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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vymenovaní Klausa-Heinera Lehneho za člena Dvora audítorov
(C9-0124/2019 – 2019/0811(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade 
s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0124/2019),

– so zreteľom na článok 129 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0029/2019),

A. keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu 
navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 286 ods. 1 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

B. keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 12. novembra 2019 vypočul 
kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1. súhlasí s návrhom Rady vymenovať Klausa Heinera Lehneho za člena Dvora audítorov;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru 
audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských 
štátov.
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PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Klausa-Heinera Lehneho

Vzdelanie
1978 – 1983 štúdium práva, fyziky a filozofie vo Freiburgu, v Kolíne, Bonne 

a Düsseldorfe

1983 prvá štátna skúška z práva v Düsseldorfe

1986 druhá štátna skúška z práva v Düsseldorfe

Odborná prax:
1984 – 1992 člen mestskej rady, Düsseldorf

1986 – 2014 právnik v Düsseldorfe

1992 – 1994 poslanec nemeckého Spolkového snemu (Bundestag)

člen Výboru pre právne veci, Výboru pre dopravu, Vyšetrovacieho výboru 
správcovskej inštitúcie (Treuhand) a Vyšetrovacieho výboru pre SED

1994 – 2014 poslanec Európskeho parlamentu, člen Výboru pre právne veci

1999 – 2009 koordinátor skupiny PPE pre Výbor pre právne veci

2009 – 2014 člen Výboru pre právne veci a predseda Konferencie predsedov výborov

2004 – 2014 lektor v oblasti európskeho práva na Univerzite Heinricha Heineho 
v Düsseldorfe a na Univerzite v Kolíne

2014 – 2016 člen Európskeho dvora audítorov, komora III (externé politiky)

od roku 2016 predseda Európskeho dvora audítorov
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PRÍLOHA 2: ODPOVEDE Klausa-Heinera Lehneho NA DOTAZNÍK

Vykonávanie úloh: ponaučenia a budúce záväzky

1. Aké sú vaše hlavné úspechy vo funkcii člena Dvora audítorov? Aké boli najväčšie 
neúspechy?

Moje hlavné úspechy súvisia určite s vypracovaním a zavedením stratégie Dvora audítorov 
na roky 2018 – 2020. Ťažiskom tejto stratégie je zvýšenie pridanej hodnoty vyhlásenia o 
vierohodnosti a výročnej správy, väčšie zameranie našej audítorskej práce na nákladovú 
účinnosť a prehĺbenie našich vzťahov s adresátmi našej práce, predovšetkým s Európskym 
parlamentom. Vo všetkých týchto oblastiach sme v posledných rokoch dosiahli značný 
pokrok.

Najväčšou výzvou počas svojho doterajšieho funkčného obdobia na Dvore audítorov bolo 
vysporiadať sa s dôsledkami konania jedného bývalého člena, ktoré viedlo k dlhoročným 
a obsiahlym vyšetrovaniam OLAFu a zisteniam. Celý tento proces nás prirodzene stál veľa 
času a energie. Dvor audítorov tu prevzal zodpovednosť a vyvodil patričné dôsledky.

2. Aké hlavné ponaučenia ste si zobrali zo svojej oblasti pôsobnosti/z dosiahnutých 
výsledkov v rámci svojej funkcie a výkonu audítorských úloh?

Na začiatku svojho funkčného obdobia som bol ako člen tretej komory Dvora audítorov 
zodpovedný najmä za audit projektov rozvojovej pomoci. V rámci audítorskej práce som 
nadobudol veľa nových poznatkov. Predovšetkým som si uvedomil, že výpočtová a právna 
správnosť nemusí automaticky znamenať účinné a efektívne vynaloženie finančných 
prostriedkov. Výkonnosť a výsledky, ktoré sa môžu dosiahnuť na základe zákonodarnej 
činnosti Európskeho parlamentu a Rady a finančnej podpory prostredníctvom rozpočtu 
EÚ, sú však pre adresátov našich správ rovnako dôležité ako klasické aspekty zhody. Tieto 
skúsenosti ma priviedli k tomu, aby som sa zasadzoval za to, aby Dvor audítorov kládol 
väčší dôraz na audity výkonnosti.

