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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om den foreslåede udnævnelse af Klaus-Heiner Lehne til medlem af Revisionsretten
(C9-0124/2019 – 2019/0811(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0124/2019),

– der henviser til forretningsordenens artikel 129,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0029/2019),

A. der henviser til, at Parlamentets Budgetkontroludvalg derefter foretog en bedømmelse af 
den indstillede kandidats papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i 
artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

B. der henviser til, at Budgetkontroludvalget på sit møde den 12. november 2019 foretog 
en høring af den af Rådet indstillede kandidat til hvervet som medlem af 
Revisionsretten;

1. afgiver positiv udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Klaus-Heiner Lehne til 
medlem af Revisionsretten;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til 
Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og 
medlemsstaternes revisionsinstitutioner.
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BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR KLAUS-HEINER LEHNE

Uddannelse
1978 – 1983 Studier i jura, fysik og filosofi i Freiburg, Køln, Bonn og Düsseldorf

1983 Juridisk kandidateksamen i Düsseldorf

1986 Overbygning på juridisk kandidateksamen i Düsseldorf

Erhvervserfaring:
1984 – 1992 Medlem af byrådet i Düsseldorf

1986 – 2014 Advokat i Düsseldorf

1992 – 1994 Medlem af Den Tyske Forbundsdag (Bundestag)

Medlem af Retsudvalget, Transportudvalget, medlem af 
undersøgelsesudvalget vedrørende forvaltningsrådet (Treuhand) for tidligere 
DDR-formuegoder og medlem af SED-undersøgelseskommissionen

1994 – 2014 Medlem af Europa-Parlamentet, medlem af Retsudvalget

1999 – 2009 PPE-Gruppens koordinator i Retsudvalget

2009 – 2014 Formand for Retsudvalget og formand for Udvalgsformandskonferencen

2004 – 2014 Forelæser i europæisk ret ved Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
(HHU) og Universität zu Köln

2014 – 2016 Medlem af Den Europæiske Revisionsret, Afdeling III (eksterne politikker)

Siden 2016 Formand for Den Europæiske Revisionsret
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BILAG 2: KLAUS-HEINER LEHNES SVAR PÅ SPØRGESKEMAET

Varetagelse af opgaver: erfaringer og fremtidige forpligtelser

1. Hvad er de vigtigste resultater, De har opnået som medlem af Den Europæiske 
Revisionsret? Hvad har været de største problemer?

Mine vigtigste resultater knytter sig helt sikkert til udarbejdelsen og gennemførelsen af 
Revisionsrettens strategi for perioden 2018-2020. Denne strategi sigter hovedsagelig mod 
at forbedre merværdien af revisionserklæringen og årsberetningen og mod at øge fokus på 
performancerelaterede aspekter i forbindelse med revisionsarbejdet samt mod at styrke 
forholdet til vores interessenter, herunder navnlig Europa-Parlamentet. Vi har i de seneste 
år gjort betydelige fremskridt på alle disse områder.

Den hidtil største udfordring, som jeg i løbet af min mandatperiode ved Revisionsretten 
har stået over for, var i forbindelse med håndteringen af de konsekvenser, som et tidligere 
medlems handlinger havde medført, og på grundlag af hvilke OLAF iværksatte langvarige 
og omfattende undersøgelser og foretog en række konstateringer. Denne proces krævede i 
sagens natur meget tid og megen energi. Revisionsretten var i denne sammenhæng sit 
ansvar voksent og drog de nødvendige konsekvenser.

2. Hvad er de vigtigste erfaringer, De har gjort inden for Deres kompetenceområde/de 
vigtigste resultater, De har opnået i forbindelse med varetagelsen af Deres opgaver og 
revisionsopgaver?

