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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de numire a lui Klaus-Heiner Lehne ca membru al Curții de 
Conturi
(C9-0124/2019 – 2019/0811(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 286 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C9-0124/2019),

– având în vedere articolul 129 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0029/2019),

A. întrucât Comisia sa pentru control bugetar a evaluat calificările candidatului propus, 
ținând seama în special de condițiile prevăzute la articolul 286 alineatul (1) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene; 

B. întrucât, în cadrul reuniunii sale din 12 noiembrie 2019, Comisia pentru control bugetar 
l-a audiat pe candidatul propus de Consiliu ca membru al Curții de Conturi,

1. emite un aviz favorabil privind propunerea Consiliului de numire a lui Klaus-Heiner 
Lehne ca membru al Curții de Conturi;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și, spre 
informare, Curții de Conturi, precum și celorlalte instituții ale Uniunii Europene și 
instituțiilor de control din statele membre.
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ANEXA 1: CURRICULUM VITÆ AL LUI KLAUS-HEINER LEHNE

EDUCAȚIE:
1978 – 1983 Studii de drept, fizică și filosofie la Freiburg, Köln, Bonn și Düsseldorf

1983 Primul examen de stat în drept, Düsseldorf

1986 Al doilea examen de stat în drept, Düsseldorf

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ:
1984 – 1992 Membru al Consiliului Local Düsseldorf

1986 – 2014 Avocat în Düsseldorf

1992 – 1994 Deputat în Parlamentul Germaniei (Bundestag)

Membru al Comisiei pentru afaceri juridice, al Comisiei pentru transport, al 
Comisiei de anchetă privind agenția pentru privatizarea întreprinderilor 
RDG și al Comisiei de anchetă privind PSUG

1994 – 2014 Deputat în Parlamentul European, membru al Comisiei pentru afaceri 
juridice

1999 – 2009 Coordonator al Grupului PPE pentru Comisia pentru afaceri juridice

2009 – 2014 Președinte al Comisiei pentru afaceri juridice și președinte al Conferinței 
președinților de comisie

2004 – 2014 Lector de drept european, Universitatea Heinrich Heine din Düsseldorf 
(HHU) și Universitatea din Köln

2014 – 2016 Membru al Curții de Conturi Europene, Camera III (politici externe)

Începând cu 2016 Președinte al Curții de Conturi Europene
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ANEXA 2: RĂSPUNSURILE LUI KLAUS-HEINER LEHNE LA ÎNTREBĂRILE 
COMISIEI

Îndeplinirea sarcinilor: învățăminte desprinse și angajamente viitoare

1. Care sunt principalele dumneavoastră realizări în calitate de membru al CCE? Care au fost 
cele mai mari insuccese ale dumneavoastră?

Principalele mele realizări sunt, fără îndoială, cele legate de pregătirea și aplicarea 
strategiei Curții de Conturi pentru perioada 2018-2020. Strategia urmărește prioritar să 
îmbunătățească valoarea adăugată a declarației de asigurare și a raportului anual, să axeze 
în mai mare măsură activitatea noastră de audit pe aspectele legate de eficiență și să 
consolideze relațiile cu destinatarii activității noastre, în special cu Parlamentul European. 
În toate aceste domenii, am făcut progrese considerabile în ultimii ani.

Principala provocare în timpul mandatului meu în cadrul Curții a reprezentat-o gestionarea 
impactului acțiunilor unui fost membru, care au condus la anchete și constatări ample ale 
OLAF, pe parcursul mai multor ani. Bineînțeles, această procedură a necesitat mult timp și 
energie. Curtea de Conturi și-a asumat responsabilitatea în această privință și a tras 
concluziile care se impun.

2. Care sunt principalele lecții învățate în domeniul dumneavoastră de competență / rezultate 
obținute în atribuțiile și sarcinile dumneavoastră de audit?

La începutul mandatului meu, am avut calitatea de membru al Camerei a treia a Curții de 
Conturi, fiind în principal responsabil de verificarea proiectelor de asistență pentru 
dezvoltare. Am învățat multe lecții din această activitate de verificare. Am constatat 
îndeosebi că acuratețea contabilă și conformitatea juridică nu sunt neapărat sinonime cu o 
utilizare eficientă și eficace a resurselor financiare. Totuși, eficiența, cu alte cuvinte 
„performanța”, și rezultatele care pot fi obținute pe baza activității legislative a 
Parlamentului European și Consiliului, precum și cu ajutorul sprijinului financiar de la 
bugetul UE, sunt la fel de importante pentru destinatarii rapoartelor noastre ca aspectele 
tradiționale legate de conformitate. Această constatare m-a determinat să îndemn Curtea de 
Conturi să acorde mai multă atenție auditurilor performanței.

