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Hyrje
Bujqësia është një nga elementet më të rëndësishme të integrimit evropian. Politika e Përbashkët
Bujqësore, e njohur zakonisht në BE me akronimin PPB, që ishte paraparë në Traktatin e Romës, dhe e
themeluar në vitin 1962. Fillimisht u inicua nga pas Lufta e Dytë Botërore, duke menduar se uria nuk
duhet të përsëritet sërish, Evropa duhet të ketë siguri të ushqimit dhe për qytetarët evropianë duhet
garantuar një furnizim adekuat i ushqimit të mirë.
Qëllimi fillestar i PPB ishte, pra, për të siguruar ushqim të përballueshme për qytetarët evropianë duke
rritur produktivitetin bujqësor dhe, në të njëjtën kohë, duke krijuar standard të denjë të jetesës për
fermerët duke garantuar çmime më të drejta për produktet e tyre.
Gjatë viteve janë marrë disa reforma në PPB sikurse është duke u bërë një reformë e re tani, por objektivi apo synimi primarë është ende i vlefshëm. Të gjitha këto reforma janë shtyrë nga rrethanat e reja, nga
suksesi sikurse edhe nga sfidat e reja që janë shfaqur në ndërkohë. Në fazën fillestare, PPB shpiu
Evropën nga mungesa e ushqimeve në mbiprodhim. Ndërmjet viteve 1970 dhe 1980 fermerët prodhuan
më shumë ushqim se sa ishte e nevojshme, kështu që produktiviteti është dashur të përshtatet për të
sjellë atë në përputhje me nevojat e tregut.
Reformat e mëvonshme evoluan drejt një prodhimtarie të orientuar nga tregu dhe zhvillimet e reja në
tregun botëror, posaçërisht me rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT). BE-ja ka filluar të
reduktoj tarifat e importit për partnerët e tregtisë që bënë të njëjtën gjë për produktet bujqësore të BE-së.
Në të 90- tat, në vend të përkrahjes së çmimeve, të cilat u ulën në ndërkohë, u prezantuan pagesat
direkte për fermerët. Ata u inkurajuan të përqëndrohen më shumë në ushqime tradicionale, prodhime
miqësore me mjedisin dhe në bujqësinë organike.
Sot PPB është e përqëndruar jo vetëm në furnizimin e qytetarëve me ushqim me cilësi, por edhe në
mbrojtjen e mjedisit, në rivitalizimin e zonave rurale dhe mbrojtjen e burimeve natyrore.
Gjatë 50 viteve dhe një sërë reformash, PPB ka mbetur ndër politikat më të rëndësishme të përbashkëta
të BE- së, që menaxhohet nga Komisioni Evropian. Pavarësisht tkurrjes, PPB vazhdon ta marrë pjesën
më të madhe të buxhetit të përbashkët të BE-së; pothuajse gjysma e saj shkon për bujqësinë dhe zhvillimin rural. Në vitin 1984, 78% e buxhetit vjetor të BE-së është ndarë për PPB; në vitin 2012, PPB
përbënte për 40% të buxhetit të BE-së. Kjo nuk do të thotë se shumica e parave të tatimpaguesve në
Evropë është e dedikuar për bujqësi pasiqë fushat tjera financohen direkt nga buxhetet kombëtare të
shteteve anëtare.
Për shkak të PPB, e kombinuar me investimet në hulumtim dhe teknologji, BE-ja ka arritur të bërë
eksportuesi më i madh i produkteve bujqësore në botë, duke prodhuar ushqim të mjaftueshëm për
popullsinë e saj. Si një shembull i këtij suksesi, Holanda, një vend relativisht i vogël në proporcion me
sipërfaqen e tokës, është eksportuesi i dytë më i madh i në botë i produkteve bujqësore, pas Shteteve
të Bashkuara të Amerikës. Eksportet e produkteve bujqësore të Holandës në vitin 2012 kanë qenë rreth
€ 70 miliardë.
BE e hapë tregun e sajë për shumicën e prodhimeve bujqësore nga vendet kandidate, edhe pse për disa
produkte të ndjeshme ka vendosur kuota të caktuara.

Si është kjo relevante për Kosovën?
Politika e Përbashkët Bujqësore e BE-së është e rëndësishme për Kosovën, pasiqë ajo ofron një bazë të
mirë mbi të cilët duhet të bazohet një politikë bujqësore. Në vend të mbajtes së çmimeve të ushqimit të
larta dhe cilësinë e ulët, politika bujqësore e BE-së i mban çmimet e ushqimit të ulët dhe cilësinë e tyre
të lartë. Këtë e arrinë duke mbështetur fermerët, duke nxitur zhvillimin rural, dhe duke përmirësuar
produktivitetin bujqësor dhe stilin e jetës së njerëzve që jetojnë në zonat rurale.
Duke pasur parasysh se dy të tretat e popullsisë së Kosovës jetojnë në zonat rurale dhe mbi gjysma e
territorit është tokë e punueshme, politika bujqësore e BE-së ofron një mundësi të mirë për zhvillimin rural
të Kosovës në të ardhmen. Kjo politikë i ndihmon prodhuesit e ushqimit të kenë sukses në treg, ndërsa
në të njëjtën kohë duke i dhënë ushqim të shëndetshëm dhe kalorik për tryezat e qytetarëve të vetë.
Përfshirja e PPB në Kosovë do të rriste përkrahjen që fermerët marrin në Kosovë dhe do të zgjeronte
tregun në të cilin ata mund të shesin prodhimet e tyre pa taksa.
Përveç rritjes së prodhimit të ushqimit, kjo politikë ka një ndikim në fusha të tjera që janë të rëndësishme
për zhvillimin rural të tilla si; mbrojtja e kafshëve, mjedisi dhe burimet natyrore. Ajo do të përmirësoj
turizmin bujqësor dhe kualitetin e jetesës së njerëzve që jetojnë në zonat rurale.

Çfarë duhet bërë Kosova për të përmbushur kriteret e BE- së në këtë fushë?
Ka një numër rregullave të detyrueshe dhe rregulloreve, të cilat janë drejtpërsëdrejt të aplikueshme në
Shtetet Anëtare të BE-së, e të cilat janë të rëndësishme për funksionimin e Politikës së Përbashkët
Bujqësore. Si një vend me perspektivë në BE, Kosova ka nevojë për të prezantuar reforma legjislative që
përputhen me këto akte ligjore. Ato ofrojnë standardet bazë për funksionimin e bujqësisë, të tilla si krijimi
i institucioneve për zbatimin e strategjive bujqësore, skemave të ndihmës financiare, mekanizmave të
kontrollit, regjistra të fermave dhe statistika. Ato gjithashtu paraqesin kriteret për sigurinë e ushqimit dhe
nivelin e pesticideve, mbrojtjen e bimëve dhe ujërave, si dhe aplikojnë metoda të prodhimit miqësore ndaj
mjedisit. Institucionet e Kosovës kanë filluar të punojnë në përpjekje për të harmonizuar legjislacionin,
por megjithatë procesi është ende largë përfundimit.
Përveç kësaj, Kosova duhet të krijojë institucione të fuqishme administrative dhe ekzekutive për zbatimin
e këtyre ligjeve në mënyrë efektive. Gjithashtu, nevojitet ndarje shtesë e burimeve financiare për të
siguruar zbatimin e tyre. Shumë punë është e nevojshme për të përmirësuar kapacitetet e përfaqësuesve
të fushës së bujqësisë si në nivel qendror ashtu edhe komunal për të zbatuar keto ligje. Kosova duhet të
ndërtojë mekanizma efikas për menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe të përmirësoj
nivelin e inovacionit dhe konkurrencës në zonat rurale me qëllim për të ngushtuar hendekun mes
Kosovës dhe pjesës tjetër të Evropës.

Çfar është arritur deri më tani?
Kuvendi i Kosovës ka miratuar një numër të ligjeve në lidhje me standardet themelore të legjislacionit të
BE-së për bujqësinë të tilla si mbrojtja e ujit dhe mbrojta e natyrës. Një numër i rregulloreve dhe udhëzimeve administrative janë gjithashtu në vend. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
(MBPZHR) ka zhvilluar një plan të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 2009-2013, i cili synon të:
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Law on Agricultural and Rural Development, Law on Food, Law on Agricultural Inspection, Law on Organic Agriculture, Law on Veterinary, Law on Waters, Law on Plant
Protection etc.

Ristrukturimin e sektorit të saj agro-rural në linjë me atë të BE- së, në mënyrë që të përmbushë
detyrimet e saja në këtë sektor kur të bëhet anëtare e BE-së; dhe
Përmirëson standardin e jetesës për popullsinë në zonat rurale (duke përfshirë zvogëlimin e
varfërisë, ku ai ekziston): kjo nënkupton ngushtimin e dallimeve urbane dhe rurale, duke ofruar
rritjen e mbështetjes në zonat më pak të favorizuara, dhe duke ngushtuar dallimet ndërmjet
Kosovës dhe BE-së.
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Sfidat kryesore të cilat i shfaqen planit mbetet zbatimi, alokimi i burimeve financiare por edhe kapacitetet
adekuate dhe njohuritë. Edhe pse ky plan ofron një bazë të mirë për bujqësinë e Kosovës dhe zhvillimin
rural, mbetet shumë për të bërë për të sjellë sektorin e bujqësisë për të përmbushur kriteret e BE- së.
Ekziston nevoja për të përmirësuar transparencën e institucioneve bujqësore, kontroll për skemat e
granteve, zyra statistikore dhe veterinare. Gjithashtu, nevojitet arritja e një progresi të dukshëm në
sigurinë e ushqimit, asgjësimi i produkteve dhe therjes së kafshëve.
Me Ligjin e ri për Ushqimin, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës u krijua si autoritet
udhëheqës për ruajtjen e shëndetit publik, shëndetit të kafshëve dhe të mirëqenies, dhe sigurisë së
ushqimit. Ky autoritet do të duhet të zhvillojë kapacitetet për të ushtruar mandatin e vet ligjor. Ai duhet të
mbrojë interesat e konsumatorëve dhe për të siguruar që ata kanë ushqim të sigurt dhe të shëndetshëm
në tryezat e tyre.

Çfarë është duke bërë BE-ja për të mbështetur këtë?
PPB është shumë e rëndësishme për BE-në dhe për këtë arsye shpenzon kohë dhe para të konsiderueshme për të ndihmuar vendet kandidate dhe kandidatët e mundshëm për të përgatitur zbatimin e
rregullave dhe standardeve të përbashkëta të BE-së para se të bëhen anëtarë të BE-së. Ajo i ofron asistencë teknike dhe financiare për të ndihmuar ata për të përafruar legjislacionin e tyre në përputhje me
acquis communautaire të BE-së, apo me legjislacionin e BE-së në fushën e zhvillimit rural dhe bujqësisë. Më parë kjo është bërë me programin SAPARD dhe tani kjo ndihmë ofrohet nëpërmjet Instrumentit
të Asistencës së Para-Anëtarësimit IPA.
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IPA përfshin komponentën e veçantë për zhvillimin rural të quajtur IPARD, Instrumentin e ndihmës së
Para - Anëtarësimit në Zhvillim Rural. Qëllimi i IPARD, sipas Komisionit Evropian, është që të ofrojë asistencë për zbatimin e rregullave dhe standardeve të BE-së në lidhje me Politikën e Përbashkët Bujqësore
dhe për të kontribuar në përshtatjen e qëndrueshme të sektorit të bujqësisë dhe zonave rurale të vendit
kandidat.
Këto objektiva duhet të plotësohen nga zbatimi i masave të ndryshme prioritare të tilla si përmirësimin e
investimeve në ekonomitë bujqësore për të ristrukturuar dhe përmirësuar në nivel me standardet e
BE-së, përgatitjen e veprimeve për implementimin e masave bujqësore mjedisit miqësor dhe zhvillimin e
ekonomisë rurale. BE-ja i ndihmon vendet kandidate dhe kandidatët e mundshëm siç është Kosova, jo
vetëm duke ju dhënë ndihmë financiare, por edhe me mbështetje në reformimin e sektorëve, për të rritur
produktivitetin dhe për të ngritur potencialet e ekspertëve të tyre.
Ndihma financiare për Kosovën në fushën e bujqësisë, si dhe në fusha të tjera të mbuluara nga IPA,
menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Në të ardhmen, pasi Kosova të ecën drejt BE-së,
ajo duhet të zhvilloj strukturat e veta për menaxhimin dhe shpërndarjen e fondeve të BE- së, duke
përfshirë agjencitë e pagesave të cilat duhet të jenë të certifikuara nga BE-ja. Kjo e ndihmon vendin
kandidat për t'u përgatitur më mirë për përdorim të fondeve më të mëdha të BE-së pas pranimit.
Që nga viti 2000 BE-ja ka dhënë rreth 100 milion euro fonde, në përkrahje për sektorin e bujqësisë në
Kosovë. Duke pasur parasysh se kjo është një fushë me prioritet për BE-në, gjersa Kosova arrinë sukses
përmes procesit të integrimit në BE, fondet për dispozita dhe ekspertizë në këtë fushë do të vazhdojnë
të rriten.
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The Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, Agriculture and Rural Development Plan 2009-2013.
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A French phrase that is used in EU to refer to the body of comon EU legislation.
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SAPARD stands for the “Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development”. It was a programme that was put in place to assist the countries of
Central and Eastern Europe, before they joined the European Union. It helped them to adopt the Community acquis and to modernise their farming systems.

Një nga kontributet më të mëdha të BE-së në Kosovë është hapja e tregut të saj të madh me më shumë
se 500 milion njerëz, për shumicën e prodhimeve bujqësore të Kosovës. Për momentin kjo është ofruar
me "liberalizimin asimetrik të tregtisë", që do të thotë një vendim i njëanshëm nga ana e BE-së për të
hapur tregun e vet për Kosovën gjersa Kosovës i lejohet të vazhdoj mbrojtjen e tregut të vet. Në të ardhmen kjo do të rregullohet me marrëveshjet dypalëshe të tregtisë dhe me Marrëveshjen për Stabilizim Asociim. Kjo është një nga stimujt më të mëdha për të tërhequr investime direkte në bujqësi që ka potencial për të shitur produktet në tregun e madh evropian.
Për të përfituar nga kjo mundësi, prodhimet e Kosovës duhet të përmbushin standardet e BE- së për
sigurinë e ushqimit, cilësisë, etiketimit dhe paketimit.

Çfarë është duke bërë Qeveria e Kosovës?
Qeveria e Kosovës ka ndërmarrë disa hapa për të nxitur bujqësinë dhe zhvillimin rural. Me qëllim të
përmirësimit të ekonomisë në zonat rurale, buxheti për sektorin e bujqësisë është rritur vazhdimisht gjatë
viteve të fundit. Ky buxhet është paraparë për fermerët në zonat rurale për të përmirësuar produktivitetin
dhe cilësinë e produkteve bujqësore. Me ndihmën e donatorëve ndërkombëtarë, Ministria e Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) është duke punuar për të krijuar strukturat e nevojshme në
përputhje me politikat e PPB dhe IPARD drejt procesit të integrimit në BE. Në përpjekje për të lëvizur më
afër drejt BE-së dhe PPB, Ministria ka themeluar Departamentin për Shërbime Këshilluese, e cila ofron
përkrahje teknike, ekonomike dhe ligjore të prodhuesve bujqësorë. Ministria do të dërgojë këshilltarë
komunalë në secilën komunë të cilët do të ofrojnë ekspertizë për fermerët për të rritur produktivitetin,
cilësinë e produktit, mbrojtjen e mjedisit dhe përpunimin e ushqimit.
Me mbështetjen e MBPZHR-së, si dhe komunën e Pejës dhe Prishtinës, ka krijuar një faqe të internetit
të dedikuar për fermerët e Kosovës ( www.fermaime.com ). Ajo filloi punën në mes të vitit 2013. Faqja e
internetit jep informacion dhe këshilla për sektorin e bujqësisë dhe gjithashtu të dhëna lidhur me zhvillimin rural. Me një vizualitet interaktiv dhe një gjuhë të kuptueshme faqja e internetit synon të ndihmoj
fermerët për të rritur prodhimin e tyre bujqësor në përputhje me standardet e BE- së. Faqja e internetit
gjithashtu ofron informacion në lidhje me kriteret e BE-së në fushat bujqësore dhe reformat nëpër të cilat
Kosova ka nevojë drejtohet si pjesë e procesit të integrimit.
Përveç kësaj, një Agjenci e Zhvillimit Bujqësor ( ADA ) është themeluar për të zbatuar dhe monitoruar
skemat e granteve dhe subvencioneve të financuara nga qeveria e Kosovës dhe donatorët. Njësia e
pagesave menaxhon skema të ndryshme të përkrahjes për fermerët në zonat rurale të Kosovës. Në vitin
2011, njësia e pagesave ka pranuar më shumë se 17,000 aplikacione, ndërsa në vitin 2012 më shumë
se 22,000 kërkesa për pagesë të drejtpërdrejtë të projekteve të zhvillimit rural. Ministria gjithashtu
menaxhon me Regjistrin e Fermerëve, një sistem softverik, e cila përdoret nga zyrat bujqësore, në komunat dhe në nivel qendror nga Ministria e Bujqësisë, e cila mundëson të gjithë fermerët që aplikojnë për
subvencione dhe grante për të regjistruar dhe të kenë të dhënat e tyre bujqësore në version të digjitalizuar. Fermerët që aplikojnë për grante dhe subvencione duhet të regjistrohen në regjistrin e fermerëve.
Regjistri i fermerëve së bashku me Sistemin e Identifikimit të Parcelave të Tokës, si dhe Sistemin e
Regjistrimit dhe Identifikimit të Kafshëve, të cilat janë tashmë të vendosura në Kosovë, përbëjnë thelbin
e të ashtuquajturit sistemit IACS. Sistemi IACS është më i rëndësishëm për menaxhimin dhe kontrollin e
pagesave për fermerët të bëra nga Shtetet Anëtare në të gjitha kërkesat që lidhen me Politikën e
Përbashkët Bujqësore. Ai parashikon baza uniforme për kontrollet, mbulon kontrollet administrative dhe
aplikacioneve të njorua si në-vend, dhe të sistemit të TI, i cili mbështetet nga administrata kombëtare në
kryerjen e funksioneve të tyre.
Si bazë për reformat dhe përafrimin me standardet e BE- së, në mes të vitit 2013 Qeveria e Kosovës nisi
një regjistrim bujqësor për të mbledhur të dhënat e sakta dhe statistika të besueshme për një sërë fushash të sektorit të bujqësisë, duke përfshirë numrin e fermave, madhësinë e fermave, blegtorisë, mbjelljes,
të prodhimit, të ardhurave, shpenzimeve dhe të tjera. Informatat nga regjistrimi i popullsisë do të ndihmojnë qeverinë e Kosovës të marrin vendime më të mira të bazuara në informata më të sakta. Këto vendime
me bazë nga hulumtimet, në të ardhmen do të ndikojnë pozitivisht në përcaktimin e objektivave kryesore
të politikës së bujqësisë.

