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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ehdotuksesta nimittää Marek Opiola tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi
(C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 
2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0350/2020),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 129 artiklan,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0249/2020),

A. ottaa huomioon, että neuvosto kuuli 5. marraskuuta 2020 päivätyllä kirjeellä Euroopan 
parlamenttia Marek Opiolan nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

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

C. ottaa huomioon, että tämän jälkeen valiokunta järjesti 7. joulukuuta 2020 kuulemisen, 
jossa ehdokas antoi lausuman ja vastasi valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

1. antaa kielteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Marek Opiola 
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: MAREK OPIOLAN ANSIOLUETTELO

Työkokemus

27. marraskuuta 2019 → nykyhetki
Puolan ylin tarkastuselin
varapääjohtaja

12. marraskuuta 2019 – 27. marraskuuta 2019
Puolan tasavallan parlamentin alahuone (Sejm), 9. vaalikausi
parlamentin jäsen – Sejm
 erikoisyksiköistä vastaava valiokunta
 sääntöjä, kansanedustajien asioita ja koskemattomuutta käsittelevä valiokunta
 maanpuolustusvaliokunta

2015–2019
Puolan tasavallan parlamentin alahuone (Sejm), 8. vaalikausi
parlamentin jäsen – Sejm
 erikoisyksiköistä vastaava valiokunta
valiokunnan puheenjohtaja (2015–2019)
 maanpuolustusvaliokunta
valiokunnan varapuheenjohtaja (2015–2019)

 Puolan parlamentin alahuoneen Sejmin ja Puolan tasavallan senaatin valtuuskunta Naton 
parlamentaarisessa yleiskokouksessa
valtuuskunnan puheenjohtaja (2016–2019)

2011–2015
Puolan tasavallan parlamentin alahuone (Sejm), 7. vaalikausi
parlamentin jäsen – Sejm
 erikoisyksiköistä vastaava valiokunta
valiokunnan puheenjohtaja (helmikuusta 2013 elokuuhun 2013)
valiokunnan varapuheenjohtaja (heinäkuusta 2012 helmikuuhun 2013)
 maanpuolustusvaliokunta
kansainvälistä yhteistyötä ja Natoa käsittelevä alivaliokunta 
alivaliokunnan puheenjohtaja (2011–2013)

 Puolan parlamentin alahuoneen Sejmin ja Puolan tasavallan senaatin valtuuskunta Naton 
parlamentaarisessa yleiskokouksessa
valtuuskunnan varapuheenjohtaja (2012–2015)

2007–2011
Puolan tasavallan parlamentin alahuone (Sejm), 6. vaalikausi
parlamentin jäsen – Sejm
 erikoisyksiköistä vastaava valiokunta
 maanpuolustusvaliokunta
kansainvälistä yhteistyötä ja Natoa käsittelevä alivaliokunta 
alivaliokunnan puheenjohtaja (2009–2011)
 Puolan parlamentin alahuoneen Sejmin ja Puolan tasavallan senaatin valtuuskunta Naton 
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parlamentaarisessa yleiskokouksessa
valtuuskunnan varapuheenjohtaja (2007–2011)

2005–2007
Puolan tasavallan parlamentin alahuone (Sejm), 5. vaalikausi
parlamentin jäsen – Sejm
 maanpuolustusvaliokunta
valiokunnan varapuheenjohtaja (2006–2007)
 erikoisyksiköistä vastaava valiokunta
 sääntöjä, kansanedustajien asioita ja koskemattomuutta käsittelevä valiokunta

2002–2005
Laki ja oikeus -puolueen puoluetoimisto
 puheenjohtajan kabinetti
 toimeenpaneva osasto
asiantuntija

Sotilaskokemus
1997–2002
armeijan yksikkö nro 2420
siviilityöntekijä

Koulutus
2003–2004
Varsovan yliopisto
jatko-opinnot kansallisen turvallisuuden alalla
jatkotutkinto

1995–2003
Varsovan yliopisto
journalismin ja valtiotieteen tiedekunta
valtiotieteen maisteri

Kielitaito
kielitaidon taso – englanti: hyvä

Pääsy turvallisuusluokiteltuihin tietoihin 
pääsy erittäin salaisiin, EU:n salaisiin ja Naton salaisiin tietoihin

Harrastukset 
ammunta, melonta, purjehdus
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LIITE 2: MAREK OPIOLAN VASTAUKSET KYSYMYSLOMAKKEESEEN

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

talousarvion suunnittelusta, talousarvion toteuttamisesta tai varainhoidosta taikka 
talousarvion valvonnasta tai tilintarkastuksesta.
Olen työskennellyt julkishallinnon alalla 15 viime vuoden ajan. Toimittuani Puolan tasavallan 
parlamentin alahuoneen jäsenenä viidellä vaalikaudella otin vastaan ylimmän tarkastuselimen 
varapääjohtajan tehtävän. Näissä tehtävissäni olen hankkinut laajaa kokemusta 
lainsäädäntötyöstä julkisen varainhoidon alalla sekä valtion talousarvion toteuttamista 
koskevien menettelyjen suunnittelussa, tarkastamisessa ja valvonnassa. 