În calitate de membru și ulterior, de președinte al Curții de Conturi, am fost implicat în 
reforme majore. Pe lângă reformele menționate mai sus, aferente strategiei pentru perioada 
2018-2020, am aplicat, în special, o reformă administrativă și am modificat o serie de 
norme interne, cu scopul de a îmbunătăți controlul și transparența, inclusiv ca urmare a 
anchetei în cauza OLAF despre care am vorbit deja. De exemplu, am revizuit normele 
privind misiunile, cheltuielile de reprezentare și utilizarea mașinilor oficiale și am adoptat 
noi norme privind prezența membrilor.

3. Ce valoare adăugată ați putea aduce CCE în al doilea mandat și/sau îndeosebi în domeniul 
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de care ați fi responsabil? Ați dori să vă schimbați domeniul de competență? Ce anume vă 
motivează?

Un al doilea mandat mi-ar permite să pun în aplicare experiența dobândită în calitate de 
membru și președinte în scopul îmbunătățirii în continuare a activității Curții de Conturi. 
Acest lucru este valabil în special pentru acele aspecte ale strategiei 2018-2020 care nu au 
fost încă realizate și pentru pregătirea noii strategii post-2021. Au fost deja făcuți primii 
pași în acest sens. Curtea de Conturi a făcut obiectul unei evaluări inter pares, în cadrul 
căreia un grup de instituții supreme naționale de audit au analizat critic conținutul și 
aplicarea strategiei pentru perioada 2018-2020. Rezultatele și recomandările acestei 
evaluări inter pares, care vor fi prezentate la sfârșitul anului într-un raport, vor contribui la 
noua strategie. În plus, vom publica raportul respectiv, împreună cu răspunsurile noastre. În 
orice caz, pe baza realizărilor din ultimii ani, vom depune eforturi pentru a spori valoarea 
adăugată a Curții de Conturi ca „furnizor de servicii” pentru Parlamentul European, 
Consiliu și cetățeni.

În viitorul apropiat, vor fi aplicate și recomandările unei alte evaluări inter pares, referitoare 
la normele etice ale Curții. Acest raport, elaborat de două instituții supreme naționale de 
audit, a fost deja prezentat Curții de Conturi și, de asemenea, transmis președintei Comisiei 
pentru control bugetar.

Motivația mea se hrănește pe de o parte din importanța rolului jucat de Curtea de Conturi ca 
auditor extern al Uniunii Europene. Sunt mulțumit să văd că produsele Curții de Conturi 
contribuie efectiv la îmbunătățirea atât a gestiunii financiare, cât și a procesului legislativ în 
UE. Colegii din cadrul instituțiilor supreme de audit din statele membre confirmă, de 
asemenea, că măsurile luate în ultimii ani au contribuit la consolidarea rolului Curții de 
Conturi. Pe de altă parte, mă motivează cooperarea colegială dintre membri, precum și 
angajamentul și entuziasmul personalului Curții de Conturi.

4. Cum vă asigurați că vă atingeți obiectivele planificate în materie de audit pentru o sarcină 
de audit? Ați fost vreodată în situația în care nu ați putut să vă realizați sarcina de audit și 
din ce motive? Cum acționați în astfel de situații controversate?

Sarcina unui membru ca raportor, dar și ca membru al camerei competente este de a 
monitoriza și de a sprijini durabil desfășurarea auditurilor. Personal, nu mi s-a întâmplat 
niciodată să asist la neîndeplinirea obiectivelor unui audit. În principiu, în astfel de situații, 
este necesar mai întâi să se stabilească dacă auditul poate fi adaptat în mod corespunzător. 
Dacă acest lucru nu este posibil, auditul trebuie suspendat în ultimă instanță. Nu are niciun 
sens să se elaboreze produse care nu își îndeplinesc obiectivele și sunt inutile. Resursele 
eliberate pot fi apoi utilizate în altă parte, de exemplu devansând efectuarea unui alt audit 
inclus în programul de lucru sau realizând un audit de rezervă.

5. Dacă ați fi reconfirmat în funcție pentru un al doilea mandat și, în mod ipotetic, ați fi ales 
decan al unei camere în cadrul CCE, cum ați conduce lucrările pentru a defini prioritățile 
sale? Ați putea să ne oferiți două sau trei exemple de domenii de activitate care necesită o 
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atenție deosebită în viitor?

