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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada Klaus-Heiner Lehne kontrollikoja liikmeks
(C9-0124/2019 – 2019/0811(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel 
nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9-0124/2019),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 129,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0029/2019),

A. arvestades, et eelarvekontrollikomisjon hindas esitatud kandidaadi kvalifikatsiooni, 
pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikes 1 esitatud 
tingimusi; 

B. arvestades, et eelarvekontrollikomisjon kuulas oma 12. novembri 2019. aasta 
koosolekul ära nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi;

1. toetab nõukogu ettepanekut nimetada Klaus-Heiner Lehne kontrollikoja liikmeks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja teavitamise 
eesmärgil kontrollikojale ning Euroopa Liidu muudele institutsioonidele ja 
liikmesriikide kontrolliasutustele.
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1. LISA: KLAUS-HEINER LEHNE ELULOOKIRJELDUS

HARIDUS
1978–1983 Õigusteaduse, füüsika ja filosoofia õpingud Freiburgis, Kölnis, Bonnis ja 

Düsseldorfis

1983 Esimene juriidiline riigieksam Düsseldorfis

1986 Teine juriidiline riigieksam Düsseldorfis

TÖÖKOGEMUS
1984–1992 Düsseldorfi linnavolikogu liige

1986–2014 Jurist Düsseldorfis

1992–1994 Saksamaa Liidupäeva (Bundestag) liige

Õiguskomisjoni, transpordikomisjoni, erastamisagentuuri Treuhand 
uurimiskomisjoni ja SED uurimiskomisjoni liige 

1994–2014 Euroopa Parlamendi liige, sh õiguskomisjoni liige

1999–2009 Fraktsiooni PPE koordinaator õiguskomisjonis

2009–2014 Õiguskomisjoni esimees ja komisjonide esimeeste konverentsi esimees

2004–2014 Euroopa õiguse lektor Düsseldorfi Heinrich Heine Ülikoolis (HHU) ja Kölni 
Ülikoolis

2014–2016 Euroopa Kontrollikoja liige (III auditikoda – välistegevus)

Alates 2016 Euroopa Kontrollikoja president



RR\1192653ET.docx 5/11 PE642.948v02-00

ET

2. LISA: KLAUS-HEINER LEHNE VASTUSED KÜSIMUSTIKULE

Tööülesannete täitmine: kogemus ja tulevikuplaanid

1. Millised on olnud Teie peamised saavutused kontrollikoja liikmena? Aga suurimad 
tagasilöögid?

Minu suurimad saavutused on kindlasti seotud kontrollikoja 2018.–2020. aasta strateegia 
koostamise ja rakendamisega. Selle strateegia kesksed teemad on kinnitava avalduse ja 
aastaaruande lisaväärtuse suurendamine, audititöös rohkem tulemuslikkuse aspektidele 
keskendumine ja tihedamate suhete loomine meie töö adressaatidega, sealhulgas eelkõige 
ka Euroopa Parlamendiga. Kõigis nendes valdkondades oleme möödunud aastatel teinud 
suuri edusamme.

Minu senisel ametiajal kontrollikojas on suurim väljakutse olnud tulla toime 
tagajärgedega, mis olid tingitud ühe endise liikme tegevusest, millega kaasnesid 
pikaajalised ja ulatuslikud Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlused ja 
tuvastused. See protsess nõudis loomulikult palju aega ja energiat. Kontrollikoda tuli 
siinkohal oma vastutusega hästi toime ja tegi juhtunust vajalikud järeldused.

2. Tooge välja oma pädevusvaldkonnas saadud olulisimad õppetunnid ning nimetage 
tähtsaimad töövõidud ja audititulemused.