Olin Puolan parlamentin (Sejm) jäsen yli 14 vuoden ajan ja toimin tuona aikana useissa eri 
valiokunnissa: sääntöjä, kansanedustajien asioita ja koskemattomuutta käsittelevässä 
valiokunnassa, maanpuolustusvaliokunnassa ja erikoisyksiköistä vastaavassa valiokunnassa, 
joiden varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana toimin. Näiden valiokuntien työ keskittyi 
muun muassa seuraaviin ensisijaisiin tehtäviin: talousarvioesitysten ja valtion talousarvion 
toteuttamista koskevien selvitysten vuotuinen hyväksyminen, mukaan lukien korkean tason 
instituutioiden, kuten Puolan tasavallan presidentin kanslian, Sejmin ja senaatin kanslian, 
kansallisen vaalilautakunnan, puolustusministeriön ja valtion erityisturvallisuuspalvelujen 
laatimat talousarviot, myös turvallisuusluokitellut talousarviot ja kaikki korkeimpaan 
turvallisuusluokkaan kuuluvat talousarviot. Toimikausieni aikana osallistuin 14:ää valtion 
talousarviota koskevaan työhön. Nämä sisälsivät 50 turvallisuusluokiteltua talousarviota, 
30 maan korkeimpien kanslioiden ja virastojen laatimaa talousarviota sekä 14 kansallista 
puolustusta koskevaa talousarviota.

Kokemukset, joita olen saanut valtion talousarvion laatimisesta ja toteuttamisesta 
parlamentaarisella tasolla, olivat hyödyllistä valmistautumista urani seuraavaan vaiheeseen 
ylimmän tarkastuselimen varapääjohtajana ja helpottivat siten siirtymistä julkisen talouden 
parlamentaarisesta valvonnasta ulkoisen tarkastajan suorittamaan riippumattomaan 
valvontaan. Tehtäväni ylimmän tarkastuselimen varapääjohtajana on tarjonnut minulle laajan 
kokemusperustan, sillä osallistuin elimen vuotuiseen työsykliin, joka käsitti laajan kirjon 
tehtäviä seuraavan vuoden työsuunnitelman laatimisesta tarkastusten suunnittelun, 
omavalvonnan ja lopullisten asiakirjojen hyväksymisen kautta aina tarkastustulosten 
julkaisemiseen. Vastuualueeseeni kuuluu valvoa osaa valtion talousarvion toteuttamista 
koskevasta tarkastuksesta, joka on tärkein ylimmän tarkastuselimen suorittama tarkastus. 

Tänä vuonna olen valvonut yli 80:tä julkisen talouden alalla toimivien yksiköiden tarkastusta 
talousarvion toteuttamisen tarkastusten ja valtion rahapolitiikan valvonnan yhteydessä. 
Lisäksi valvon parhaillaan 50:tä ylimmän tarkastuselimen suunniteltua ja tapauskohtaista 
tarkastusta, joiden tarkoituksena on valvoa sekä kansallisen että EU:n tason julkisen 
rahoituksen käyttöä. Koska olen läpäissyt asianmukaiset turvallisuusselvitykset, olen valvonut 
kuutta valtionsalaisuudeksi luokiteltua tarkastusta vuoden 2019 valtion talousarvion puitteissa 
ja neljää suunniteltua luottamukselliseksi luokiteltua tarkastusta. Normaalin käytännön 
mukaisesti ylin tarkastuselin tarkasti vuonna 2019 noin 400 toimielintä ja valvoi suoraan noin 
10:tä prosenttia niistä tarkastuksista, joiden perusteella se laati analyysin valtion talousarvion 
ja rahapolitiikan toteuttamisesta vuonna 2019. Valvoin keskeisiä budjettikohtia käsittelevien 
hallintovirkamiesten toteuttamia budjettitarkastusmenettelyjä, mukaan lukien 16:ta 
erityisrahastoa, joita toteuttavat julkishallinnon keskeiset elimet, alemman tason 
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hallintovirkamiehet ja toimeenpanovirastot, puolustusministeriön alaisuudessa toimivat 
erityisyksiköt sekä sisäasiain- ja hallintoministeriön alaisuudessa toimivat yleisestä 
järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaavat erityisjoukot. Valvoin myös paikallistason 
talousarviotarkastuksia, jotka koskivat alemman tason hallintovirkamiehiä, 
toimeenpanovirastoja, valtion oikeushenkilöitä, maakuntahallintoja maakuntien 
talousarvioiden toteuttamisen yhteydessä sekä valtion ja EU:n talousarvioista rahoitusta 
saavia paikallishallinnon yksiköitä ja edunsaajia osana infrastruktuuri- ja ympäristöalan 
toimenpideohjelmaa.

