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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Клаус-Хайнер Лене за член на 
Сметната палата
(C9-0124/2019 – 2019/0811(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него 
(C9-0124/2019),

– като взе предвид член 129 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0029/2019),

А. като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на 
квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на 
условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз; 

Б. като има предвид, че на своето заседание от 12 ноември 2019 г. комисията по 
бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната 
палата;

1. изказва положително становище относно предложението на Съвета за 
назначаване на Клаус-Хайнер Лене за член на Сметната палата;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за 
сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския 
съюз и на институциите на държавите членки за одит.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА КЛАУС-ХАЙНЕР ЛЕНЕ

ОБРАЗОВАНИЕ:
1978 – 1983 г. Студент по право, физика и философия във Фрайбург, Кьолн, Бон и 

Дюселдорф

1983 г. Държавен изпит І степен по право в Дюселдорф 

1986 г. Държавен изпит ІІ степен по право в Дюселдорф 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
1984 – 1992 г. Член на градския съвет на Дюселдорф

1986 – 2014 г. Адвокат в Дюселдорф

1992 – 1994 г. Член на германския парламент (Bundestag),
член на комисиите по правни въпроси и транспорт, член на анкетната 
комисия за проучване на дейността на „Тройханд“ (Treuhand) и член на 
комисията за разследване на ГЕСП 

1994 – 2014 г. Член на Европейския парламент и неговата комисия по правни 
въпроси

1999 – 2009 г. Координатор на групата на ЕНП в комисията по правни въпроси на ЕП 

2009 – 2014 г. Председател на комисията по правни въпроси и председател на Съвета 
на председателите на комисии

2004 – 2014 г. Преподавател по европейско право в Университет „Хайнрих Хайне“ 
(HHU) в Дюселдорф и в Университета на Кьолн  

2014 – 2016 г. Член на Европейската сметна палата, Одитен състав ІІІ („Външни 
политики“)

От 2016 г. Председател на Европейската сметна палата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА КЛАУС-ХАЙНЕР ЛЕНЕ НА ВЪПРОСНИКА

Изпълнение на функциите: извлечени поуки и бъдещи ангажименти

1. Какви са Вашите основни постижения като член на ЕСП? Какви бяха най-големите 
трудности?

Основните ми постижения със сигурност са свързани със създаването и прилагането 
на стратегията на Сметната палата за периода 2018 – 2020 г. Тази стратегия е 
насочена към повишаване на добавената стойност на декларацията за достоверност и 
годишния доклад, фокусиране на одитната дейност на Сметната палата в по-голяма 
степен върху въпроси, свързани с принципа на ефикасност, както и засилване на 
нашите отношения с адресатите на нашата работа, по-специално Европейския 
парламент. Във всички тези области постигнахме значителен напредък през 
последните години.

Основното предизвикателство по време на моя мандат в Сметната палата беше да се 
справим с последиците от действията на един от бившите членове на Сметната 
палата, довели до дългогодишни и широкообхватни разследвания и констатации на 
OLAF. Поради самото си естество този процес отне много време и енергия. 
Сметната палата пое своята отговорност в това отношение и направи необходимите 
заключения.

2. Какви са основните поуки, извлечени във Вашата област на 
компетенции/постигнатите резултати при изпълнението на Вашите задължения и 
одитни задачи?

В началото на мандата си бях член на Одитен състав ІІІ на Сметната палата и 
отговарях главно за одитирането на проекти в областта на помощта за развитие. В 
рамките на одитната дейност извлякох множество поуки. По-специално разбрах, че 
счетоводната точност и правната достоверност не са автоматично равнозначни на 
ефикасно и ефективно използване на средствата. Все пак икономическите резултати, 
т.е. ефикасността („performance“), и резултатите, които могат да бъдат постигнати 
чрез законодателната дейност на Европейския парламент и Съвета и финансовата 
подкрепа от бюджета на ЕС, са също толкова важни за адресатите на нашите 
доклади, колкото и класическите аспекти на съответствието. Този опит ме накара да 
се застъпя за фокусиране на одитната дейност на Сметната палата в по-голяма 
степен върху одитите на изпълнението.