Ako člen a neskôr ako predseda Dvora audítorov som sa podieľal na zavedení rozsiahlych 
reforiem. K týmto reformám patrí okrem už spomínaných reforiem v rámci stratégie na 
roky 2018 – 2020 najmä realizácia administratívnej reformy a zmena početných interných 
predpisov s cieľom dosiahnuť lepšiu kontrolu a transparentnosť, okrem iného v dôsledku 
vyšetrovania už spomínaného prípadu, ktorým sa zaoberal OLAF. Spomeniem tu napríklad 
prepracované pravidlá pre služobné cesty, výdavky na reprezentáciu a používanie 
služobných vozidiel, ako aj nové pravidlá týkajúce sa prítomnosti členov.

3. Akú pridanú hodnotu pre Dvor audítorov by ste chceli priniesť do druhého funkčného 
obdobia, najmä v oblasti, v ktorej pôsobíte? Chceli by ste zmeniť oblasť, v ktorej 
pôsobíte? Čo vás motivuje?

V druhom funkčnom období by som chcel skúsenosti nadobudnuté počas svojho výkonu 
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funkcie člena a predsedu Dvora audítorov zužitkovať v prospech ďalšieho zlepšenia práce 
Dvora audítorov. To platí predovšetkým pre ešte zostávajúce aspekty realizácie 
prebiehajúcej stratégie na roky 2018 – 2020 a pre vymedzenie novej stratégie po roku 2021. 
Prvé kroky v tejto oblasti už boli urobené. Dvor audítorov sa podrobil partnerskému 
preskúmaniu, v rámci ktorého skupina najvyšších vnútroštátnych kontrolných úradov 
kriticky posudzuje obsah a realizáciu stratégie na roky 2018 – 2020. Výsledky a 
odporúčania tohto preskúmania, o ktorom sa podá správa pravdepodobne koncom tohto 
roka, sa pretavia do novej stratégie. Mimochodom, túto správu spoločne s našimi 
odpoveďami zverejníme. V každom prípade budeme stavať na výsledkoch dosiahnutých 
v minulých rokoch a ešte viac zvýšime pridanú hodnotu Dvora audítorov ako 
„poskytovateľa služieb“ pre Európsky parlament, Radu a verejnosť.

Okrem toho nás v blízkej budúcnosti čaká vykonanie odporúčaní ďalšieho partnerského 
preskúmania, ktoré sa zaoberalo etickými pravidlami Dvora audítorov. Túto správu, ktorú 
vypracovali dva najvyššie vnútroštátne kontrolné úrady, už má Dvor audítorov k dispozícii 
a bola predložená aj predsedníčke Výboru pre kontrolu rozpočtu.

Svoju motiváciu čerpám sčasti z dôležitosti úlohy Dvora audítorov ako externého audítora 
Európskej únie. Je dobré vidieť, že produkty Dvora audítorov skutočne napomáhajú 
zlepšovaniu finančného riadenia, ako aj právnych predpisov EÚ. To, že opatrenia prijaté v 
posledných rokoch prispeli k ďalšiemu posilneniu úlohy Dvora audítorov, mi potvrdzujú 
kolegovia z najvyšších kontrolných úradov našich členských štátov. Tiež ma motivuje 
kolegiálna spolupráca medzi členmi, ako aj nasadenie a entuziazmus kolegov z Dvora 
audítorov.

4. Ako chcete zabezpečiť dosahovanie plánovaných audítorských cieľov v rámci 
audítorských úloh? Stalo sa vám, že ste nemohli vykonať audit a z akých dôvodov? Čo 
robíte v takýchto kontroverzných prípadoch?

