
RR\1016925BG.doc PE524.829v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Документ за разглеждане в заседание

A7-0050/2014

27.1.2014

ДОКЛАД
относно предложение за назначаване на Клаус-Хайнер Лене за член на 
Сметната палата
(C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Инес Аяла Сендер



PE524.829v02-00 2/11 RR\1016925BG.doc

BG

PR_NLE_art108

СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .............................3

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА КЛАУС-ХАЙНЕР ЛЕНЕ ..............................4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА КЛАУС-ХАЙНЕР ЛЕНЕ НА ВЪПРОСНИКА.........5

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ .................................11



RR\1016925BG.doc 3/11 PE524.829v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за назначаване на Клаус-Хайнер Лене за член на Сметната 
палата
(C7-0423/2013 – 2013/0813(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 (C7-0423/2013),

– като взе предвид член 108 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0050/2014),

A. 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 23 януари 2014 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

Роден в Дюселдорф на 28 октомври 1957 г.

Образование и професионална дейност 1976 г.
1976 Полагане на зрелостен изпит в Еркрат 1976 – 1978 г.
1976 - 1978 Студент по физика и философия в Дюселдорф 1978 – 1983 г.
1978 - 1983 Студент по право във Фрайбург, Кьолн и Бон 1980 г.
1980 Студент в Бъркли, САЩ 1983 г.
1983 Държавен изпит І степен по право (Staatsexamen) в Дюселдорф 1986 г.
1986 Държавен изпит ІІ степен по право (Staatsexamen) в Дюселдорф
от 1986 г. Практикуващ адвокат в Дюселдорф, понастоящем партньор в адвокатско 

дружество „Taylor-Wessing“

Публични длъжности и задължения
1977-1979 Общински съветник за район „Централен“, Дюселдорф
1984-1992 Градски съветник в Дюселдорф, член на комисиите по финанси, одит, по 

въпросите на младежта и планирането и др. и член на надзорния съвет 
на общинското комунално предприятие

1992-1994 Член на германския Бундестаг, член, наред с друго, на комисиите по 
правни въпроси и транспорт и член на анкетната комисия за проучване на 
дейността на „Тройханд“ (Treuhand) и член на комисията за разследване 
на ГЕСП

от 1994 г. Член на Европейския парламент, член на комисията по 
правни въпроси

1999-2009 Координатор на групата на ЕНП в комисията по правни въпроси на ЕП
от 2009 г. Председател на комисията по правни въпроси и председател на съвета на 

председателите на комисии 

Преподавателска дейност
от 2004 г. Лектор по европейско право в университетите в Дюселдорф и Кьолн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА КЛАУС-ХАЙНЕР ЛЕНЕ НА ВЪПРОСНИКА

 Професионален опит

1. Моля, посочете главните аспекти на Вашия професионален опит в областта на 
публичните финанси, управлението или одита на управлението.

Запознах се с основите на държавния бюджет още по времето, когато следвах 
право. В рамките на обучението и една от основните дисциплини, включени в двата 
държавни изпита, беше публичното право. То обхваща, наред с другото, 
бюджетното право на федерацията, федералните провинции и общините. Първият 
професионален опит в областта на публичните бюджети имах възможност да 
натрупам като стажант-юрист в рамките на юридическия стаж, по време на който в 
публичната администрация на една община се занимавах, наред с другото, с 
бюджетни и финансови въпроси. По-късно в моята дейност като общински 
съветник на провинциалната столица Дюселдорф (с население от около 
600 000 жители, общ бюджет понастоящем около 2,7 милиарда евро) бях член на 
комисията по финанси и одит, както и на комисията по възлагане на договори за 
строителство и на комисията по въпросите на младежта, и участвах при вземането 
на решения и проверки относно бюджетите за социалната сфера и за въпросите на 
младежта и семейството. Освен това през този период заемах мандатни длъжности 
в надзорни съвети на общински структури, сред които надзорният съвет на 
„Stadtwerke Düsseldorf“ (общинското комунално дружество), още тогава едно от 
300 най-големи предприятия във Федерална република Германия. И тук едно от 
основните направления на моята дейност бяха счетоводно-правните въпроси.