Valvontatoimintani ylimmän tarkastuselimen varapääjohtajana on kattanut kaikentyyppiset 
elimen suorittamat tarkastukset, minkä ansiosta olen perehtynyt yksityiskohtaisesti 
suunniteltujen ja tapauskohtaisten tarkastusten piirteisiin. Osa tarkastuksista, joita olen tähän 
mennessä valvonut työurani aikana, on liittynyt yleiseen turvallisuuteen. Päivittäisiin 
tehtäviini kuuluvat tarkastusasiakirjojen, myös turvaluokiteltujen asiakirjojen, laatimisen 
seuranta ja tarkastustehtävien suorittaminen yleisesti sovellettavien säädösten, 
tarkastusstandardien ja -tavoitteiden sekä ylimmän tarkastuselimen tarkastusmenettelyn 
mukaisesti. Tutkin ja ratkaisen kaikki tilintarkastuksista vastaavien yksiköiden johtajien esiin 
tuomat huolenaiheet, ja vastuualueeseeni kuuluu myös lopullisten asiakirjojen valvonta ja 
hyväksyminen. Olen aktiivisesti mukana ylimmän tarkastuselimen neuvoston työssä. Se on 
kyseisen instituution korkein elin. Toimintaani tässä elimessä kuuluu muun muassa 
keskusviranomaisten esiin tuomien talousarvioasioita ja suunniteltuja tarkastuksia koskevien 
huolenaiheiden tutkiminen, valtion talousarvion ja rahapolitiikan toteuttamisesta tehtävän 
arvion hyväksyminen ja lausunnon hyväksyminen vastuuvapauden myöntämisestä 
ministerineuvostolle. Suunnitteluryhmän jäsenenä olen myös mukana laadittaessa ylimmän 
tarkastuselimen työohjelmaa, johon sisältyy valtion talousarvion toteuttamista koskevien 
tarkastusten suunnittelu. 

2. Mitkä ovat olleet tärkeimmät saavutuksenne työuranne aikana?
Merkittävin saavutukseni ammatillisella urallani on puolalaisten antama luottamus, sillä he 
valtuuttivat minut toimimaan Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen jäsenenä 
14 peräkkäisen vuoden ajan. Olen ylpeä siitä, että äänestäjät arvostivat työtäni niin paljon niin 
monen vuoden ajan. Haluan myös mainita useita hankkeita, joiden käynnistämisestä ja 
toteuttamisesta olen vastannut useiden vuosien ajan. Ensimmäinen niistä on Płockin 
onkologiahanke, joka on eri puolueiden ja toimielinten yhteinen hanke, jonka tavoitteena on 
parantaa Płockin ja sitä ympäröivän alueen asukkaiden terveyttä antamalla heille 
mahdollisuuden saada onkologista sädehoitoa, tarjoamalla lääketieteelliselle henkilöstölle 
koulutusta ja antamalla ennaltaehkäisevää syöpävalistusta. 

Ympäristötoiminta on aina ollut minulle erityisen läheinen asia. Onkologiahankkeeseen 
sisältyy siksi tutkimus ilmanlaadun vaikutuksista ihmisten terveyteen. Mielestäni on yhtä 
tärkeää lisätä nuorten tietoisuutta ongelmasta. Tähän tavoitteeseen pyritään 
EkoMonster-kilpailussa, joka on suunnittelemani alueen alakoululaisille kohdistettu ohjelma, 
jossa suunnitellaan koneita tai laitteita, joissa otetaan huomioon ilmanlaatuun liittyvät 
merkittävät ympäristöuhat. Aluetason menestys siirrettiin kansallisen tason menestykseksi 
Puolan koulutusalan savusumun torjuntaverkoston puitteissa järjestetyn kilpailun muodossa. 
Voittaneille kouluille annettiin savusumumittarit ja pääsy interaktiivisiin taulukoihin, jotka 
sisältävät tietoja koulujen senhetkisestä ilmanlaadusta, ja tieteellinen ja akateeminen 
tietoverkko (kansallinen tutkimuslaitos) toteuttaa parhaillaan sen perusteella erityistä 
koulutushanketta. 

Kolmas merkittävimmistä saavutuksistani on ”raportti hajuhaittatilanteesta Puolassa”, joka 
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laadittiin kolmen vuoden aikana yhteistyössä muiden maiden ja kansallisten instituutioiden 
kanssa ylimmän tarkastuselimen laatimien raporttien perusteella ja joka johti kansallisen tason 
toimiin hajuhaittojen ehkäisemistä koskevan lain hyväksymiseksi.

3. Mikä on työkokemuksenne kansainvälisistä monikulttuurisista ja monikielisistä 
organisaatioista tai laitoksista, jotka sijaitsevat kotimaanne ulkopuolella?
Kuuluin vuodesta 2005 lähtien Puolan parlamentin alahuoneen Sejmin ja Puolan tasavallan 
senaatin valtuuskuntaan Naton parlamentaarisessa yleiskokouksessa; vuosina 2007–2015 
toimin valtuuskunnan varapuheenjohtajana ja vuosina 2016–2019 sen puheenjohtajana. 
Brysselissä toimivassa Naton parlamentaarisessa yleiskokouksessa on useita satoja 
kansanedustajia Naton 29 jäsenmaasta, 16 liitännäisjäsenestä ja 8 tarkkailijamaasta. Sen 
tärkeimpiä painopisteitä ovat Naton jäsenmaiden välisten siteiden lujittaminen, 
parlamentaarisen demokratian ja markkinatalouden edistäminen, asevoimien ja 
turvallisuuspolitiikan parlamentaarinen valvonta, vuoropuhelun käyminen Venäjän ja 
Ukrainan kanssa sekä yhteyksien luominen ja ylläpitäminen Naton ja kansallisten 
parlamenttien välillä. 