Fiind președinte în momentul de față, nu pot porni de la premisa că voi fi ales decan al 
unei camere. În principiu, unui decan îi revine sarcina de a coordona activitatea camerei și 
de a asigura funcționarea eficientă și fără probleme a acesteia. În acest scop, este necesar 
să dispui de o strategie, să fii echitabil și imparțial, să cunoști bine dosarele, dar și să ai o 
imagine de ansamblu asupra temelor care trebuie abordate.

6. Dacă ar trebui să gestionați selectarea sarcinilor de audit pentru pregătirea programului de 
lucru anual al CCE, pe ce bază ați alege din lista de priorități primită din partea 
Parlamentului și/sau a Comisiei CONT?

Ce ați face dacă o prioritate politică nu corespunde cu evaluarea riscurilor activităților 
Uniunii, efectuată de CCE?

Noua procedură de colectare a propunerilor de audit prin intermediul Conferinței 
președinților de comisie a fost instituită în strânsă cooperare cu Parlamentul European în 
primul meu mandat de președinte al Curții de Conturi. De atunci, în fiecare an am inclus în 
programul nostru de lucru pentru anul următor între o treime și o jumătate din propunerile 
comisiilor Parlamentului European. Intenționez să continui această practică. În fine, 
includerea unei anumite propuneri a Parlamentului în programul de lucru face obiectul 
unor decizii de la caz la caz, neexistând o regulă generală în acest sens. Curtea de Conturi 
decide în conformitate cu un set de criterii de eligibilitate. Desigur, există o anumită marjă 
de apreciere în această privință. În acest context, propunerile de audit ale Parlamentului 
European și ale Comisiei CONT sunt luate foarte în serios de către Curte și li se dă curs în 
măsura posibilului.

Administrarea portofoliului, metodele de lucru și rezultatele preconizate

7. Elaborarea unor rapoarte de înaltă calitate, robuste și punctuale este esențială:

 Cum v-ați asigura că datele utilizate în cadrul unui audit sunt fiabile și că rezultatele nu 
sunt depășite?

Curtea de Conturi dispune de proceduri funcționale care garantează fiabilitatea datelor 
utilizate. Atât echipa de audit, cât și membrul, camera și, bineînțeles, responsabilii cu 
controlul calității sunt consultați în acest sens.

 Cum ați îmbunătăți calitatea și pertinența recomandărilor?

În ceea ce privește recomandările, urmez principiul „mai puțin, dar mai concret”. Pentru 
a beneficia de cunoștințele de specialitate ale auditorilor noștri, Comisia trebuie să fie 
capabilă să identifice, pe baza recomandărilor noastre, măsurile care pot remedia 
situația. În plus, destinatarul trebuie să fie menționat clar și, dacă este posibil, ar trebui 
stabilit un termen pentru punerea în aplicare a recomandării. Un alt aspect esențial îl 
reprezintă faptul că recomandările noastre trebuie să fie eficiente din punctul de vedere 
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al costurilor; în calitatea noastră de Curte de Conturi trebuie să reducem sarcinile 
administrative inutile, nu să creăm altele noi.

8. Obiectivul reformei CCE este de a stabili o relație mai solidă de responsabilitate între 
echipa de audit și membrul raportor:

 Având în vedere experiența dumneavoastră, considerați că rolul unui membru este să se 
implice mai mult în activitatea de audit?

Desfășurarea reformei administrative este în prezent evaluată intern de către un grup de 
lucru. Această evaluare se axează în special pe rolul șefului echipei de audit, al 
managerului principal, al directorului și, bineînțeles, al membrului competent și al 
cabinetului său. Nu doresc să anticipez rezultatele evaluării interne, dar salut, din 
principiu, participarea responsabilă a membrilor la întregul proces de evaluare.

 Ați schimba modul în care lucrați cu o echipă de audit? Dacă răspunsul este afirmativ, 
cum anume?

În contextul auditurilor pentru care am fost responsabil, am fost întotdeauna în strânsă 
legătură cu echipele de audit și am discutat în mod regulat cu membrii echipelor cu 
privire la progresele și problemele înregistrate în audituri. În același timp, am lăsat 
echipelor de audit o anumită libertate în ceea ce privește desfășurarea activității. 
Consider că acest lucru este esențial pentru un mediu de lucru productiv. Dimpotrivă, un 
micromanagement excesiv este, în general, contraproductiv.

9. Care ar fi sugestiile dumneavoastră pentru îmbunătățirea și modernizarea în continuare a 
funcționării, planificării și activității CCE (ciclul de audit)? După primul mandat, ați putea 
să menționați un aspect pozitiv și unul negativ al activității CCE?

