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Arvoisa puheenjohtaja 

Euroopan parlamentin jäsenet 

Aluksi haluan kiittää teitä siitä, että olette suostuneet Euroopan tilintarkastustuomioistuimen pyyntöön ja suotte 

minulle tilaisuuden reagoida Libération-sanomalehden artikkelissa esitettyihin syytöksiin ja väitteisiin. Mukanani 

täällä tänään ovat Joëlle Elvinger, joka toimii Euroopan tilintarkastustuomioistuimen eettisen komitean 

puheenjohtajana, sekä Zacharias Kolias, joka on tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeri. Kumpikin heistä vastaa 

mielellään kysymyksiinne myöhemmin. 

Ennen kuin Libération julkaisi artikkelinsa, se esitti tilintarkastustuomioistuimelle kysymyksiä, joihin 

tilintarkastustuomioistuin vastasi täysimääräisesti ja yksityiskohtaisesti. Sen takia on sitäkin valitettavampaa, että 

kun artikkeli julkaistiin, sillä ei ollut enää paljonkaan tekemistä todellisuuden kanssa. Artikkeli perustuu olennaisilta 

osin perusteettomiin ja paikkansa pitämättömiin väittämiin ja sääntöjen virheelliseen tulkintaan. 

En aio nyt käydä läpi jokaista väärää väitettä tai muuta paikkansa pitämätöntä tietoa, joka artikkelissa esiintyi. 

Tilintarkastustuomioistuin on jo antanut teille niistä yksityiskohtaisen tietokoosteen. 

Haluaisin kuitenkin esittää näkemykseni joistakin keskeisistä seikoista. 

Artikkelissa väitetään, että sekä minä että eräät muut tilintarkastustuomioistuimen jäsenet eivät tosiasiassa asuisi 

Luxemburgissa eivätkä käytännöllisesti katsoen koskaan oleskelisi täällä. Tämä väittämä on yksinkertaisesti 

totuudenvastainen. 

Väittämän tueksi ei esitetä tosiseikkoja eikä luotettavaa näyttöä. Siitä, että oleskelisin muualla, esitetään yksi 

”todiste”, nimittäin se, että koska tilintarkastustuomioistuimen jäsenet pitävät kokouksensa torstaina, myös 

hallintoasioiden komitea kokoontuu nyt usein torstaina eikä maanantaina. Tämä väite on väärä. Koko 

vuoden 2021 aikana hallintoasioiden komitea on kokoontunut torstaina vain kerran. Näin toimittiin pääsihteerin 

pyynnöstä, sillä hän oli täällä osallistumassa talousarvion valvontavaliokunnan vastuuvapauskuulemiseen. Myös 

vuonna 2020 vain yhtä hallintoasioiden komitean kokousta siirrettiin. 

Minua moititaan siitä, että jaan huoneistoni kahden pitkäaikaisen alaiseni kanssa. En todellakaan ymmärrä, miksi 

tämä olisi ongelma, eikä sillä ole kerrassaan mitään tekemistä minun Luxemburgissa oleskeluni kanssa. Joka 

tapauksessa – toisin kuin artikkelissa väitetään – huoneisto on suuri ja siinä on enemmän kuin yksi kerros. Se, missä 

asun Luxemburgissa ja kenen kanssa jaan kotini, on yksin minun asiani. 
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Kahden muun jäsenen osalta, joiden nimet mainitaan, artikkelissa ei esitetä minkäänlaista näyttöä sen väitteen 

tueksi, että he eivät tosiasiassa asuisi täällä. Sama pätee väittämään, jonka mukaan jotkut jäsenet olisivat harvoin 

paikalla Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimipaikassa. Voin vakuuttaa teille, että 

tilintarkastustuomioistuimen jäsenten kalenterit ovat täynnä kokouksia – tilintarkastustuomioistuimen kollegion 

kokouksia, jaoston kokouksia, työryhmien kokouksia ja monia muita. Minun ei tietenkään tarvitse selittää, miksi 

meillä samoin kuin muissakin toimielimissä on pandemian aikana pidetty tietty määrä kokouksia etänä tai hybridinä. 

Lisäksi niinä aikoina, jolloin pidettiin vain hybridikokouksia, olen itse osallistunut jokaiseen 

tilintarkastustuomioistuimen kokoukseen Luxemburgissa. Lisäksi kaikkien jäsenten on jo jonkin aikaa jälleen 

edellytetty osallistuvan tilintarkastustuomioistuimen kokouksiin silloin kun ne pidetään fyysisinä. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin kiistää väitteet, että sen jäsenet eivät asuisi Luxemburgissa. Lisäksi se kiistää 

sen liitännäisen väitteen, että maastamuuttokorvauksia olisi maksettu laittomasti. Maastamuuttokorvaus on palkan 

osa, eikä siihen liity mitään lisäedellytyksiä. 

