Програми за зајакнување на регионалната соработка на Западен Балкан:
постигнувањата и перспективите
26 и 27 ноември 2015 година, Јахорина, Босна и Херцеговина

За време на дискусиите на регионалната конференција што се одржа на планината Јахорина, Босна
и Херцеговина на 26 и 27 ноември 2015, беа покренати неколку клучни точки, заклучоци и
препораки од страна на парламентот, експертите и министрите од Западен Балкан. Заклучоците и
препораките не се обврзувачки за пратениците во парламентот и можат да послужат како акциски
точки што можат да бидат предложени од страна на членовите на комисијата од НПЦ (Мрежа на
парламентарни комисии за економски, финансиски и европски интеграции на Западен Балкан) за
натамошно унапредување на ИПА 2, како и буџетски и финансиски надзор во земјите од Западен
Балкан.
Мрежата ги признава достигнувањата во изминатите 3 години што се, исто така, препознаени во
неодамнешниот извештај за оцена на регионалните парламентарни иницијативи овластени од
страна на Европската комисија, и повикува на натамошна и поинтензивна регионална соработка
меѓу парламентите на земјите од Западен Балкан, со препорака непосредно да ја следат
Берлинската агенда, заклучоците од конференцијата во Виена и клучните цели за европска
интеграција на земјите од Западен Балкан.
Во областа на европските интеграции и надзорот на ИПА 2 фондовите
• Парламентите во земјите од Западен Балкан треба да ги користат експертизите и
знаењето од граѓанскиот сектор, со цел поуспешно да се вклучат во доказниот процес при
преговорите со ЕУ.
• Парламентите треба да се вклучат во поинтензивен надзор на ефективноста и
ефикасноста на трошењето на средствата од ИПА 2 фондовите, со користење добри
практики за надзор од парламентите и од граѓанскиот сектор во регионот на Западен
Балкан.
• Каде што е можно, парламентите треба да ја зголемат својата ангажираност и учеството
во процесот на програмирање и планирање на средствата од ИПА 2 на државно ниво.
• Парламентите што учествуваат во работата на мрежата треба да соработуваат на
регионално ниво за да се применат и за да пристапат кон ИПА 2 фондовите кои можат да се
користат за натамошен развој на капацитетите на парламентите, и во самата земја и на
регионално ниво, и да работат заедно со WFD во подготовката на апликации за таквите
регионални парламентарни проекти.

Во областа на буџетски и финансиски надзор



Мрежата на парламентарните комисии го поздравува основањето на парламентарната
буџетска канцеларија во Народното собрание на Република Србија како прв „PBO“ во
регионот на Западен Балкан.



Сите учесници во мрежата го поздравуваат споделувањето на најдобрите практики во
финансискиот и буџетскиот надзор на регионално ниво и се надеваат дека ќе дојде до
натамошна регионална дискусија на буџетски и финансиски надзор на билатерален и на
мултилатерален план.



Каде што постои капацитет за такво нешто, парламентите треба да работат заедно со WFD
и со други потенцијални донатори и партнери за да се воспостават такви канцеларии и го
повикуваат WFD да ги сподели најдобрите практики од работата со српскиот парламент во
регионот на Западен Балкан.



Мрежата ги поттикнува учесниците да се надоврзат на заклучоците и на препораките од
регионалната конференција за буџетски и финансиски надзор што се одржа во Тирана од
20 до 21 февруари 2015.

Во областа на спроведувањето заклучоците на Виена и Берлинската агенда


Улогата на парламентите, како најголемите дебатни форуми во секоја земја, треба да биде
во тоа да се подобри комуникацијата со граѓаните во врска со Берлинскиот процес, како и
зголемување на внатрешната дебата за тоа на собраниските седници.



Една од главните задачи во наредниот период треба да биде воведувањето на
методологијата за приоритизација на проектите. Пратениците треба да работат со своите
колеги од регионот врз координацијата на платформите, како поддршка на процесот.
„Поврзувачката агенда“ треба да биде еден од приоритетите на регионалните форуми на
пратениците.



ЕУ, исто така, треба да ја подобри комуникацијата со земјите‐кандидатки и со нивните
граѓани. ЕУ треба да ги истакне заедничките интереси (и на ЕУ и на земјата‐кандидат) во
сите комуникациски стратегии.



Министрите за европски прашања на БиХ и Министерството за Европски интеграции на
Србија ја препознаваат вредноста на мрежата на парламентарни комисии за економија и
финансии за европската интеграција на Западен Балкан и повикуваат на натамошна
регионална парламентарна соработка во рамките на оваа мрежа и поддржување на
нивните идни иницијативи.



Препорачуваме мрежата на парламентарни комисии и парламентите што се учесници да
бидат вклучени во анализата, следењето и надзорот над стратешките документи поврзани
со Берлинскиот процес.



Ги повикуваме министрите за надворешни работи, министрите за европски прашања и
министрите за финансии да воспостават практика за 6‐месечен редовен процес за
известување до парламентите од Западен Балкан во врска со сите национални и
регионални проекти што произлегуваат од Берлинскиот процес.