I begyndelsen af min mandatperiode havde jeg i kraft af min position som medlem af 
Revisionsrettens tredje afdeling primært ansvaret for revisionen af projekter vedrørende 
udviklingsbistand. Som et led i dette revisionsarbejde tilegnede jeg mig en masse ny viden. 
Særligt er det blevet klart for mig, at beregningsmæssig og juridisk nøjagtighed ikke 
nødvendigvis kan sidestilles med en effektiv og virkningsfuld anvendelse af finansielle 
midler. Performance og de resultater, der kan opnås på grundlag af Europa-Parlamentets 
og Rådets lovgivningsarbejde og den finansielle støtte fra EU-budgettet, er dog ligeså 
vigtige for vores interessenter som de klassiske regler vedrørende overholdelse 
("compliance"-aspekter). Jeg har på grundlag af disse erfaringer slået til lyd for, at 
Revisionsretten sætter øget fokus på forvaltningsrevisioner.

Som medlem af og senere som formand for Revisionsretten har jeg været medvirkende i 
gennemførelsen af en række omfattende reformer. Foruden de reformer, der blev 
gennemført inden for rammerne af strategien for perioden 2018-2020, og som jeg allerede 
har påpeget, kan jeg i denne forbindelse navnlig fremhæve gennemførelsen af den 
administrative reform og ændringen af en række interne bestemmelser med det formål at 
styrke kontrollen og øge gennemsigtigheden, hvilket også var et resultat af de 
undersøgelser, der blev foretaget i OLAF-sagen, som jeg nævnte tidligere. Eksempler 
herpå er reviderede regler for tjenesterejser, repræsentationsudgifter og benyttelsen af 
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tjenestebiler samt nye regler for medlemmers tilstedeværelse.

3. Hvilken merværdi vil De kunne bibringe Revisionsretten i Deres anden mandatperiode 
og/eller særlig inden for det område, som De ville være ansvarlig for? Ønsker De at ændre 
ansvarsområde? Hvad motiverer Dem?

Jeg vil benytte en eventuel anden mandatperiode til at bestræbe mig på yderligere at 
forbedre Revisionsrettens arbejde baseret på den viden, jeg har tilegnet mig i min tid som 
medlem og formand. Dette gælder især for de aspekter af gennemførelsen af den nuværende 
strategi for perioden 2018-2020, der stadig er verserende, og for udarbejdelsen af den nye 
strategi efter 2021. Vi har allerede taget de første skridt i den henseende. Revisionsretten er 
genstand for et "peer review", hvilket betyder, at en gruppe bestående af repræsentanter for 
de nationale overordnede revisionsorganer kaster et kritisk blik på indholdet og 
gennemførelsen af strategien for perioden 2018-2020. De resultater og anbefalinger, der 
affødes af dette "peer review" – som vil gøres til genstand for en beretning, der forventes at 
foreligge ved udgangen af året – indflettes i den nye strategi. Vi vil i øvrigt offentliggøre 
denne beretning sammen med vores svar. Under alle omstændigheder vil vi bygge videre på 
de seneste års resultater og fortsætte med at øge Revisionsrettens merværdi som en 
"tjenesteudbyder" for Europa-Parlamentet, Rådet og offentligheden.

Derudover vil vi i nærmeste fremtid implementere de anbefalinger, der havde basis i et 
andet "peer review", og som vedrørte Revisionsrettens adfærdskodeks. Denne beretning, 
som blev udarbejdet af to nationale overordnede revisionsorganer, er allerede forelagt 
Revisionsretten og er ligeledes blevet fremsendt til formanden for Budgetkontroludvalget.

Drivkraften bag min motivation stammer på den ene side fra betydningen af 
Revisionsrettens rolle som Den Europæiske Unions eksterne revisor. Det glæder mig at 
kunne iagttage, at Revisionsrettens produkter rent faktisk bidrager til at forbedre såvel 
Unionens økonomiske forvaltning som dens lovgivning. Kollegerne fra de overordnede 
revisionsorganer i medlemsstaterne har desuden kunnet bekræfte over for mig, at de seneste 
års foranstaltninger har medvirket til at styrke Revisionsrettens rolle yderligere. På den 
anden side motiveres jeg af såvel det kollegiale samarbejde mellem medlemmerne som af 
det engagement, Revisionsrettens ansatte udviser, og den indsats, de lægger for dagen.

4. Hvordan sikrer De, at de planlagte revisionsmål for en revisionsopgave nås? Har De 
nogensinde været i en situation, hvor De ikke kunne gennemføre en revisionsopgave og af 
hvilke årsager? Hvordan agerer De i sådanne kontroversielle situationer?