Tein jatkuvaa yhteistyötä kansallisten valtuuskuntien jäsenten kanssa 12 vuoden ajan, ja 
osallistuin vuosittain kahteen täysistuntoon, noin kymmeneen toimipaikan ulkopuoliseen 
komiteakokoukseen ja muihin tapahtumiin, joiden järjestäjiä olivat Naton parlamentaarinen 
yleiskokous, Nato ja muut kansainväliset järjestöt, kuten Atlantin neuvosto, Atlantti-seurojen 
kattojärjestö, Naton teollisuuden neuvoa-antava ryhmä, asevoimien demokraattisen valvonnan 
keskus Geneve Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Yhdysvaltojen National 
Defense University, ISAF ja Etyj. Tämän seurauksena minulla oli mahdollisuus toimia 
tarkkailijana lyhytkestoisissa vaalitarkkailuoperaatioissa muun muassa Ukrainassa ja 
Georgiassa. 

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimin aktiivisesti Brysselissä pidetyissä Pohjois-Atlantin 
neuvoston erityiskokouksissa, joissa pystyin säännöllisesti tuomaan esiin Puolan painopisteitä 
transatlanttisesta politiikasta, turvallisuudesta ja puolustuksesta. Kaksi kertaa (vuosina 2010 ja 
2018) isännöin Varsovassa Naton parlamentaarisen yleiskokouksen istuntoja, joihin osallistui 
satoja osanottajia kaikista jäsenmaista. Vuonna 2016 osallistuin Naton huippukokoukseen. 
Puolustus- ja turvallisuuskomitean sekä Välimeren ja Lähi-idän erityisryhmän jäsenenä 
pystyin tekemään tiivistä yhteistyötä muiden maiden vastaavien tahojen kanssa nykyisen 
geopoliittisen tilanteen seuraamiseksi. Tähän liittyi vierailuja Naton jäsenmaihin ja muihin 
Naton kannalta merkittäviin maihin. Tällainen yhteistyö ja englannin käyttäminen työkielenä 
(asiakirjoissa, kokouksissa ja epävirallisissa keskustelutilaisuuksissa muiden valtuuskuntien 
edustajien kanssa) merkitsivät sitä, että sain kokemusta kontaktien luomisesta kansainvälisellä 
tasolla ja kehitin itselleni tietämyspohjan, jonka avulla pystyin käymään muiden jäsenten 
kanssa yksityiskohtaisia keskusteluja lopullisista asiakirjoista ja lausunnoista, joita 
esitettäisiin ja käsiteltäisiin myöhemmin laajemmassa kokoonpanossa Naton parlamentaarisen 
yleiskokouksen täysistunnoissa.

Hyvä esimerkki suorasta kahdenvälisestä yhteistyöstä on suhde, jonka sain tilaisuuden luoda 
Afganistanin parlamentin edustajiin, jotka myöhemmin osallistuivat Naton parlamentaarisen 
yleiskokouksen kevätistuntoon Varsovassa.

4. Onko Teille myönnetty vastuuvapaus aiemmissa johtotehtävissänne, mikäli 
vastuuvapausmenettelyä on sovellettu?
Tähänastisten tehtävieni luonteen vuoksi minulle ei ole vielä myönnetty vastuuvapautta. 
Katson kuitenkin silti, että olen ollut samanlaisen valvonnan kohteena; ensinnäkin äänestäjien 
taholta peräkkäisissä vaaleissa, joissa tulin valituksi useaan kertaan Sejmiin, Puolan tasavallan 
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parlamentin alahuoneeseen, ja toiseksi toimiessani parlamentin eri valiokuntien 
puheenjohtajana, sillä kertaakaan ei esitetty vaatimuksia syrjäyttämisestäni.

5. Mihin aiemmista työtehtävistänne Teidät on nimitetty poliittisin perustein? 
Ainoat poliittiset nimitykset, jotka olen saanut urani aikana, olivat poliittisen puolueeni 
vaaliluetteloon merkitseminen. Pääsin muihin julkisiin toimiini demokraattisten vaalien 
perusteella, joko parlamenttivaalien perusteella (kansalliseen parlamenttiin) tai 
parlamentaarisessa foorumissa yksimielisesti tehtyjen päätösten perusteella (valiokunnan tai 
valtuuskunnan puheenjohtaja tai ylimmän tarkastuselimen varapääjohtaja).

6. Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joita olette ollut tekemässä uranne aikana?
Vuonna 2016 käytin valtuuksiani Sejmin ja Puolan tasavallan senaatin valtuuskunnan 
puheenjohtajana Naton parlamentaarisessa yleiskokouksessa ja sain aikaan päätöksen Naton 
parlamentaarisen yleiskokouksen kevään 2018 istunnon järjestämisestä Varsovassa. Tämä 
päivämäärä ei ollut sattumanvarainen, koska Puola vietti itsenäisyytensä 100-vuotispäivää 
vuonna 2018. Olen iloinen voidessani kertoa, että tapahtuma oli suuri menestys ja että monet 
eri puolilta maailmaa tulevat kansanedustajat palasivat myöhemmin perheineen useita kertoja 
yksityisesti vierailulle Puolaan.