Krahasimi me vendet e tjera kandidate dhe “kandidate potenciale",
si dhe me anëtarin më të ri, Kroacinë.
Të gjitha vendet e rajonit janë më të avancuara se Kosovës në përafrimin e tyre me acquis të BE- së për
bujqësinë, por ka dallime të mëdha mes tyre.
Kroacia është në përputhje të plotë me acquis në politikat bujqësore, që njëkohësisht është kusht për tu
bashkuar me BE- në. Ajo ka agjensinë e vet të pagesave, të certifikuar nga BE-ja. Gjatë bisedimeve të
anëtarësimit, Kroacia gradualisht ka reduktuar, dhe në fund ka ndaluar të gjitha subvencionet e veta për
fermerët. Vazhdimi i tyre do të ishte i paligjshëm pas anëtarësimit në BE. Tash e tutje, bujqësia Kroate do
të jetë pjesë e politikës së përbashkët të BE-së dhe jo e drejtuar nga vetë Kroacia. Kroacia arriti të marrë
nga BE- ja përkufizim tranzicional që e kufizon të drejtën e qytetarëve të vendeve të tjera të BE-së për të
blerë tokë bujqësore për një periudhë deri në shtatë vite. Fermerët kroatë do të jenë në gjendje që të
marrin fonde nga BE- ja në formën e pagesave të drejtpërdrejta. Për gjysmën e dytë të vitit 2013 kjo
shumë arrinë në 93 milion euro, dhe është paraparë që çdo vit kjo të jetë ndërmjet 350 milion euro, dhe
400 milion euro. Por prodhuesit Kroatë do të duhet të konkurrojnë brenda tregut të tyre me prodhimet nga
pjesa tjetër e BE-së.
Vende të tjera kandidate si Mali i Zi, Serbia, IRJM dhe kandidatët potencial si Shqipëria dhe Bosne e
Hercegovina, janë duke bërë përparim drejt përafrimit me acquis, por, sipas vlerësimit të bërë nga Komisioni Evropian në raportet vjetore të progresit, ato mbeten ende në një fazë fillestare në këtë proces.
Të gjitha këto vende janë duke përfituar nga komponentët tregtare të Marrëveshjes së Stabilizim AsociUseful
& figures
imit, dhe Facts
duke rritur
eksportin e tyre të produkteve bujqësore në BE.
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Hyrje
Mbrojtja e konsumatorëve është duke u bërë
gjithnjë e më e rëndësishme në nivel të BE- së.
Kjo është në vetvete një nga politikat më të
rëndësishme të BE-së që ka të bëjë me jetën e
përditshme të qytetarëve. Të gjithë 500 milionë
qytetarët e BE- së janë në të njëjtën kohë
konsumatorë. Për këtë arsye, duke mbrojtur të
drejtat e tyre, sigurinë e tyre, dhe duke i siguruar
ata për furnizim adekuat në treg për atë qfar ata
paguajnë, por edhe ata të kenë të drejtë për
kompensim investimin e tyre është prioritet në
nivel të BE- së. Sot shumica e politikave të
konsumatorit, në fakt më shumë se 80 për qind,
është e rregulluar në nivel të BE-së, por zbatimi
varet tërësisht nga autoritetet kombëtare.

Mbrojtja e Konsumatorit në BE
Dhjetë Parimet themelore
Blej çfarë dëshiron, ku të dëshiron: konsumatorët e BE-së mund të
blejnë mallra pa pasur nevojë të shqetësohen për taksa doganore apo
TVSH kur kthehen në shtëpi.
Nëse ajo nuk punon, kthene prapa: Nëse një konsumator blen një
televizor të ri dhe menjëherë prishet, ju mund ta ktheni atë, për ta
zëvendësuar ose riparuar, ose për tu rimbursuar të hollat.
Standarde të larta të sigurisë për ushqim dhe mallra të konsumit:
Produktet e shitura në BE duhet të jenë të sigurta. Kjo vlen për të
gjitha mallrat e konsumit si lodra, kozmetikë, pajisje elektronike,
ushqim e tjera.
Dini se çfar hani: Prodhuesit e ushqimit duhet të sigurojnë informacion në paketim. Etiketimi mundëson konsumatorëve për të kuptuar
se çfarë ata hanë. Në detaje duhet të ofrohen përbërësit,
konservuesit, ëmbëlsuesit etj.
Kontratat duhet të jenë të ndershme me konsumatorët: siguron
ndalimin e kushteve të padrejta të kontratës, duke mbrojtur konsumatorët nga abuzimet e ndryshme me kontratat.

E drejta e konsumatorit është para së gjithash e Konsumatorët mund të ndryshojnë mendin e tyre: Nëse shitësi bindë
drejta e njeriut, e garantuar me konventa një konsumatorë për të nënshkruar një kontratë, ligji i BE- së mbronë
nga pragu i çmimit të shitjes, duke ju dhënë mundësinë
ndërkombëtare dhe konsiderohet në mënyrë të konsumatorin
për të anuluar këtë lloj të kontratës brenda disa ditësh.
barabartë me të drejta të tjera që gëzojnë
qytetarët. Konsumatorët luajn një rol të rëndë- Duke e bërë më të lehtë krahasimin e çmimeve: Nga supermarketet
kërkohet që të çmimi për njësi I produktit, sa kushton produkti për
sishëm në zhvillimin ekonomik dhe social. Ata kilogram ose litër, kjo ndihmon konsumatorët të vendosin për vlerë
shpenzojnë para në treg, ju mundësojnë bizne- më të madhe për paratë e tyre.
seve të ndërtohen dhe rriten, krijojnë mundësi Konsumatori nuk duhet mashtruar: Reklamat që janë mashtruese ose
punësimi për njerëzit dhe shtyjnë përpara inova- çorjentojnë konsumatorin janë të ndaluara me ligjet e BE- së.
cionin duke rritur konkurrencën. Avancimi i Mbrojtje gjatë pushimeve: Nëse konsumatori blenë pako pushimore,
pozitës dhe të drejtave të konsumatorëve nuk dhe nuk korrespondon me çfar duhej ofruar – ata kanë të drejtë
është mbrojtje vetëm për sigurinë dhe interesin e kompensimi. Ligji I BE- së mbronë nga shitësit e pandershëm.
tyre, por është gjithashtu një pjesë e rëndë- Korrigjim efektiv për kontestet ndërkufitare: BE- ja ndihmon
sishme e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik konsumatorët që ti zgjidhin kontestet, ankesa banimi, dhe ndihmon
konsumatorët me kërkesa zhdëmtimi nëse ata kanë ndonjë problem
dhe social. Gjatë gjithë përvojës politike dhe me një tregtar në një vend tjetër të BE-së.
ekonomike, BE-ja është vetëdijesuar për
rëndësinë e mbrojtjes së klientëve dhe tani zbaton masa të ashpra të politikës për të siguruar që
konsumatorët të gëzojnë të drejtat e tyre. Politika e konsumit u mundëson qytetarëve për të blerë
produkte të sigurta, u ofron atyre zgjedhje më të mira, i mbronë nga praktikat e pandershme të tregut,
mundëson që të kërkojnë cilësi dhe vlera për para e tyre dhe I ndihmon qytetarët të zgjidhur mosmarrëveshjet me operatorët e biznesit në kohën e duhur dhe me kosto-efektive. Detaje më të hollësishme në lidhje me përfitimet që konsumatorët marrin në BE janë dhënë në tabelën në të djathtë.

Si ndikon kjo në Kosovë?
Gjersa ajo lëviz në drejtim të integrimit në BE, Kosovës i nevojitet të ndërroj politikën e mbrojtjes së
konsumatorit të BE-së në legjislacionin e brendshëm, të krijojë struktura të pavarura administrative dhe
kompetencat e zbatimit që do të lejojnë zbatimin efektiv të legjislacionit, mbikëqyrjen e tregut dhe kontrollin. Kosovës do ti nevojitet që të rris besimin e konsumatorit në aftësitë e institucioneve të shtetit për të
mbrojtur interesin e tyre. Është shumë e rëndësishme për të krijuar mekanizma për zgjidhjen e konflikteve dhe thjeshtëzim të procedurave gjyqësore për ankesat e banuesve kundrejt operatorëve të biznesit.
Konsumatorët gjithashtu duhet të jenë të informuar për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre në mënyrë të
qëndrueshme. Me procesin e integrimit Evropian, Qeverisë së Kosovës gjithashtu do ti nevojitet që të
siguroj se operatorët e biznesit I kuhstojnë më shumë vëmendje respektimit të konsumatorit. Institucioneve do tu nevojitet që të forcojnë rolin e organizatave qytetare, duke e ditur se organe të tilla janë një
shtyllë e rëndësishme për mbrojtjen e konsumatorëve. Bizneset do të duhet të respektojë detyrimet në
lidhje me sigurinë e produkteve ushqimore, zbatimin e praktikave të ndershme të biznesit, ofrim i shërbimeve adekuate për konsumatorët dhe përmbushje e kërkesave të tyre për informacion. Përveç
përmirësimit të jetës së qytetarëve dhe zgjërimit të opsioneve të tyre, mbrojtja e konsumatorit luan një rol
të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik në përputhje me reformat e tjera të ekonomisë së tregut të lirë, të
tilla si tregti pa kufizime, konkurrena dhe reformat e biznesit.

Cila është situata aktuale në Kosovë?
Organizatat që promovojnë të drejtat e konsumatorit në Kosovë janë të shqetësuara për mungesën e
progresit në mbrojtjen e konsumatorit. Jo vetëm se janë të drejtat e konsumatorit në rrezik, por konsumatori mesatarisht në Kosovë ka më pak se 2 € në ditë për konsum, kjo është për shkak të vështirësive
ekonomike dhe papunësisë. Ekonomitë që janë joefikase nuk janë në gjendje ti shërbejnë qëllimit të tyre
për mbrojtjen e konsumatorëve, si hendeku i pabarazisë dhe mungesa e konkurrencës, ju mundësojnë
bizneseve të mëdha të shfaqin monopolet e tyre dhe të kontrollojnë tregun.
Ligji për Mbrojtjen e Konsumatorit është miratuar e cila rregullon dhe mbron të drejtat themelore të
konsumatorëve dhe mbulon fusha të tilla si etiketimi, kushtet e padrejta të kontratave të konsumit, praktika të padrejta tregtare, reklama mashtruese, shitjet nëpërmjet internetit dhe shumë më tepër. Mbrojtje
shtesë e të drejtave të konsumatorit është siguruar me miratimin e Ligjit për Kërkesat Teknike për
Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit. Kjo fushë është forcuar më shumë me miratimin e Ligjit për
Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve, i cili siguron që përdoruesit e produkteve dhe konsumatorëve
mbrojtje të nivelit të lartë dhe gjithashtu siguron lëvizjen e mallrave në tregun e brendshëm.
Megjithatë, kapacitete janë të kufizuara mes organeve inspektuese për të mbikëqyrjen e tregut dhe atyre
që trajtojnë shqetësimet e konsumatorëve. Pjesa më e madhe e ligjit për mbrojtjen e konsumatorit duhet
të zbatohet në nivel lokal. Inspektoratet komunale përfshijnë:
Inspektorati i tregut;
Inspektorati veterinar;
Inspektorati sanitar;
Inspektorati i ndërtimit;
Inspektoriati i mbrojtjes së mjedisit;
Inspektorati komunal i transportit;
Inspektorati i bujqësisë.

Çfarë mund të bëjë BE-ja për të mbështetur këtë?
Bashkimi Evropian promovon veprimtaritë e organizatave për mbrojtjen e konsumatorëve dhe ndihmon
Kosovën për të rritur ndërgjegjësimin e konsumatorëve në lidhje me të drejtat e tyre. Kosova mund të
përfitojë nga shembulli i BE-së në politikën e saja të konsumit në shumë mënyra. Duke rregulluar legjislacionin e saj të brendshëm dhe për ta bërë atë më miqësore me për konsumatorët, pasiqë do të mbrojë
më mirë të drejtat e qytetarëve të saj dhe të bëjë hapa para drejt BE-së. Gjersa tregu i Bashkimit Evropian
është parë si një mundësi për të ardhmen e eksportimit të produkteve kosovare, pajtueshmëria me
rregulloret e BE-së për standartet e sigurisë është e nevojshme.
Kosova gjithashtu mund ta vë në përdorim RAPEX, sistemin e shpejtë të vigjilencës i cili njofton shtetet
anëtare në lidhje me rreziqet për shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve. Në këtë sistem Kosova mund
të gjejë një listë të produkteve të rrezikshme dhe mund ta përdorë për të ndaluar shitjen e atyre produkteve në Kosovë. Ky sistem kryesisht ka për qëllim të ndihmojë shtetet anëtare të BE- së, por ajo është
duke u përdorur gjithnjë e më shumë nga vendet e tjera, sidomos ata që eksportojnë mallrat e tyre në BE.

Çfarë është duke bërë Qeveria?
Përgjegjësia për mbrojtjen e konsumatorëve është e ndarë në mes të institucioneve të ndryshme të
Kosovës, duke përfshirë qeverinë, gjykatën, zyrat e inspektimit dhe operatorët e biznesit. Megjithatë,
institucioni kryesor për politikat e mbrojtjes së konsumatorit është Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
(MTI). Deri më tani, është bërë progres i konsiderueshëm në përafrimin e legjislacionit vendas me acquis
communautaire ose trupin e legjislacionit të BE- së. Një Program për mbrojtjen e konsumatorëve u
miratua për periudhën 2010-2014, i cili ka për qëllim të avancoj mbrojtjen e konsumatorit, duke e shndërruar atë në një mbrojtje cilësore, të vazhdueshme dhe të plotë në lidhje me shëndetin publik, mjedisin,
krijimin e tregut të qëndrueshëm dhe kushteve të favorshme për bizneset. Tre objektivat kryesore janë që
së pari të krijohet baza për zhvillimin e një tregu të sigurt, së dyti për të përkrahen organizatat e shoqërisë
civile në mbrojtjen e konsumatorëve dhe së treti të zhvillohen mekanizmat për edukimin e vazhdueshëm
të konsumatorëve dhe ofrimin e këshillave për ta. Programi gjithashtu merr për bazë rëndësinë e harmonizimit të ligjit të Kosovës me politikën e BE-së për mbrojtjen e konsumatorëve. Për implementimin e këtij
programi, një Plan Veprimi është hartuar dhe miratuar, i cili përfshin institucionet kyçe qeveritare, OJQ-të
dhe shoqatat e biznesit.
Në kushtet e strukturave administrative, Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve është
themeluar, i cili është përgjegjës për propozimin,
hartimin dhe sigurimin e zbatimit të legjislacionit
dhe të politikave / dokumenteve strategjike për
mbrojtjen e konsumatorit. Ky i fundit zhvillon
sistemin e trajtimit për ankesat e konsumatorëve, dhe mjeteve alternative për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve dhe njëkohësisht organizon
fushata sensibilizimi të konsumit për njohuri të
mëtejshme të popullatës rreth të drejtave të
konsumatorëve.

