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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada Klaus Heiner Lehne kontrollikoja liikmeks
(C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0423/2013),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 108,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0050/2014),

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

B. arvestades, et eelarvekontrollikomisjon kuulas oma 23. jaanuari 2014. 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, Euroopa Liidu muudele institutsioonidele ja liikmesriikide 
kontrolliasutustele.
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1. LISA: KLAUS HEINER LEHNE ELULOOKIRJELDUS

Sündinud 28. oktoobril 1957 Düsseldorfis

Haridus ja ametialane tegevus
1976 Erkrathi kooli lõpueksam
1976–1978 Füüsika ja filosoofia õpingud Düsseldorfis
1978–1983 Õigusteaduse õpingud Freiburgis, Kölnis ja Bonnis
1980 Õpingud Berkeleys USAs
1983 1. taseme õigusteaduse kraad (Staatsexamen), Düsseldorf
1986 2. taseme õigusteaduse kraad (Staatsexamen), Düsseldorf
Alates 1986 Töö advokaadina Düsseldorfis, praegu advokaadibüroo Taylor-Wessing 

partner

Avalikud ametid ja tööülesanded
1977–1979 Düsseldorfi kesklinna linnaosa esinduse liige
1984–1992 Düsseldorfi linnavolikogu liige, muu hulgas rahandus-, auditi-, noorte 

hoolekande ja planeerimiskomisjoni liige ning kommunaalettevõtete nõukogu 
liige

1992–1994 Saksamaa Bundestagi liige, muu hulgas õigus- ja transpordikomisjoni liige 
ning erastamisagentuuri (Treuhand) uurimiskomisjoni ja SED 
uurimiskomisjoni liige

Alates 1994 Euroopa Parlamendi liige, õiguskomisjoni liige
1999–2009 Fraktsiooni PPE koordinaator õiguskomisjonis
Alates 2009 Õiguskomisjoni esimees ja komisjonide esimeeste konverentsi esimees

Õpetamistegevus
Alates 2004 Euroopa õiguse loengud Düsseldorfi ja Kölni ülikoolides 
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2. LISA: KLAUS HEINER LEHNE VASTUSED KÜSIMUSTIKULE

 Ametialased kogemused

1. Palun tutvustage oma ametialaste kogemuste olulisemaid aspekte riigi rahanduse, 
juhtimise või juhtimisauditi alal.

Riigi rahanduse alustega tutvusin juba õigusteaduse õpingute ajal. Õpingute teema ja üks 
mõlema riikliku eksami põhiainetest oli avalik õigus. Selle alla kuulub muu hulgas liidu, 
liidumaade ja kohalike omavalitsuste eelarveõigus. Esimesed ametialased kogemused 
riigi eelarve valdkonnas sain jurist-praktikandina juriidilise ettevalmistusteenistuse 
raames, kui tegelesin muu hulgas ühe valla avaliku halduse raames eelarve- ja 
finantsküsimustega. Hilisema tegevuse käigus liidumaa pealinna Düsseldorfi (ligikaudu 
600 000 elanikku, eelarve maht käesoleval ajal ligikaudu 2,7 miljardit eurot) 
linnavolikogu liikmena olin rahandus- ja auditikomisjoni liige ning ehitushangete ja 
noorte hoolekande komisjoni liige ja osalesin sotsiaal-, noorsoo- ja perekonnavaldkonna 
eelarve otsuste tegemisel ja auditite läbiviimisel. Lisaks olin sellel ajal mitmete 
kommunaalettevõtete nõukogude liige, muu hulgas Stadtwerke Düsseldorf nõukogu liige, 
mis kuulus juba sel ajal Saksamaa Liitvabariigi 300 suurima ettevõtte hulka. Ka siin oli 
üks minu töö raskuspunktidest bilansiõiguse küsimused.

Saksamaa Bundestagis töötades olin muu hulgas erastamisagentuuri uurimiskomisjoni 
liige, see komisjon uuris erastamisagentuuri tegevust SDV endise riigivaraga seotud 
küsimuste lahendamisel. Siin ilmnesid föderaalvahendite kasutamisel rikkumised, mida 
oli vaja uurida. Saksamaa Bundestagi transpordikomisjonis töötades osalesin 
transpordiettevõtete erastamises ja tegelesin Saksamaa transporditeede kavaga. Saksamaa 
Bundestagi õiguskomisjoni liikmena tegelesin raportöörina arvukate Saksa tasumäärade 
seadustega.

Euroopa Parlamendi õiguskomisjoni liikmena töötades andis minu fraktsioon mulle 
ülesande olla peaaegu kõigi viimase 20 aasta bilansiõigusega seotud õigusaktide eelnõude 
raportöör või variraportöör. Viimati olin raportöör neljanda ja seitsmenda ühinguõiguse 
direktiivi ja seega Euroopa bilansiõiguse põhireeglite täielikul läbivaatamisel. 

