimella on myös 
valtuudet suosittaa komissiolle tietyn toimenpiteen toteuttamista jäsenvaltioiden suhteen 
toimitettujen tietojen mahdollisimman suuren luotettavuuden takaamiseksi (esimerkkinä 
mainittakoon kolmannen osapuolen antamien todistusten tai sertifikaattien teettäminen, 
tarkastusten suorittaminen, teknisen avun antaminen sitä tarvitseville valtioille mutta myös 
vaadittavien tietojen luonteen ja määrän yksinkertaistaminen).

Muut kysymykset
19. Vetäydyttekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseenne 

tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi on kielteinen?

Euroopan parlamentin ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suhteet perustuvat EU:n 
perussopimusten ja muiden unionin oikeuslähteiden asiaa koskeviin määräyksiin ja 
säännöksiin. Ollakseen tehokkaat niiden on kuitenkin perustuttava myös luottamukseen ja 
kunnioitukseen. On selvää, että Euroopan parlamentin kielteinen kanta nimittämiseeni 
tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi heikentäisi heti alkuunsa tätä luottamussuhdetta ja sitä 
kautta tehtävieni hoitamisen edellytyksiä. Siinä tilanteessa katsoisin, että minun olisi ilman 
muuta vetäydyttävä ehdokkuudestani.
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