Като член, а по-късно и като председател на Сметната палата, участвах в 
провеждането на основни реформи. Те включват, наред с посочените по-горе 
реформи в рамките на стратегията за периода 2018 – 2020 г., по-специално 
изпълнението на административната реформа и изменението на редица вътрешни 
правила с цел подобряване на контрола и прозрачността, включително в резултат на 
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разследването от страна на OLAF на вече посочения случай. Примерите включват 
преразгледани правила относно командировките, представителните разходи и 
използването на служебни автомобили, както и нови правила относно присъствието 
на членовете на Сметната палата.

3. Каква добавена стойност бихте могли да допринесете за ЕСП във втория си мандат 
и/или по-специално в областта, за която бихте отговаряли? Бихте ли желали да 
смените Вашата сфера на компетентност? Каква е Вашата мотивация?

Ще използвам евентуален втори мандат, за да приложа поуките, извлечени по време 
на мандата ми като член и председател, за по-нататъшно подобряване на работата на 
Сметната палата. Това се отнася по-специално за оставащите аспекти на 
изпълнението на настоящата стратегия за периода 2018 – 2020 г. и за формулирането 
на новата стратегия за периода след 2021 г. Първите стъпки в тази насока вече са 
предприети. Сметната палата се подложи на „партньорска проверка“, в рамките на 
която група национални върховни одитни институции извършиха критичен преглед 
на съдържанието и изпълнението на стратегията за периода 2018 – 2020 г. 
Резултатите и препоръките от тази партньорска проверка, които очакваме да бъдат 
представени под формата на доклад в края на годината, ще бъдат включени в новата 
стратегия. Този доклад, придружен от нашите отговори, ще бъде публикуван. Във 
всеки случай ще надграждаме постигнатото през последните години и ще увеличим 
допълнително добавената стойност на Сметната палата като „доставчик на услуги“ за 
Европейския парламент, Съвета и обществеността.

Освен това в близко бъдеще предстои изпълнението на препоръките от друга 
„партньорска проверка“, която се занима с етичните правила на Сметната палата. 
Сметната палата вече разполага с този доклад, изготвен от две национални върховни 
одитни институции, и той беше предоставен на председателя на комисията по 
бюджетен контрол.

Мотивацията ми на първо място се дължи на значението на ролята на Сметната 
палата като външен одитор на Европейския съюз. Констатацията, че продуктите на 
Сметната палата действително допринасят за подобряване както на финансовото 
управление, така и на законодателството на ЕС, е извор на удовлетворение. От 
колегите от върховните одитни институции на държавите членки получавам също 
така потвърждение, че действията през последните няколко години са допринесли за 
по-нататъшното укрепване на ролята на Сметната палата. От друга страна, 
колегиалното сътрудничество между членовете на Сметната палата и усилията и 
ентусиазмът на нейните служители също ме мотивират.

4. Как осигурявате постигането на планираните цели на одита при дадена одитна 
задача? Били ли сте някога в ситуация да не можете да осъществите одитна задача и 
по какви причини? Как действате в такива проблемни ситуации?

Ролята на члена на Сметната палата като докладчик, но също и като член на 



RR\1192653BG.docx 7/13 PE642.948v02-00

BG

компетентния одитен състав, е да наблюдава и подкрепя провеждането на одита по 
устойчив начин. Лично на мен досега не ми се е случвало целите на одита да не могат 
да бъдат постигнати. По принцип в такива ситуации е необходимо първо да се 
определи дали одитът може да бъде адаптиран целесъобразно. Ако това не е 
възможно, одитът в краен случай трябва да бъде прекратен. Няма смисъл да се 
произвеждат продукти, които не успяват да постигнат целта си и не носят полза. 
Освободените ресурси могат да бъдат използвани в такъв случай по друг начин, 
например чрез по-ранно извършване на друг одит, включен в работната програма, 
или чрез извършване на одит, който е бил предвиден като резервен одит.

5. Ако мандатът Ви бъде продължен и, хипотетично, ако бъдете избран за ръководител 
на одитен състав в ЕСП, как бихте направлявали работата, за да определите 
приоритетите? Бихте ли ни представили два или три примера за области, върху 
които да се съсредоточи вниманието в бъдеще?