Olen myös ylpeä päätöksestäni panostaa sosiaalisiin ja ekologisiin hankkeisiin. Sekä edellä 
mainittu onkologiahanke että kouluihin asennettujen ilmanlaatumittareiden verkosto 
hyödyttävät kansalaisia nyt ja vielä useita vuosia.

Koko maailmaan vuoden alusta lähtien levinnyt pandemia merkitsee ennennäkemätöntä 
haastetta. Se on pakottanut jokaisen meistä mukautumaan uuteen normaalitilanteeseen työssä, 
kotona ja suhteissamme muihin. Ylimmän tarkastuselimen varapääjohtajana olen joutunut 
vastaamaan kriisiin ja tekemään päätöksiä siitä, miten elintä voidaan parhaiten hallinnoida 
näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Pandemia puhkesi juuri talousarviotarkastuksen 
aikana, mikä asetti lisähaasteen tarkastusprosessin tehokkuudelle, eheydelle ja 
luotettavuudelle. Toteuttamani päättäväiset toimet nykyaikaisia digitaalisia järjestelmiä 
hyödyntävien etätyötapojen käyttöön ottamiseksi mahdollistivat sekä talousarviotarkastuksen 
saamisen päätökseen ajoissa että kattavan kertomuksen esittämisen parlamentille.

Riippumattomuus
7. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet hoitavat tehtäväänsä 

”täysin riippumattomina”. Miten noudattaisitte tätä vaatimusta tulevien tehtävienne 
hoidossa? 
Uskon, että virkamiesten avoimuus ja eettisesti moitteeton toiminta ovat välttämätön edellytys 
kansalaisten luottamukselle. Hoidan tehtävääni ylimmän tarkastuselimen varapääjohtajana 
äärimmäisen huolellisesti ja puolueettomasti, eikä riippumattomuuttani ole koskaan asetettu 
kyseenalaiseksi. Olen vakuuttunut siitä, että tilanne olisi sama, jos minut nimitettäisiin 
jäseneksi tilintarkastustuomioistuimeen, jota pidän erittäin luotettavana, riippumattomana ja 
eettisesti moitteettomana toimielimenä, joka palvelee EU:n kansalaisia. Vakuutan täten, että 
aion hoitaa tehtävääni puolueettomasti, rehellisesti ja vastuullisesti ja noudattaa työhöni 
sitoutumisen, kollegiaalisuuden ja luottamuksellisuuden periaatteita. Tarpeen vaatiessa 
jääväisin itseni asianomaisesta tarkastustehtävästä, enkä osallistuisi enää asiaan liittyviin 
päätöksiin ja keskusteluihin. 

8. Onko Teillä tai lähiomaisillanne (vanhemmillanne, sisaruksillanne, puolisollanne tai 
lapsillanne) yritys- tai rahoitusosakkuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla 
ristiriidassa tulevien työtehtävienne kanssa? 
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Minulla tai lähisukulaisillani ei ole yritys- tai rahoitusosakkuuksia, enkä harjoita liike- tai 
rahoitustoimintaa, joka voisi olla ristiriidassa tulevien tehtävieni kanssa 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä.

9. Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista sidonnaisuuksistanne ja muista 
sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne? 
Kun otetaan huomioon hoitamani tehtävät ja tähänastinen urakehitykseni, haluan korostaa, 
että minulla ei ole taloudellisia intressejä, osuuksia tai vastuita, jotka kuuluvat 
salassapitovelvollisuuden piiriin, ja että taloudellinen tilanteeni on täysin avoin. Sitoudun 
ilmoittamaan kaikki taloudelliset sidonnaisuuteni tuomioistuimen presidentille ja annan luvan 
julkaista selvityksen omaisuudestani. Haluaisin korostaa, että toimiessani Puolan parlamentin 
alahuoneen jäsenenä 15 vuoden ajan olen toimittanut taloudellisia sidonnaisuuksia koskevat 
ilmoitukset, jotka osoittavat avoimuutta poliittisten asioiden julkisen valvonnan periaatteen 
mukaisesti. Koska minulla on turvallisuusselvitys muun muassa EU:n ja Naton korkean tason 
turvallisuusluokiteltuihin tietoihin tutustumista varten, toimivaltaiset toimielimet ovat 
vuodesta 2006 lähtien valvoneet myös minun omaisuuttani ja suorittaneet 
vastatiedustelutarkastuksia.

10. Oletteko osallisena jossakin vireillä olevassa oikeuskäsittelyssä? Jos olette, kertokaa siitä 
tarkemmin. 
En ole enkä ole koskaan ollut osallisena missään 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.
Tällä hetkellä minulla ei ole aktiivista, passiivista tai toimeenpanevaa roolia politiikassa, enkä 
ole poliittisen puolueen jäsen. Sanouduin irti edustajantoimestani, peruin jäsenyyteni 
poliittisessa puolueessa ja erosin sen poliittisen valiokunnan sihteerin virasta 27. marraskuuta 
2019.

12. Eroatteko kaikista tehtävistä, joihin Teidät on valittu vaaleilla, ja luovutteko kaikista 
poliittisen puolueen vastuutehtävistä, jos Teidät nimitetään 
tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi?
Jos minut nimitetään tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, eroan ylimmän tarkastuselimen 
varapääjohtajan tehtävästä. Haluan lisätä, että en ole minkään poliittisen puolueen jäsen.

13. Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai 
lahjontatapaukset, joissa on osallisena henkilöitä kotijäsenvaltiostanne?
Vastaukseni merkittäviin sääntöjenvastaisuuksiin, petoksiin tai lahjontaan perustuisi 
yksinomaan tilanteen ja tarkastushavaintojen rehelliseen ja objektiiviseen arviointiin 
riippumatta siitä, mikä jäsenvaltio on kyseessä. Jos ilmenisi epäilyksiä petollisesta 
toiminnasta, ryhtyisin välittömästi yhteisiin toimiin sen varmistamiseksi, että asia saatetaan 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) käsiteltäväksi. Tästä toimintatavasta ei 
keskusteltaisi riippumatta siitä, mikä maa tai henkilö olisi kyseessä. Ylimmän tarkastuselimen 
varapääjohtajana olen esittänyt kriittisiä raportteja, joihin on kuulunut sääntöjenvastaisuuksia 
koskevia rehellisiä tutkimuksia. Ne ovat johtaneet muun muassa ilmoituksiin julkistalouden 
kurinalaisuutta koskevista loukkauksista ja rikkomuksista.

14. Mitä olisi pidettävä moitteettoman varainhoidon kulttuurin tärkeimpinä 
ominaisuuksina julkishallinnossa? Miten Euroopan tilintarkastustuomioistuin voisi 
auttaa tällaisen kulttuurin luomisessa?
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Olen vahvasti sitä mieltä, että talousarviota – myös EU:n talousarviota – toteutettaessa 
moitteettoman varainhoidon on perustuttava taloudellisuuden, vaikuttavuuden ja tehokkuuden 
periaatteisiin. Ylimmästä tarkastuselimestä saamieni kokemusten perusteella pidän kahta 
seikkaa erityisen merkittävinä. Ensimmäiseksi on rajoitettava virkamiesten harkintavaltaa 
tehdä mielivaltaisia päätöksiä ja poistettava eturistiriidat ja toiseksi on varmistettava julkisten 
varojen käytön avoimuus ja tehokas tarkastusjärjestelmä. Tavoitteiden ja 
tulosindikaattoreiden asianmukainen määrittely on mielestäni ratkaisevan tärkeää, samoin 
kuin vaikuttavat, tehokkaat ja tulosperusteiset ulkoiset tarkastukset. Tulosten avoin raportointi 
demokraattisen vastuuvelvollisuuden nimissä on myös erittäin tärkeää. Työskennellessäni 
ylimmässä tarkastuselimessä olen kiinnittänyt paljon huomiota varainhoitoa koskeviin 
sääntöihin, jotka sisältyvät lakisääteisiin tilintarkastuskriteereihin (laillisuus, taloudellisuus, 
tukikelpoisuus ja luotettavuus). Uskon vakaasti, että kaikkien julkisten laitosten olisi 
sovellettava näitä periaatteita. 

Tilintarkastustuomioistuimen ainutlaatuinen asema merkitsee sitä, että sen tekemät 
tarkastukset, joiden tulokset ovat merkittävä tekijä myönnettäessä vastuuvapaus yhteisön 
talousarvion toteuttamisesta, auttavat varmistamaan moitteettoman varainhoidon kulttuurin 
toteutumisen varmistamalla näiden periaatteiden noudattamisen. Jotta näillä tarkastuksilla 
olisi vielä merkittävämpi rooli, on tärkeää, että ne toteutetaan oikein ja että 
tilintarkastustuomioistuimen tuotokset ovat mahdollisimman laadukkaita, jotta ne voivat 
toimia vakaana perustana poliittisille päätöksentekijöille, jotka pyrkivät parantamaan 
hallintoa. Tästä seuraa, että tarkastuskertomuksissa on oltava selkeä viesti ja niiden on oltava 
ymmärrettäviä ja tasapainoisia; niiden olisi tuotava esiin paitsi osoitetut sääntöjenvastaisuudet 
myös havaitut parhaat käytännöt ja edistettävä näin niiden laajempaa leviämistä. 

Tilintarkastustuomioistuin edistää moitteetonta varainhoitoa ensinnäkin antamalla 
asianmukaisia suosituksia ja toiseksi seuraamalla niiden täytäntöönpanoa myöhemmin. 
Täsmällisillä, noudatettavissa olevilla ja kustannustehokkailla suosituksilla olisi suurempi 
vaikutus ja lisäarvo. Ne auttaisivat myös säästämään rahaa ja mahdollisuuksien mukaan 
yksinkertaistamaan sääntelyä ja vähentämään byrokratiaa. On myös ratkaisevan tärkeää 
räätälöidä suosituksia asiaankuuluville kohderyhmille ja asettaa määräaika niiden 
täytäntöönpanolle tulevien edistymistarkastusten perustaksi. 

15. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on avustaa Euroopan 
parlamenttia sille kuuluvassa talousarvion toteutumisen 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?
15 vuoden työkokemukseni Puolan parlamentissa ja ylimmässä tarkastuselimessä on 
opettanut, että parlamentaarinen valvonta talousarvion asianmukaisen toteuttamisen 
varmistamiseksi on erittäin tärkeää sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Sen vuoksi 
kannatan tiivistä yhteistyötä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin 
ja erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnan välillä. 