Som ordfører og som medlem af den ansvarlige afdeling er det medlemmets opgave at føre 
tilsyn med gennemførelsen af revisionen og yde støtte hertil på et bæredygtigt grundlag. 
Personligt har jeg endnu ikke været ude for, at målsætningerne for en revisionsopgave ikke 
har kunnet realiseres. I sådanne situationer gælder det principielt set først om at afgøre, 
hvorvidt revisionen kan tilpasses på en måde, der giver mening. Såfremt dette ikke er 
muligt, bør revisionen i værste fald skrinlægges. Det giver ikke nogen mening at fremstille 
produkter, der hverken når deres mål eller gør nogen gavn. De midler, der herigennem 
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frigøres, kan herefter anvendes til andre formål, som f.eks. til at gennemføre en anden 
revision, der er prioriteret inden for rammerne af arbejdsprogrammet, eller til at gennemføre 
en revision på reservelisten.

5. Hvis De blev bekræftet for en anden mandatperiode og hypotetisk set, hvis De blev valgt 
til afdelingsformand i Revisionsretten, hvordan ville De så lede arbejdet med at fastlægge 
afdelingens prioriteter? Kan De give os to eller tre eksempler på områder, som der bør 
fokuseres på i fremtiden?

Eftersom jeg i øjeblikket er formand, går jeg ikke ud fra, at jeg bliver valgt til 
afdelingsformand. Det er grundlæggende set afdelingsformandens opgave at samordne 
afdelingens arbejde og sikre, at afdelingen fungerer effektivt og gnidningsløst. Med 
henblik herpå er det nødvendigt at have en strategi, at være retfærdig og upartisk, at have 
et indgående kendskab til sagerne og samtidig undgå at miste overblikket over de 
spørgsmål, der skal behandles.

6. Hvis De skulle forvalte udvælgelsen af revisionsopgaver med henblik på udarbejdelsen af 
Revisionsrettens årlige arbejdsprogram, på hvilket grundlag ville De vælge mellem de 
prioriteter, der er modtaget fra Parlamentet og/eller CONT-udvalget?

Hvad ville De gøre, hvis en politisk prioritet ikke svarede til Revisionsrettens 
risikovurdering af Unionens aktiviteter?

Den nye procedure, hvorved revisionsforslag indsamles gennem 
Udvalgsformandskonferencen, blev i tæt samarbejde med Parlamentet indført under min 
første mandatperiode som formand for Revisionsretten. Siden da har vi hvert år indarbejdet 
mellem en tredjedel og halvdelen af de forslag, vi modtager fra Europa-Parlamentets 
udvalg, i vores arbejdsprogram for det næstfølgende år. Jeg agter at fortsætte ad dette spor. 
Til syvende og sidst afhænger afgørelsen om, hvilket af Parlamentets forslag, der skal 
indarbejdes i arbejdsprogrammet, af den enkelte sag, så i den henseende er der ingen 
generelle regler. Revisionsretten træffer afgørelse herom på grundlag af en række 
revisionskriterier. På det punkt råder vi selvfølgelig over en vis skønsmargen. 
Revisionsretten tager i den forbindelse Europa-Parlamentets og CONT-udvalgets 
revisionsforslag meget alvorligt og forsøger så vidt muligt at efterkomme dem.

Porteføljeforvaltning, arbejdsmetoder og resultater

7. Det er af afgørende betydning, at der udarbejdes grundige og rettidige beretninger af høj 
kvalitet:

• Hvordan vil De sikre, at de data, der anvendes i revisionen er pålidelige, 
og at revisionsresultaterne ikke er forældede?

Revisionsretten har indført velfungerende procedurer med det formål at sikre, at de 
data, der anvendes i revisionen, er pålidelige. I den forbindelse bliver såvel 
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revisionsholdet som medlemmet, afdelingen og naturligvis de ansvarlige for 
kvalitetskontrollen hørt.

• Hvordan vil De forbedre kvaliteten og relevansen af anbefalingerne?