Këshilli për Mbrojtjen e Konsumatorit është një
organ këshillues i përbërë nga përfaqësues të
MTI-së, shoqatave për mbrojtjen e konsumatorëve, përfaqësuesve të biznesit dhe ekspertë
të pavarur, i cili gjithashtu ka qenë I themeluar
dhe është plotësisht funksional. Këshilli është
përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e Programit
Kombëtar për Mbrojtjen e Konsumatorit dhe
ofron politika të mbrojtjes së konsumatorit për
periudhën 2010 - 2014. Organizata dhe fushëveprimi i punës së Këshillit së fundmi është
definuar me Rregulloren për funksionimin e
Këshillit për Mbrojtjen e Konsumatorit.

Është shumë e rëndësishme të theksohet se konsumatorëve ju është dhënë mundësia për të paraqitur
ankesa kundër praktikave të padrejta të biznesit duke shfrytëzuar një platformë elektronike që vepron në
kuadër të Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorëve. Qytetarët mund të raportojnë shkeljet e të
drejtave të tyre të konsumit nëpërmjet telefonit. Në kuadër të rritjes së vetëdijesimit, gjatë gjithë vitit
organizohen aktivitete të ndryshme, duke përfshirë edhe fushata, tryeza të rrumbullakëta, mesazhe
elektronike, aktivitete promovuese dhe shpërndarje e fletëpalosjeve në shkolla. Të gjitha aktivitetet janë
bërë me qëllimin e vetëm që është për të rritur ndërgjegjësimin e konsumatorëve në lidhje me të drejtat
e tyre, për mekanizmat actual që operojnë në vend, kornizën legjislative dhe mbrojtjen e përgjithshme të
konsumatorit.

Krahasimi me vendet e tjera kandidate dhe “kandidate potenciale”,
si dhe me shtetin më të ri anëtar, Kroacinë.
Konsumatori dhe mbrojtja shëndetësore në vendet e Ballkanit Perëndimor është duke u përmirësuar,
vetëdijësimi është në rritje dhe Organizatat për Mbrojtjen e Konsumatorit janë gjithnjë e më aktive. Të
gjitha vendet duhet të bëjnë më shumë për të miratuar dhe zbatuar strategjitë e tyre kombëtare për mbrojtjen e konsumatorëve.Kroacia, si një vend anëtar i ri, ka realizuar plotësisht përfaërimin me legjislacionin
e acquis communautaire, por mbrojtja e konsumatorit në praktikë është ende mbrapa mesatares së BEsë. Shumë konsumatorë as që janë të vetëdijshëm për shumicën e të drejtave të tyre dhe si ata mund të
mbrohen.Mali i Zi, një vend kandidat që është në proces të negociatave të Anëtarësimit, ka bërë disa
përparime në fushën e mbrojtjes së konsumatorit dhe shëndetit. Ndërtimi i kapaciteteve administrative
duhet të vazhdojë edhe më tutje. Mbështetja për organizatat jo-qeveritare të konsumit është e nevojshme. Përgatitjet e përgjithshme në këto fusha kanë avancuar mesatarishtë.IRJM gjithashtu ka bërë
disa përparime në këtë fushë, por Komisioni Evropian pohon se përparimi i mëtejshëm është i minuar
nga burime të kufizuara financiare në dispozicion dhe struktura të dobëta operacionale, sidomos në
fushën e mbrojtjes së konsumatorit.

Në Shqipëri, krijimi i një sistemi të duhur të mbikëqyrjes së tregut është vonuar. Sektori i shëndetësisë
mbetet i substancialisht me financa dhe personel të pamjaftueshëm, duke penguar zbatimin e duhur të
legjislacionit për politika dhe shëndetin publik, sidomos në fushën e kujdesit shëndetësor parësor. Në
përgjithësi, përgatitjet janë në fazën fillestare.
Serbia ka bërë disa përparime në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve dhe shëndetit, veçanërisht në
lidhje me strategjinë për mbrojtjen e konsumatorit. Nëvojiten përpjekje të mëtutjeshme për të vazhduar
zbatimin e kornizës ekzistuese ligjore dhe për të ndjekur përafërimin dhe zbatimin e plotë të ligjit të BEsë. Koordinim institucional midis aktorëve relevant dhe të kapaciteteve administrative në të dyja fushat
duhet të forcohet. BE-ja do të dëshironte të shihte të gjitha vendet e rajonit duke i dhënë më shumë
mbështetje iniciativave të qytetarëve dhe organizatave joqeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorit.

Fakte dhe Shifra të Dobishme
Figura 1: Konsumi i përgjithshëm në Kosovë 2003-2011
Viti

Totali në Miliona €

Konsumi për familje €

Konsumi për kokë banori €

Burimi 1: Agjencia e Statistikave të Kosovës "Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare 2011”

Figura 2: Shpërndarja e konsumit në Kosovë sipas grupeve të konsumit 2010 - 2012, në%
Konsumi

2010

2011

2012

Ushqimi dhe pijet joalkoolike

35

38

45

Alkooli dhe Duhani

4

4

5

Veshje dhe këpucë

6

5

4

Strehimi

33

31

30

Mobiljet

3

3

3

Shëndeti

2

2

2

Transporti

6

6

4

Komunikimi

2

2

2

Argëtimi

2

2

1

Arsimi

1

1

1

Hotelet dhe restorantet

3

3

1

Të tjera

3

3

2

Prodhimit vendore dhe ushqimi

7

7

6

Burimi 2: Agjencia e Statistikave të Kosovës "Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare 2012"
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Hyrje
Bashkimi Evropian sot është një projekt i
suksesshëm i paqes, i cili solli kombet evropiane
së bashku por edhe ka siguruar një periudhë të
paparë të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit.
Megjithatë, ishte ekonomia dhe dëshira për të
forcuar bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar në
mes të Kombeve të ndryshme evropiane ajo që
shërbyen si faktorë kryesor për këtë lloj të
bashkimit evropian. Ishte ekonomia ajo që solli
së paku të parin bashkëpunim, i cili ishte komuniteti Evropian i Qymyrit dhe Çelikut (KEQÇ), me
qëllim të organizimit të lëvizjes së lirë të qymyrit
dhe çelikut dhe qasjes së lirë në burimeve të
prodhimit. Zyrtarisht, ajo është themeluar nga
Traktati i Parisit (1951), i nënshkruar nga
Belgjika, Franca, Gjermania Perëndimore, Italia,
Holanda dhe Luksemburgu. Komuniteti Ekonomik Evropian u krijua nga Traktati i Romës në
vitin 1957.
Bashkimi Evropian përbëhet nga 28 shtetet
anëtare, me më shumë se 500 milionë banorë
dhe sot është ekonomia më e madhe në botë në
aspektin e GDP- së. Së bashku, vendet e BE-së
gjenerojë një GDP prej mbi €12.894 miliardë në
vit, dhe një mesatare të GDP- së prej më shumë
se €25,000 për kokë banori.

Bashkimi Evropian sot e paraqet një ilustrim se
zhvillimi ekonomik është më i lehtë për t’u
siguruar duke vepruar së bashku, sikur edhe që
është trajtimi i sfidave në rast të krizës ekonomike. Komisioni Evropian është vazhdimisht
duke e zgjeruar koordinimin e zhvillimit ekonomik, gjersa menaxhimi me ekonominë mbetet
përgjegjësi e qeverive kombëtare. Komisioni
monitoron zhvillimet ekonomike të shteteve
anëtare të BE- së duke lëshuar raporte, parashikime ekonomike dhe rekomandime specifike për
vendet përkatëse. BE-ja arriti të adresoj dhe deri
në një masë kapërceu krizën ekonomike të vitit
2008, ndërsa tani rritja ekonomike po kthehet.
Egzistojnë dallime me ecurinë ekonomike
ndërmjet shteteve anëtare të BE-së; disa janë
duke kontraktuar punë dhe kanë rritje të papunësisë, gjersa të tjerët janë duke përformuar më
mirë. Një nga sfidat më të mëdha me të cilat
përballet BE-ja është papunësia e të rinjve dhe
kjo çështje është duke u trajtuar në nivel Evropian.
"Evropa 2020" është strategjia bazë e BE-së që
ka për synim rritjen ekonomike në vitet e ardhshme. Kjo strategji përcakton objektiva ambicioze për punësim, arsim, përfshirje sociale,
inovacionin, klimën por edhe energjinë. Në tre
vitet e fundit, BE-ja në mënyrë të konsiderueshme ka forcuar qeverisjen e sajë ekonomike.

Si është kjo relevante për Kosovën?
Politika e zhvillimit ekonomik të BE-së është e lidhur kryesisht me politikën tregtare dhe synimet për të
nxitur zhvillimin ekonomik dhe uljen e varfërisë. Përveç nxitjes së zhvillimit ekonomik në Shtetet Anëtare
të BE-së, kjo politikë gjithashtu synon të përmirësojë ekonomitë e vendeve në zhvillim duke u mundësuar
atyre të shesin prodhimet e tyre në tregun e BE- së. Procesi i integrimit në BE ofron një mundësi të mirë
për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Në këtë fazë të hershme të procesit të integrimit në BE, Kosova përfiton nga fondet e Para Anëtarësimit
dhe qasje në tregun e BE- së pa doganë. Kosova ka të drejtë për ndihmë financiare nga BE në kuadër
të Instrumentit të Para Anëtarësimit (IPA). Nga 2007 deri në vitin 2013 BE-ja ka investuar në Kosovë më
shumë se 500 milionë euro nga IPA. Vetëm në vitin 2013, nga programi vjetor i IPA janë ndarë 71.4 milion
euro për të ndihmuar ekonominë e Kosovës, tregtinë dhe industrinë, sundimin e ligjit dhe reformën e
administratës publike. Kosova gjithashtu merr mbështetje nga shtetet anëtare nga burimet e tyre të financimit nëpërmjet marrëveshjeve bilaterale.
Kosova nevojitet të zbatoj masa të forta për të përafruar politikat e saja ekonomike me acquis communautaire ose legjislacionin e BE- së. Tani që Kosova ka përfunduar negociatat për Marrëveshjen e
Stabilizim-Asociimit (MSA), asaj i nevojitet që të përafroj edhe më tutje politikat e saja, veçanërisht në
fushat që preken drejtëpërdrejtë nga marrëveshja. Gjatë negociatave të MSA-së, në krye të rendit të
ditës ishte politika tregtare. Me hyrjen në fuqi të masave tregtare, Kosovës do ti nevojitet ti adapton
përshtat dhe gradualisht ti zvogëlon dhe pastaj ti eleminon plotësisht pagesat doganore të parashtruara
deri më tani për importet e mallrave me origjinë nga BE- ja për në Kosovë.

Përafrimi i aktivitetit ekonomik me atë të BE-së do të jetë i dobishëm për Kosovën. Si një shembull, për
shkak të eliminimit të tarifave doganore, konsumatorët duhet të përfitojnë nga çmimet e ulëta të mallrave
të importuara nga BE- ja. Poashtu kalon pa u përmendur se konkurrenca do të rrisë cilësinë e produkteve
vendore, të cilat do të duhet të përmbushin standardet e BE-së, duke filluar nga siguria e ushqimit e deri
tek të drejtat e pronësisë intelektuale.
Për shembull, në mënyrë që të përmbushin standardet e BE- së, prodhuesit e qumështit vendor do të
nevojitet të aplikojnë masat e sigurisë ushqimore, kafiteritë nevojitet të ofrojnë kuponat fiskale gjatë gjitha
kohës dhe çdo shërbimi, dhe shitoret me CD muzikore nuk do të duhej të lejoheshin të shesin prodhimet
pirate. Si rezultat, aktiviteti informal ekonomik që ka dëmtuar Kosovën me dekada të tëra gradualisht do
të zvogëlohej.
Rregullimi i politikave të zhvillimit ekonomik forcon kontrollin mbi bizneset dhe mekanizmat e duhura
konkurruese për të vepruar në treg. Përvoja tregon se në qoftë se vendet zbatojnë rregulla të forta ekonomike, ata do të përfitojnë pas një periudhe. Kur shikon në shtetet anëtare të BE-së, nuk mund të gjeshë
asnjë ekonomi që është dobësuar nga procesi i pranimit ose pas anëtarësimit të plotër. Përkundrazi,
ekonomitë e tyre janë rritur dhe kan pasur një prosperitet në rritje. Këto vende kanë përfituar nga rritja e
eksporteve me qasjen në tregun e madh të BE- së, një rritje të investimeve të huaja direkte, por edhe
lëvizjes së lirë të kapitalit, të shërbimeve dhe punës.

Çfarë është duke bërë BE-ja në mbështetje të procesit?
Bashkimi Evropian ka ndihmuar rimëkëmbjen ekonomike dhe zhvillimin në Kosovë që nga përfundimi i
luftës. BE-ja, gjerë më tani, është donatori më i madh financiarë për Kosovën që ka ndihmuar me më
shumë se 2 miliard euro që nga viti 1999. Kosova poashtu, për kokë banori është përfituesi më i madh
në botë i asistencës së BE-së.
Përveç të qenit donatori i vetëm më i madh, BE-ja poashtu ka koordinuar aktivitetet e donatorëve të tjerë
në nivel ndërkombëtar. Ajo mbajti konferencën e parë ndërkombëtare të donatorëve në Bruksel, për
Rindërtimin e Kosovës në vitin 1999, ku nevojat më urgjente të Kosovës vetëm një muaj pas luftës ishin
të lidhura me rindërtimin. Më 11 korrik 2008, Komisioni Evropian organizoi Konferencën e Donatorëve
për Kosovën në Bruksel. Në konferencë, Komisioni i bëri thirrje donatorëve (Shteteve Anëtare të BE-së,
donatorëve jashtë BE-së, si dhe institucioneve financiare ndërkombëtare) për të kontribuar në zhvillimin
socio-ekonomik të Kosovës, për të ndihmuar në kapërcimin e një hendeku financiarë prej rreth €1.4
miliardë për periudhën 2009 - 2011. Shumat e zotuara tejkaluan €1.2 miliardë, me një kontribut total nga
BE- ja (Kommisioni + Shtetet Anëtare të BE- së) prej afro €800 milion.
Fokusi i ri i asistencës së BE-së është ekonomik, i përqëndruar në nxitjen e zhvillimit të institucioneve
stabile të Kosovës dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik për të siguruar të ardhmen evropiane të
Kosovës. Bashkimi Evropian është duke ndihmuar Qeverinë e Kosovës që të miratojë një strategji të
zhvillimit ekonomik.

Cila është situata aktuale në Kosovë?
Kosova ka një ekonomi shumë të vogël me një
normë të qëndrueshme të rritjes. Norma mesatare e rritjes në tre vitet e fundit ka qenë 3.5%,
kryesisht i atribuohet investimeve publike,
tregtisë dhe remitancave. GDP- ja për kokë
banori është më e ulëta në Evropë dhe një
numër i madh i popullsisë varet nga remitancat.
Edhe pse është anëtare e Marrëveshjes së
Evropës Qendrore e Tregtisë së Lirë (CEFTA) që
nga viti 2007, Kosova nuk ka arritur potencialin e
saj të plotë ekonomik. Importet janë shumë të
larta, ndërsa eksportet mbeten shumë të ulëta,
duke shkaktuar një mungesë ekuilibri të rëndësishëm tregtar. Kosova tregton kryesisht me
Shtetet Anëtare të BE-së, CEFTA dhe me
Turqinë.

GDP PËR KOKË BANORI - 2012
Kosova
2,800€
Mesatarja e BE-së
25,500€
Luxemburgu - Më të lartën në BE 67,100€
Bullgaria - Më të ultën në BE
12,100€

Vizioni i Kosovës për zhvillimin ekonomik theksohet në Planin e Veprimit për Zhvillimin Ekonomik 20112014. Plani synon të arrijë një rritje ambicioze vjetore ekonomike prej 7- 8% dhe një ulje të papunësisë
prej 8-10% në vit. Këto rezultate pritet të arrihen përmes një numri të veprimeve që kanë për qëllim
forcimin e sektorit privat, përmirësimin e imazhit të Kosovës për të rritur investimet e huaja, krijimin e një
mjedisi më të qëndrueshëm për të bërit biznes, realizimin e një qëndrueshmërie makro-fiskale, rigjalljen
e bujqësisë, përmirësimin e infrastrukturës, si dhe për të vazhduar me privatizimin i aseteve publike.