По време на работата ми в германския Бундестаг бях член, наред с другото, на 
анкетната комисия, която проверяваше дейността на „Treuhand“ (Агенцията за 
доверително управление и приватизация „Тройханд“) при ликвидацията на 
предишната държавна собственост на ГДР. Във връзка с нея станаха известни 
нередности при използването на федерални средства, които трябваше да бъдат 
разследвани. В рамките на моята дейност в комисията по транспорт на германския 
Бундестаг участвах при приватизацията на транспортни предприятия и се 
занимавах с плана за федералните транспортни коридори. Като член на комисията 
по правни въпроси на германския Бундестаг в качеството ми на докладчик 
ръководих приемането на много закони за определяне на държавни такси.

Докато бях член на комисията по правни въпроси на Европейския парламент, 
групата, към която принадлежа, ми възложи да бъда докладчик или докладчик в 
сянка на почти всички законодателни проекти по счетоводно-правни въпроси през 
последните 20 години. За последно бях докладчик при пълното преработване на 
Четвъртата и Седмата директива на дружественото право и с това на основните 
правила на европейското счетоводно законодателство.

Тъй като на съвета на председателите на комисии, на който също така съм 
председател, му беше възложена функцията на надзорен орган за извършваните от 
служби на Парламента оценки на въздействието, от години се занимавам активно и 
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с тези въпроси. Това е от значение по-специално с оглед на оценката за добро 
финансово управление и ефикасност на изпълнението на европейските закони и 
програми.

Освен това от много години съм лектор в университетите в Дюселдорф и Кьолн. В 
университета в Кьолн водих по-специално обучителни курсове за икономически 
юристи по въпросите на европейското стопанско право. Фокусът на моите лекции в 
университета в Дюселдорф беше поставен върху въпросите на общата правна 
политика, включително процесите в европейското публично право.

В качеството си на председател на ХДС в Дюселдорф понастоящем съм член на два 
надзорни съвета на общински структури, а именно надзорният съвет на 
„Messegesellschaft Düsseldorf“ (дружеството „Дюселдорфски панаир“), както и на 
„Multifunktionsarena Düsseldorf“ (многофункционалната зала „Арена Дюселдорф“). 
При изпълнението и на двете функции съществено значение имат въпроси, 
свързани с публичните финанси. Освен това от много години съм член на 
консултативния съвет на застрахователното дружество „ARAG“. 

2. Кои са трите най-важни решения, във взимането на които сте взели участие в хода 
на Вашата кариера?

- Приемането на директивата срещу изпирането на пари

Като докладчик аз успях да постигна значително качествено подобрение на борбата 
срещу изпирането на пари чрез включването на още предприятия и групи професии 
извън финансовия сектор. Консултациите и посредничеството бяха труден процес 
за постигане на баланс, тъй като, от една страна, борбата срещу изпирането на пари 
трябваше да придобие ефективна форма, от друга страна обаче, трябваше да се 
гарантират основните права. Под впечатлението на събитията от септември 2001 г. 
и на свързаното с тях включване на борбата срещу тероризма, в изключително 
трудни преговори с белгийското председателство на Съвета беше постигнат 
компромис, който в основните си елементи е запазен и до днес. Третата директива 
срещу изпирането на пари по същество допълва този компромис. Същото важи за 
междувременно представената за разглеждане, но все още неприета от 
законодателя Четвърта директива срещу изпирането на пари.

- Обединението на Германия 

От особено значение за мен беше също така да стана член на германския Бундестаг 
в първия мандат след обединението на Германия. Там като член на комисията по 
правни въпроси бях ангажиран с много проекти за адаптиране на 
източногерманското законодателство към бъдещото общо германско право. Имах 
възможност да взема участие при изработването на голям брой закони за 
адаптиране в областта на облигационното и вещното право. Това беше една от 
съществените предпоставки за успешното обединение на Германия.

- Програмата за строителство на детски градини

Като заместник-председател на комисията по въпросите на младежта на град 
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Дюселдорф през 80-те години съдействах за развитието на инвеститорски модел за 
насърчаване на строителството на детски градини. По този начин град Дюселдорф 
съумя в най-кратки срокове значително да увеличи броя на местата в детските 
градини и с това да изпълни законовите изисквания за осигуряване на детски 
градини. 

Независимост 

3. Договорът постановява, че членовете на Сметната палата са „напълно независими“ 
при изпълнението на своите функции. Как бихте прилагали това задължение при 
изпълнението на съответните Ви задължения?