For så vidt angår anbefalingerne overholder jeg det grundlæggende princip om kvalitet 
frem for kvantitet. For at Kommissionen kan drage fuld fordel af vores revisorers 
ekspertise, skal det fremgå klart af vores anbefalinger, hvilke foranstaltninger, der på 
bedste vis kan afhjælpe en situation. Derudover skal interessenten være tydeligt angivet, 
og der bør så vidt muligt fastlægges en tidsramme for gennemførelsen af anbefalingen. 
Et andet vigtigt aspekt ved vores anbefalinger er, at de skal være omkostningseffektive. 
Vi skal som Revisionsret fjerne unødvendige bureaukratiske hindringer og sørge for, at 
der ikke opstår nye.

8. Formålet med Revisionsrettens reform er at sikre en større grad af ansvarlighed mellem 
revisionsholdet og det ansvarlige medlem:

• Mener De, i lyset af Deres erfaring, at det er et medlems rolle at være mere involveret i 
revisionsarbejdet?

Gennemførelsen af Revisionsrettens administrative reform er i øjeblikket genstand for 
en intern vurdering foretaget af en evalueringsarbejdsgruppe. I den forbindelse bliver 
der lagt særlig vægt på den rolle, som revisionscheferne, de ledende administratorer, 
direktøren og naturligvis det ansvarlige medlem og dennes afdeling spiller. Det er ikke 
min hensigt at foregribe resultaterne af denne interne evaluering, men jeg glæder mig 
dog grundlæggende set over, at der under hele revisionsprocessen vil være medlemmer, 
der deltager aktivt og ansvarsbevidst.

• Ville De ændre den måde, hvorpå De arbejder med et revisionshold? Hvis ja, hvordan?

Inden for rammerne af de revisioner, jeg var ansvarlig for, var jeg altid i tæt kontakt 
med revisionsholdene, med hvis medlemmer jeg regelmæssigt udvekslede synspunkter 
vedrørende fremskridt og problemer. På samme tid tillod jeg revisionsholdet en vis 
frihed for så vidt angår arbejdsgangen. Dette er efter min opfattelse en forudsætning for 
et produktivt arbejdsklima. Overdreven mikroforvaltning virker derimod som oftest 
kontraproduktivt.

9. Hvad ville De foreslå med henblik på yderligere at forbedre og modernisere 
Revisionsrettens funktion, programmering og arbejde (revisionscyklus)? Kan De efter 
Deres første mandatperiode nævne et positivt aspekt og et negativt aspekt ved 
Revisionsrettens arbejde?

Revisionsrettens programmering tilpasses løbende. Planlægningsprocessen er siden 2014 i 
stigende grad blevet centraliseret og orienteret i henhold til strategiske mål. Denne proces 
fortsatte, efter at jeg i 2016 blev formand. Det har altid været af allerhøjeste vigtighed for 
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mig, at der i denne henseende bliver taget hensyn til Parlamentets ønsker. Disse indgår nu i 
programmeringen gennem en struktureret proces, der foregår ved hjælp af 
Udvalgsformandskonferencen. Den interne proces er ligeledes blevet optimeret og er blevet 
forbedret som følge af alle medlemmers, afdelingers og direktørers deltagelse i centrale 
workshops og intensive udvælgelsesprocesser. Systemet vil i de kommende år blive 
yderligere tilpasset. Jeg synes, at vi med sigte herpå bør gøre en særlig indsats for 
yderligere at styrke samspillet mellem strategi og arbejdsprogram. Revisionsretten vil 
senest ved vedtagelsen af arbejdsprogrammet for 2021 træffe afgørende beslutning herom.

Et positivt aspekt, som jeg under min første mandatperiode lagde mærke til, er 
Revisionsrettens evne til i kraft af sin funktion som kollegialt organ intensivt og 
bæredygtigt at behandle komplekse sagsforhold og nå til enighed om selv vanskelige 
spørgsmål. Som et negativt aspekt kan jeg nævne det forhold, at jeg i begyndelsen af mit 
arbejde ved Revisionsretten bemærkede, at vi, selv om vi udarbejdede beretninger af høj 
kvalitet, ikke altid offentliggjorde dem betids. Jeg husker for eksempel en beretning, der 
først blev offentliggjort, efter at der var opnået politisk enighed om det pågældende 
spørgsmål. Vi har ved at forbedre planlægningen af vores arbejdsprogram i mellemtiden 
stort set elimineret sådanne svagheder.