Ç'farë është duke bërë Qeveria/planifikon të bëjë? Cilat janë Kapacitetet aktuale?
Kosova ka krijuar një sektor bankar të qëndrueshëm, në të cilën depozitat dhe kreditë janë në rritje.
Sektori bankar gjithashtu punëson një numër të konsiderueshëm të fuqisë së re punëtore të arsimuar.
Qeveria ka përdorur financat publike për të ndërtuar infrastrukturë të re, e cila i ka dhënë mundësi
punësimi për shumë qytetarë. Progres i pjesshëm është vërejtur edhe në zhvillimin e bujqësisë, me ndihmën e vazhdueshme financiare dhe teknike për fermerët vendorë. Në anën tjetër, ndër sfidat më të
mëdha të cilat është ballafaquar Kosova gjatë periudhës së tranzicionit ka qenë procesi i privatizimit. Ka
qenë më shumë se 500 ndërmarrje shtetërore që kanë kaluar nëpër procesin e privatizimit. Edhe pse
shumica e këtyre ndërmarrjeve janë privatizuar, mirëpo qytetarët e Kosovës kanë pasur pak dobi nga
privatizimi. Gjithashtu procesi është kritikuar shumë për korrupsion si nga opozita ashtu edhe nga
shoqëria civile.
Në fund të vitit 2012, Kosova është bërë anëtare e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
(BERZH). Kosova poashtu ka nënshkruan Marrëveshjen Kornizë me Bankën Evropiane për Investime
(EIB), e cila i mundëson EIB -së për të financuar projekte në Kosovë. Anëtarësimi në këto institucione
financiare krijon bazat për zhvillimin e favorshëm përmes qasjes në kredi për investime. Në mënyrë që të
përdoren këto burime për potencialin e saj të plotë, Kosovës i nevojitet për të zhvilluar projekte dhe plane
të fizibilitetit që sigurojnë zhvillimin afatgjatë ekonomik dhe rritjen. Qeveria ka punuar edhe me Komisionin Evropian për të zhvilluar një projekt-strategji kombëtare për një kornizë shumëvjeçar të re financiare për periudhat 2014-2020, e cila siguron një kornizë koherente për ndihmën e vazhdueshme financiare nëpërmjet IPA II. Ky program do të vazhdojë të mbështesë Kosovën në përgatitjet e saja për
anëtarësimin në BE dhe përafrimin progresiv të institucioneve të saj dhe të ekonomisë me standardet
dhe politikat e Bashkimit Evropian, sipas nevojave të saja specifike dhe të përshtatura përgjatë procesit
të anëtarësimit. Është shumë e rëndësishme pasiqë kjo mbështetje është shoqëruar me një përpjekje të
madhe të Qeverisë së Kosovës për të përdorur burimet e mbrendshme për potencialin e sajë të plotë
ekonomik. Kosova duhet të zhvilloj strategji dhe të përdorë avantazhet e veta krahasuese të tilla si
burimet natyrore, infrastrukturën e re, regjimin e ulët tatimor, popullatën e re dhe të kualifikuar dhe vendndodhjen e favorshme gjeografike në të mirë të ekonomisë së sajë.

Krahasimi me vendet e tjera kandidate dhe “kandidate potenciale",
si dhe me anëtarin më të ri, Kroacinë.
Marrëdhëniet ekonomike me BE-në dhe ndihmën e dhënë përmes IPA janë esenciale për zhvillimin
ekonomik për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Shumë vende në rajon janë në fazën e hershme të
përpjekjeve të tyre për t'u bërë një ekonomi funksionale e tregut dhe për të përmbushur kriteret ekonomike për anëtarësim në BE. Nuk ka vend para-kandidat i BE-së në rajon që ka statusin e një ekonomie
funksionale të tregut. Turqia e ka këtë status, poashtu edhe Kroacinë si anëtarja më e re e BE-së.
Qasja në tregun e vetëm të BE-së për mallra dhe shërbime siguron një kanal të rëndësishëm për rritje.
BE-ja është destinacion për rreth 60% të eksporteve nga Ballkani Perëndimor. Gjerë më tani, BE-ja është
gjithashtu ofruesi më i madh i investimeve të huaja direkte (FDI). Mbështetja e Komisionit Evropian për
zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në Ballkanin Perëndimor shkon përtej stabilizimit makro-ekonomik
dhe arritjes së statusit të ekonomisë funksionale të tregut. Që nga fillimi i krizës, Komisioni ka këmbëngulur se duhet bërë më shumë për të trajtuar gjendjen e vështirë socio-ekonomike, në veçanti papunësinë
e lartë. Komisioni ka theksuar gjithashtu nevojën për të mbështetur investimet në infrastrukturë në Ballkanin Perëndimor. Të gjitha vendet e rajonit kanë ende probleme me korrupsionin e përhapur gjithandej,
pengesë kjo emiente për zhvillimin ekonomik.
BE-ja është duke kërkuar nga Vendet Kandidate të rajonit për të përdorur sa më mirë këtë status dhe të
përgatiten mirë për anëtarësimin e ardhshëm në BE. Shembulli i Kroacisë tregon se Anëtarësimi krijon
mundësi të mëdha, por nuk i zgjidhin problemet ekonomike automatikisht. Në fazën e sajë fillestare si një
anëtar i ri i BE-së, Kroacia me ekonominë e sajë ka vazhduar të ketë probleme serioze dhe ishte ende
në recesion. Pas Greqisë dhe Portugalisë, Kroacia ka numrin më të lartë të papunësisë në BE.

Fakte dhe Shifra të Dobishme
Figura 1: Indikatorët Ekonomik të Kosovës
Burimi 1: Agjencia e Statistikave të Kosovës

INDIKATORËT EKONOMIK 2012
Rritja reale e GDP- së - 2.5%
GDP Për kokë banori - 2,800 EUR
Indeksi i Çmimeve të Konsumit - 2.5 %
Exportet - 276,100 milion €
Importet - 2,507,609 milion €
Numri i kompanive të reja - 9,592
Shkalla e papunësisë - 35.1%
Burimi: Agjencia Kosovare e Statistikave
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Figura 2: Produkti i Brendshëm Bruto dhe Remitancat në vitin 2012 (në milionë euro)
Burimi 2: Agjencia e Statistikave të Kosovës, Studimi për Remitancat 2012
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Hyrja
Energjia është një sektor kyç në Bashkimin Evropian që shtynë ekonominë përpara dhe siguron burimet
bazë për të kënaqur nevojat e qytetarëve evropianë nga dritat, ngrohja dhe ftohja, tek furnizimi me
energji elektrike për paisjet e tilla si kompjuterët, telefonat celular dhe televizorët. Pa energjinë elektrike,
tani jeta nuk mund të imagjinohet më. Por, në të njëjtën kohë prodhimi i energjisë elektrike është një nga
ndotësit më të mëdhenj. Kjo është arsyeja pse udhëheqësit e BE- së janë përpjekur me vite të tëra për
të gjetur mënyra për të rritur efikasitetin e energjisë dhe sigurinë e furnizimit, ndërsa në të njëjtën kohë
reduktimin e emisioneve të gazit duke rritur prodhimin e energjisë nga burime të ripërtëritshme.
Në kuadër të politikës energjetike 2020, një nga qëllimet afatgjate të BE-së është që të siguroj furnizim
të sigurt dhe të qëndrueshëm të energjisë me çmime të përballueshme për qytetarët e saj. Për të arritur
këtë qëllim, udhëheqësit e BE- së kanë vendosur objektiva të larta dhe standarde që kanë për qëllim për
të rregulluar se si shtetet menaxhojnë me këto fusha të mëdha të tilla si energjia elektrike, gazi dhe
energjia e ripërtëritshme, por edhe të rregullojnë çështjet shumë më të vogla të tilla si tipi i makinave
enëlarëse dhe të atyre si poqat elektrik për ndriqim që njerëzit përdorin.
Komisioni Evropian është përgjegjës për të siguruar zbatimin efektiv të politikës energjetike nga vendet
anëtare dhe ka fuqinë që në rast të shkeljeve eventuale të filloj procedura gjyqësore kundër atyre
shteteve anëtare që dështojnë në zbatimin e tyre, dhe gjithashtu mund ti referojnë ata në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë.

Si është kjo e rëndësishme për Kosovën?
Si një vend me perspektivë evropiane dhe si anëtar i Komunitetit të Energjisë të Evropës Juglindore,
Kosova është e detyruar për të miratuar dhe zbatuar legjislacionin që është në përputhje me politikat
energjetike të BE-së. Procesi kërkon vendime të rëndësishme politike dhe burimet financiare;
megjithatë, zbatimi adekuat i acquis ose legjislacionit Evropian do ti sillte Kosovës përfitime për sektorin
e energjisë:
Së pari, duke e rritur efiçiencën e energjisë njëkohësisht do të ulet edhe më shumë kërkesa për
energji, dhe kushte më të mira për rehatinë e fëmijëve nëpër shkolla, për pacientët në spitale, për
bizneset që të mund të përmirësojnë konkurrencën e tyre duke ulur koston e prodhimit, dhe shumë
tjera. Në aspektin e përformancës mjedisore, Kosova do të jetë në gjendje të prodhoj energji që nuk
është e rrezikshme ose e dëmshme për qytetarët e saj apo rrethin. Legjislacioni i BE-së është veçanërisht i rreptë në trajtimin e problemeve të ajrit dhe të ujit.
Së dyti, Kosova do të jetë në gjendje të prodhoj energji të qëndrueshme që ka aftësinë për të
gjeneruar në mënyrë produktive gjatë një periudhe të gjatë kohore, duke mbrojtur mjedisin dhe
duke siguruar një bazë për përdorimin e energjisë së rinovueshme në të ardhmen.
Së treti, Kosova do të jetë në gjendje për të prodhuar energji të mjaftueshme dhe të përballueshme
që është në gjendje të përmbush kërkesat e konsumatorit, njëkohësisht edhe duke ju mundësuar
atyre që të paguajnë shuma të arsyeshme për energjinë që ata konsumojnë.
Harmonizimi dhe zbatimi i legjislacionit të BE-së për energjinë gjithashtu konsiderohet të jetë i një rëndësie të veçantë për të krijuar incentiva të nxitjes së investimeve të reja, të cilat konsiderohen të nevojshme
për përmirësimin e besueshmërisë dhe sigurisë së furnizimit me energji elektrike. Këto investime janë të
nevojshme për të arritur qëllimet strategjike të sektorit të energjisë në Kosovë. Furnizimi me energji të
qëndrueshme dhe të sigurt është gjithashtu një faktor kritik në zhvillimin e ekonomisë. Bizneset dhe
korporatat kërkojnë energji që është e besueshme në mënyrë që ata të jenë në gjendje lirshëm të veprojnë në treg. Prandaj është e një rëndësie esenciale që Kosova të krijon kushtet dhe rrethanat ku bizneset
mund të operojnë në treg.

Çfarë është duke bërë BE-ja për të mbështetur procesin?
Bashkimi Evropian është duke mbështetur Kosovën në sektorin e energjisë në shumë mënyra, nga
dhënja e ndihmës financiare, tek monitorimi i progresit që Kosova po bën për të përafruar legjislacionin
e saj sa më pranë standardeve të BE- së. Që nga viti 1999 BE-ja ka kontribuar me rreth €450 milion për
sektorin e energjisë në Kosovë. Kjo shumë kryesishtë është investuar për të mirëmbajtur minierat e
qymyrit dhe për të mbajtur në funksion elektranat e vjetra energjetike nëpërmjet riparimit dhe rindërtimit.
Tani, BE-ja ndihmon Kosovën për t'u integruar në tregun rajonal të energjisë dhe rrjeteve të gjera evropiane të energjisë. Kosova është nënshkruese e Traktatit të Komunitetit Evropian të Energjisë, i cili kërkon
nga palët nënshkruese për të zbatuar acquis, pjesët që kanë të bëjnë me sektorin e energjisë, dhe
njëkohësisht ofron mundësi më të mira për të tregtuar energji me vendet tjera të rajonit.
Nëpërmjet rolit të sajë si lehtësuese në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, BE-ja gjithashtu ka ndihmuar
për të arritur një marrëveshje mbi bashkëpunimin në sektorin e energjisë.
BE-ja monitoron sektorin e energjisë dhe publikon raportet vjetore të progresit të Komisionit Evropian dhe
rezolutat e Parlamentit Evropian. Në këtë moment të dy institucionet e BE-së po e paralajmërojnë
Kosovës se ka mbetur mbrapa në masë të konsiderueshme me planin e paraparë për realizimin e objektivave të saja në sektorin e energjisë. Parlamenti Evropian është i shqetësuar veçanërisht me vonesat në
ristrukturimin e termocentraleve të Kosovës, në veçanti mbylljen e përhershme të termocentralit Kosova
A. BE-ja është në konsultime të rregullta me autoritetet e Kosovës duke i ndihmuar ata në zhvillimin e një
strategjie në pajtim me standardet e BE- së.
Besëlidhja e Kryetarëve të Komunave siç quhet në BE, është organi primarë Evropian për përfshirjen e
autoriteteve lokale dhe rajonale, të cilët vullnetarisht angazhohen për rritjen e efikasitetit të energjisë dhe
rritjen e përdorimit të burimeve të ripërtëritshme të energjisë në territoret e tyre. Besëlidhja është themeluar nga Komisioni Evropian menjëherë pas miratimit nga BE- ja të Pakos Klimatike të Energjisë në vitin
2008, me qëllim të miratimit dhe të mbështetjes përpjekjet e paracaktuara nga autoritetet lokale në
zbatimin e politikave të qëndrueshme të energjisë. Një numër i caktuar nga komunat e Kosovës janë
përzgjedhur për të punuar në partneritet me Agjencinë e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (AKEE) me
qëllim të përgatitjes së planeve të tyre të para nga niveli lokal rreth Efiçiencës së Energjisë. Komunat
pjesëmarrëse kanë qenë të përqëndruara në identifikimin e zonave ku ndërhyrja është e nevojshme për
t'i bërë ato më efiçiente me energjinë dhe për të mbledhur të dhëna të nevojshme për të mbështetur këto
hulumtime që kanë filluar në gusht të vitit 2013.
Ky proces i përgatitjes së Planeve Komunale për Efiçiencë të Energjisë (PKEE) është duke u mbështetur
nga Projekti EERES i BE-së, projekt i cili i ofron komunave si këshilla nëpërmjet ekspertëve dhe njëkohësisht ju ndihmon me zhvillimin e kapaciteteve që ata kërkojnë në mënyrë që të jenë në gjendje për të
prodhuar këto plane deri në fund të vitit 2013.
PKEE-ja e parë (miratuar në vitin 2010) ka përdorur një analizë "lart-poshtë", e cila ndanë objektivat kombëtare vertikalisht në mes të sektorëve ekonomik, ndërsa PKEE-ja e dytë, gjithashtu përfshin një
metodologji “poshtë-lartë”. Sigurisht, përgatitja e këtyre planeve kërkon nivel të njohurive dhe aftësive të
specializuara në këtë fushë, ekspertizë kjo që gjithashtu mundësohet nga projekti EERES e që është
“Promovimi i Efiçiencës së Energjisë dhe Burimeve të Ripërtëritëshme të Energjetike në Kosovë”, i financuar nga BE-ja.

Çfarë është duke bërë Qeveria në lidhje me këtë?
Prejse Kosova është bërë palë nënshkruese e Traktatit të Komunitetit të Energjisë, ajo ka vënë si prioritet
harmonizimin e legjislacionit primar dhe sekondar të energjisë me legjislacionin e BE-së. Ndarja e
prodhimit të energjisë dhe sektorit të shpërndarjes së energjisë është parë si një gur themeli kritik në duke
bërë të mundur zhvillimin e një tregu të energjisë elektrike. Që nga viti 2005, Qeveria e Kosovës ka prioritizuar hapjen e Korporatës Energjetike të Kosovës që ka qenë e integruar vertikalisht dhe tani ka prezantuar futjen e investimeve private në sektorin e energjisë elektrike. Sistemi i Transmisionit dhe Operatori i
Tregut të Kosovës (KOSTT) është formuar si një kompani e veçantë në vitin 2006 dhe kjo u pasua me
ndarje të mëtejshme të pjesës së mbetur të Korporatës Energjetike të Kosovës në KEC Gjenerimi, si dhe
Distribuimi dhe Furnizimi me Energji Elektrike i Kosovës (i njohur si KEDS).