Úlohou člena vo funkcii spravodajcu, ale aj ako člena v príslušnej komore je dohliadať na 
vykonávanie auditov a poskytovať pri tom neustálu podporu. Osobne sa mi ešte nestalo, že 
by som nemohol audítorské ciele splniť. V zásade treba v takýchto situáciách predovšetkým 
zistiť, či audit možno zmysluplne prispôsobiť. Ak to nie je možné, v extrémnom prípade 
treba audit zastaviť. Nemá zmysel pokračovať v produktoch, ktoré nedosiahli svoje ciele a 
nemajú žiadny úžitok. Uvoľnené zdroje tak môžu byť použité iným spôsobom, napríklad 
tak, že sa uprednostní iný audit obsiahnutý v pracovnom programe, alebo vykoná audit, 
ktorý bol plánovaný ako rezervný.

5. Ak by ste boli opätovne potvrdený pre druhé funkčné obdobie a hypoteticky, ak by ste boli 
zvolený za predsedu komory EDA, ako by ste usmerňovali prácu s cieľom vymedziť jej 
priority? Mohli by ste uviesť dve alebo tri oblasti, na ktoré by ste sa chceli v budúcnosti 
zamerať?

Keďže som v súčasnosti predsedom Dvora audítorov, nemôžem predpokladať, že budem 
zvolený za predsedajúceho komory. Úloha predsedajúceho spočíva v zásade v koordinácii 
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práce komory a zabezpečovaní jej efektívneho a bezproblémového fungovania. Aby to 
úspešne dosiahol, potrebuje stratégiu, musí byť spravodlivý a nestranný. Musí presne 
poznať spisy, ale zároveň nesmie stratiť prehľad o témach, ktorými sa treba zaoberať.

6. Ak by ste boli zodpovedný za výber audítorských úloh v súvislosti s prípravou ročného 
pracovného programu Dvora audítorov, na základe čoho by ste rozhodovali medzi 
prioritami činností, ktoré by žiadal Parlament a/alebo výbor CONT?

Čo by ste robili v prípade, ak by politická priorita nezodpovedala posúdeniu rizika činností 
Únie, ku ktorému by dospel Dvor audítorov?

Počas môjho prvého funkčného obdobia predsedu Dvora audítorov bol v úzkej spolupráci 
s Parlamentom zavedený nový postup so zreteľom na zhromažďovanie návrhov na audit 
prostredníctvom Konferencie predsedov výborov. Odvtedy každoročne preberieme do 
nášho pracovného programu na nasledujúci rok jednu tretinu až polovicu odporúčaní, ktoré 
pochádzajú z výborov Európskeho parlamentu. Mám v úmysle v tejto praxi pokračovať. 
Nakoniec je ale otázka, ktoré odporúčanie Parlamentu sa prevezme do pracovného 
programu, predmetom individuálneho rozhodnutia, pre ktoré neexistuje žiadne všeobecné 
pravidlo. Dvor audítorov sa rozhoduje na základe niekoľkých kritérií kontrolovateľnosti. 
Existuje pri tom samozrejme určitý priestor na voľné uváženie. V tejto súvislosti berie 
Dvor audítorov preferencie Európskeho parlamentu a výboru CONT v oblasti auditu veľmi 
vážne a podľa možností im vyhovie.

Riadenie portfólia, pracovné metódy a výsledky

7. Vypracúvanie kvalitných, spoľahlivých a včasných správ má zásadný význam:

 Ako by ste zabezpečili, aby boli údaje použité v rámci auditu spoľahlivé a zistenia 
aktuálne?

Dvor audítorov má zavedené fungujúce postupy na zabezpečenie spoľahlivosti 
používaných údajov. Zahŕňa to konzultácie s audítorským tímom, ako aj s členom 
Dvora audítorov, komorou a samozrejme s osobami zodpovednými za kontrolu kvality.

 Ako by ste zlepšili kvalitu a vhodnosť odporúčaní?