10. I henhold til traktaten skal Revisionsretten bistå Parlamentet med udøvelsen af dets 
kontrolbeføjelser i forbindelse med gennemførelsen af budgettet med henblik på både at 
styrke det offentlige tilsyn med brugen af penge og sikre mest valuta for pengene:

• Hvordan mener De med udgangspunkt i erfaringen fra Deres første mandatperiode, at 
samarbejdet mellem Revisionsretten og Europa-Parlamentet (Budgetkontroludvalget) 
om revisionen af EU's budget kan forbedres yderligere?

Det er min opfattelse, at samarbejdet mellem Revisionsretten og Europa-Parlamentet 
allerede fungerer rigtig godt. Der er i de senere år sket en stor udvikling på dette 
område. Takket være optimeringen af sin programmering er Revisionsretten nu bedre 
rustet til rettidigt at færdiggøre relevante beretninger. Det vil i henhold til den just 
ændrede procedure for fremlæggelse af særberetninger sikres, at 
Budgetkontroludvalget så hurtigt som muligt forelægges beretninger, der er af interesse 
for udvalget. Andre spørgsmål drøftes eksempelvis på regelmæssige møder mellem 
medlemmer af Budgetkontroludvalget og medlemmer af Revisionsretten. Jeg vil 
benytte en eventuel anden mandatperiode til at styrke denne dialog yderligere.

• Tilsvarende hvordan mener De, at forholdet mellem Revisionsretten og de nationale 
revisionsorganer kan styrkes?

Forholdet mellem Revisionsretten og de nationale revisionsorganer er efter min 
mening godt. Samarbejdet i kontaktkomitéen (hvor de overordnede revisionsorganer i 
medlemsstaterne og Den Europæiske Revisionsret mødes på EU-plan) er fortræffeligt. 
Eftersom Revisionsretten i øjeblikket varetager formandskabet for kontaktkomitéen, 
har vi i de kommende år til hensigt at forelægge vores kolleger fra de forskellige 
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medlemsstater yderligere konkrete forslag, hvorved særligt afstemningen om 
arbejdsprogrammet og dermed muligheden for at foretage parallelle revisioner 
forbedres.

11. Hvordan vil De støtte Parlamentet i at opnå en kortere dechargeprocedure? Hvilke tiltag 
kan iværksættes fra Deres side?

En kortere dechargeprocedure er uden tvivl et mål, der er værd at stræbe efter. Dette mål 
kan imidlertid ikke nås uden Kommissionen. Vi er nu engang afhængig af de data, som 
Kommissionen leverer, hvilket betyder, at der er frister og tidsmæssige rammer, på hvilke 
hverken Budgetkontroludvalget eller Revisionsretten har nogen afgørende indflydelse. Jeg 
går ind for at indlede en dialog mellem Kommissionen, Revisionsretten og Europa-
Parlamentet i begyndelsen af denne lovgivningsperiode, som muligvis kan munde ud i et 
aftalememorandum eller i givet fald også i, at der bliver foretaget ændringer af 
finansforordningen med det formål at opnå en mere virkningsfuld dechargeprocedure.

Uafhængighed og integritet

12. Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-Parlamentet, og hvordan vil De 
sikre, at Deres tidligere, nuværende eller fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om 
udøvelsen af Deres hverv i Revisionsretten?

Jeg er ikke engageret i andre aktiviteter og har efter min egen mening i løbet af de sidste 
seks år bevist min uafhængighed som medlem af Revisionsretten. Såfremt jeg bliver 
bekræftet for en anden mandatperiode, vil heller ikke de kommende seks år se nogen 
ændringer i den henseende.

13. Hvordan vil De behandle tilfælde af alvorlige uregelmæssigheder eller endog svig med 
EU-midler og/eller korruptionssager, der involverer personer fra Deres hjemland? Har De 
befundet Dem i en sådan situation i Deres nuværende mandatperiode?