Kuvendi i Kosovës miratoi Strategjinë e Energjisë 2009-2018 si bazë e politikës energjetike të Kosovës,
strategji e cila tani është duke u rishikuar (Strategjia e Energjisë 2013-2022) dhe ka arritur proceset e
miratimit. Të zhvilluara në përputhje me kërkesat e BE, strategjia synon të stimulojë përdorimin racional
të energjisë, rritje në efiçiencën e energjisë, shfrytëzimin e burimeve të rinovueshme dhe përdorimin e
teknologjive të reja për të zbatuar standardet mjedisore.
Institucionet e Energjisë së Kosovës,
si dhe Ndërmarrjet dhe ligjet përkatëse

Legjislacioni i Energjisë së Kosovës
Ligji për Energjinë
Ligji për Gazin Natyror

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

Ligji për Efiçiencën e Energjisë

Zyra e Rregullatorit të Energjisë

Ligji për Rregullatorin e Energjisë

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Ligji për Miniera dhe Minerale

Sistemit i Transmisionit të Kosovës dhe Operatorit të Tregut

Ligji për Energjinë Elektrike

Korporata Energjetike e Kosovës

Ligji për Energjinë Elektrike

Shpërndarja Energjetike dhe Furnizimit, Kosovë

Ligji për Energjinë Elektrike

Kompanitë e Ngrohjes Qendrore

Ligji për Ngrohjen Qendrore

Krijimi i një kornize të qëndrueshme të rregullatorit e cila do të jetë transparente dhe e parashikueshem
në mënyrë që të nxitë investime private në këtë sektorë, është një nga shtyllat kryesore të kësaj strategjie. Në vitin 2011 Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) miratoi një sërë akteve nënligjore, të cilat
kanë për qëllim për të zbutur riskun e rregullatorit dhe të sigurojnë një platformë të shëndoshë për një
regjim të parashikueshëm të rregullatorit për investitorët. Në maj të vitit 2013, qeveria ka privatizuar
segmentet e sektorit të shpërndarjes dhe furnizimit, në një proces të kritikuar ashpër si nga opozita astu
edhe nga shoqëria civile.
Megjithatë, pavarësisht nga arritjet e konsiderueshme strukturore, Sektori i energjisë në Kosovë vazhdon
të gjeneroj energji elektrike të pamjaftueshme për të plotësuar kërkesat e brendshme gjatë përiudhave
të pikut, poashtu, sistemi i shpërndarjes shpeshherë është i mbingarkuar. Vendimi për futjen në funksion
të Termocentralit të ri Energjetik të Kosoës i cili do të financohej nga sektori privat, i cili fillimisht ishte
planifikuar të ndërlidhej me shuarjen e Termocentralit të vjetër Kosova A, parashihet që do të mbetet
mbrapa afatit të cilit ishte paraparë.
Synimet Ambicioze të Koovës për të realizuar objektivat për energji të përtëritshme pritet të kontribuojnë
në rritjen e prodhimit të energjisë elektrike të Kosovës, masa më e madhe e sajë të vie nga Hidrocentralet
dhe fermat nga fryma. Megjithatë natyra e përhershme e burimeve të ripërtëritshme të energjisë i bën
këto plane apo objektiva të paparashikueshme dhe për këtë arsye nuk është një platformë e sigurt në të
cilën mund të mbështetet për furnizim të sigurtë.
Çmimet e përballueshme të energjisë konsiderohen si një nga pengesat kryesore në zhvillimin e sektorit
të energjisë elektrike në Kosovë. Kompanitë e energjisë kanë plane ambicioze të investimeve në dekadat e ardhshme, me qëllim të zënë hapin për mungesat e investimeve nga e kaluara. Kjo parashihet se
do ti vëjë një taksë të rëndë buxhetore në ekonomitë familjare të konsumatorëve.

Krahasimi me vendet e tjera kandidate dhe “kandidate potenciale",
si dhe me anëtarin më të ri, Kroacinë.
Shumica e vendeve të Ballkanit Perëndimor janë konsideruar të kenë sektorët e energjisë dhe infrastrukturës të pazhvilluara. Kroacia, si një Shtet Anëtar i ri, është më i avancuar se sa vendet e tjera të rajonit
dhe legjislacionin e saj në sektorin e energjisë e ka një linjë të plotë me ligjet e BE-së. Që prej
anëtarësimit të saj në BE, çmimet e energjisë në Kroaci kanë rënë për shkak të konkurrencës në furnizim
me energji nga operatorë dhe furnizues të tjerë nga vende të ndryshme të BE-së të cilat kanë qasje në
tregun e Kroacisë. Ky është një shembull i mirë se si vendet kandidate duhet të përgatiten për garën
sapo ti bashkohen BE- së. Kroacia ka akoma shumë për të bërë në mënyrë që të përmbushë objektivavat e BE-së për 2020, duke rritur prodhimin e energjisë nga burimet e ripërteritshme.

Vendet kandidate që janë duke negociuar anëtarësimin të tilla si Mali i Zi dhe Serbia do të duhet të negociojë edhe sektorin e energjisë poashtu. BE-ja dëshiron që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të
përgatisin projekte me interes të përbashkët që do të kenë prioritet për tu financuar nga IPA II në periudhën 2014-20.
Komisioni thekson rëndësinë e zhvillimit të mëtejshëm të një infrastrukture të energjisë Trans-Evropiane
dhe bashkëpunimit me Komunitetin e Energjisë. Kjo do të kontribuojë në integrimin më të mirë të shteteve
anëtare me BE-në sektorin e energjisë.

Tabela dhe Figura të Dobishme
Figura 1: Faturimet dhe humbjet e energjisë elektrike në sistemin e shpërndarjes së Kosovës: Sektori i
energjisë elektrike ka vuajtur nga mungesa sistematike e investimeve në vitet 1990, e cila rezultoi në një
rritje të humbjeve teknike. Ka një sasi të lartë të humbjeve komerciale (vjedhjeve), të cilat arrijnë lartsinë
deri në 20%, siç është treguar në figurën më poshtë .
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Billed energy
Technical losses
Commercial losses

Figura 2: Tabela e mëposhtme tregon sasinë e lartë të fondeve që ishin spenzuar në sektorin e energjisë
në Kosovë, si nga donatorët ndërkombëtarë dhe Buxheti Qendror i Kosovës.
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Mbështetje e BE
për Sektorin e
Energjisë në Kosovë

PHARE / Kartat

Viti

1999 2000

€ Milion Euro

21.3

IPA 1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

248.8 18.8

61.9 12.1

12.3

23.2

Nëntotali 402.4 milion euro

3.9

33.0

9.5

TotaIe

2009

2010

2011

2012

2013

1999 - 2011

8.0 +
add 17.5

2.0

4.0

3.5

4.5

446.4

Nëntotali 52 milion euro

454.4

Totali i shpenzimeve për sektorin e energjisë, në milion euro
Description:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

48.2

2007

2008

Përshkrimi

-

-

66.4

138.5

10.4

28.2

-

-

Subvencionet

-

-

4.1

-

-

-

-

-

-

Asistencë Teknike

-

-

9.8

90.3

10.9

10.4

-

-

-

Investimet kapitale

-

-

48.2

37.3

-

-

-

-

Total BKK

11.6

45.9

108.1

52

56.3

41.4

67.2

47.1

65.6

163.5

Fondet e BKK
Të Jashtme

11.6
-

45.9
-

108.1
-

56.3
-

41.4
10

57.2
-

47.1
-

65.6
-

84.1
79.4

(Total) Gjithsej Donatorët dhe BKK

11.6

45.9

174.5

194.8

89.6

77.6

75.3

65.6

163.5

Shënim: informatat relevante sugjeron se mjetet e ndara për këtë sektor nga BKK gjatë 2000 - 2008 arriti në
606.700.000 €, duke përfshirë ngrohjen qendrore, fondet e ndara nga donatorët gjatë të njëjtës periudhë arriti në
291.700.000 €.

Figura 3: Për shkak të mirëmbajtjes më të mirë të kapaciteteve gjeneruese dhe prodhimit të mjaftueshëm
të thëngjillit, prodhimi i energjisë elektrike nga viti në vit është rritur.
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Fluksi i energjisë elektrike nëpërmjet linjave të interkonjeksionit

1

Energy Regulatory Office of the Republic of Kosovo, Annual Report 2012

2

Mid-Term Expenditure Framework 2009-2011

Figura 4: Rrjedha e energjisë elektrike në Kosovë.
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Prodhimi i përgjithshëm në Kosovë
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Energy Regulatory Office – Annual Report 2012
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Energy Regulatory Office – Annual Report 2012
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VËREJTJE RRETH PËRGJEGJËSISË
Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Ministrisë së Integrimit Evropian.
Megjithatë, përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo Qeverisë së Kosovës.
Informacionet e sakta deri në maj 2014.

Hyrje
Mbrojtja e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike
mbetet një temë shqetësuese për qytetarët e
BE-së dhe një prioritet i Bashkimit Evropian.
Mbrojtja e burimeve natyrore të tilla si ujë i
pijshëm, ajri dhe menaxhimi i duhur i mbeturinave konsiderohen si të drejta themelore për
qytetarët e BE-së. Ndotja e ajrit, ujit dhe tokës
nuk mund të përfshihen brenda kufijve kombëtarë kështuqë mbrojtja e mjedisit mund të ketë
sukses vetëm me një përpjekje globale. Prandaj,
BE-ja luan një rol kyç në përpjekjet globale për të
mbrojtur planetin tonë dhe për të siguruar
qëndrueshmëri për gjeneratat e ardhshme.
Në dekadat e fundit BE-ja ka mbajtur rolin kryesor në mbrojtjen e mjedisit dhe ndryshimeve
klimatike. Ajo deri me tani pasur planet më
ambicioze për luftën kundër ndryshimeve klimatike, kjo reflektohet veçanërisht në synimet e
saja për reduktimin e emisioneve të gazrave
serrë dhe rritjen e energjisë së rinovueshme.

Pas vendosjes së objektivave për 2020, kohët e
fundit, Komisioni Evropian ka paraqitur një
paketë të re për 2030 me qëllim për të zvogëluar
emetimin e gazrave serrë në 40% të niveleve të
caktuara më 1990. Krerët e BE- së, si Presidenti
i Komisionit Jose Manuel Barroso, shpesh pyet
udhëheqësit e tjerë botërorë të ndjekin shembullin e BE- së.
Duke krijuar një kuadër të gjerë ligjor dhe rregullator për mbrojtjen e mjedisit, BE-ja krenohet
duke qenë një udhëheqës global në ruajtjen e
mjedisit, reduktimin e emisioneve të karbonit, në
menaxhimin e mbetjeve dhe në promovimin e
energjisë së rinovueshme. Kjo ka qenë e
vështirë për tu arritur në një kohë kur BE-ja ka
pasur nevojë për të rritur konkurrencën dhe të
angazhohet për rritje ekonomike dhe industriale.
BE-ja beson se këto procese shkojnë së bashku,
krah për krah njëra tjetrës.

Zonat Mjedisore të Politikës së BE-së përfshijnë:
Trajtimi i ndryshimeve klimatike. Politika e përgjithshme kornizë, Protokolli i Kiotos, Reduktimi i
emetimeve serrë, Energjetika, Transporti, Ndërmarrjet, Bujqësia, Inovacioni.
Dispozitat e përgjithshme. Programet e veprimit, Parimet, Instrumentet, Aplikimi dhe kontrolli.
Zhvillimi i qëndrueshëm. Strategjia për zhvillim të qëndrueshëm, Integrimi i politikave mjedisore.
Menaxhimi i mbeturinave. Parandalimi dhe riciklimi i mbeturinave, mbeturinave specifike, mbeturinave të rrezikshme, mbetjeve radioaktive.
Ndotja e ajrit. Cilësia e ajrit, ndotësit atmosferik, Transporti, Industria.
Mbrojtja e ujit dhe menaxhimi. Përdorimi i ujit, ndotja Detare, ujërat e brendshme, shkarkimi i
substancave.
Mbrojtja e natyrës dhe biodiversitetit. Biodiversiteti, Flora dhe fauna, Pyjet, organizmat e modifikuar gjenetikisht.
Mbrojtja e tokës. Menaxhimi i llojeve të veçanta të tokës, Shkarkimi i substancave, aktivitetet që
shpiejnë në rrezik të veçantë.
Mbrojtja civile. Masat e mbrojtjes civile: mekanizmat e tyre dhe financimi, aksidentet mjedisore.
Ndotja akustike. Menaxhimi me zhurmat, burimet e veçanta të ndotjes nga zhurmat.
Mjedisi: Bashkëpunimi me vendet e treta. Zgjërimi, Bashkëpunimi me vendet e treta, konventat
ndërkombëtare .

Si është kjo relevante për Kosovën?
Si pjesë e procesit të integrimit në BE, Kosova do të duhet të harmonizojë të gjithë legjislacionin mjedisor
me legjislacionin e BE-së dhe të ndërmerr masa që mbulojnë të gjitha aspektet e mbrojtjes së mjedisit.
Ndotja e ajrit, mungesa e ujit dhe ndotja, degradimi i tokës, dhe humbja e ekosistemit të gjitha duhet të
trajtohen. Ligjet për të reduktuar emetimet nga prodhuesit e energjisë, fabrikat dhe automjetet; menaxhimi i ujit, menaxhimi i mbeturinave dhe menaxhimi i mbeturinave të rrezikshme; planifikimi hapësinor,
licencimi dhe monitorimi, të gjitha duhet të zbatohen dhe duhen të prezantohen burimet të pastra të
energjisë. Kontaminimi i tokës dhe erozioni, shpyllëzimi dhe humbja e eko sistemit duhet të ndalet dhe të
përmbyset. Kjo do të marrë shumë kohë dhe shumë investime njëkohësisht, nga Qeveria e Kosovës, BEja dhe donatorë të tjerë.
Për të zbatuar këto politika, dialogu ndërmjet qeverisë me industrinë dhe bizneset duhet të vazhdojë të
rritet, sikurse edhe publiku duhet të informohet për pjesën e tyre të rëndësishme që ata kanë për të luajtur
për ti kontribuar krijimit të kushteve të qëndrueshme për mjedis të pastër të shëndetshëm.

Cila është situata aktuale në Kosovë?
Kosova nuk është miku më i mirë i mjedisit. Tani qëndron largë përmbushjes së standardeve mjedisore
të BE- së dhe vazhdon të përballet me probleme të rëndësishme dhe sfida rreth ndotjes së ajrit,
mungesës së ujit dhe ndotjes, shpyllëzimit, mungesa e menaxhimit të mbeturinave dhe masave të
varfëra të mbrojtjes së biodiversitetit.
Shumë raporte mjedisore dhe artikuj kanë renditur Kosovën si vendin më të ndotur në Evropë. Burimet
kryesore të ndotjes së ajrit mbeten termoelektrana ne qymyr në Obiliq, fabrika e çimentos dhe ngrohtorja
qëndrore që funskionon me sistem të vjetëruar. Automjetet e vjetra dhe cilësia e ulët e karburantit i kontribuojnë gjithashtu kësaj rrëmuje. Raportet tregojnë se ndotja e ajrit shkakton kosto të lartë ekonomike dhe
kosto të zhvillimit , si dhe shkallë të lartë në nivel shqetësues të sëmundjeve respiratore për popullatën
e Kosovës. Sipas raportiti te vitit 2012 të Bankës Botërore, ndotja e ajrit në Kosovë shkakton 835 vdekje
të hershme në vit, të shoqëruar me 310 raste të bronhitit kronik, rreth 600 pranime për hospitalizim dhe
11,600 konsultime emergjente.
1

2

Burimet e ujit nuk janë të mbrojtura por, ka edhe probleme me furnizimin me ujë dhe me cilësinë. Furnizimi me ujë të pijshëm kryesisht vjen nga ujërat e akumuluara sipërfaqësore të cilat janë të kufizuara në
sasi dhe shpesh nuk i plotësojnë kërkesat. Mungesa e furnizimit të qëndrueshëm me ujë kufizon perspektivat e zhvillimit ekonomik dhe social. Furrnizimi me ujë të pijshëm mbetet i dobët. Një pjesë e
konsiderueshme e popullsisë nuk janë të lidhur me sistemin kryesor të ujit, duke mbetur të varur nga
puset, të cilët shpesh nuk plotësojnë standardet bazë të sanitarisë dhe cilësisë.
Zonat kryesore të mbrojtura vazhdojnë të ballafaqohen me problemet e ndërtimeve pa leje, duke dëmtuar
në mënyrë të konsiderueshme natyrën dhe biodiversitetin e Kosovës. Pavarësisht miratimit të një numri
të planeve dhe strategjive për ruajtjen e zonave të mbrojtura, zbatimi mbetet i dobët. Kosovo mbetet largë
nga standardet Evropiane me menaxhimin e mbeturinave. Deri në 50% të mbeturinave komunale mblidhen në shkallë kombëtare dhe deponitë janë në gjendje të keqe . Mbeturina shpeshherë digjen, duke
dëmtuar shoqërinë dhe mjedisin. Riciklimi është në fazë të hershme, megjithatë, që nga shkurti i 2012
më shumë se 3 milionë shishe plastike janë ricikluar dhe 165,000 punte. e plastikave të tjera janë gjetur
dhe ricikluar në Uzinën e Riciklimit të Kosovës.
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Kosovo, Country Environmental Analysis, Cost Assessment of Environmental Degradation, Institutional Review, and Public Environmental Expenditure Review
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MESP/KEPA (2013) Report on the State of Environment 2011 - 2012
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MESP/KEPA (2013) Report on the State of Environment 2011 - 2012

Çfarë është duke bërë BE-ja për të mbështetur procesin?
'Acquis' e BE-së për mjedisin është më e madhe
se çdo pjesë tjetër e 'acquis communautaire'
(Legjislacioni I BE- së) dhe ka një ndikim të
rëndësishëm në politikat e vendeve anëtare, si
dhe tek vendet që janë duke përafruar legjislacionin kombëtar me atë të BE-së.
Për këtë arsye kjo është e rëndësishme për të
gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat
synojnë anëtarësimin në BE, duke përfshirë
Kosovën. Përafrimi i legjislacionit është një
proces i gjatë, i cili ndikon se si vendet adresojnë
probleme të mëdha të tilla si menaxhimi i
burimeve të ujit, ndotja e ajrit, menaxhimi i mbeturinave, si dhe çështje të tjera të tilla si qese
plastike të përdorura dhe llojet e poqave të
dritave në shtëpi.
Me instrumentin e para-anëtarësimit (IPA),
Bashkimi Evropian ndihmon Kosovën për të
kryer projektet e lidhura me mbrojtjen e mjedisit.
Shumë projekte që mbështesin menaxhimin dhe
mbrojtjen e burimeve natyrore, duke përfshirë
ujin, ajrin dhe tokën në Kosovë janë financuar
nëpërmjet granteve nga IPA i BE-së dhe më parë
nga programi CARDS. Vlera e këtyre projekteve
tejkalon 100.000.000 €.

