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A. Улогата на парламентот во надзорот на ИПА фондовите:
1. Членовите на мрежата ја препознаваат значајноста на ИПА фондовите за подготовката на
земјите од Западен Балкан за евро-интеграцијата и улогата на парламентите од Западен
Балкан треба да игра значајна улога во надзорот над овие фондови.
2. Мрежата и парламентите се поттикнуваат да ја подигнат свеста меѓу нивните членови за ИПА
фондовите и парламентите треба да имаат важна улога во информирањето на своите граѓани
за целите и придобивките од ИПА.
3. Парламентите треба да се поттикнат да развијат култура на надзор како редовните годишни
надзорни расправи во врска со ИПА фондовите.
4. Парламентите се поттикнуваат да го вклучат граѓанското општество и други актери во процесот
на надзор.

Б. Развој на капацитети за надзор на парламентите:
1. Мрежата треба да ги поттикне парламентите да споделат и усвојат најдобри практики за
финансиски надзор на структурните фондови.
2. Мрежата треба да ги поттикне владите да се осигурат дека парламентите добиваат редовни
извештаи и дека имаат пристап до извори на информации, особено како што спроведувањето
на ИПА станува сè повеќе децентрализирано.
3. Мрежата и донаторите треба да го подржат развојот на комисиите, капацитетите за
истражување и надзор на парламентите. Исто така, парламентите се поттикнуваат да назначат
членови и персонал што ќе се фокусираат на следење на ИПА фондовите.
4. Мрежата треба да обезбеди повеќе обуки и развој на персоналот од парламентите, со цел
персоналот да се опреми со знаење и алатки потребни за поддршка на надзорот на ИПА
фоновите.
В. Подготовка за ИПА II
1. Парламентите треба да се вклучат во разговори со владата и делегациите на ЕУ во стратешките
документи на земјите, секторските стратегии, утврдувањето приоритети, рамковна спогодба и
долгорочни програми.
2. Парламентите треба повеќе да се вклучат во комисијата на Европскиот парламент за следење
на ИПА. Мрежата треба да размисли за посета од страна на работната група за ИПА на
Европскиот парламент за да види како најдобро парламентите од Западен Балкан може да
развијат односи и да се поврзат.
3. Парламентите треба да работат со Владата и државните институции за ревизија за да се
разберат предизвиците и лекциите од спроведувањето на ИПА I.
4. Парламентите треба да продолжат да бидат позитивна поддршка и да ја поттикнуваат
државната администрација да го подобри нивото на апсорпција на ИПА фондовите.