Kokemusteni perusteella tiedän, kuinka tärkeää on suorittaa tarkastukset oikea-aikaisesti ja 
kohdennetusti. Uskon, että tilintarkastustuomioistuimen kertomukset on julkaistava hyvissä 
ajoin, kun niillä on edelleen merkitystä parlamentille. Kannatan myös sitä, että parlamentin 
ehdotuksia tilintarkastukseen liittyvistä aiheista kuunnellaan huolellisesti. Siksi on tärkeää, 
etenkin lainsäädännön parantamisen kannalta, että tarkastuksia suunniteltaessa otetaan 
asianmukaisesti huomioon parlamentin työohjelma ja lainsäädäntömenettely, jotta 
parlamentin jäsenet voivat saada hyödyllistä tietoa julkisten keskustelujensa pohjaksi. 
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Tilintarkastustuomioistuin on jo ryhtynyt tämänsuuntaisiin toimiin ja hyödyntää valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen esittämiä ehdotuksia suunnitellessaan työtään. Hyvä yhteistyö 
edellyttää tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ja talousarvion valvontavaliokunnan jäsenten 
välisten säännöllisten kokousten lisäksi myös tilintarkastustuomioistuimen yksittäisiä jaostoja 
edustavien jäsenten ja parlamentin alakohtaisten valiokuntien jäsenten välisiä kokouksia, 
jotka tehostavat toimielinten välistä vuoropuhelua. 

16. Mitä lisäarvoa tuloksellisuuden tarkastukset mielestänne tuovat ja miten niiden tulokset 
olisi otettava huomioon hallintomenettelyissä?
Sekä tuloksellisuustarkastukset että tilintarkastukset ja säännönmukaisuuden tarkastukset 
antavat ratkaisevan tärkeää tietoa resurssien käytöstä, minkä vuoksi ne ovat tärkeitä hyvän 
hallintotavan ja avoimuuden kannalta. 

Tuloksellisuustarkastusten lisäarvo muodostuu siitä, että ne antavat objektiivista tietoa ja 
suosituksia julkisista menoista taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteiden 
mukaisesti. Tuloksellisuustarkastusten tuloksia olisi käytettävä perustana hallintorakenteiden 
menettelyjen parantamiselle, mikä parantaisi tarkastettavien yhteisöjen toimintaa ja 
varmistaisi, että veronmaksajien rahoja käytetään paremmin.

Uskon, että EU:n kansalaisten on tiedettävä, onko varoja käytetty säännösten mukaisesti, 
mutta myös, onko toivotut tulokset saavutettu. Olisi annettava selkeitä esimerkkejä parhaista 
käytännöistä. Mielestäni on järkevää, että tilintarkastustuomioistuin lisää osallistumistaan 
tuloksellisuustarkastusten toteuttamiseen. Pandemian aiheuttama nykyinen sosiaali- ja 
talouskriisi merkitsee sitä, että on entistä tärkeämpää, että EU:n menoilla saavutetaan 
toivottuja tuloksia mahdollisimman nopeasti. Nyt ja tulevaisuudessa sovellettavien 
budjettirajoitusten vuoksi on yhä tärkeämpää mukauttaa julkiset menot talouden, tehokkuuden 
ja vaikuttavuuden periaatteisiin. Uskon vakaasti, että tämä parantaa talousarvion 
toteuttamisen demokraattista valvontaa ja lisää luottamusta EU:hun ja sen toimielimiin. 

17. Miten voitaisiin parantaa tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten 
tilintarkastuselinten ja Euroopan parlamentin (talousarvion valvontavaliokunta) välistä 
yhteistyötä Euroopan unionin talousarvion tarkastamisessa?
Puolan kansallisesta parlamentista ja ylimmästä tarkastuselimestä saamani työkokemuksen 
perusteella kannatan kaikkien osapuolten aktiivista yhteistyötä keskinäisen luottamuksen 
pohjalta ja institutionaalista riippumattomuutta kunnioittaen. Säännöllinen tietojen ja 
kokemusten vaihto tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten tarkastuselinten ja talousarvion 
valvontavaliokunnan välillä yhteistyössä hallinnoitavista toimintalohkoista auttaa 
tehostamaan EU:n talousarvion valvontaa. On selvää, että tilintarkastustuomioistuimen ja 
kansallisten tarkastuselinten väliseen yhteistyöhön vaikuttavat myös ylimpien tarkastuselinten 
erilaiset toimivaltuudet, toimintatavat ja oikeudellinen asema.