Planificarea programului de lucru al Curții de Conturi evoluează în mod constant. Începând 
cu 2014, procesul de planificare este din ce în ce mai centralizat și ghidat de obiective 
strategice. Tendința respectivă a continuat și după 2016, în timpul mandatului meu de 
președinte. În această privință, mi s-a părut și mi se pare important să se țină seama de 
solicitările Parlamentului. Acestea sunt în prezent incluse în planificarea programului de 
lucru cu ajutorul unei proceduri structurate, prin intermediul Conferinței președinților de 
comisie. Procesul intern a fost, de asemenea, optimizat, fiind îmbunătățit prin participarea 
tuturor membrilor, a camerelor și a directorilor la ateliere organizate la nivel central și la 
procese intensive de selecție. Sistemul va fi adaptat în continuare în următorii ani. În acest 
sens, cred că ar trebui să depunem eforturi îndeosebi pentru o mai bună integrare a 
strategiei și a programului de lucru. Curtea va lua decizii majore pe această temă cel târziu 
la data adoptării programului de lucru pentru 2021.

Un aspect pozitiv pe care l-am remarcat în cursul primului meu mandat este capacitatea 
Curții de Conturi de a aborda, ca organ colegial, probleme complexe în mod intensiv și 
durabil și de a ajunge la un acord chiar și cu privire la teme dificile. Un aspect negativ pe 
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care l-am observat la începutul activității mele de la Curtea de Conturi este acela că, într-
adevăr, elaborăm rapoarte valoroase, dar care nu sunt întotdeauna finalizate în timp util. De 
exemplu, îmi amintesc de un raport care a fost publicat abia după ce s-a ajuns la un acord 
politic cu privire la subiectul respectiv. Între timp, am remediat în mare măsură această 
deficiență, îmbunătățind planificarea programului de lucru.

10. Conform tratatului, Curtea trebuie să sprijine Parlamentul în exercitarea atribuțiilor sale de 
control al execuției bugetare pentru a consolida atât procesul public de monitorizare a 
cheltuielilor generale, cât și rentabilitatea acestora:

 Având în vedere experiența din primul mandat, cum s-ar putea îmbunătăți în 
continuare cooperarea dintre Curtea de Conturi și Parlamentul European (Comisia 
pentru control bugetar) cu privire la auditarea bugetului UE?

În opinia mea, colaborarea dintre Curtea de Conturi și Parlamentul European 
funcționează deja foarte bine. În special în ultimii ani s-au înregistrat progrese 
semnificative în acest sens. Optimizându-și planificarea programului de lucru, Curtea 
de Conturi poate să elaboreze mai ușor rapoarte relevante în timp util. Procedura de 
prezentare a rapoartelor speciale, care tocmai a fost modificată, va permite Comisiei 
pentru control bugetar să primească prompt rapoartele ce o interesează. Alte aspecte 
sunt, de exemplu, discutate în cadrul unor reuniuni periodice între membrii Comisiei 
pentru control bugetar și cei ai Curții de Conturi. Aș profita de un al doilea mandat 
pentru a intensifica acest dialog.

 De asemenea, cum ar putea fi întărite relațiile dintre CCE și instituțiile naționale de 
audit?

Consider că relația dintre Curtea de Conturi Europeană și instituțiile naționale de audit 
este bună. Colaborarea în cadrul Comitetului de contact (care reunește instituțiile 
naționale de audit și Curtea de Conturi Europeană la nivelul UE) este excelentă. 
Întrucât Curtea de Conturi Europeană deține în prezent președinția Comitetului de 
contact, intenționăm ca, în cursul anului următor, să le prezentăm omologilor noștri din 
statele membre și alte propuneri concrete, care să îmbunătățească în special 
coordonarea programelor de lucru și, prin urmare, să permită efectuarea unor audituri 
în paralel.

11. Cum veți sprijini Parlamentul în procesul de scurtare a procedurii de descărcare de 
gestiune? Ce acțiuni pot fi întreprinse din partea dumneavoastră?

Fără îndoială, este de dorit să se scurteze procedura de descărcare de gestiune. Totuși, acest 
obiectiv nu poate fi îndeplinit fără implicarea Comisiei. Suntem dependenți de datele 
furnizate de Comisie și, prin urmare, unele termene și calendare nu pot fi influențate decisiv 
de Comisia pentru control bugetar sau de Curtea de Conturi. Sunt în favoarea inițierii la 
începutul prezentei legislaturi a unui dialog între Comisie, Curtea de Conturi și Parlamentul 
European, care ar putea conduce la un memorandum de înțelegere sau, după caz, la o 
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modificare a Regulamentului financiar pentru a îmbunătăți eficiența procedurii de 
descărcare de gestiune.