Ще преустановя всички свои странични дейности, включително своята адвокатска 
дейност. Това е предвидено напълно основателно както в първичното, така и във 
вторичното европейско право, тъй като независимостта на членовете на Сметната 
палата е съществена предпоставка за функционирането на институцията. Ако в 
рамките на моята дейност като член на Сметната палата се наложи да разглеждам 
даден въпрос, който може да доведе до действителен или възможен конфликт на 
интереси или дори само да предизвика предположение за конфликт на интереси, ще 
помоля председателя на Сметната палата да ме освободи от съответните задачи и 
да ги възложи на други членове на Палатата. Освен това, ако бъда избран за член 
на Сметната палата, и след изтичането на моя мандат ще проявявам повеляваната 
сдържаност при всички дейности, за да защитя авторитета на институцията. 

4. Били ли сте освобождаван от отговорност за предходно изпълняваните от Вас 
управленски функции, ако се прилага такава процедура?

Дейностите, които съм изпълнявал досега, не предвиждаха процедура по 
освобождаване от отговорност. 

5. Имате ли участие в стопански или финансови дружества или някакви други форми 
на обвързаност, които биха могли да се окажат в конфликт с бъдещите Ви функции? 
Готов ли сте да разкриете всички Ваши финансови интереси и други ангажименти 
пред председателя на Сметната палата и да ги оповестите публично? Ако сте страна 
по висящо съдебно производство, бихте ли предоставили подробни сведения?

Нямам никакво участие в стопански или финансови дружества, които биха могли 
да се окажат в конфликт с бъдещите ми функции като член на Сметната палата. Не 
са налице и други задължения, които могат да доведат до такива конфликти. При 
започване на моята дейност в Сметната палата ще напусна адвокатското дружество 
„Taylor Wessing“, в което съм партньор. Разбира се, готов съм да разкрия всички 
мои финансови интереси и други ангажименти пред председателя на Палатата и да 
ги публикувам. Към момента не съм страна по висящо съдебно производство.

6. Готов ли сте да се откажете от заемането на всякакви изборни длъжности или да 
преустановите изпълнението на всякакви отговорни функции в политическа партия 
след назначаването Ви за член на Сметната палата?

Да
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7. Как бихте постъпили в случай на сериозна нередност или дори случай на измама 
и/или корупция, в които участват лица от Вашата държава членка на произход?

Не бих постъпил по различен начин от случай, в който участват лица от друга 
държава членка или трета държава. Разбира се, бих се придържал стриктно към 
относимите правни разпоредби, по-специално също така към вътрешните правила 
на Палатата.

Изпълнение на функциите 

8. Какви следва да бъдат според Вас главните характеристики на една култура на 
добро финансово управление във всяка публична служба?

Всички, които оперират с публични средства, трябва стриктно и последователно да 
се придържат към относимите закони и други правни разпоредби. Става въпрос за 
пари на данъкоплатците, поради което те трябва да се използват максимално 
добросъвестно в рамките на законовите разпоредби. Гражданите имат право да 
изискват това. Поради това член 30 от Финансовия регламент също постановява, че 
бюджетните кредити се използват в съответствие с принципа на добро финансово 
управление, и по-специално в съответствие с принципите на икономичност, 
ефикасност и ефективност.

Неефикасното събиране и използване на публични средства е една от причините за 
настоящата криза. Упражняването на достатъчен контрол от страна на Парламента 
и Сметната палата върху практиката на публичната администрация за разходване и 
събиране на постъпленията е абсолютно задължително, за да се гарантира на 
гражданите ефикасното използване на средствата и надеждността и отговорността 
на публичните управленски действия. При това трябва по-специално да се създаде 
възможно най-голяма прозрачност. Управленските действия и бюджетът трябва да 
бъдат съгласувани.

9. В съответствие с Договора, от Сметната палата се изисква да подпомага Парламента 
при упражняването на правомощията му за контрол на изпълнението на бюджета. 
Как бихте описали функциите си във връзка с докладването пред Европейския 
парламент, и по-специално пред неговата комисия по бюджетен контрол?