Ametiaja alguses tegelesin kontrollikoja kolmanda auditikoja liikmena peamiselt 
arenguabiprojektide auditeerimisega. Audititöö käigus sain palju uusi kogemusi. Eelkõige 
tõdesin, et arvutuslik ja õiguslik korrektsus ei ole automaatselt samastatav rahaliste 
vahendite tõhusa ja tulemusliku kasutamisega. Tõhusus (nn performance ehk siis 
tulemuslikkus) ja tulemused, mis on saavutatavad tänu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
seadusandlikule tegevusele ning ELi eelarvest antavale rahalisele toetusele, on aga meie 
aruannete adressaatidele sama olulised kui klassikalised vastavuskontrolli aspektid. Need 
kogemused ajendasid mind tegema rohkem tööd selle nimel, et kontrollikojas hakataks 
rohkem keskenduma tulemusaudititele.

Kontrollikoja liikmena ja hiljem selle presidendina olen osalenud ulatuslike reformide 
väljatöötamisel. Nende hulka kuuluvad lisaks nimetatud 2018.–2020. aasta strateegiaga 
hõlmatud reformidele eelkõige haldusreformi elluviimine ja arvukate sise-eeskirjade 
muutmine, et saavutada parem kontroll ja läbipaistvus, muu hulgas juba mainitud 
juhtumiga seotud OLAFi juurdluste tagajärjel. Siinkohal tuleks mainida näiteks tööreise, 
esinduskulusid ja ametiautode kasutamist käsitlevat läbivaadatud korda ja uut liikmete 
kohalolekut reguleerivat korda.

3. Millist lisaväärtust annaks Teie teiseks ametiajaks kontrollikotta tagasi nimetamine ja miks 
oleks see kasulik Teie vastutusvaldkonnale? Kas tahaksite vastutusvaldkonda vahetada? 
Mis Teid motiveerib?

Kasutaksin teist ametiaega selleks, et rakendada kontrollikoja liikme ja presidendina 
töötamise ajal omandatud kogemusi kontrollikoja töö edasiseks parandamiseks. Pean 
siinkohal eelkõige silmas praegu järgitava 2018.–2020. aasta strateegia seni täitmata 
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aspekte ja uue, 2021. aasta järgse strateegia sõnastamist. Esimesed sammud selles suunas 
on juba tehtud. Kontrollikoda lasi enda kohta koostada vastastikuse eksperdihinnangu, mille 
raames heidab riiklike kõrgeimate kontrolliasutuste rühm kriitilise pilgu 2018.–2020. aasta 
strateegia sisule ja rakendamisele. Kõnealuse vastastikuse hindamise aruanne peaks 
valmima aasta lõpus ning selle tulemusi ja soovitusi võetakse arvesse uues strateegias. 
Muide, kõnealune aruanne koos meie vastustega ka avaldatakse. Igal juhul suurendame 
möödunud aastate saavutustele tuginedes veelgi kontrollikoja kui Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja avalikkusele teenuste osutaja lisaväärtust.

Lisaks ootab lähitulevikus ees ühe teise vastastikuse eksperdihinnangu soovituste 
elluviimine. Sellel hindamisel käsitleti kontrollikoja eetikanorme. Kõnealune kahe riikliku 
kõrgeima kontrolliasutuse koostatud aruanne on kontrollikojal juba olemas ja see tehti ka 
eelarvekontrollikomisjoni esimehele kättesaadavaks.

Minu motivatsiooni allikas on ühest küljest kontrollikoja kui Euroopa Liidu välisaudiitori 
rolli tähtsus. On hea näha, et kontrollikoja tooted aitavad tõepoolest parandada nii ELi 
finantsjuhtimist kui ka seadusandlust. Kinnitust selle kohta, et möödunud aastate meetmed 
on aidanud kontrollikoja rolli veelgi tugevdada, saan ka liikmesriikide kõrgeimate 
kontrolliasutuste kolleegidelt. Lisaks motiveerib mind liikmete kollegiaalne koostöö ning 
kontrollikojas töötavate inimeste pühendumus ja entusiasm.

4. Kuidas tagate auditiülesande kavandatud eesmärkide saavutamise? Kas Te olete kunagi 
sattunud olukorda, kus auditiülesande täitmine ei olnud võimalik? Miks? Kuidas Te 
selliseid olukordi lahendate?