Kryesisht, BE-ja ka ndihmuar në rritjen e kapaciteteve të Qeverisë së Kosovës për të përcaktuar
prioritetet, planifikimin, dhe zbatimin e përmirësimeve direkte në mbrojtjen e mjedisit duke
përfshirë edhe resurset e ujit, dhe menaxhimin e
ujit, cilësinë e ajrit, tokës dhe praktikat e menaxhimit të pyjeve për të përmbushur standardet
mjedisore të BE-së. Projektet janë realizuar
kryesisht përmes Ministrisë së Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor. Komisioni Evropian, në
raportin e tij vjetor, dhe të Parlamentit Evropian,
të dyja përcjellin nga afër politikën mjedisore të
Kosovës.
Ata shohin shumë vonesa nga autoritetet e
Kosovës në përgatitjen dhe miratimin e një strategjie të mjedisit të besueshme dhe efektive. Ky
problem në veçanti ka të bëjë me normat mbi
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis dhe objektivave
klimatike të BE- së. Kjo u reflektua edhe në
Rezolutën e fundit të Parlamentit Evropian, të
miratuar në janar 2014. Parlamenti përshëndeti
gjithashtu angazhimin e përkohshëm të BE- së
për grante të mëtejshme për të mbuluar shpenzimet e plota për nxjerrjen nga përdorimi të
termocentralit të vjetër A, të Kosovës deri në vitin
2017. Fondet e ardhshme të BE-së janë supozuar të drejtohen drejt projekteve për mjedis më
të favorshëm.

Ç'farë është duke bërë Qeveria / planifikon të bëjë? Cilat janë Kapacitetet aktuale?
Prioriteti kryesor i qeverisë për dy vitet e ardhshme është harmonizimi i legjislacionit vendas me acquis
të BE- së. Ky proces kërkon kohë dhe ekspertizë. Procesi i harmonizimit të legjislacionit duhet të
shoqërohet me kapacite institucionale dhe vullnet të madh politik të Qeverisë për zbatimin e legjislacionit
në mënyrë efektive, në mënyrë që të përmbushen standardet e BE-së. Institucioni kryesorë përgjegjës
për Politikën Mjedisore është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), edhe pse ministritë
e tjera luajnë role të rëndësishme. Këto përfshijnë Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, në sektorin e energjisë dhe të minierave; Ministria e Bujqësisë, për mbrojtjen e tokës dhe të pyjeve; dhe Ministria e Transportit, për përdorimin e automjeteve. Ndarja e përgjegjësive ndërmjet institucioneve të ndryshme e bën
koordinimin më të vështirë.
Deri tani çështjet mjedisore janë mbuluar nga Plani i Veprimit për Mjedis të Kosovës 2006-2010, i cili
ishte përmbushur deri në 70%. Plani i ri i Veprimit për Mjedisin 2010-2015 është miratuar nga Qeveria;
megjithatë, është duke pritur që të miratohet nga Kuvendi. Plani Hapësinor i Parkut Nacional "Sharri"
synon të identifikoj fushat e zhvillimit të planifikimit hapësinor, zhvillimin e mekanizmave për mbrojtjen
endemike të florës dhe faunës edhe më tepër, ka në plan zhvillimin e ekonomisë rurale dhe nxitjen e
turizmit. Përveç kësaj, Plani i Veprimit për Strategjinë dhe Biodiversitetin 2011-2020 është zhvilluar për
të mbrojtur biodiversitetin në Kosovë, i cili përcakton objektivat afatgjate për mbrojtjen e natyrës dhe
konservimin e shtuar për mbrojtjen e bimëve, specieve shtazore, dhe habitateve natyrore në Kosovë.

MMPH-ja ka marrë ndihmë në kuadër të programit IPA të BE-së, për shembull nga "mbështetja institucionale për Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) për projektin në Kosovë" i cili u
përqëndrua në:
Menaxhimin e cilësisë së ujit dhe burimeve ujore;
Menaxhimin e mbeturinave;
Planifikimi hapësinor urban, strehimin dhe ndërtimet;
Mbrojtja e natyrës dhe biodiversitetit.
Projektet tjera mjedisore të BE-së përfshijnë impiantet për trajtimit e ujërave të zeza, instalimin e pajisjeve për monitorimin e ajrit dhe zëvendësimin e gypave të ujit.
Përveç kësaj, Kuvendi i Kosovës ka miratuar një numër të ligjeve, siç është Ligji për Planifikim Hapësinor,
Tokën Bujqësore, Banimin dhe Ndërtimin, Mbrojtjen e Mjedisit, Mbrojtjen e Natyrës dhe Mbrojtjen e ujit,
përafrimin më të ngushtë të legjislacionit me acquis.

Disa nga Shembujt e fundit të ligjeve mjedisore të miratuara nga Kuvendi i Kosovës
Mbrojtja e Mjedisit 2009
Vlerësim nga Ndikimi në Mjedis 2010
Mbrojtja e ajrit nga ndotja 2010
Mbeturinat 2010
Ujërat e Kosovës 2012
Planifikimit Hapësinor 2012
Parku Kombëtar i Sharrit 2011
Mbrojtja e Natyrës 2010

Krahasimi me vendet e tjera kandidate dhe "kandidate potenciale",
si dhe me anëtarin më të ri, Kroacinë.
Përafrimi i legjislacionit në kapitullin e mjedisit është një nga më të vështirët për të gjitha vendet e
Ballkanit Perëndimor. Për ata që janë në proces të negocimit të anëtarësimit, të tilla si Mali i Zi dhe
Serbia, Komisioni Evropian ka dhënë udhëzime dhe standarde për ti ndihmuar ata të përmbushin kriteret
e nevojshme për të mbyllur këtë kapitull dhe të përgatiten plotësisht për anëtarësim.
Kjo është në një fazë të hershme dhe përmbushja e standardeve të BE-së në fushën e mbrojtjes së
mjedisit do të marrë disa vite. Për Shqipërinë, dhe në një farë mase IRJM, menaxhimi i mbeturinave
mbetet një problem dhe BE-ja dëshiron që këto vende të përqendrohen më shumë në ndërtimin e kapaciteteve për administrimin e mbeturinave dhe riciklimin. Bosnja dhe Hercegovina, dhe Kroacia kanë ende
probleme me fushat e minuara, një çështje e trashëguar nga lufta, e cila përbën një problem mjedisor në
të njëjtën kohë.
Gjersa përafrimi i ligjeve kombëtare me acquis të BE-së përbën një sfidë për vendet kandidate dhe kandidate potenciale, zbatimi është edhe më i vështirë. Gjatë bisedimeve për anëtarësim, vendet kandidate
këmbëngulin se tranzicioni në standard të BE- së ëshë një process i gjatë dhe merr kohë.
Kroacia është në përputhje të plotë me ligjin e BE-së lidhur me mbrojtjen e mjedisit, por ka një periudhë
tranzitore për implementimin e disa prej detyrimeve të saja sipas Traktatit të Anëtarësimit.

Fakte dhe Shifra të Dobishme
Figura 1: Përqindja e territorit nën mbrojtjen: Kjo shifër tregon se vendet miqësore ndaj mjedisit të BE- së
si Danimarka dhe Gjermania kanë pjesë të mëdha të territorit të tyre të mbrojtura, 44% dhe 30% respektivisht. Vendet e rajonit gjenden shumë më ulët: Serbia 3, 8% dhe Shqipëria 2, 9%. Përqindja e territorit
të mbrojtur të Kosovës është rreth 11.4%.
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Burimi 1: MMPH (2013) Strategjia Kombëtare Parku Sharri dhe Plani i Veprimit

Hungary 8,9

Figura 2: Emetimet e dioksidit të karbonit në Kosovës janë rritur që nga viti 2003.
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Burimi 2: MMPH (2012) Raport për Gjendjen e ajrit

Figura 3: Kjo Figurë tregon se burimi më i madh i ujit të pijshëm janë liqenet e Kosovës.
Tabela 16. Burimet e furnizimit me ujë të pijshëm, sasitë ditore dhe vjetore (m 3 ) 27
Nr.
1

Vendi i nxjerrjes së ujit
Burimet natyrore

Masa e ujit të përdorur
(m3/ditë)

Masa e ujit të përdorur
(m3 /vit)

Përqindja
(%)

153.264

55.941.360

32.10

2

Rezervoaret

7.749

2.828.385

1.62

3

Lumenjet (Akumulim në sipërfaqe)

11.191

4.084.715

2.34

4

Liqenet

279.260

101.929.900

26.340

9.641.100

5.51

477.804

174.398.460

100

5
Total

Bunaret

Burimi 3: MMPH (2010) Raporti i Gjendjes së Ujit në Kosovë
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Ministria e Integrimit Evropian
Ministarstvo za Evropske Integracije
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VËREJTJE RRETH PËRGJEGJËSISË
Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Ministrisë së Integrimit Evropian.
Megjithatë, përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo Qeverisë së Kosovës.
Informacionet e sakta deri në maj 2014.

Hyrje
Bashkimi Evropian ka standardet më të larta për
sigurinë e ushqimit, shëndetin e kafshëve si dhe
kontrollin e transportit të kafshëve, në botë. Kjo
është e mbuluar nga politika e BE-së për kërkesat sanitare dhe fitosanitare ( kontrolli i sëmundjeve të bimëve, veçanërisht në kulturat
bujqësore ). Ndërsa në masë të madhe kjo është
e rregulluar në nivel të BE- së, zbatimi është
përgjegjësi kombëtare e autoriteteve individuale
të shteteve anëtare të BE- së.
Zyra e BE-së për Ushqim dhe Veterinari, është
përgjegjëse për tu siguruar që ushqimi është në
përputhje me normat. Ajo kryen një auditim dhe
inspektim të ushqimit dhe shëndetin e kafshëve,
por edhe mirëqenies në të gjitha vendet anëtare
të BE- së.
Qëllimi i politikës së sigurisë ushqimore të BE-së
është për të mbrojtur shëndetin dhe interesat e
konsumatorit, dhe duke aplikuar standard të
kontrollit për ushqim, higjienë, shëndet të
kafshëve, shëndetit të bimëve dhe kështu të
arrihet parandalimi i rrezikut të kontaminimit nga
substancat e rrëzikshme.

Politikat kërkojnë që vendet anëtare dhe vendet
që kërkojnë të bëhen pjesë e BE- së duhet të
jenë në përputhje me kriteret e sigurisë ushqimore që përfshijnë të gjitha prodhimet dhe
zinxhirin e përpunimit të ushqimit, i cili është i
njohur si "nga ferma në pirun". Legjislacioni ka
për qëllim të rregullojë të gjithë ciklin, nga të
ushqyerit e kafshëve deri tek prodhimi i ushqimit
dhe magazinimi, tek transporti dhe të përpunimi,
tek paketimi, tek etiketimi dhe shitja me pakicë,
deri tek ajo e fundit që është, arritja në tryezat e
qytetarëve. Nëse një problem mund të përbëjë
një rrezik serioz për shëndetin e njeriut apo të
kafshëve ose për mjedisin që shfaqet në një
vend jo të BE-së, BE-ja mund të miratojë masa
mbrojtëse, qoftë duke vendosur kushte të
veçanta ose pezullon importet e produkteve nga
të gjitha ose një pjesë e vendit të përfshirë.
Si vend kandidat potencial që aspiron
anëtarësimin në BE, Kosova duhet të harmonizojë legjislacionin e saj të sigurisë së ushqimit
me ligjin e BE- së. Më poshtë janë fushat kryesore të mbuluara nga legjislacioni i BE- së acquis
communautaire (organ i ligjeve të BE- së, në
këtë rast më së shumti sipas legjislacionit që
bien nën Kapitullin 12):

Siguria e Ushqimit: higjiena dhe kontrolli, etiketimi i ushqimit, aditivët e ushqimit, paketimi i
ushqimit dhe ushqimet e modifikuara gjenetikisht.
Veterinarria: shëndeti i kafshëve, mirëqenia e kafshëve, identifikimi i kafshëve dhe regjistrimi i tyre,
sistemet e kontrollit të tregut të brendshëm, kontrollet e kufijve të jashtëm dhe kërkesat e shëndetit
publik për institucionet në raport me produktet e kafshëve.
Fitosanitaria: përfshin shëndetin e bimëve (organizmave të dëmshëm, pesticideve), farave dhe
materialit për shumim dhe higjienës bimore.
Ushqimi për Kafshë: përfshinë sigurinë e ushqimit të kafshëve dhe aditivëve, etiketimit,
kontaminuesve në ushqim, kontrolleve dhe inspektimeve.
Të gjithë aktorët e përfshirë në këtë zinxhir të prodhimit ushqimor kanë një përgjegjësi për të furnizuar
produkte të sigurta. Kjo përgjegjësi bie kryesisht tek bizneset dhe operatorët që furnizojnë me ushqim. Ju
mbetet në dorën e institucioneve shtetërore për të mbikëqyrur dhe monitoruar aktivitetet e operatorëve,
por Komisioni Evropian ka për detyrë të verifikoj efektshmërinë e vendeve anëtare për të kryer inspektime periodike.
Eksperienca e Shteteve të reja Anëtare të BE-së tregon se në përgjithësi Komisioni Evropian nuk pranon
asnjë kompromis për sigurinë e ushqimit dhe nuk pranon asnjë uljen të standardeve të sigurisë së
ushqimit, sepse ka të bëjë me shëndetin e qytetarëve të BE-së. Kjo do të thotë se nga ana tjetër ushqimi
që është në dispozicion në vendeve jashtë BE-së është e cilësisë më të lartë për konsum të brendshëm.