Парламентът като бюджетен орган е компетентен за освобождаването от 
отговорност на отделните административни органи на европейско равнище. 
Инструмент от решаващо значение при подготовката на процедурата по 
освобождаване от отговорност е резултатът от одита на Сметната палата. Съгласно 
разпоредбите на Договора, Палатата служи на Парламента и на гражданите. Наред 
с осигуряването на допълнителна прозрачност нейната първостепенна задача е да 
подпомага Парламента при изпълнението на неговите контролни функции по 
отношение на администрацията. С оглед на това е разбираемо, че на исканията на 
Парламента или на неговите комисии, по-специално на комисията по бюджетен 
контрол, се отдава особен приоритет при определянето на стратегията на Палатата.

10. Според Вас каква е добавената стойност на одита на изпълнението и как 
заключенията от одита следва да бъдат включени в процедурите за управление?
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В рамките на проверката за добро финансово управление може да се установи дали 
наличните средства са били изразходвани наистина целесъобразно, но и 
икономично, ефикасно и ефективно. Тя е от особено значение, за да се гарантира в 
дългосрочен план ефективно използване на ресурсите, и с това представлява важно 
допълнение към финансовия одит и проверката на съответствието. Ето защо според 
мен наред със същинската проверка на цифрите Сметната палата следва да 
подложи на оценка още по-задълбочено — както това правят другите сметни 
палати по света — пригодността и ефикасността както на законодателните 
инструменти, така и на последващите административни действия. Разбира се, 
Сметната палата не взема решения относно законодателни или административни 
заключения. Това е задача по-скоро на законодателните респ. на изпълнителните 
органи. Сметната палата обаче може и следва в рамките на специалните доклади да 
отправя съответни съдържателни препоръки към законодателя респ. 
Администрацията, в зависимост от показанията на нейните констатации и оценки. 
В тази връзка тя следва в по-голяма степен от досега, в рамките на последващо 
разглеждане, да описва и оценява последиците от законодателните разпоредби и 
евентуално да прави предложения за тяхното подобряване. 

11. Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, 
националните одитни институции и Европейския парламент (комисия по бюджетен 
контрол) относно одита на бюджета на ЕС?

По този въпрос не мога да дам окончателен отговор, тъй като не мога да преценя 
това нито от гледната точка на комисията за бюджетен контрол, нито от гледната 
точка на Сметната палата. Трябва да натрупам съответния опит в моята 
практическа дейност в Сметната палата. Ясно е, че на отношението на 
сътрудничество между Сметната палата и националните одиторски органи на 
държавите членки, законово закрепено в член 287, параграф 3 от ДФЕС, се придава 
особено значение за ефективен одит на бюджета. Особено по отношение на 
споделеното управление на средства е логично да се прибягва до експертния опит 
на националните одитори. В проектодоклада на комисията по бюджетен контрол 
относно бъдещата роля на Сметната палата и внесените в тази връзка изменения 
бяха направени полезни предложения за това как може да се засили 
сътрудничеството. Трябва да се проучи по-конкретно как методиката и сроковете 
могат да се съгласуват в по-голяма степен помежду си или как могат да се подобрят 
съвместните одити. От изключителна важност е и Европейският парламент 
(комисията по бюджетен контрол) да се произнесе по тези въпроси и бъдещите 
решения да не се оставят само на върховните одиторски институции. При всички 
случаи всички мерки трябва да зачитат правната рамка на сътрудничеството, а 
именно, задължението за сътрудничество, основаващо се на доверие, от една 
страна, а от друга — независимостта както на Сметната палата, така и на 
националните одиторски органи на държавите членки.

Други въпроси 

Бихте ли оттеглили кандидатурата си, ако становището на Парламента е против 
назначаването Ви за член на Сметната палата?

Да Аз съм част от тази институция от двадесет години и от 22 години — член на 
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парламент. Институцията ми е възлагала отговорни функции, като председател на 
комисията по правни въпроси и председател на съвета на председателите на 
комисии. Поверявани са ми трудни преговори между институциите като главен 
преговарящ, например за междуинституционалните споразумения между 
Парламента и Комисията. Благодарен съм за задачите и възможностите за 
формулиране на решения, които са ми били възлагани. Моето вътрешно разбиране 
като член на тази институция и уважението ми към нея и моите колегите ми 
повеляват в такъв случай да се обърна с молба към моето правителство да предложи 
друга кандидатура за този пост.
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