Pokiaľ ide o odporúčania, riadim sa zásadou „radšej menej, ale zato konkrétnejšie“. 
Aby sme mohli plne využiť odbornosť našich audítorov, musí Komisia z našich 
odporúčaní jasne vidieť, ktoré opatrenia môžu byť nápomocné. Okrem toho musí byť 
adresát jasne pomenovaný a podľa možností by mal byť predložený časový rámec pre 
vykonanie odporúčania. Ďalším dôležitým aspektom je, že naše odporúčania musia byť 
nákladovo efektívne; naša úloha ako Dvora audítorov musí spočívať v odstraňovaní 
zbytočnej byrokratickej záťaže a nevytváraní novej.

8. Cieľom reformy Dvora audítorov je vytvoriť silnejší vzťah zodpovednosti medzi 
audítorským tímom a členom spravodajcom:
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 Vzhľadom na vaše skúsenosti, myslíte si, že by sa mal člen aktívnejšie zapájať do 
auditu?

Vykonávanie administratívnej reformy Dvora audítorov je práve predmetom 
preskúmania, ktoré vykonáva pracovná skupina pre hodnotenie. Hodnotenie prebieha 
s osobitným zameraním na úlohu vedúceho auditu, hlavného manažéra, riaditeľa a 
samozrejme zodpovedného člena a jeho kabinetu. Nechcem predbiehať výsledky tohto 
interného hodnotenia, ale v zásade vítam, že počas celého procesu auditu budú členovia 
zodpovedne zapojení.

 Zmenili by ste niečo na spôsobe vašej spolupráce s audítorským tímom? Ak áno, čo?

V rámci auditov, za ktoré som bol zodpovedný, som bol vždy v úzkom kontakte 
s audítorskými tímami a pravidelne som si s členmi tímu vymieňal informácie 
o dosiahnutom pokroku a problémoch spojených s auditom. Zároveň som však 
audítorskému tímu ponechal určitú voľnosť, pokiaľ ide o priebeh práce. To má podľa 
môjho názoru zásadný význam pre vytvorenie produktívnej pracovnej klímy. Nadmerné 
mikroriadenie je naproti tomu spravidla kontraproduktívne.

9. Aké zmeny by ste navrhli v záujme ďalšieho zlepšenia fungovania Európskeho dvora 
audítorov, jeho modernizácie, plánovania a činnosti (cyklus auditov)? Mohli by ste uviesť, 
po vašom prvom mandáte, pozitívny a negatívny aspekt činnosti Dvora audítorov?

Programové plánovanie Dvora audítorov podlieha priebežným úpravám. Od roku 2014 bol 
proces plánovania stále centralizovanejší a prispôsobený strategickým cieľom. Počas môjho 
funkčného obdobia predsedu po roku 2016 tento proces pokračoval. Bolo a je pre mňa 
dôležité to, aby boli zohľadnené priania Parlamentu. Tie sa v súčasnosti zahŕňajú 
do plánovania prostredníctvom Konferencie predsedov výborov v rámci štruktúrovaného 
postupu. Interný proces bol tiež optimalizovaný a zlepšený prostredníctvom účasti všetkých 
členov a komôr, ako aj riaditeľov na hlavných seminároch, ako aj prostredníctvom 
náročných výberových postupov. Tento systém sa bude v nadchádzajúcich rokoch ďalej 
upravovať. Myslím, že by sme sa pri tom mali usilovať najmä o užšie spojenie stratégie a 
pracovného programu. Dvor audítorov prijme k tomu zásadné rozhodnutie najneskôr pri 
rozhodovaní o pracovnom programe na rok 2021.

Pozitívnym aspektom, s ktorým som sa počas svojho prvého funkčného obdobia stretol, je 
schopnosť Dvora audítorov intenzívne a udržateľným spôsobom riešiť zložité situácie ako 
kolegiálny subjekt a dosiahnuť dohodu aj pri náročných témach. Pokiaľ ide o negatívne 
aspekty, keď som začal pracovať na Dvore audítorov som si uvedomil, že hoci 
vypracovávame kvalitné správy, niekedy nesedelo ich načasovanie. Spomínam si v tejto 
súvislosti na jednu správu, ktorá bola uverejnená až potom, keď už bola v tejto téme 
dosiahnutá politická dohoda. Medzitým sme tento nedostatok v maximálnej miere odstránili 
tým, že lepšie plánujeme náš pracovný program.