Si është kjo relevante për Kosovën?
Ka shumë arsye pse siguria ushqimore e BE-së dhe standardet e shëndetit të kafshëve janë relevante
dhe të rëndësishme për Kosovën. E para është se qytetarët e Kosovës duan të jenë të mbrojtur, të dinë
se ushqimi që ata hanë është i sigurt. Së dyti, Kosova dëshiron të bashkohet me Bashkimin Evropian dhe
të përmbushë standardet e BE-së në fushën e sigurisë ushqimore, shëndeti i kafshëve dhe shëndeti i
bimëve është një proces i gjatë; prandaj, përgatitja për zbatimin e këtyre standardeve duhet të fillojë tani.
Së treti, nëse kosovarët duan të eksportojnë në tregjet e BE- së, ajo mund të bëhet vetëm nëse mallrat
dhe proceset jenë plotësisht në pajtim me standardet e BE- së.
Një misioni i BE-së nga Zyra për Ushqimin dhe Veterinarinë pritet të realizoj një kontroll dhe inspektim të
ushqimit dhe sigurisë së kafshëve në Kosovë. Është e mundshme që vlerësimi do të arrijnë në
përfundimin se Kosova është larg nga plotësimi kushteve të BE-së për sigurinë ushqimore dhe cilësinë,
shëndetin e kafshëve dhe bimëve. Prandaj është e rëndësishme për rrugën e Kosovës drejt BE-së që
Kosova të harmonizoj legjislacionin mbi sigurinë e ushqimit dhe shëndetit të kafshëve me ligjet e BE- së,
si dhe forcimin dhe zbatimin e standarteve të sigurisë ushqimore. Agjencia Kosovare e Ushqimit dhe
Veterinarisë është themeluar dhe është agjenci ekzekutive, e cila mbanë përgjegjësi e përgjithshme për
Shëndetin e Kafshëve, Shëndetin e Bimëve dhe Sigurisë së Ushqimit nga prodhimi deri në nivel të shitjes
me pakicë, në Kosovë.

Cila është situata aktuale në Kosovë?
Përmirësimi i bizneseve agro-ushqimore dhe përfshirja e masa ve tq sigurisë dhe cilësisë ushqimore janë
tashmë në zhvillim e sipër. Megjithatë, Kosova do të duhet të rritë ritmin për të adresuar problemet në
këtë sektor. Disa nga shqetësimet kryesore përfshijnë mungesën e etikës në mesin e operatorëve të
biznesit për të zbatuar masat e sigurisë ushqimore, ekziston mungesa e kapaciteteve në nivel qendror
dhe komunal për të mbikëqyrur sigurinë e ushqimit, si dhe mungesa e njohurive në mesin e fermerëve
rreth praktikave të mira bujqësore. Fushat tjera të cilat kanë nevojë për ndërhyrje duke përfshirë harmonizimin e legjislacionit me kriteret e BE- së, përmirësimin e pajisjeve dhe procedurave të punës për inspektim kufitar, licencimin e operatorëve të ushqimit dhe certifikimin e laboratorëve të testimit të ushqimit.
Është vendimtare për qeverinë e Kosovës për të adresuar këto çështje, veçanërisht në periudhën në
vazhdim të bisedimeve për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit, që është faza e parë në rrugën për
anëtarësim në BE. Kjo marrëveshje do të rregullojë marrëdhëniet tregtare dhe çështjet që kanë të bëjnë
me tregun e brendshëm të BE-së. Siç qëndron situata aktuale, vetëm operatorët që plotësojnë standardet e BE-së do të jetë në gjendje të eksportojë në BE. Përveç nëse çështjet e sigurisë ushqimore janë
adresuar, bizneset dhe fermerët të cilët kanë vështirësi në zbatimin e masave të sigurisë ushqimore do
të gjenden në një disavantazh.

Çfarë është duke bërë BE-ja në mbështetje të procesit?
Bashkimi Evropian po vështron Kosovën në përpjekjet e saja për të harmonizuar ligjet e mbrendshme me
legjislacionin e BE-së dhe për të zbatuar këto ligje në mënyrë që të vendosen praktikat në përputhje me standardet e BE-së për sigurinë ushqimore, veterinarisë dhe kritereve për shëndetësinë bimore. Këtu përfshihet
përkrahja për të futur sigurinë e ushqimit dhe politikave për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë, rritjen e
kapaciteteve laboratorike, zhvillimin e Procedurave të harmonizuara mbi Standardet e Operimit për kontrollet,
si dhe për kontrollimin e ushqimit, por më e rëndësishmja e gjithë kësajë është se kjo e ndihmon në baza
vjetore industrinë e përpunimit të agro-ushqimit përmes ofrimit të granteve për investime, me qëllim që të
përmbushen standardet e BE- së për sigurinë dhe cilësinë e produkteve dhe proceseve. Edhe pse Inspektimet
Kufitare për Veterinari dhe Fitosanitari kanë qenë funksionale për më shumë se 12 vite, shumë Shtetet Anëtare
të BE-së mund të ndihmojnë Kosovën, disa e kanë bërë tashmë këtë në të kaluarën, duke siguruar një
mundësi për ekzaminimin dhe testimin e substancave të dyshimta nëpërmjet agjencive të tyre përkatëse.
Financimi nga BE- ja po e ndihmon Kosovën për të përmirësuar kapacitetet e saja të zbatimit, duke ndërtuar
infrastrukturën e nevojshme. Kosova përfiton nga fondet e BE-së në formë të asistencës teknike, e cila
ndihmon në ngritjen e kapaciteteve të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, pajisjeve për sektorët e shëndetësisë dhe të inspektimit kufitar të kafshëve, si dhe duke financuar projektet e mëdha të infrastrukturës veterinere të tilla si ndërtimi i centralit për pasqyrim, por edhe për rritjen e kapaciteteve institucionale për të ndihmuar
Kosovën që të të përmbushë kriteret e BE-së.

Çfarë është duke bërë qeveria në lidhje me këtë?
Qeveria e Kosovës ka hartuar një numër të ligjeve që janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës, duke
përfshirë Ligjin e Ushqimit, Veterinarisë, Inspektimin për Sanitari dhe Blegtori. Megjithatë, zbatimi i tyre
mbetet i dobët. Procedurat e Operimit dhe udhëzuesit janë zhvilluar për inspektorët, por ka mungesë të
kapaciteteve dhe njohurive për standardet e kontrollit. Buxheti i ndarë për sigurinë ushqimore, veterinarinë dhe fitosanitarinë është shumë i ulët, dhe i pamjaftueshëm për të përmirësuar teknologjinë e
bizneseve agro-ushqimore.
Agjencia Kosovare e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) është përgjegjëse për zbatimin e politikave të
përgatitura nga Ministria e Shëndetësisë (MSH) dhe Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit
Rural (MBPZHR). Kjo mundëson ndarje të qartë ndërmjet hartimit të politikave dhe ekzekutimit. Për më
tepër, performanca e AVUK-ut është e monitoruar nga bordi i përbërë, ndër të tjera nga përfaqësues të
MSH dhe MBPZHR. "Agjencia Kosovare e Ushqimit dhe Veterinarisë" është autoriteti kryesor për mbrojtjen e shëndetit publik, shëndetit të kafshëve dhe të mirëqenies dhe sigurisë së ushqimit. Ky autoritet do
të duhet të zhvillojë kapacitetet për të ushtruar mandatin e saj ligjor. Ai duhet të mbrojë interesat e
konsumatorëve, por edhe për ti siguruar ata që ushqimi që kanë në tryezat e tyre të jetë i sigurtë dhe i
shëndetshëm.

Krahasimi me vendet e tjera kandidate dhe “ kandidate potenciale ",
si dhe me anëtarin më të ri, Kroacinë.
Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor janë në fazën fillestare të përmbushjes së standardeve të BE- së
në fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë dhe Fitosanitarisë. Kroacia është një përjashtim duke
pasur parasysh faktin që duhej përkujdesur kohë më parë që ligjet e saja të jenë në përputhje të plotë me
ato të BE-së përpara se të bëhej një shtet anëtarë. IRJM- ja është më e avancuara në këtë drejtim, edhe
pse pritet që vendet e tjera të bëjnë shumë më tepër progres në këtë drejtim.
Në Serbi, Komisioni Evropian ka identifikuar mangësi në sistemin e sigurisë së ushqimit dhe të ushqyerit,
në veçanti në lidhje me ngritjen e laboratorit kombëtarë të referencës. IRJMnia sërish ka arritur më
shumë përparim edhe në këtë çështje, Komisioni gjetur në raportin e fundit të progresit që është bërë
progres i mirë në fushën e sigurisë ushqimore dhe politikën veterinare.
Në Mal të Zi, një vend që është duke vazhduar me bisedimet për pranimin në BEë, ka bërë njëfarë
progresi në fushën e sigurisë ushqimore, në politika shëndetësore veterinare dhe bimore. Përpjekje të
mëtejshme janë të nevojshme në të gjitha aspektet e politikave të kësaj fushe, në mënyrë të veçantë për
harmonizimin legjislativ të mëtejshëm me ligjin e BE- së. Në përgjithësi, përgatitjet mbeten në fazën e
hershme.
Bosna dhe Hercegovina është duke pasur probleme serioze në përmbushjen e standardeve evropiane
për ushqim dhe sigurinë e ushqimit. Anëtarësimi i Kroacisë në BE, për këtë vend ka pasur një ndikim të
madh si në eksportin e produkteve ushqimore në Kroaci dhe kalimi nëpër territorin e Kroacisë. Për shembull, produktet ushqimore të Bosnjës, të tilla si qumështi, që nuk janë në përputhje me standardet e
BE-së nuk mund të eksportohen në Kroaci, e cila ishte një tregti që lulëzonte përpara se Kroacia të
anëtarësohej në BE. Sqarimi rreth zinxhirit komandues dhe heqja e dyfishimeve brenda ushqimit dhe
sistemi i kontrollit të të ushqyerit mbeten ndër prioritetet kyçe. Legjislacioni në nivel shtetëror nuk është
miratuar as nuk zbatohet në nivel entiteti. Kapaciteti për të zbatuar kontrollet zyrtare është i dobët. Vija e
gjatë e kufirit nbdërmjet Bosne-Hercegovinës dhe Serbisë është një problem I madhë për Kroacinë, e cila
ende vazhdon për ti pajisur pikat e saja kufitare, për tju mundësuar atyre që të kontrollojnë standardet e
ushqimit dhe cilësisë së të ushqyerit përpara se këto produkte të mund të hyjë në tregun e BE- së.
Situata nuk është e kënaqshme as në Shqipëri. Komisioni Evropian konstatoi se ka pasur pak progres
në fushën e sigurisë ushqimore, veterinare dhe politikës shëndetësore bimore. Kapaciteti i sistemit të
inspektimit duhet të rritet dhe planet sistematike të inspektimit duhet të futen në funksion. Kapaciteti i
përllogaritjes së rrezikut mbetet për t'u vendosur dhe korniza rregullative në lidhje me Komitetin Shkencor duhet të kompletohet. Në përgjithësi, përgatitjet mbeten në fazë të hershme.

Fakte dhe shifra të dobishme
Figura 1: Prodhimet Bimore, Prodhimet Blegtorale, Prodhimet e të mirave bujqësore, për periudhën
2010 -2012, në miliona Euro
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Burimi 1: Agjencia e Statistikave të Kosovës, Llogaritë Ekonomike për Bujqësi 2010-2012

Figura 2: Mesatarja e kafshëve sipas kategorive për periudhën 2010 - 2012, (për qind). Shitjet e mishit
janë më të rëndësishmet, pastaj rënditen Delet dhe Dhitë
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Burimi 2: Agjencia e Statistikave të Kosovës, Llogaritë Ekonomike për Bujqësi 2010-2012

Figura 3: Mesatarja e konsumit të ndërmjetëm për vitet 2010 - 2012, (për qind). Gjërat për të ushqyer
kafshët përbëjnë rreth gjysmën e konsumit të ndërmjetëm, rreth 45%. Gjërat për të ushqyer kafshët
përfshin atë përbërje që fermeri blen nga fermerët të tjera ose përbërës ushqimorë që fermeri e prodhon
vetë në fermën përsonale. Shpenzimet e energjisë përbëjnë rreth 8% dhe plehrat përbëjnë rreth 14% të
konsumit të përgjithshëm të ndërmjetëm, ndërsa shpenzimet veterinare dhe shërbimet bujqësore do të
thotë punë të kontraktuara, që përbënë 5% dhe 7%, respektivisht.
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Figura 3: Agjencia e Statistikave të Kosovës, Llogaritë Ekonomike për Bujqësi 2010-2012
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VËREJTJE RRETH PËRGJEGJËSISË
Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Ministrisë së Integrimit Evropian.
Megjithatë, përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo Qeverisë së Kosovës.
Informacionet e sakta deri në maj 2014.

Hyrje
Jetesa në botën e digjitalizuar ka krijuar një revolucion me Agjenda digjitale e Evropës Synimet* për 2020
mënyrën se si qytetarët dhe bizenset komunikojnë dhe
shkëmbejnë informata ndërmjet vete. Revolucionet në Objektivi për 2013:
telenoninë celulare, teknologjinë e informacionit, qasja në Mbulimi me Internet kabllorë për të gjithë deri
internet, shkarkimet me shpejtësi të madhe janë të shtyra në vitin 2013
nga avancimet teknologjike dhe fuqitë e tregut. BE- ja ka
paraqitur rregulla për të mbajtur hapin me zhvillimet në Objektivat për 2015:
teknologjinë e komunikimit dhe informacionit.
50 % e popullsisë përdorin e-qeverisjen.
Kapitulli i 10 nga acquis communautaire (ose legjislacionit
të BE- së) përfshinë rregulla të komunikimit elektronik, 33% e NVM shesin në mënyrë elektronike.
shërbimeve të informimit, tregu ekonomik, qasje në internet dhe shërbime audio-vizuale, të cilat Kosova nevojitet të 20% e popullsisë blejnë në mënyrë elektronike
transpozoj në kuadër të legjislacionit të brendshëm për përtej kufijve.
pozicionim më të mirë në fushën e shoqërisë informative.
50% e popullsisë blejnë në mënyrë elektronike.
Politika e BE- së prekën teknologjinë e komunikimit dhe
informacionit në mënyra të ndryshme, duke rregulluar 60% e përsonave të pafavorizuar përdorin
rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve elektronike, duke internetin rregullisht.
siguruar qasje të drejtë në shërbimet bazë (telefon, faks, 75% e popullsisë e përdorin internetin rregullinternet, thirrje emergjente) me çmime të përballueshme isht..
për konsumatorët, duke përfshirë edhe njerëzit me aftësi të
kufizuara dhe stimulim të konkurrencës në treg në shpen- Objektivat për 2020:
zim të telekomit të monopolizuar. Politikat e BE- së aplikoInternet i shpejtë > 30 MPBS mbulim për të
hen duke rregulluar autoritetet e shteteve anëtare, rregullagjithë.
torët kombëtarë nevojiten të koordinojnë politikat e tyre me
BE-në.
50% e familjeve që marrin abonim për Internet
Komisioni Evropian ka një rol kryesor në vendosjen e kabllorë > 100 MBPS
rregulloreve në këtë fushë në nivel evropian. Një nga
sukseset më të mëdha të Komisionit Evropian ishte 100% rritje në teknologjinë e Informacionit dhe
të Komunikimit të kërkimit dhe të zhvillimit të
vendosja e kufijve të çmimeve për roaming në BE dhe kjo
shpenzimeve publike.
është parë si një shembull i shkëlqyer se çfarë mund të
bëhet në të mirë të qytetarëve në Bashkimin Evropian. * jo të gjitha objektivat janë të përfshira në këtë
Qëllimi i Komisionit Evropian është që të ulë çmimet më kënd.
tutje, të zgjëroj mundësitë për qytetarët dhe bizneset, të ndihmoj zhvillimin e konkurrencës dhe të zhvillojë më tej agjendën digjitale. BE- ja është tregu më i pasur në botë. Ajo ka standardet më të larta të
jetesës, por në axhendë dixhitale është ende prapa konkurrentëve të saj, në nivel global.

Si është kjo relevante për Kosovën?
Rregullat e BE-së që lidhen me shoqërinë e informacionit, mediat elektronike dhe të telekomunikacionit
janë gjithashtu të aplikueshme edhe për Kosovën gjersa ajo lëviz përpara drejt integrimit në BE.
Kosova është e detyruar të ofroj shërbime kualitative elektronike të komunikimit për të gjithë qytetarët e
saj me një çmim të volitshëm, të ofroj qytetarëve qasje në telefonat publik për të mundësuar komunikimin
me zë, të sigurohet që personat me aftësi të kufizuara të gëzojnë të njëjtat të drejta për informacion si
qytetarët e tjerë, të mbrojë fëmijët nga bota dixhitale, të miratoj rregullativat për lojrat elektronike të fatit
për të krijuar mekanizma për parandalimin e sulmeve kibernetike. Përveç vendosjes së standardeve në
këto çështje teknike, Kosova nevojitet edhe të krijoj një treg të hapur, të siguroj qasje të barabartë për të
gjithë kompanitë dhe të mbrojë interesat e konsumatorëve.
Prandaj, Kosova duhet të ndërmarrë hapa për të ndërtuar një shoqëri të informacionit, një shoqëri të
arsimuar në të cilën të gjithë qytetarët mund të përdorin teknologjinë e komunikimit dhe të informacionit
në mënyrë efektive në jetën e tyre. Përfitimet me ndërtimin e një shoqërie të informacionit janë të mëdha
dhe kanë një efekt të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik. Bizneseve dhe individëve duhet të ju ofrohen
me një çmim më të lirë, infrastructure e komunikimit me kualitet të lartë dhe shërbime gjithëpërfshirës.
Qeverisja elektronike në sferën publike mund të jetë një mjet i fuqishëm për promovimin e transparencës
qeveritare, përgjegjshmërinë dhe efikasitetin.