Kontrollikoja liikme ülesanne nii aruande koostajana kui ka pädeva koja liikmena on 
jälgida auditi tegemist ja seda jätkusuutlikult toetada. Minul isiklikult ei ole sellist juhtumit 
olnud, kus auditiülesande eesmärgid oleksid saavutamata jäänud. Põhimõtteliselt tuleb 
sellistes olukordades esmalt selgitada välja, kas auditit oleks võimalik otstarbekalt 
kohandada. Kui seda teha ei saa, tuleb äärmuslikul juhul auditeerimine lõpetada. Ei ole 
mõtet valmistada tooteid, mis ei täida oma eesmärki ja millel ei ole mingit kasu. 
Vabanevaid vahendeid saab seejärel kasutada mujal, näiteks hakates varem tegelema mõne 
muu tööprogrammis sisalduva auditiga või võttes käsile mõne reservauditina ette nähtud 
auditi.

5. Kui Teid uuesti ametisse nimetataks ja kui Teid juhtumisi valitaks ka auditikoja 
eesistujaks, siis kuidas te selle tööd korraldaksite ja prioriteete kindlaks määraksite? 
Nimetage kaks-kolm valdkonda, millele edaspidi keskenduda.

Kuna olen praegu president, ei saa ma eeldada, et mind mõne koja eesistujaks valitakse. 
Põhimõtteliselt on auditikoja eesistuja ülesanne kooskõlastada koja tööd ning tagada selle 
tulemuslik ja tõrgeteta toimimine. Et seda edukalt teha, on vaja strateegiat, tuleb olla 
õiglane ja erapooletu ning tuleks olla dokumentidega täpselt kursis, kaotamata seejuures 
siiski ülevaadet teemadest, mida tuleb käsitleda.

6. Kui Teie peaksite valmistama ette kontrollikoja iga-aastase tööprogrammi ja valima 
sellesse auditiülesanded, siis mille alusel Te parlamendilt ja/või CONT-komisjonilt saadud 
prioriteetide seast valiku teeksite?
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Mida teeksite, kui poliitilised prioriteedid ei kattu kontrollikoja hinnanguga liidu 
tegevusega seotud riskidele?

Uus menetlus, mis puudutab auditiettepanekute kogumist komisjonide esimeeste 
konverentsi kaudu, kehtestati tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga minu esimesel 
ametiajal kontrollikoja presidendina. Sellest ajast peale lisame järgneva aasta 
tööprogrammi igal aastal kolmandiku kuni poole ettepanekutest, mille on esitanud Euroopa 
Parlamendi komisjonid. Kavatsen seda ka edaspidi teha. Lõppude lõpuks otsustatakse 
küsimuse üle, milline Euroopa Parlamendi ettepanek tööprogrammi lisatakse, igal 
üksikjuhul eraldi ja üldist reeglit selle kohta kehtestada ei saa. Kontrollikoda teeb 
sellekohase otsuse mitme auditeeritavuskriteeriumi alusel. Seejuures on muidugi ka teatav 
kaalutlusruum. Sellega seoses suhtub kontrollikoda Euroopa Parlamendi ja 
eelarvekontrollikomisjoni auditisoovidesse väga tõsiselt ja võimaluse korral need ka 
täidetakse.

Töövoo haldamine, töömeetodid ja tulem

7. Kvaliteetsete, usaldusväärsete ja õigeaegsete aruannete koostamine on ülimalt tähtis.

 Kuidas veendute, et auditi aluseks olevad andmed on usaldusväärsed ja auditileiud 
kajastavad hetkeolukorda?

Kontrollikojal on kasutatavate andemete usaldusväärsuse tagamiseks olemas toimivad 
menetlused. Seejuures peavad oma tööd tegema nii audimeeskond kui ka liige, 
auditikoda ja muidugi ka kvaliteedikontrolli eest vastutavad isikud.

 Kuidas parandaksite soovituste kvaliteeti ja asjakohasust?