10. Podľa zmluvy je úlohou Dvora audítorov pomáhať Európskemu parlamentu pri výkone 
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jeho právomocí v oblasti kontroly plnenia rozpočtu s cieľom posilniť verejný dohľad nad 
všeobecnými výdavkami a zároveň zlepšiť efektívnosť ich vynakladania:

 Vzhľadom na skúsenosti z vášho prvého funkčného obdobia, ako by sa mohla 
spolupráca medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom (Výborom pre 
kontrolu rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ ďalej zlepšiť?

Spolupráca medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom podľa mňa už funguje 
veľmi dobre. Najmä v posledných rokoch sa v tejto oblasti veľa urobilo. 
Optimalizáciou svojho programového plánovania je Dvor audítorov v lepšej pozícii 
dokončovať príslušné správy včas. Práve upravený postup predkladania osobitných 
správ zabezpečí, aby správy, ktoré sú predmetom záujmu Výboru pre kontrolu 
rozpočtu, mu boli predkladané čo najskôr. O ďalších témach sa napríklad diskutuje na 
pravidelných schôdzach členov Výboru pre kontrolu rozpočtu s členmi Dvora 
audítorov. Druhé funkčné obdobie by som využil na ďalšie prehĺbenie tohto dialógu.

 Analogicky, ako by sa mohli posilniť vzťahy medzi Dvorom audítorov a národnými 
audítorskými inštitúciami?

Vzťah medzi Dvorom audítorov a národnými audítorskými inštitúciami je podľa 
môjho názoru dobrý. Spolupráca v kontaktnom výbore (v ktorom sa na úrovni EÚ 
stretávajú zástupcovia národných kontrolných úradov a Európskeho dvora audítorov) 
je vynikajúca. Keďže Európsky dvor audítorov v súčasnosti predsedá kontaktnému 
výboru, máme v úmysle predložiť v budúcom roku kolegyniam a kolegom z členských 
štátov ďalšie konkrétne návrhy, vďaka ktorým sa zlepší najmä odsúhlasovanie 
pracovného programu, a tým aj možnosť paralelných auditov.

11. Ako budete podporovať Parlament pri skracovaní postupu udeľovania absolutória? Aké 
kroky môžete vy osobne podniknúť?

Kratší postup udeľovania absolutória je nepochybne cieľ hodný snaženia. Nedosiahne sa 
však bez zapojenia Komisie. Sme závislí od údajov, ktoré poskytuje Komisia, s čím sú 
spojené lehoty a harmonogramy, na ktoré nemá vplyv ani Výbor pre kontrolu rozpočtu, ani 
Dvor audítorov. Som otvorený tomu, aby sa na začiatku tohto nového legislatívneho 
obdobia začal dialóg medzi Komisiou, Dvorom audítorov a Európskym parlamentom, ktorý 
môže prípadne vyústiť do memoranda o porozumení alebo dokonca do zmeny nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, a to s cieľom dosiahnuť efektívnejší postup udeľovania 
absolutória.

Nezávislosť a integrita

12. Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste 
zabezpečili, aby žiadna vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani v budúcnosti nemohla 
spochybniť plnenie vašich úloh v rámci EDA?
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Nevykonávam žiadnu vedľajšiu činnosť a domnievam sa, že som za posledných šesť rokov 
ako člen Dvora audítorov preukázal svoju nezávislosť. To sa nezmení ani v nasledujúcich 
šiestich rokoch, ak budem opätovne vymenovaný.

13. Ako by ste postupovali v prípade závažných nezrovnalostí alebo dokonca podvodu vo 
fondoch EÚ, či korupcie, do ktorých by boli zapojené osoby v členskom štáte, z ktorého 
pochádzate? Boli ste počas svojho súčasného mandátu v takejto situácii?