Edustuslisän käyttämiseen liittyvä kritiikki on sekin totuudenvastaista. Jokainen artikkelissa mainittu tapaus 

perustuu tietoon, jonka Euroopan tilintarkastustuomioistuin on antanut vastauksena lehden tietopyyntöön. Ja 

jokainen tapaus on täysin sääntöjen mukainen. Toisin kuin artikkelissa väitetään, yhteishengen nostattamiseen 

liittyvät kulut voidaan korvata – mutta korvaukselle on tiukat ehdot, eivätkä tällaiset kulut voi ylittää tiettyä 

vuotuista ylärajaa. Tämän tyyppisiin tapahtumiin kuuluu myös jäsenvaltioiden kansallispäivien juhlistaminen, ja 

tällaisiin tapahtumiin kutsutaan yleisesti myös ulkopuolisia vieraita. Kaikki kulut tarkastetaan tiukasti sekä 

etukäteen että jälkikäteen, ja näiden tapahtumien kulut ovat vain pieni osa kaikista edustuskuluista.  

Artikkelissa esitetään väite, jonka mukaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet osallistuisivat 

luvattomasti politiikkaan. Minkäänlaista näyttöä tällaisesta ei esitetä. Myös tämä väite on totuudenvastainen. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseniä sitovat toimielimemme eettiset toimintasäännöt. Niiden mukaan 

jäsenet voivat kaikkien kansalaisten tavoin olla poliittisen puolueen jäseniä, mutta he eivät saa hoitaa mitään 

poliittista tehtävää.  

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat  

Myös kritiikki, joka kohdistuu virkamatkoihin ja edustamiseen, on perusteetonta. Artikkelin sisältö perustuu 

pitkälti Karel Pinxtenin tapaukseen. Hän on entinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen, jonka 

tilintarkastustuomioistuin vei unionin tuomioistuimeen ja jonka eläkeoikeuksia vähennettiin äskettäin kahdella 

kolmasosalla. Artikkelissa väitetään, että Karel Pinxtenistä yksinkertaisesti tehtiin syntipukki järjestelmässä, joka ei 

toiminut, ja että muut jäsenet olisivat toimineet täsmälleen samalla tavalla kuin hän. Artikkelissa ei mainita sitä, 

että sekä OLAF että unionin tuomioistuin pitivät tätä väitettä perättömänä. Perättömänä pitämiseen oli hyvät syyt, 

sillä väite oli totuudenvastainen silloin ja on sitä varmasti myös tänään. Kun oikeudenkäynti Pinxteniä vastaan oli 

vielä vireillä, Euroopan tilintarkastustuomioistuin alkoi tarkistaa sääntöjään. Tämän tuloksena – vaikkakin asiasta 
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on turha hakea mainintaa artikkelista – virkamatka- ja edustuskulut on vuodesta 2017 lähtien hyväksynyt 

presidentin sijasta pääsihteeri. 

Artikkelissa ei ole ainoatakaan todistetta niiden syytösten tueksi, jotka siinä esitetään. Kaikki perustuu oletettavasti 

nimettömiin lähteisiin tai johtopäätöksiin, jotka lievästi sanoen ovat tuulesta temmattuja. Väitteet, jotka ovat 

konkreettisia, ovat joko vääriä tai ongelmattomia. Mitä kuukausien perusteelliset tutkimukset sitten paljastivat? 

No, valokuvia kodistani sekä virheen, jossa puolalaisen kollegani toimikauden alkuhetki aikaistui kahdella vuodella. 

Myös tiedot parlamentin äänestyksestä, joka koski unkarilaista kollegaani, ovat paikkansa pitämättömiä. 

Siitä huolimatta, että näille väitteille ei esitetä minkäänlaisia perusteita, Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

haluaa toimia niin läpinäkyvästi kuin mahdollista ja on luonnollisesti valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja 

antamaan teille kaikki tiedot, jotka katsotte tarpeellisiksi. Tämän vuoksi olemme tarjoutuneet esittämään teille, 

arvoisa puheenjohtaja, tai jollekin tätä varten nimetylle komitean jäsenelle asianmukaiset todisteet, jotka koskevat 

tilintarkastustuomioistuimen jäsenten asuinpaikkoja. 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin käy jatkuvasti läpi sääntöjään ja on luonnollisesti avoin kaikille ehdotuksille, 

jotka koskevat kyseisten sääntöjen parantamista. Tässä tapauksessa on kuitenkin tehty perusteeton hyökkäys EU:n 

toimielintä vastaan. Artikkelin kirjoittaja on myös todennut, että tämä on vasta ensimmäinen sellaisten hyökkäysten 

sarjassa, joissa asetetaan kyseenalaisiksi myös muut toimielimet. 

Kiitos kaikille kuulijoille. Vastaan luonnollisesti mielelläni kysymyksiin. 

 