Soovituste puhul järgin ma põhimõtet, et neid peaks olema pigem vähem, aga see-eest 
peaksid need olema konkreetsed. Meie audiitorite eksperditeadmistest kasu saamiseks 
peab komisjonil olema meie soovituste põhjal selgelt näha, millistest meetmetest võib 
abi olla. Lisaks peab adressaat olema selgelt nimetatud ja võimaluse korral tuleks 
soovituste rakendamiseks näha ette ajaline raamistik. Järgmine oluline aspekt on see, et 
meie soovitused peavad olema kulutõhusad; kontrollikojana peab meie ülesanne olema 
vähendada bürokraatlikke takistusi, mitte neid juurde tekitada. 

8. Kontrollikoja reformimise eesmärk on auditimeeskonna ja aruannet koostava liikme 
vastastikuse vastutuse suurendamine.

 Kas Teie kogemuse kohaselt peaks kontrollikoja liige audititegevuses rohkem osalema?

Kontrollikoja haldusreformi elluviimise kontrollimisega tegeleb parasjagu majasiseselt 
üks hindamistöörühm. Seejuures keskendutakse eelkõige auditijuhtide, 
valdkonnajuhtide (Principal Manager), direktori ja muidugi pädeva liikme ja tema 
büroo rollile. Ma ei taha küll enne kõnealuse majasisese hindamise tulemuste selgumist 
midagi konkreetset väita, aga tunnen põhimõtteliselt heameelt selle üle, et liikmed on 
kogu auditiprotsessi jooksul sellesse vastutavalt kaasatud.

 Kas oleksite valmis muutma auditimeeskonnaga tehtavat koostööd? Kui jah, siis 
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kuidas?

Minu vastutusalasse kuuluvate auditite raames olin auditimeeskondadega pidevas 
kontaktis ning vahetasin nende liikmetega korrapäraselt teavet auditi edusammude ja 
probleemide kohta. Samal ajal jätsin auditimeeskondadele töökorralduse osas teatava 
vabaduse. Minu arvates on see produktiivse tööõhkkonna jaoks ülimalt oluline. 
Ülemäärane mikrojuhtimine annab seevastu tavaliselt vastupidiseid tulemusi.

9. Kuidas soovitaksite kontrollikoja toimimist, töö kavandamist ja tööd (audititsüklit) 
täiustada ja ajakohastada? Tooge oma esimese ametiaja põhjal välja, mis on kontrollikoja 
töös head ja mis halba.

Kontrollikoja tööprogrammi kavandamist kohandatakse pidevalt. Alates 2014. aastast on 
programmide kavandamist järk-järgult tsentraliseeritud ja seejuures on lähtutud 
strateegilistest eesmärkidest. Minu ametiajal presidendina (pärast 2016. aastat) jätkati seda 
protsessi. Minu jaoks on seejuures olnud seni ja on ka praegu eriti oluline Euroopa 
Parlamendi soovidega arvestamine. Need lisatakse tööprogrammi kavandamisse 
struktureeritud menetluse alusel komisjonide esimeeste konverentsi vahendusel. Ka 
majasisest protsessi optimeeriti ning seda parandati kõikide liikmete ja kodade ning ka 
direktorite kaasamisega kesksetesse õpikodadesse ja intensiivsetesse valikumenetlustesse. 
Eelseisvatel aastatel kohandatakse seda süsteemi veelgi. Olen arvamusel, et seejuures 
peaksime püüdma strateegiat ja tööprogrammi veelgi rohkem omavahel siduda. 
Kontrollikoda võtab sellekohased põhjapanevad otsused vastu hiljemalt 2021. aasta 
tööprogrammi üle otsustamisel.

Minu esimesel ametiajal hakkas mulle positiivse aspektina silma kontrollikoja suutlikkus 
tegeleda kollegiaalse organina komplekssete asjaoludega intensiivselt ja jätkusuutlikult ning 
jõuda isegi keeruliste teemade puhul kokkuleppele. Negatiivse asjana hakkas mulle 
kontrollikojas tööd alustades silma see, et me koostame küll kvaliteetseid aruandeid, aga 
ajastus ei ole alati õige olnud. Mulle meenub üks aruanne, mis avaldati alles pärast 
kõnealusel teemal juba saavutatud poliitilist kokkulepet. Selle nõrkuse oleme nüüdseks 
tööprogrammi kavandamise parandamisega suuremalt jaolt kaotanud.