Tietojen vaihtaminen työn suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa auttaa vahvistamaan 
tarkastuselinten välistä yhteistyötä toiminnan koordinoinnin parantamiseksi. Tämä lisäisi 
myös mahdollisuuksia tehdä yhteisiä tarkastuksia. Pidän tätä hyödyllisenä aloitteena, jolla 
saataisiin aikaan arvokkaita ja mielenkiintoisia tuloksia. Uskon, että se tehostaa 
tilintarkastustuomioistuimen ja EU:n toimielinten, erityisesti neuvoston, parlamentin ja 
komission, välistä vuoropuhelua ja antaa mahdollisuuden kommentoida kysymyksiä, jotka 
eivät perinteisesti kuulu tarkastusten piiriin.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee yhteistyötä kansallisten tarkastuselinten kanssa 
monilla tasoilla, esimerkiksi EUROSAIn ja INTOSAIn puitteissa, yhteyskomiteassa sekä 
EU:n ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kansallisten tarkastuselinten 
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verkostossa, joissa keskustellaan yhteistä etua koskevista kysymyksistä, jotka voisivat toimia 
yhteistyön perustana. Tilintarkastustuomioistuin osallistuu vertaisarviointeihin, jotka ovat 
erityisen arvokas yhteistyömuoto. Muiden kansallisten tarkastuselinten havainnot ovat 
hyödyllisiä paitsi siksi, että ne antavat objektiivisen arvion nykyisistä toimista ja osoittavat 
alat, joilla parannuksia voitaisiin tehdä, myös siksi, että ne edistävät institutionaalista 
avoimuutta. 

Julkisen keskustelun laajentamiseksi olisi hyvä ajatus, että tilintarkastustuomioistuin tekisi 
aktiivisesti yhteistyötä jäsenvaltioiden kansallisten tilintarkastuselinten ja muiden toimielinten 
kanssa useammin tehtävien yleiskatsausten avulla. Tulevan tehtäväni puitteissa pyrin 
lisäämään tällaisten kertomusten laatimistiheyttä, koska ne tarjoavat monialaisen 
näkökulman EU:n tähänastisiin toimiin ja tarkastustoimiin. Yleiskatsauksissa tarkastellaan 
pitkän aikavälin suuntauksia sekä merkittäviä uhkia ja ongelmia, minkä vuoksi ne ovat 
erittäin hyödyllinen väline Euroopan parlamentille EU:n talousarvion valvonnassa. Lisäksi 
ne voivat osoittaa tulevan tarkastustyön suunnan tuomalla esiin aloja, jotka ovat aiemmin 
jääneet tarkastusten ulkopuolelle.
Mielestäni yksi tilintarkastustuomioistuimen jäsenen tehtävistä on vaalia myönteisiä suhteita 
kotimaansa kansalliseen tarkastuselimeen ja lisätä keskinäistä yhteistyötä esimerkiksi 
osallistumalla esityksiin, konferensseihin ja työpajoihin, joiden aikana kyseisten elinten 
välillä voidaan vaihtaa tietoja työn tuloksista, sovelletuista tarkastusmenetelmistä, parhaista 
käytännöistä, havaituista ongelmista ja niiden ratkaisutavoista. Puolan ylin tarkastuselin ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin ovat tehneet erittäin rakentavaa yhteistyötä, jota toivon 
jatkettavan, jos minut nimitetään tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. 

18. Miten kehittäisitte Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportointia edelleen niin, 
että Euroopan parlamentti saa kaikki tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden Euroopan 
komissiolle toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä?
Euroopan komissiolle toimitettujen tietojen, myös jäsenvaltioiden toimittamien tietojen, 
oikeellisuus on ratkaisevan tärkeää talousarvion asianmukaisen valvonnan kannalta. Tämä on 
erityisen tärkeä tekijä yhteistyössä hallinnoitavilla toimintalohkoilla, joiden osuus EU:n 
talousarviosta on 80 prosenttia. Jäsenvaltioiden toimittamien tietojen olisi oltava tarkkoja, 
täydellisiä ja luotettavia, ja ne olisi toimitettava oikea-aikaisesti budjettihallinnon ja 
-valvonnan helpottamiseksi. Nämä tiedot ovat keskeinen tekijä Euroopan komission 
laatimien, EU:n meno-ohjelmien tuloksia koskevien kertomusten laadun kannalta. Luotettavat 
tiedot ovat puolestaan olennainen edellytys vakaalle poliittiselle päätöksenteolle, koska niillä 
varmistetaan, että varat kohdennetaan sinne, missä saadaan parhaita tuloksia. 

Jäsenvaltioiden raportointi ja tietojen luotettavuus ovat tilintarkastustuomioistuimen kannalta 
hyvin ajankohtaisia kysymyksiä, joita tarkastellaan sen kertomuksissa. Mielestäni sen olisi 
jatkettava toimintaansa tällä alalla ja esitettävä parlamentille havaintonsa kansallisissa 
raportointijärjestelmissä havaituista puutteista ja suosittelemistaan parannuksista ottaen 
asianmukaisesti huomioon mahdolliset hyödyt ja kustannukset. 

Samalla katson, että olisi myös hyödyllistä, että tilintarkastustuomioistuin ja jäsenvaltioiden 
kansalliset tarkastuselimet tekisivät yhteisiä tarkastuksia niiden toimittamien tietojen 
paikkansapitävyyden tutkimiseksi.

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

tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi on kielteinen?
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin suhteet perustuvat 
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keskinäiseen kunnioitukseen ja haluun kuunnella toistensa mielipiteitä ja argumentteja. Näin 
ollen katson, että ne ovat ratkaisevan tärkeitä. Jos parlamentin kanta nimittämiseeni 
tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi on kielteinen, aion kuulla asianomaista kansallista 
elintä, joka on esittänyt minut ehdokkaaksi, ja pyydän ryhtymään lisätoimiin, joihin voi 
kuulua uuden ehdokkaan esittäminen.
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