Тъй като понастоящем съм председател, не мога да очаквам да бъда избран за 
ръководител на одитен състав. По принцип ръководителят трябва да координира 
работата на одитния състав и да гарантира ефективното и безпроблемното 
функциониране на този състав. За успешното изпълнение на тази задача е 
необходимо ръководителят да има стратегия и да бъде справедлив и безпристрастен. 
Ръководителят следва да е запознат детайлно с досиетата, но да не губи общия 
поглед върху темите, които трябва да бъдат разгледани.

6. Ако Вие трябваше да управлявате избора на одитни задачи с оглед на подготовката 
на годишната работна програма на ЕСП, въз основа на какво бихте направили своя 
избор измежду приоритетите от списъка, получен от Парламента и/или от комисията 
по бюджетен контрол?

Какво бихте направили, ако политически приоритет не съответства на оценката на 
риска на дейностите на Съюза, направена от ЕСП?

Новата процедура за събиране на одитни предложения със съдействието на Съвета 
на председателите на комисии беше установена в тясно сътрудничество с 
Парламента по време на първия ми мандат като председател на Сметната палата. 
Оттогава всяка година между една трета и половината от предложенията на 
комисиите на Европейския парламент се включват в работната ни програма за 
следващата година. Възнамерявам да продължа тази практика. И накрая, въпросът 
относно това кое предложение на Парламента да бъде включено в работната 
програма е решение, вземано за всеки отделен случай, за което не може да има общо 
правило. Сметната палата взема решение по този въпрос в съответствие с набор от 
критерии за допустимост. Разбира се, в това отношение има известна свобода на 
преценка. В този контекст исканията за одити, оправени от Европейския парламент 
и комисията по бюджетен контрол, се вземат много сериозно предвид от Сметната 
палата и се удовлетворяват, когато е възможно.
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Управление на портфейла, работни методи и резултати

7. Изготвянето на висококачествени, надеждни и навременни доклади е от ключово 
значение:

 Как бихте гарантирали, че данните, използвани при одита, са надеждни и че 
констатациите не са остарели?

Сметната палата разполага с ефективни процедури за гарантиране на 
надеждността на използваните данни. За това допринасят както одитният екип, 
така и членът на Сметната палата, одитният състав и, разбира се, тези, които 
отговарят за контрола на качеството.

 Как бихте подобрили качеството и уместността на препоръките?

Що се отнася до препоръките, спазвам принципа „по-малко, но по-конкретни“. За 
да може да се възползва от експертния опит на нашите одитори, за Комисията 
трябва да е видно от нашите препоръки какви действия могат да бъдат 
предприети за коригиране на ситуацията. Освен това адресатът трябва да бъде 
ясно идентифициран и, където е възможно, следва да се определи график за 
изпълнението на препоръката. Друг важен аспект е, че нашите препоръки трябва 
да бъдат икономически ефективни. Ние сме Сметната палата и нашата задача 
трябва да бъде да намалим ненужната бюрокрация и да не създаваме нова.

8. Целта на реформирането на ЕСП е да се установи по-силна връзка на отговорност 
между одитния екип и члена на Сметната палата, който е докладчик:

 Като имате предвид своя опит считате ли, че ролята на члена на ЕСП трябва да 
бъде включена в по-голяма степен в одитната дейност?

Понастоящем изпълнението на административната реформа на Сметната палата е 
подложено на вътрешна оценка в рамките на специална работна група. Оценката 
се прави с особен акцент върху ролята на ръководителя на одита, на „главния 
ръководител“, на директора и, разбира се, на отговорния член на Сметната палата 
и неговия кабинет. Не искам да изпреварвам резултатите от тази вътрешна 
оценка, но принципно приветствам активното отговорно участие на членовете на 
Сметната палата в целия одитен процес.

 Бихте ли променили начина, по който работите с даден одитен екип? Ако 
отговорът е „да“, по какъв начин?

В рамките на одитите, за които съм отговарял, аз винаги съм поддържал тесни 
контакти с одитните екипи и редовно съм обсъждал с членовете на тези екипи 
напредъка и проблемите на одита. В същото време предоставях на одитния екип 
известна свобода по отношение на работния процес. Според мен това е от 
съществено значение за един продуктивен работен климат. Прекомерното 
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управление на микроравнище, от друга страна, обикновено е непродуктивно.