Kuna komisjonide esimeeste konverentsile, mille esimees ma samuti olen, tehti 
ülesandeks hakata täitma parlamendi talituste poolt teostatava õigusaktide korrapärase 
mõjuhinnangu järelevalvekogu rolli, olen ka nende küsimustega aastaid põhjalikult 
tegelenud. See on oluline eelkõige Euroopa seaduste ja programmide ökonoomsuse ja 
tõhususe hindamist silmas pidades. 

Lisaks olen juba palju aastaid Düsseldorfi ja Kölni ülikooli õppeülesande täitja. Kölni 
ülikoolis olen eelkõige pidanud loenguid majandusjuristidele Euroopa majandusõiguse 
küsimustes. Düsseldorfi ülikoolis on minu loengute põhiteema üldise õiguspoliitika 
küsimused, sealhulgas ka Euroopa avaliku õiguse arengud.

Tulenevalt oma ametikohast CDU partei Düsseldorfi piirkonna esimehena olen praegu 
kahe kommunaalettevõtte, nimelt Messegesellschaft Düsseldorfi ja Multifunktionsarena 
Düsseldorfi nõukogu liige. Mõlemal ametikohal etendavad riigi rahanduse küsimused 
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olulist rolli. Lisaks olen juba palju aastaid kindlustusseltsi ARAG Versicherung 
konsultatiivnõukogu liige. 

2. Millised on kolm kõige olulisemat otsust, mille tegemisel olete oma erialase karjääri 
jooksul osalenud?

– Rahapesu tõkestamise direktiivi vastuvõtmine

Raportöörina õnnestus mul saavutada finantssektorist väljapool seisvate ettevõtete ja 
kutserühmade kaasamise kaudu rahapesu vastase võitluse kvaliteedi selge paranemine. 
Nõustamine ja vahendamine kujunesid keeruliseks tasakaalu leidmiseks, kuna ühelt poolt 
oli vaja muuta rahapesu tõkestamine tõhusaks, teiselt poolt aga oli vaja tagada ka 
põhiõiguste kaitse. 2001. aasta septembri sündmuste ja sellega seotud terrorismivastase 
võitluse kaasamise mõju all saavutati äärmiselt keeruliste läbirääkimiste käigus nõukogu 
eesistujariigi Belgiaga kompromiss, mis on põhijoontes jäänud püsima tänaseni. 
Kolmandas rahapesu tõkestamise direktiivis laiendatakse seda kompromissi oluliselt. 
Sama kehtib tänaseks esitatud, kuid seadusandja poolt veel vastu võtmata neljanda 
rahapesu tõkestamise direktiivi kohta.

– Saksamaa taasühinemine

Minu jaoks oli ka erilise tähtsusega saada esimesel valimisperioodil pärast Saksamaa 
taasühinemist Saksamaa Bundestagi liikmeks. Õiguskomisjoni liikmena tegelesin seal 
paljude projektidega, mille eesmärk oli Ida-Saksa õiguse kohandamine tulevase ühise 
Saksa õigusega. Osalesin arvukate võlaõiguse ja asjaõiguse kohandamise seaduste 
väljatöötamisel. See oli Saksamaa eduka taasühinemise üks olulistest eeltingimustest.

– Lasteaedade ehitamise programm

Düsseldorfi linna noorte hoolekande komisjoni aseesimehena võtsin 1980. aastatel osa 
investeerimismudeli väljatöötamisest lasteaedade ehitamise toetamiseks. Selle abil 
õnnestus Düsseldorfi linnal väga lühikese aja jooksul lasteaiakohtade arvu tunduvalt 
suurendada ja täita sellega ennetähtaegselt seadusest tulenevad nõuded lasteaiakohtade 
tagamise kohta. 

Sõltumatus

3. Aluslepingus sätestatakse, et kontrollikoja liikmed on oma kohustuste täitmisel „täiesti 
sõltumatud”. Kuidas kavatsete seda tingimust tulevaste kohustuste täitmisel järgida?