10. Aluslepingute kohaselt peab kontrollikoda parlamenti eelarve täitmise kontrollimisel 
abistama, et kindlustada parem avaliku sektori kontroll kulutuste üle ning ühtlasi tagada 
kulutõhusus.

 Hinnake oma esimese ametiaja kogemuste põhjal, kuidas kontrollikoja ja Euroopa 
Parlamendi (eelarvekontrollikomisjoni) koostööd ELi eelarve auditeerimisel veelgi 
täiustada?

Minu arvates toimib kontrollikoja ja Euroopa Parlamendi koostöö juba praegu väga 
hästi. Selles osas on eelkõige viimastel aastatel palju tööd ära tehtud. Tänu oma 
programmitöö kavandamise optimeerimisele on kontrollikoda paremini suuteline 
koostama asjakohaseid aruandeid õigeks ajaks. Eriaruannete tutvustamist käsitlev äsja 
muudetud menetlus tagab, et eelarvekontrollikomisjonile huvi pakkuvaid aruandeid 
saab selles komisjonis võimalikult kiiresti tutvustada. Muid teemasid arutatakse näiteks 
eelarvekontrollikomisjoni liikmete ja kontrollikoja liikmete korrapärastel kohtumistel. 
Kasutaksin teist ametiaega selle dialoogi edasiseks tõhustamiseks.
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 Aga kuidas tugevdada kontrollikoja suhteid riikide kontrolliasutustega?

Euroopa Kontrollikoja ja riikide kontrolliasutuste suhted on minu arvates head. 
Kontaktkomiteega (riikide kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja ühendus ELi 
tasandil) tehtav koostöö on suurepärane. Kuna kontaktkomitee eesistujaks on praegu 
Euroopa Kontrollikoda, on meil järgmisel aastal kavas esitada oma liikmesriikide 
kolleegidele konkreetsed ettepanekud, millega parandatakse eelkõige tööprogrammide 
üle hääletamist ja seega paralleelsete auditite tegemise võimaldamist.

11. Kuidas toetaksite eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse lühendamist 
parlamendis? Mida saaksite omalt poolt ära teha?

Lühem eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus on kahtlemata eesmärk, mille poole 
tasub püüelda. Seda ei saa aga teha komisjoni osaluseta. Me oleme juba kord sõltuvad 
komisjoni esitatavatest andmetest ning sellest on tingitud tähtajad ja ajakavad, mida 
eelarvekontrollikomisjon ega kontrollikoda otsustavalt mõjutada ei saa. Olen valmis 
alustama käesoleva seadusandliku perioodi alguses komisjoni, kontrollikoja ja Euroopa 
Parlamendi vahelist dialoogi, mille tulemuseks võib olla vastastikuse mõistmise 
memorandum või asjakohasel juhul ka finantssüsteemi muutmine, et tõhustada eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetlust.

Sõltumatus ja ausus

12. Milliseid tagatisi saate anda Euroopa Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil moel 
tagate, et Teie eelnev, praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla tööd 
kontrollikojas?

Mul ei ole mingit kõrvaltegevusala ning usun, et olen oma sõltumatust kontrollikoja 
liikmena möödunud kuuel aastal juba tõestanud. Juhul, kui mind uuesti ametisse 
kinnitatakse, ei muutu see ka eelseisval kuuel aastal.

13. Kuidas toimiksite ELi rahaga seotud tõsise rikkumise või koguni pettuse ja/või 
korruptsioonijuhtumi korral, millesse on segatud isikud Teie päritoluliikmesriigist? Kas 
puutusite esimesel ametiajal sellise olukorraga kokku?