9. Какви биха били Вашите предложения за по-нататъшно подобряване и 
модернизиране на функционирането, планирането на програмата и работата на ЕСП 
(одитен цикъл)? След първия Ви мандат, бихте ли ни представили по един 
положителен и отрицателен аспект на работата на ЕСП?

Планирането на програмата на Сметната палата подлежи на текуща корекция. От 
2014 г. насам процесът на планиране е все по-централизиран и се ръководи във все 
по-голяма степен от стратегически цели. Този процес продължи и след 2016 г., по 
време на моя мандат като председател.  За мен по-специално беше и продължава да е 
важно да се вземат предвид желанията на Парламента. Сега те се включват в 
планирането на програмата с помощта на Съвета на председателите на комисии като 
част от структуриран процес. Вътрешният процес също беше оптимизиран и 
подобрен чрез участието на всички членове, одитни състави и директори на Сметната 
палата в ключови семинари и интензивни процедури на подбор. Системата ще бъде 
допълнително адаптирана през следващите години. Считам, че трябва да работим 
по-специално за по-тясна интеграция на стратегията и работната програма. Сметната 
палата ще вземе основни решения в тази връзка най-късно при приемането на 
работната програма за 2021 г.

Положителен аспект, който забелязах по време на първия си мандат, е способността 
на Сметната палата да разглежда интензивно и устойчиво като колегиален орган 
сложни въпроси и да постига съгласие дори по трудни теми. В началото на работата 
ми в Сметната палата отбелязах като негативен факта, че макар да изготвяме доклади 
с добро качество, понякога те не са готови в момента, когато са необходими. 
Спомням си за доклад, който беше публикуван едва след постигането на 
политическото споразумение по разглеждания въпрос. Тази слабост беше отстранена 
междувременно във възможно най-голяма степен чрез подобряване на планирането 
на работните ни програми.

10. Съгласно Договора, от Сметната палата се изисква да подпомага Парламента при 
упражняването на правомощията му за контрол на изпълнението на бюджета с цел 
засилване на публичния надзор над общите разходи и тяхното съотношение 
качество-цена:

 С оглед на опита от Вашия първи мандат, как би могло по Ваше мнение да се 
подобри допълнително сътрудничеството между Сметната палата и Европейския 
парламент (комисията по бюджетен контрол) във връзка с одита на бюджета на 
ЕС?

По мое мнение сътрудничеството между Сметната палата и Европейския 
парламент вече е много добро. През последните години беше направено много в 
това отношение. Сметната палата оптимизира планирането на своята програма и 
е в състояние в по-голяма степен да приключва работата по съответните доклади 
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в подходящия момент. Измененият наскоро процес на представяне на 
специалните доклади ще гарантира, че докладите, представляващи интерес за 
комисията по бюджетен контрол, ще ѝ бъдат представени във възможно 
най-кратък срок. Други въпроси се обсъждат например на редовни срещи между 
членовете на комисията по бюджетен контрол и членовете на Сметната палата. 
Ще използвам един евентуален втори мандат за по-нататъшно засилване на този 
диалог.

 Аналогично, как да се укрепят отношенията между ЕСП и националните одитни 
институции?

Според мен отношенията между Европейската сметна палата и националните 
одитни институции са добри. Сътрудничеството в Контактния комитет (форум, 
на който националните одитни институции и Европейската сметна палата 
общуват на равнище ЕС) е отлично. Тъй като Европейската сметна палата в 
момента е председател на Контактния комитет, възнамеряваме през следващата 
година да представим на колегите от държавите членки още конкретни 
предложения, по-специално за подобряване на координацията на работните 
програми, което да даде възможност за провеждане на паралелни одити.

11. Как ще подкрепите Парламента, за да постигне съкращаване на процедурата по 
освобождаване от отговорност? Какви действия могат да бъдат предприети от Ваша 
страна?