Loobun kõikidest kõrvaltegevustest, kaasa arvatud oma advokaaditööst. Nii näeb täiesti 
õigustatult ette Euroopa primaarõigus ja samuti sekundaarõigus. Kontrollikoja liikmete 
sõltumatus on institutsiooni toimimisvõime oluline eeltingimus. Kui mul peaks 
kontrollikoja liikmena tulema tegemist teemaga, mis võiks viia tegeliku või potentsiaalse 
huvide konfliktini või mis võiks jätta ka üksnes mulje huvide konfliktist, palun 
kontrollikoja presidenti mind nendest ülesannetest vabastada ja anda need kontrollikoja 
teistele liikmetele. Kui mind peaks nimetatama kontrollikoja liikmeks, siis ilmutan lisaks 
ka pärast sealse ametiaja lõppemist kõikide ülesannete täitmisel vajalikku 
tagasihoidlikkust, et kaitsta institutsiooni mainet.
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4. Kas olete eelnevate juhtimisülesannete täitmisel läbinud heakskiidumenetluse, juhul kui 
sellist menetlust kohaldati?

Ülesannete puhul, mida olen seni täitnud, ei olnud sellist menetlust ette nähtud.

5. Kas Teil on äri- või finantshuvisid või muid kohustusi, mis võivad sattuda vastuollu Teie 
tulevase tööga? Kas olete valmis avaldama kontrollikoja presidendile kõik oma 
majanduslikud huvid ja muud kohustused ning need avalikustama? Kui olete hetkel seotud 
mõne kohtumenetlusega, andke palun selle kohta lähemat teavet.

Mul ei ole äri- ega finantshuvisid, mis võiksid sattuda vastuollu minu tulevase tööga 
kontrollikoja liikmena. Samuti puuduvad muud kohustused, mis võiksid selliste 
vastuoludeni viia. Kontrollikojas tööd alustades lahkun ka oma kohalt advokaadibüroo 
Taylor Wessing partnerina. Iseenesestmõistetavalt olen valmis avaldama kontrollikoja 
presidendile kõik oma majanduslikud huvid ja kõik kohustused ning need ka 
avalikustama. Ma ei ole hetkel seotud ühegi kohtumenetlusega.

6. Kas olete valmis astuma pärast kontrollikoja liikmeks nimetamist tagasi kõikidelt 
valitavatelt ametikohtadelt ja loobuma igasugusest aktiivsest tegevusest vastutaval 
ametikohal poliitilises erakonnas?

Jah.

7. Kuidas toimiksite tõsise eeskirjade rikkumise või koguni pettuse ja/või 
korruptsioonijuhtumi korral, millesse on segatud isikud Teie päritoluliikmesriigist?

Ma ei toimiks teisiti kui siis, kui sellesse on segatud osapooled teistest liikmesriikidest 
või kolmandatest riikidest. Iseenesestmõistetavalt järgiksin rangelt asjaomaseid 
õiguslikke sätteid, eelkõige ka kontrollikoja sise-eeskirju.

Ülesannete täitmine

8. Millised peaksid olema usaldusväärse finantsjuhtimise põhijooned mis tahes avaliku 
sektori asutuses?

Kõik, kellel on tegemist riigi rahaga, peavad rangelt ja järjekindlalt kinni pidama 
asjaomastest seadustest ja muudest õiguslikest sätetest. Tegemist on maksumaksja 
rahaga, mille kasutamine peab toimuma äärmise hoolikusega seadusesätete raames. 
Kodanikul on õigus seda oodata. Seetõttu on ka finantsmääruse artiklis 30 sätestatud, et 
vahendeid tuleb kasutada säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõtete kohaselt.

Avalike vahendite vähetõhus kogumine ja kasutamine on üks praeguse kriisi põhjustest. 
Avaliku halduse kulude ja tuludega seotud tegevuse piisav kontroll parlamendi ja 
kontrollikoja poolt on vältimatu, et tagada vahendite tõhus kasutamine ning avaliku 
halduse usaldusväärne ja vastutustundlik tegutsemine kodaniku suhtes. Sealjuures tuleb 
eelkõige tagada võimalikult suur läbipaistvus. Halduse tegutsemine ja eelarve peavad 
olema kooskõlas.



PE524.829v02-00 8/10 RR\1016925ET.doc

ET

9. Aluslepingu järgi aitab kontrollikoda parlamendil täita oma volitusi eelarve täitmise 
kontrollimisel. Kuidas kirjeldaksite oma tööd seoses aruandlusega Euroopa Parlamendile 
ja eelkõige selle eelarvekontrollikomisjonile?

Parlament vastutab eelarvepädeva institutsioonina Euroopa tasandil erinevate halduste 
heakskiidumenetluste eest. Kontrollikoja audititulemus on heakskiidumenetluse 
ettevalmistamise oluline vahend. Kontrollikoda on aluslepingu sätete kohaselt 
parlamendile ja kodanikule teenuste osutaja. Lisaks täiendava läbipaistvuse loomisele on 
tema ülim ülesanne osutada parlamendile abi halduste kontrollimise ülesannete täitmisel. 
Sellel taustal on iseenesestmõistetav, et parlamendi või tema komisjonide, eelkõige 
eelarvekontrollikomisjoni soovid tuleks seada kontrollikoja strateegia 
kindlaksmääramisel esmatähtsale kohale.

