
173. przyjmuje zatem z zadowoleniem, co do zasady, projekt nowego pojedynczego instrumentu przy-
gotowania do zarządzania funduszami strukturalnymi, pod warunkiem, iż jego koncepcja nie będzie zbyt
skomplikowana; jednocześnie podkreśla potrzebę istnienia odpowiednich ram kontroli, dlatego zachęca
Komisję do zapewnienia, aby nowy instrument był jak najbardziej uproszczony, aby nie opóźniać jego
wdrożenia.

Sapard

174. stwierdza na zakończenie, iż cele programu SAPARD, jako pierwszej pomocy przedakcesyjnej w
pełni zdecentralizowanej były doskonałe, nawet jeśli nie zostały w pełni osiągnięte; docenia korzyści płynące
z programu SAPARD, który nie tylko stymulował rozwój gospodarczy w krajach kandydujących, ale rów-
nież zachęcał obywateli do nowego sposobu myślenia, bardziej racjonalnego i skierowanego na projekt;
przyznaje, że program był pożyteczny w sensie uczenia się poprzez działanie, ponieważ wzbogacił władze
administracyjne w państwach przystępujących do Unii o bezpośrednie doświadczenie w zarządzaniu fundu-
szami wspólnotowymi; uważa, iż całościowe doświadczenie zdobyte w tym programie będzie miało z pew-
nością swoją wartość dodaną we wdrażaniu przyszłych programów wspólnotowych; zachęca Komisję do
udoskonalenia swojej uprzedniej analizy potrzeb tak, aby bardziej zwiększyć wartość dodaną;

175. przyznaje, że system zdecentralizowanego zarządzania, który posłużył do realizacji programu gene-
ralnie działa sprawnie, jednak zachęca Komisję do dalszego doskonalenia go poprzez uczenie się na pod-
stawie problemów, do udzielenia większego wsparcia krajom wstępującym do Unii w momencie pojawienia
się problemów oraz do podjęcia większej liczby działań na rzecz kontynuacji programu;

176. zauważa, iż m.in. zawiłe procedury i wątpliwości prawne prowadzą do niewystarczającego wyko-
rzystania wszystkich funduszy, oraz wyraża rozczarowanie, że po 5 latach realizacji (ostatecznie) benefi-
cjenci otrzymali zaledwie połowę funduszy według danych na dzień 15 grudnia 2004 r.; wyraża jednakże
zadowolenie, iż żadne fundusze SAPARD nie zostaną stracone wskutek opóźnień; niemniej jednak zwraca
uwagę Komisji, iż w żadnym wypadku pożądane przyśpieszenie wypłat nie powinno odbywać się kosztem
prawidłowości i nadzoru nad programem;

177. zauważa, iż większość środków z funduszu SAPARD zostało przeznaczonych na projekty zwiększa-
jące produkcję, dlatego zachęca do położenia większego nacisku na standardy jakości, ochrony środowiska i
zdrowotne w nowych programach;

178. przyznaje, iż rozliczenie kont było sprawniej zarządzane niż w przypadku PHARE, jednak zachęca
do dalszych usprawnień celem zminimalizowania strat funduszy UE;

179. chwali Komisję za wysiłki dokonane w ramach szczególnej pomocy finansowej w strategii przedak-
cesyjnej dla Malty i Cypru w ramach pomocy udzielonej tym dwóm państwom w przygotowaniu do człon-
kostwa; jednakże, wyraża ubolewanie, że zarówno Malta, jak i Cypr były wyłączone z głównych finanso-
wych instrumentów przedakcesyjnych, PHARE, SAPARD i ISPA, i dlatego miały mniejsze szanse do
przygotowania zarządzania funduszami wspólnotowymi.
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Absolutorium 2003: Sekcja I budżetu ogólnego

1.
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii
Europejskiej za rok budżetowy 2003: Sekcja I — Parlament Europejski (C6-0015/2005 — 2004/

2041(DEC))

Parlament Europejski

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej za rok budżetowy 2003 (1),

— uwzględniając zestawienie dochodów i wydatków oraz bilans dotyczący roku budżetowego 2003
(C6-0015/2005),

(1) Dz.U. L 54 z 28.2.2003.
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— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące roku budżetowego 2003
wraz z odpowiedziami instytucji (1),

— uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków jak również legalności i prawidłowości opera-
cji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu
WE (2),

— uwzględniając art. 275 Traktatu WE oraz art. 179a Traktatu Euratom,

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (3), a w szczególności jego art. 145, 146 i 147,

— uwzględniając art. 147 ust. 1 Rozporządzenia Finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r., zgodnie z
którym każda instytucja wspólnotowa musi podejmować wszystkie odpowiednie kroki zmierzające do
działania zgodnie z uwagami dołączonymi do decyzji w sprawie absolutorium wydanej przez Parlament
Europejski,

— uwzględniając Rozporządzenie Finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu
ogólnego Wspólnot Europejskich (4),

— uwzględniając art. 71 i 74 ust. 3 oraz załącznik V do Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0063/2005),

A. zważywszy, że Trybunał Obrachunkowy w ustępie 9.15 rocznego sprawozdania za rok budżetowy
2003 uznał w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, że „kontrolowane operacje były zasadniczo
legalne i prawidłowe”,

B. zważywszy, że Rozporządzenie Finansowe z dnia 25 czerwca 2002 r. oraz Regulamin PE ze zmianami
z dnia 23 października 2002 r. obowiązują od 1 stycznia 2003 r. w odniesieniu do zasad określających
procedurę udzielania absolutorium,

C. zważywszy, że Regulamin PE został zmieniony dnia 23 października 2002 r. w celu wprowadzenia
zasady, że absolutorium udziela się Przewodniczącemu, a nie Sekretarzowi Generalnemu,

1. udziela swojemu Przewodniczącemu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2003;

2. przedstawia swoje uwagi w załączonej rezolucji;

3. zobowiązuje swego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji oraz rezolucji, która jest jej
integralną częścią, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu i Rzeczni-
kowi Praw Obywatelskich, a także do opublikowania ich treści w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
(seria L).

(1) Dz.U. C 293 z 30.11.2004, s. 1.
(2) Dz.U. C 294 z 30.11.2004, s. 99.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str 1.

2.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w
sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2003,

Sekcja I — Parlament Europejski (C6-0015/2005 — 2004/2041(DEC))

Parlament Europejski,

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej za rok budżetowy 2003 (1),

— uwzględniając zestawienie dochodów i wydatków oraz bilans dotyczący roku budżetowego 2003
(C6-0015/2005),

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące roku budżetowego 2003
wraz z odpowiedziami instytucji (2),

(1) Dz.U. L 54 z 28.2.2003.
(2) Dz.U. C 293 z 30.11.2004, str. 1.
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