Заклучоци и препораки од конференцијата
Заклучоците и препораките од регионалната конференција на темата „Улогата на
Парламентите во промоцијата на инвестиции и конкурентност во Западен
Балкан“ се групираат во 3 главни области.
A. Улогата на Парламентите
B. Препораки од Мрежата
C. Капацитетот на Парламентите да вршат надзор над политиките за државна
помош, конкурентност и привлекување инвестиции.
A. Парламентите имаат три клучни улоги во промоцијата на инвестициите и
конкурентноста во земјите од Западен Балкан:
1. Да дефинираат законодавни решенија за промоција и привлекување на
инвестиции и подобрување на конкурентноста
2. Да го следат спроведувањето на политиките за промоција и
привлекување на инвестициите и подобрување на конкурентноста
3. Да обезбедат буџет за активностите за привлекување инвестиции и
подобрување на конкурентноста
B. Препораки на Мрежата на Парламентарни комисии
1. Мрежата ја препознава важноста на политиките за привлекување
инвестиции и улогата на Парламентите во промовирањето на
инвестициите и конкурентноста во земјите од Западен Балкан.
2. Парламентите се охрабруваат да ја вклучат деловната заедница,
стопанските комори, униите на работодавачи, инвеститорите,
граѓанското општество и другите невладини чинители во надзорот над
политиките за државна помош, конкурентност и СДИ.
3. Мрежата ги охрабрува Парламентите да се вклучат во дискусија за развој
на регионални развојни стратегии, кои би ги изготвиле релевантните
регионални институции и иницијативи.
4. Мрежата упатува на изготвување анализа на економичноста на
законодавството во земјите од Западен Балкан, кое го регулира
целокупното подобрување на деловната средина.

5. Мрежата препорачува изготвување на анализа на влијанија од
политиките за државна помош во земјите од Западен Балкан и истата да
се сподели со комисиите што се дел од Мрежата.
В. Развој на надзорните капацитети на Парламентите:
1. Мрежата ги охрабрува Парламентите да усвојат и да споделат најдобра
практика за надзор над политиките за државна помош и привлекување
СДИ.
2. Мрежата ги охрабрува Парламентите и парламентарните комисии да
создадат култура на надзор преку редовни годишни надзорни расправи
во врска со спроведувањето на политиките за државна помош и СДИ.
3. Мрежата треба да реализира повеќе обуки и развој на парламентарниот
персонал, со цел да се опремат со знаење и алатки за поддршка на
пратениците во надзорот над политиките за државна помош,
инвестиции и конкурентност.