10. Milline on Teie arvates tulemusauditi (performance audit) lisandväärtus ja kuidas tuleks 
leiud selle juhtimisse kaasata?

Tulemusauditi raames on võimalik kindlaks teha, kas olemasolevaid vahendeid 
kasutatakse tõepoolest sihipäraselt, see tähendab säästlikult, tõhusalt ja tulemuslikult. 
Tulemusauditil on eriline tähtsus pikas perspektiivis vahendite tõhusa kasutamise 
tagamisel ning seega on see raamatupidamise aastaaruande auditi ja vastavusauditi 
oluline täiendus. Minu arvates peaks kontrollikoda seetõttu – nagu seda teevad ka teised 
kontrollikojad maailmas – hindama puhtalt arvude kontrollimise kõrval veelgi rohkem nii 
õiguslike vahendite kui ka halduse järgneva tegutsemise sobivust ja tõhusust. 
Iseenesestmõistetavalt ei võta kontrollikoda vastu otsuseid õiguslike või halduslike 
järelduste kohta. See on pigem seadusandliku või täitevvõimu ülesanne. Kontrollikoda 
saab ja peaks – näiteks eriaruannete raames – esitama seadusandjale või haldusele oma 
tähelepanekute ja hinnangute alusel vastavaid sisulisi soovitusi. Sellega seoses peaks ta 
ka senisest rohkem kirjeldama ja hindama järelvaatluse raames seadusesätete tagajärgi ja 
tegema vajadusel konkreetseid parandusettepanekuid. 

11. Kuidas saaks parandada kontrollikoja, liikmesriikide kontrolliasutuste ja Euroopa 
Parlamendi (eelarvekontrollikomisjoni) koostööd ELi eelarve auditeerimisel?

Selle kohta ei ole mul hetkel võimalik lõplikku vastust anda, kuna mul ei ole võimalik 
hinnata seda eelarvekontrollikomisjoni ega kontrollikoja seisukohast. Vastavaid 
kogemusi pean esmalt koguma praktilise tegevuse käigus kontrollikojas. Selge on see, et 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõikes 3 sätestatud koostöösuhe kontrollikoja 
ja liikmesriikide kontrolliasutuste vahel on eelarve tõhusa auditeerimise jaoks erilise 
tähtsusega. Eriti seoses eelarve täitmisega koostöös liikmesriikidega on päevselge, et on 
vaja kasutada liikmesriikide kontrolliasutuste eksperditeadmisi. 
Eelarvekontrollikomisjoni raporti projektis kontrollikoja tulevase rolli kohta ja selle kohta 
esitatud muudatusettepanekutes antakse mitmeid kasulikke soovitusi, kuidas koostööd 
tugevdada. Tuleb üksikasjalikult uurida, kuidas saaks näiteks metoodikat ja ajastust 
rohkem üksteisega kooskõlastada või välja arendada ühiseid auditeid. Tingimata on vaja, 
et ka Euroopa Parlament (eelarvekontrollikomisjon) tegeleks kõnealuste aspektidega ja ei 
jätaks tulevasi otsuseid ainult kõrgeimate auditeerimisasutuste teha. Kõikide meetmete 
puhul tuleb siiski silmas pidada koostöö õigusraamistikku, nimelt ühelt poolt lojaalse 
koostöö kohustust ja teiselt poolt nii kontrollikoja kui ka liikmesriikide kontrolliasutuste 
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sõltumatust.

Muud küsimused

Kas võtate oma kandidatuuri tagasi, kui parlament ei poolda Teie nimetamist kontrollikoja 
liikmeks?

Jah. Olen tänaseks olnud 20 aastat Euroopa Parlamendi liige ja 22 aastat parlamendi liige. 
Euroopa Parlament on andnud mulle sellised vastutusrikkad ülesanded nagu 
õiguskomisjoni esimehe ja komisjonide esimeeste konverentsi esimehe koht. Euroopa 
Parlament on usaldanud mulle keeruliste läbirääkimiste pidamise institutsioonidevaheliste 
läbirääkimiste juhina, näiteks parlamendi ja komisjoni institutsioonidevaheliste 
kokkulepete sõlmimiseks. Olen tänulik mulle antud ülesannete ja tegevuse kujundamise 
võimaluste eest. Minu identiteet Euroopa Parlamendi liikmena ning austus Euroopa 
Parlamendi ja kolleegide vastu nõuavad, et sellisel juhul palun oma valitsusel esitada 
käesoleva ametikoha täitmiseks uus kandidaat.
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