Имајќи предвид дека областа на енергетиката е оценета како голема развојна шанса за
земјите од Западен Балкан, а со тоа и Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина,
односно Република Српска, и одлуките за валоризација на енергетските потенцијали
кои ќе се донесат во наредниот период ќе бидат од клучна важност за понатамошниот
вкупен економски развој на нашите држави, пратениците во парламентите на
Република Србија, Црна Гора и Република Српска, на заедничката средба во рамките
на мрежата на комисии за економија, финансии и европски интеграции на
парламентите на земјите од Западен Балкан одржана во Требиње на 31 март, ги донесоа
следниве препораки и ставови:
1. Неопходно е зајакнување на парламентарниот надзор во областа на
енергетиката, како и зголемување на транспарентноста во донесувањето клучни одлуки
во оваа област, со целосно учество на парламентите во согласност со надлежностите на
законодавната власт;
2. Потребно е да се иницира изготвување на заеднички документ на Република
Србија, Црна Гора и Република Српска за соработка во областа на енергетиката, и да се
запчени иницијатива за усогласување на законодавната регулатива од областа на
енергетиката, како и дефинирање на заедничките инвестициски приоритети од оваа
област;
3. Од посебно значење е интензивирањето на соработката меѓу Република
Србија, Црна Гора и Република Српска во областа на енергетиката во смисла на
постигнување договор, со цел зголемување на енергетската ефикасност, ефикасност во
заштита на животната средина и рационализација на работењето на јавните електроенергетски претпријатија;
4. Постои потреба за предефинирање на финансиските односи меѓу локалните
заедници и претпријатија од областа на енергетиката кои се во јавна сопственост во
смисла на достигнување адекватна корист којашто локалната ја остварува преку
валоризација на енергетските потенцијали во нејзиното подрачје, почитувајќи ги
препораките на Европската повелба за локална самоуправа;
5. Имајќи ги предвид економските и енергетските интереси на Србија, Црна
Гора и Република Српска, како и потребите за соработка во реализација на заеднички
проекти, и фактот дека реализацијата на проекти од областа на термо-енергијата е
сосема извесна, во таа смисла неопходно е да се дефинираат заеднички интереси и
преку валоризација на постоечкиот хидроенергетски потенцијал, како што се
проектите ХЕ „Бока“ и ХЕ „Бук Бјела“;
6. Договорено е одржување на регионална конференција на пратениците од
парламентите на земјите од Западен Балкан на темата енергетика во Црна Гора кон
крајот на септември, со учество на претставници на извршната власт, како и на
академската и деловната заедница од оваа област со цел конкретизирање на
зајакнувањето на регионалната енергетска соработка.