Няма съмнение, че една по-кратка процедура по освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета е желателна. Това обаче не може да стане без 
участието на Комисията. Понастоящем сме зависими от данните, предоставяни от 
Комисията, и това определя сроковете и графика, върху които нито комисията по 
бюджетен контрол, нито Сметната палата имат значително влияние. Приемам идеята 
за започване на диалог между Комисията, Сметната палата и Европейския парламент 
в началото на настоящия законодателен мандат, който би могъл да доведе до 
меморандум за разбирателство или евентуално до промени във Финансовия 
регламент, с цел постигане на по-ефективна процедура по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Независимост и почтеност

12. Какви гаранции за Вашата независимост можете да предоставите на Европейския 
парламент и по какъв начин ще гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи 
дейности няма да породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите 
задължения в ЕСП?

Не извършвам допълнителни дейности и вярвам, че през последните шест години съм 
доказал независимостта си като член на Сметната палата. Това няма да се промени и 
през следващите шест години, ако бъда одобрен.
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13. Как бихте постъпили в случай на сериозна нередност или дори в случай на измама 
във фондовете на ЕС и/или корупция с участието на лица от Вашата държава членка 
на произход? Били ли сте в такава ситуация по време на настоящия Ви мандат?

Не съм имал такъв случай в предишния си мандат. Не бих разглеждал такъв случай 
по различен начин от други подобни случаи с участието на лица от друга държава. 
Сметната палата провежда политика на нулева толерантност по отношение на 
измамите. Информацията относно предполагаемите измами, установени по време на 
одитите, се събира централно и се изпраща на Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF).

14. Наличието на конфликт на интереси може да представлява заплаха за репутацията 
на ЕСП. Как бихте третирали конфликтите на интереси?

Бих разкрил всички възможни (потенциални) конфликти на интереси и в 
съответствие със задълженията ми не бих участвал в никакви разисквания и 
решения, засягащи въпроса.

15. Страна ли сте по висящо съдебно производство? Ако отговорът е „да“, от какво 
естество е това производство?

Не ми е известно висящо съдебно производство с моето участие.

16. Какви конкретни ангажименти сте готов да поемете с оглед постигането на 
по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на ефективни 
действия във връзка с позиции и искания за одити, изразени от Парламента?

Ще продължа да работя, за да гарантирам максимална прозрачност на Сметната 
палата спрямо Парламента в качеството му на бюджетен орган. Това ще бъде 
осигурено по-специално (но не само) чрез процедурата по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Ще работя и за по-нататъшното 
укрепване на добрите отношения с Парламента, и по-специално с комисията по 
бюджетен контрол. Сметната палата и към момента отдава много висок приоритет 
на предложенията и исканията на Парламента, по-специално по отношение на 
работната програма. Предложенията на Парламента за извършване на одит се 
изпращат системно до Сметната палата чрез Съвета на председателите на комисии и 
се включват в планирането на програмата. Сметната палата и аз разглеждаме също 
така с необходимата бързина предложения и идеи, изразени извън тази рамка или 
засягащи теми, които не са включени в планирането на програмата. Ще продължа да 
насърчавам тесен обмен на мнения на всички равнища, по-специално с комисията по 
бюджетен контрол. Въведената наскоро процедура за представяне на нашите 
доклади в парламентарните комисии според мен е пример за нашето добро и 
конструктивно сътрудничество.

Други въпроси
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17. Ще оттеглите ли кандидатурата си за подновяване на мандата, ако становището на 
Парламента относно назначаването Ви за член на ЕСП е неблагоприятно? 

Да.

18. Назначаването за член на ЕСП изисква пълно внимание и отдаденост на самата 
институция, както и да се гарантира доверие в Съюза сред неговите граждани:

 Какъв според Вас е най-добрият начин за изпълнение на тези професионални 
задължения?

Най-добрият начин за изпълнение на професионалните ми задължения е чрез 
усилена работа и извънреден ангажимент.

 Колко дни изкарвате в момента в Люксембург? Планирате ли да промените тази 
организация?

Аз лично не водя статистика относно времето, което изкарвам в Люксембург. 
Разбира се, моята позиция като председател изисква присъствието ми на много 
ангажименти извън Люксембург, по-специално поради свързаната с това 
отговорност за външното представителство на Сметната палата. Въпреки това се 
опитвам да бъда в институцията толкова често и да прекарвам там толкова време, 
колкото е възможно. По принцип считам за свое задължение да присъствам на 
заседанията лично и да не бъда представляван, освен ако не се разболея или имам 
друг, по-важен ангажимент от името на Сметната палата.
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