Заклучоци и препораки од регионалната конференција за „Парламентарен надзор врз
енергетските политики и инвестициите во енергетиката во Западен Балкан“.
Во текот на дискусиите на регионалната конференција што се одржа во Будва, Црна
Гора на 6-7 септември, пратениците и експертите од областа на енергетиката од
земјите од Западен Балкан укажаа на неколку клучни прашања.
A. Парламентите имаат ограничена улога во надзорот врз инвестициите во енергетскиот
сектор и во контролата врз енергетските политики и постои потреба за поголемо
ангажирање на парламентите на земјите од Западен Балкан околу овие прашања.
B. Административните и финансиските капацитети на поединечните земји од Западен
Балкан за привлекување на инвестиции во енергетиката се ограничени; оттаму,
заедничкиот регионален пристап кон вложувањата во енергетиката претставува
најдобар пат за идниот развој на енергетскиот сектор во Западен Балкан.
C. Може да се забележи дека постои доцнење во спроведувањето на законодавството од
областа на енергетиката што произлегува од Договорот за Енергетската заедница и
постои потреба за натамошна соработка со Секретаријатот на Енергетската заедница во
следењето на спроведувањето.

Заклучоци и препораки на Мрежата на парламентарни комисии за економија,
финансии и европски интеграции на земјите од Западен Балкан
1. Мрежата ја препознава важноста на идните инвестиции во енергетскиот сектор
за развојот на сите земји во регионот, а парламентите на земјите од Западен
Балкан имаат пресудна улога во промовирањето на воспоставувањето на
заеднички регионален енергетски пазар и во обезбедувањето поддршка за
регионалните енергетски инвестициски проекти.
2. Парламентите се поттикнуваат да ги вклучат академската заедница, деловната
заедница, инвеститорите, граѓанското општество и останатите актери покрај
државата во активностите за надзор врз енергетските политики преку
работењето на надлежните парламентарни комисии.
3. Мрежата ги поттикнува парламентите во регионот да се вклучат во идните
дискусии за изготвување регионални документи од областа на енергетиката.
Регионалните стратегии треба да бидат во согласност со националните
стратегии на земјите од Западен Балкан.
4. Мрежата ги поттикнува парламентите и парламентарните комисии да ја
развиваат културата на надзорот преку редовни годишни надзорни расправи за
спроведувањето на законодавството што е донесено како дел од обврските што
произлегуваат од Договорот за Енергетската заедница, во соработка со
националните регулаторни тела.
5. Мрежата треба да ја преземе изработката на програмите и материјалите за
обука и да вложи напори пратениците и вработените во парламентарните

служби да се стекнат со потребното знаење и механизми за поддршка на
надзорот врз енергетските политики.

На крајот, беше укажано дека:
Мрежата го препорачува и поддржува основањето на Парламентарно собрание на
Енергетската заедница, што ќе ги собере на едно место пратениците во
Европскиот парламент и пратениците од парламентите на земјите – договорни
страни на Енергетската заедница.