Vi har ikke haft et sådant tilfælde under min nuværende mandatperiode. Jeg ville behandle 
sagen på samme måde, som jeg behandler enhver anden lignende sag, der involverer 
personer fra en anden medlemsstat. Revisionsretten følger en nul-tolerance-politik for så 
vidt angår svig. Oplysninger vedrørende mistanke om svig, der konstateres i forbindelse 
med revisioner, behandles først centralt, inden de videresendes til OLAF, det europæiske 
kontor for bekæmpelse af svig.

14. Interessekonflikter kan udløse en omdømmerisiko for Revisionsretten. Hvordan vil De 
håndtere interessekonflikter?

Jeg vil stille eventuelle (potentielle) interessekonflikter til skue og i 
overensstemmelse med de pligter, der påhviler mig, holde mig ude af alle 
høringer og beslutninger knyttet til det pågældende tilfælde.

15. Er De involveret i en verserende retssag? Hvis ja, hvilken type?
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Jeg er ikke bekendt med nogen verserende retssag, som jeg skulle være 
involveret i.

16. Hvilke specifikke tilsagn er De rede til at give med hensyn til øget åbenhed og samarbejde 
og en effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og anmodninger om revisioner?

Jeg vil fortsætte med at slå til lyd for, at Revisionsretten i kraft af sin funktion som 
Parlamentets budgetmyndighed udviser så høj en grad af gennemsigtighed som muligt. 
Dette bliver især, men ikke udelukkende, sikret ved hjælp af dechargeproceduren. 
Ydermere vil jeg gå i brechen for, at vores allerede gode forhold til Parlamentet og især til 
CONT-udvalget styrkes yderligere. Revisionsretten giver allerede på nuværende tidspunkt 
Parlamentets forslag og ønsker – navnlig for så vidt angår arbejdsprogrammet – en meget 
høj prioritet. Parlamentets revisionsforslag fremsendes gennem 
Udvalgsformandskonferencen på systematisk vis til Revisionsretten, hvor de indarbejdes i 
programmeringen. Forslag, der fremsættes uden for denne ramme, eller som vedrører 
andre spørgsmål end programmeringen, vil blive behandlet af undertegnede eller af 
Revisionsretten på behørig vis. Jeg vil fortsætte med at stræbe efter at styrke den tætte 
udveksling af oplysninger på alle niveauer og særligt med CONT-udvalget. Den nyligt 
indførte procedure vedrørende fremlæggelsen af vores beretninger i de parlamentariske 
udvalg er efter min opfattelse et godt eksempel på vores succesfulde og konstruktive 
samarbejde.

Andre spørgsmål

17. Vil De trække Deres kandidatur til en fornyelse af Deres mandatperiode tilbage, hvis 
Parlamentets udtalelse om Deres udnævnelse som medlem af Revisionsretten skulle være 
negativ? 

Ja.

18. Udnævnelsen til medlem af Revisionsretten kræver fuld opmærksomhed og engagement 
over for selve institutionen, og at der sikres tillid til EU blandt borgerne:

• Hvordan varetager man efter Deres mening bedst disse arbejdsopgaver?

Den bedste måde at varetage sine arbejdsopgaver på er efter min mening ved at arbejde 
hårdt og være udstyret med et engagement, der ligger over gennemsnittet.

• Hvad er Deres nuværende personlige ordninger med hensyn til antal dages 
tilstedeværelse i Luxembourg? Har De planer om at ændre disse ordninger?

Personligt fører jeg ikke statistik med min tilstedeværelse i Luxembourg. I kraft af min 
position som formand er min tilstedeværelse naturligvis påkrævet ved adskillige 
arrangementer uden for Luxembourg, især fordi jeg også er ansvarlig for at varetage 
Revisionsrettens repræsentation udadtil. Ikke desto mindre forsøger jeg at være til stede i 
min institution så ofte og så længe som muligt. Medmindre jeg er syg eller har en anden og 
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vigtigere forpligtelse, der er af interesse for Revisionsretten, betragter jeg det som min 
pligt at være til stede under møder og ikke lade mig repræsentere af en anden.
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