Independența și integritatea

12. Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum ați 
proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, actuale 
sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea atribuțiilor dumneavoastră din 
cadrul CCE?

Nu desfășor alte activități în afara mandatului meu și cred că am demonstrat în ultimii șase 
ani independența mea în calitate de membru al Curții. Acest lucru nu se va schimba nici în 
următorii șase ani, în cazul în care voi fi confirmat în funcție.

13. Cum ați trata un caz de neregulă gravă sau chiar de fraudă privind fondurile UE și/sau 
corupție în care sunt implicate persoane din statul membru din care proveniți? Ați fost în 
această situație în timpul mandatului actual?

Nu s-a înregistrat un astfel de caz în timpul mandatului meu. Aș trata un astfel de caz la 
fel ca orice caz similar care implică persoane dintr-un alt stat. Curtea de Conturi urmează 
o politică de „toleranță zero” față de fraudă. Informațiile despre suspiciunile de fraudă 
colectate în timpul auditurilor sunt înregistrate la nivel central și apoi transmise către 
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

14. Existența unui conflict de interese poate declanșa un risc privind reputația CCE. Cum ați 
gestiona un potențial conflict de interese?

Aș declara orice (potențial) conflict de interese și, în conformitate cu obligațiile 
care îmi revin, nu aș participa deloc la discuțiile și la luarea de decizii privind 
cazul respectiv.

15. Sunteți implicat în prezent în acțiuni în justiție? Dacă da, ce fel de acțiuni?

Nu am cunoștință de vreo acțiune în justiție în care să fiu implicat în prezent.

16. Ce angajamente specifice sunteți pregătit să vă asumați pentru a asigura o transparență 
sporită și o cooperare mai intensă și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile 
Parlamentului și a da curs solicitărilor sale de audituri?

Voi continua să încurajez Curtea de Conturi să dea dovadă de transparență maximă față de 
Parlament, în calitatea acestuia de autoritate bugetară. Acest lucru va fi asigurat în special, 
dar nu numai, prin procedura de descărcare de gestiune. Totodată, voi depune eforturi 
pentru a consolida bunele relații cu Parlamentul și, în special, cu Comisia CONT. Curtea 
de Conturi acordă deja o atenție deosebită propunerilor și solicitărilor Parlamentului, în 
special în legătură cu programul de lucru. Propunerile de audit ale Parlamentului sunt 
transmise sistematic Curții de Conturi prin intermediul Conferinței președinților de 
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comisie și sunt luate în considerare la elaborarea programului de lucru. Propunerile și 
sugestiile făcute în afara acestui cadru sau legate de alte teme decât programul de lucru 
sunt, de asemenea, tratate de către mine și Curte cu promptitudinea cuvenită. Voi continua 
să promovez ferm cooperarea la toate nivelurile, în special cu Comisia CONT. Procedura 
introdusă recent pentru prezentarea rapoartelor noastre în fața comisiilor Parlamentului 
ilustrează, în opinia mea, cooperarea noastră bună și constructivă.

Alte chestiuni

17. Vă veți retrage candidatura pentru reînnoirea mandatului în cazul în care avizul 
Parlamentului privind numirea dumneavoastră în funcția de membru al CCE este 
nefavorabil? 

Da.

18. A fi numit membru al CCE necesită atenție deplină și devotament față de instituția însăși și 
asigurarea încrederii cetățenilor în Uniune:

 Care este, în opinia dumneavoastră, cel mai bun mod de îndeplinire a acestor îndatoriri 
profesionale?

Cel mai bun mod de a-mi îndeplini îndatoririle profesionale este prin muncă asiduă și 
implicare deosebită.

 În momentul de față, câte zile de prezență în Luxemburg prevede programul 
dumneavoastră personal? Intenționați să vă schimbați acest program?

Personal, nu țin statistici referitoare la prezența mea în Luxemburg. Bineînțeles, funcția de 
președinte impune prezența mea la numeroase evenimente în afara Luxemburgului, 
întrucât îmi revine responsabilitatea reprezentării externe a Curții. Cu toate acestea, încerc 
să fiu prezent în instituția mea cât mai des și cât mai mult. Consider că am obligația de a 
participa personal la toate reuniunile, fără a fi suplinit, atât timp cât nu sunt bolnav sau nu 
trebuie să îndeplinesc alte obligații prioritare în interesul Curții.
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