Oma senisel ametiajal ma sellise juhtumiga kokku puutunud ei ole. Ma ei käsitleks 
asjaolusid teisiti kui mis tahes muu võrreldava juhtumi korral, mis oleks seotud muust 
riigist pärit isikutega. Kontrollikoda järgib pettuse puhul täisleppimatuse poliitikat. Auditi 
käigus avastatud pettusekahtluse juhtumeid käsitlev teave registreeritakse meil 
tsentraalselt ja edastatakse seejärel Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF).

14. Huvide konflikt võib kahjustada kontrollikoja mainet. Kuidas lahendaksite võimalikud 
huvide konfliktid?

Avalikustaksin võimalikud (potentsiaalsed) huvide konfliktid ning mulle 
määratud kohustuste kohaselt ei osaleks ma juhtumit puudutavate arutelude 
pidamisel ega otsuste tegemisel.

15. Kas olete praegu seotud mõne kohtumenetlusega? Kui jah, siis millisega?
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Enda teada ei ole ma seotud ühegi käimasoleva kohtumenetlusega.

16. Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma läbipaistvuse suurendamiseks, 
koostöö tihendamiseks ning parlamendi seisukohtade ja audititaotluste asjus tõhusate 
järelmeetmete tagamiseks?

Jätkan selle nimel töötamist, et kontrollikoda tagaks Euroopa Parlamendi kui oma 
eelarvepädeva institutsiooni ees võimalikult suure läbipaistvuse. See tagatakse eelkõige 
(kuid sellega piirdumata) eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse abil. Lisaks 
töötan selle nimel, et tõhustada veelgi häid suhteid Euroopa Parlamendi ja eelkõige selle 
eelarvekontrollikomisjoniga. Parlamendi (eelkõige tööprogrammi käsitlevaid) 
ettepanekuid ja soove peab kontrollikoda juba praegu väga tähtsateks. Parlamendi 
auditiettepanekud esitatakse kontrollikojale süstemaatiliselt komisjonide esimeeste 
konverentsi kaudu ning lisatakse seeläbi programmitöö kavandamisse. Ka ettepanekuid ja 
algatusi, mis esitatakse väljaspool seda raamistikku või käsitlevad muid teemasid peale 
programmitöö kavandamise, käsitlen mina ja käsitleb ka kontrollikoda nii kiiresti, kui 
asjaolud seda nõuavad. Toetan jätkuvalt kõikidel tasanditel toimuvat tihedat suhtlust, 
eelkõige eelarvekontrollikomisjoniga. Äsja kasutusele võetud uus menetlus, mis käsitleb 
kontrollikoja aruannete tutvustamist Euroopa Parlamendi komisjonides, on minu arvates 
meie hea ja konstruktiivse koostöö näide.

Muud küsimused

17. Kas loobute teiseks ametiajaks kandideerimisest, kui parlament Teie kontrollikotta tagasi 
nimetamist ei toeta? 

Jah.

18. Kontrollikoja liikme töö nõuab täit tähelepanu ja pühendumist nii institutsioonile endale 
kui ka liidu usaldusväärsuse suurendamisele kodanike silmis.

 Kuidas oleks võimalik neid ülesandeid kõige paremini täita?

Oma ametialaseid ülesandeid saaksin kõige paremini täita raske töö ja keskmisest suurema 
pühendumusega.

 Kui mitu päeva aastas Te praegu isiklikult Luxembourgis viibite? Kas Teil on plaanis 
seda ajajaotust muuta?

Luxembourgis viibimise kohta ma isiklikult statistikat ei pea. Minu ametikohale 
presidendina on omane, et pean eelkõige pädevuse tõttu, mis on sellele ametikohale 
määratud kontrollikoja esindamiseks välissuhetes, võtma osa arvukatest kohustustest 
väljaspool Luxembourgi. Sellegipoolest püüan nii tihti ja nii palju kui võimalik oma 
institutsioonis kohal viibida. Pean oma kohustuseks võtta istungitest põhimõtteliselt ise 
osa, mitte lasta end kellelgi esindada, välja arvatud juhul, kui olen haige või pean 
kontrollikoja huvides täitma muud tähtsamat kohustust.
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