Takýto prípad počas môjho doterajšieho funkčného obdobia nenastal. S takouto situáciou 
by som sa vysporiadal rovnako ako s každým iným porovnateľným prípadom, do ktorého 
by boli zapojené osoby z inej krajiny. Dvor audítorov uplatňuje politiku nulovej tolerancie 
voči podvodom. Informácie o prípadoch podozrenia z podvodu pri auditoch 
zaznamenávame centrálne a potom ich postupujeme úradu OLAF.

14. Existencia konfliktu záujmov môže ohroziť dobré meno Dvora audítorov. Ako by ste sa 
postavili k akémukoľvek konfliktu záujmov?

Prípadné konflikty záujmov by som zverejnil a v súlade s povinnosťami, ktoré mi 
prislúchajú, by som sa vyhol všetkým rokovaniam a rozhodnutiam, ktoré by sa 
týkali daného prípadu.

15. Ste účastníkom nejakého prebiehajúceho právneho konania a ak áno, akého?

Neviem o žiadnych prebiehajúcich právnych konaniach, do ktorých by som 
bol zapojený.

16. Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti, 
posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich z pozícií 
Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa auditov?

Naďalej by som sa zasadzoval za maximálnu transparentnosť Dvora audítorov voči 
Parlamentu ako jeho rozpočtového orgánu. To sa zabezpečí okrem iného najmä 
prostredníctvom postupu udeľovania absolutória. Budem tiež pracovať na tom, aby boli 
dobré vzťahy s Parlamentom, a najmä s výborom CONT ešte intenzívnejšie. Dvor 
audítorov už v súčasnosti prikladá návrhom a prianiam Parlamentu vo vzťahu 
k pracovnému programu veľmi vysokú prioritu. Návrhy Parlamentu na audit sa 
systematicky poskytujú Dvoru audítorov prostredníctvom Konferencie predsedov výborov, 
a sú zároveň zahrnuté do programového plánovania. S patričnou naliehavosťou sa spolu 
s Dvorom audítorov venujeme aj návrhom a podnetom, ktoré boli predložené mimo tohto 
rámca alebo ktoré sa týkajú iných otázok než programového plánovania. Budem aj naďalej 
silno presadzovať úzku spoluprácu na všetkých úrovniach, najmä s výborom CONT. 
Nedávno novo zavedený postup predkladania našich správ v parlamentných výboroch je 
podľa mňa príkladom našej dobrej a konštruktívnej spolupráce.

Ďalšie otázky
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17. Stiahnete svoju kandidatúru na člena Dvora audítorov, ak by Európsky parlament zaujal 
odmietavé stanovisko k vášmu vymenovaniu? 

Áno.

18. Vymenovanie za člena Dvora audítorov so sebou prináša plnú pozornosť a oddanosť 
samotnej inštitúcii a zabezpečenie dôvery občanov Únie:

 Aký je podľa vás najlepší spôsob, ako sa ujať týchto povinností?

Najlepší spôsob, ako plniť svoje pracovné povinnosti, je tvrdá práca a nadpriemerné 
angažovanie sa.

 Aká je vaša súčasná situácia, pokiaľ ide o počet dní vašej prítomnosti v Luxemburgu? 
Máte v úmysle niečo na tejto situácii zmeniť?

Osobne si nevediem žiadne štatistiky o svojej prítomnosti v Luxemburgu. Z mojej funkcie 
predsedu prirodzene vyplýva, najmä z dôvodu súvisiacej zodpovednosti za vonkajšie 
zastupovanie Dvora audítorov, moja prítomnosť na početných podujatiach mimo 
Luxemburgu, ktoré vyplývajú z mojich povinností. Napriek tomu sa snažím byť vo svojej 
inštitúcii prítomný čo najviac. Považujem za svoju povinnosť byť prítomný na 
zasadnutiach osobne a nenechávať sa zastupovať, až na prípady choroby alebo z dôvodu 
inej povinnosti, ktorá je v záujme Dvora audítorov prioritnejšia.
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