Cila është situata aktuale?
Duke pasur parasysh se rreth dhjetë vjet më parë shërbimet në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit ishin pothuajse joekzistente, Kosova ka përjetuar një zhvillim të jashtëzakonshëm në dekadën e
fundit. Aktualisht ka shumë kompani në sektorin e IT që ofrojnë shërbime me cilësi të lartë. Pothuajse të
gjitha teknologjitë e fundit janë në dispozicion në treg me një çmim relativisht të mirë. Shfaqja e disa
operatorëve të telekomunikacionit dhe të internetit, në kurriz të monopoleve nga e kaluara, janë
përmirësuar shërbimet e ofruara për konsumatorët. Qasja në internet është përhapur në tërë territorin e
Kosovës. Një numër i konsiderueshëm i qytetarëve përdorin kompjuterat, telefonat dhe internetin në
baza ditore për një sërë arsyesh të tilla si komunikim profesional, e-mail, shërbime bankare apo argëtim.
Çelësi i përparimit të Kosovës në fushën e shoqërisë së informacionit ishte vendosja e vijës institucionale
dhe kornizës ligjore. Në përputhje me procesin e integrimit në BE autoritetet e Kosovës kanë miratuar një
numër të ligjeve për komunikimet elektronike, shërbimeve të shoqërisë së informacionit, parandalimin e
krimit kibernetik, mbrojtjen e të dhënave personale, konkurrencën dhe mbrojtjen e konsumatorit.
Përgjegjësia e rregullimit të informacionit dhe teknologjisë së komunikimit ndahet në disa institucione të
ndryshme. Ministria e Zhvillimit Ekonomik është përgjegjëse për hartimin e legjislacionit dhe dokumenteve strategjike që i përkasin shoqërisë së informacionit, Ministria e Administratës Publike është
përgjegjëse për e-qeverisjen dhe menaxhimin e Teknologjisë së informacionit dhe Komisioni i Pavarur
për Media menaxhon frekuencat e transmetimit dhe përmbajtjen audio-vizuale. Ndërsa ndonjëherë këto
institucione kanë përgjegjësi të dyfishta, ata ngadalë por në mënyrë të qëndrueshme po I përcaktojnë
kompetencat e tyre lidhur me shoqërinë e informacionit.
Statusi aktual politik i Kosovës ka shkaktuar disa sfida për Kosovën për të hyrë në mekanizmat ndërkombëtarë në raport me shoqërinë e informacionit. Kosovo nuk është anëtare e Unionit Ndërkombëtar të
Telekomunikacionit (ITU) apo organizatave të tjera relevante. Kosova nuk ka një kod vendor dhe përdor
kode shtetërore të tre vendeve të ndryshme si; Serbisë, Monakos dhe Sllovenisë. Kjo pritet të ndryshojë
si pjesë e zhvillimeve me marrëveshjen e fundit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kosova gjithashtu nuk
ka një kod shtetërorë për domain të Internetit.
Disa grupe të shoqërisë, veçanërisht të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara dhe njerëzit që jetojnë
në zonat e largëta nuk kanë aftësitë e nevojshme për të përdorur kompjuterë dhe internet. Si asnjëherë
më parë, detyrat gjithnjë e më të përditshme po kryhen në mënyrë elektronike, qytetarët e Kosovës kanë
nevojë për aftësi të zgjeruara dixhitale për të bërë më të lehtë inkuadrimin e tyre në shoqëri.

Çfarë është duke bërë BE-ja për të mbështetur këtë?
Bashkimi Evropian ndihmon Kosovën në mënyra të ndryshme për të bërë përparim në këtë fushë. Ajo
siguron sikurse, ndihmë financiare ashtu edhe këshilla për autoritetet lokale për të ndërtuar legjislacionin
kombëtar në fushën e komunikimeve elektronike dhe politikës audio-vizuale; duke përgatitur legjislacionin e ri të komunikimit me qëllim përafrimin me legjislacionin e BE-së, e cila mbetet një prioritet.
Bashkimi Evropian, përmes zyrës së saj në Prishtinë, vazhdon të ofrojë ndihmë në rregullimin e sektorit
të mediave elektronike. Gjatë këtij procesi, BE-ja nuk ka hezituar të kritikoj Kosovën kurdo që ata kanë
menduar se është e nevojshme për ti përafëruar rregulloret në përputhje me standardet e BE-së, siç ishte
rasti me transmetuesin publik të Kosovës. BE-ja ka ndihmuar gjithashtu edhe Qeverinë dhe Këshillin e
Pavarur për Media për të bërë së bashku një strategji dhe një projektligj për dixhitalizimin, me shpresën
se Kosova plotëson afatin e pajtuar ndërkombtarisht për kalim dixhital në qershor 2015. Kjo do të sigurojë
cilësi më të mirë Sinjalit Televiziv si dhe më shumë hapësirë për degë të reja televizive dhe programme
pasiqë tani ka vetëm tre stacione televizive me mbulim kombëtar përmes frequencave analoge. Kalimi
në dixhital do të lironte edhe më shumë hapësirë për zgjërim të tregut për shërbime të tjera të telekomunikacionit, të cilat do të përfitojnë të dy; si Buxheti i Kosovës poashtu edhe qytetarët.
Komisioni Evropian në baza vjetore, nëpërmjet raporteve të progresit monitoron procesin e privatizimit të
Postës dhe Telekomit të Kosovës dhe rregulloren e këtij tregu, në mënyrë që të sigurohet se standardet
e BE- së po respektohen.

Çfarë është duke bërë qeveria në lidhje me këtë?
Qeveria e Kosovës ka miratuar Agjendën digjitale për Kosovën 2020, qëllimi i të cilit është të përcaktojë
objektivat, prioritetet dhe detyrat e qeverisë në lidhje me teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit,
me qëllim të maksimizimit të përfitimeve dhe avantazheve të teknologjive të tilla për zhvillim ekonomik
dhe social. Objektivat e agjendës dixhitale janë për të zhvilluar infrastrukturën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, për të zhvilluar përmbajtjen elektronike, shërbimet dhe promovimin e përdorimit
të tyre, por edhe për të rritur aftësinë e qytetarëve të Kosovës për përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit.
Qeveria ka deleguar detyra disa institucioneve që kanë një rol në zhvillimin e shoqërisë së informacionit,
të cilat janë duke punuar për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm gjeografikisht të rrjeteve Internet
kabllorë të komunikimit elektronik e që është prioritet, për ti siguruar qytetarët që të kenë qasje në internet. Një rishikim i akteve ligjore është duke u përfunduar për të siguruar përfundimin e infrastrukturës
legjislative për elektronikë dhe komunikim. Qeveria po bën përpjekje për të forcuar sigurinë dhe integritetin e komunikimit elektronik për të rritur besimin e publikut dhe biznesit në shërbimet e internetit dhe duke
kërkuar mbrojtje për të dhënat private. Ajo është në procesin e privatizimit të një pjese të aksioneve të
Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës, edhe pse procesi është kritikuar ashpër nga organizatat e
opozitës dhe të shoqërisë civile.
Për të ardhmen, qeveria ka planifikuar për të bërë shërbime publike më të lehta duke instaluar qeverisjen
elektronike. Qytetarët janë të inkurajuar për përdorimin e platformave elektronike për të bashkëvepruar
me shërbimet e qeverisë, për të kërkuar informacion, certifikatat ose shërbime të tjera që ata kërkojnë.
Përveç kësaj, qeveria kërkon të përmirësojë e-demokracinë duke ja mundësuar publikut këtë nëpërmjet
përdorimit të internetit, për të komentuar mbi draft-legjislacionin, vendimet publike dhe dokumente të
rëndësishme.

Krahasimi me vendet e tjera kandidate dhe “kandidate potenciale",
si dhe me anëtarin më të ri, Kroacinë.
Vendet tjera të Ballkanit Perëndimor nuk janë shumë më të avancuara se Kosova kur është fjala për
depërtimin e internetit, përdorimin e telefonit celular dhe qasjen në Internet për ndërmarrjet. Kosova, në
krahasim me vendet e tjera të rajonit, përveç Shqipërisë, është pak prapa në përdorimin e Internetit nga
qytetarët e saj dhe ekziston një hendek i madh gjinor për këtë qështje në Kosovë, vetëm 25% e femrave
janë përdoruese të internetit.
Të gjitha vendet e rajonit janë më të avancuar në harmonizimin e legjislacionit të tyre me standardet e
BE-së. Në politikën e audio-vizualeve që ka të bëjë me mediat elektronike, BE-ja dëshiron që të gjitha
vendet e rajonit duhet arritur më shumë progres. Në disa raste, të tilla si Kosova dhe Serbia, Komisioni
Evropian është i shqetësuar me çështjen e pavarësisë buxhetore dhe operative të rregullatorëve të
telekomit.
Në praktikë rrjetet e telefonisë celulare nga vendet e rajonit janë të integruar mirë me BE-në, shumë
operatorë janë në pronësi të kompanive nga vendet e BE- së. Në disa çështje, të tilla si mbulimi me 4G,
vendet e rajonit janë edhe më të avancuar se disa Shteteve Anëtare të BE- së.
Ishte interesante për të parë se shtetasit Kroatë, posa vendi i tyre ju bashkua BE- së më 1 korrik 2013,
ndryshimi më i madh i menjëhershëm ka qenë në fushën e telekomunikacionit. Çmimet për telefoninë
fikse dhe mobile, thirrjet ndërkombëtare dhe për roaming kanë rënë në mënyrë dramatike. Kjo është për
shkak të kufijve të imponuar në Bashkimin Evropian.

Fakte dhe Shifra të Dobishme
Figura 1: Përqindja e Ndërmarrjeve (vogla, të mesme dhe të mëdha) që kanë qasje në internet.
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Burimi 1: Guide investitorit Kosovë 2011
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Figura 2: Përqindja e individëve rregullisht duke përdorur Internet
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Burimi 2: Udhëzues investitorve në Kosovë 2011

Figura 3: Depërtimi i Telefonisë Celulare (%)
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Burimi 3: Kosova Digjitale 2020
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LIRIA E SHYPIT DHE E MEDIAVE
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VËREJTJE RRETH PËRGJEGJËSISË
Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Ministrisë së Integrimit Evropian.
Megjithatë, përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo Qeverisë së Kosovës.
Informacionet e sakta deri në maj 2014.

Hyrje
Sot në Evropë, liria e mediave dhe qasja e mediave
nuk është vetëm pjesë e të drejtave fundamentale dhe
traktatateve por, konsiderohet si pjesë e pandarë e
vlerave kulturore të instaluara në strukturat politike dhe
sociale. Përgjatë zhvillimit të BE- së, liria e mediave
ëshët zhvilluar paralelisht me evoluimin e demokracisë, dhe se në anën tjetër cenzurimi dhe kontrolli mbi
mediat ka lidhje të drejtëpërdejta me regjimet autoritare, duke e bërë lirinë e mediave dhe shtypit shumë të
ndjeshme.
Respktimi i lirisë së shprehjes, paravësia e mediave
dhe mbrojtja e të drejtave profesionale të gazetarëve
qëndron në zemër të parimeve bazike, që për ata që
aspirojnë ti bashkohen BE- së duhet të respektojnë.
Bashkimi Evropian vendosi të promovoj lirinë e shprehjes dhe mediave gjatë procesit të zgjerimit duke theksuar rëndësinë e sajë për anëtarësimin në BE përgjatë
dialogut të rregullt politik me vendet e zgjërimit. Do të
siguroj që liria e shprehjes dhe mediave trajtohet në
vazhdimësi si prioritet përgjatë negociatave të
anëtarësimit Brenda nenit 23 të acquis communautaire (ose legislacionit të BE- së) në Drjtësi dhe të
Drejtat Fundamentale dhe Nenin 10 për Shoqërinë e
Informacionit dhe Mediat. Çështja e pronësisë në
sektorin e Mediave dhe rregulli i brendshëm dallojnë
nga njëri shtet tek tjetri shtet anëtarë i BE-së,
sidoqoftë, që të gjitha kanë të njejtë respektin për
parimet bazë.

Karta Evropiane për Lirinë e Shtypit
Neni 1: Liria e shtypit është thelbësore për një shoqëri demokratike.
Mandati i të gjitha qeverive është që të mbështetë dhe mbrojë atë, por
edhe të respektoj diversitetin e saj dhe misionet e saj politike, sociale
dhe kulturore.
Neni 2: Censura është e palejueshme. Gazetaria e pavarur në të gjitha
mediat nuk persekutohet apo ushtrohet presion mbi to, dhe garantohet
mos ndërhyrja politike apo rregullativave nga qeveria. Shtypi dhe mediat
elektronikenuk i nënshtrohen licencimit të shtetit.
Neni 3: E drejta e mediave dhe gazetarëve për të mledhur dhe shpërndarë
informata dhe opinione nuk duhet kërcënuar, cenzuruar apo bërë
subjekti denueshëm.
Article 4: Mbrojtja e burimeve gazetareske do duhej përkrahur në mënyrë
rigoroze. Mbikqyrja e përgjimeve elektronike ose kërkimeve mga dhomat
e lajmeve, dhomave rivate të informimit ose kompjuterëve të gazetarëve
me qëllim të identifikimit të burimeve të informimit apo të cenimit të
konfidencialitetit editorial, është e papranueshme.
Neni 5: Të gjitha shtetet duhet të sigurohen që mediat kanë gjithë
mbrojtjen e duhur nga ligji dhe autoritetet e rendit gjersa kryejnë punën
e tyre. Kjo respektivisht aplikohet për mbrojtjen e gazetarëve dhe
punonjësve të tyre nga ngacmimet dhe sulmet fizike. This applies in
particular to defending journalists and their employees from harassment
and/or physical attack. Kërcënimet ndaj apo shkeljet e këtyre të drejtave
duhet të hetohen me kujdes dhe të dënohet nga gjyqësori.
Neni 6: Mbijetesa ekonomike e mediave nuk duhet rrëzikuar nga shteti
apo institucionet nën kontrollë shtetërore. Kërcënimi për sanksione
ekonomike është poashtu i papranueshëm. Kompanitë nga sektori privat
duhet respektuar lirinë e mediave. Ata nuk duhet të ushtrojnë presion
mbi përmbajtjen gazetareske as të përpjekjen për të përzier përmbajtjen
komerciale me përmbajtjen gazetareske.
Neni 7: Shteti apo institucionet e kontrolluara nga shteti nuk do duhej
penguar lirinë e qasjes në informata nga mediat dhe gazetarët. Ata kanë
përgjegjësinë për ti ndihmuar ata në mandatin që kanë për të ofruar
informata.
Neni 8: Mediat dhe gaztarët gëzojnë të drejtën që të papenguar të kenë
qasje në të gjitha informatat dhe burimet e informimit, duke përfshrië
edhe ato nga jashtë. Për të raportuar, gazetarëve të jashtëm duhet dhënë
viza, akreditim dhe dokumente tjera që ju nevojiten pa ndonjë vonesë.
Neni 9: Publiku nga cili do shtet duhet lejuar qasje të lirë në të gjitha
mediat dhe burime të informacionit kombëtar dhe të huaj.
Neni 10: Qeveria nuk duhet kufizuar hyrjen në profesionin e gazetarisë.

Si është kjo relevante për Kosovën?
Në kontekstin e integrimit në Bashkimin Evropian, liria e mediave ëshë komponentë kritike për Kosovën,
për shkak se konsiderohet si themel për shoëri demokratike. Cilido shtet që cenon lirinë e mediave,
mohon të drejtat e gazetarëve ose ndërmerr hapa për të cenzuruar mediat, konsiderohet të jetë krah me
krah me regjimet autoritare, nga të cilat posaqërisht shtetet e Evropës Lindore, nuk kanë një kujtim të
mirë nga e kaluara. Asnjë vend nuk ka arritur ti bashkohet BE- së pa mbrojtur paraprakisht lirinë e shtypit
dhe mbrojtur të drejtat e gazetarëve, si përkushtim afatgjatë për përgjegjshmëri të Qeverisë ndaj
qytetarëve. Liria e mediave në fakt shërben si indikatorë esencial për gatishmërinë e shtetit për tu bërë
pjesë e BE- së.
Sigurimi i lirisë së shtypit dhe mediave është nga sfidat që Kosova ballafaqohet sot. Ndërhyrja politike
në media, mangësitë ne stabilitetin financiarë, kërcënimet dhe friksimi i gazetarëve, përfshiirë dhunën
janë disa nga shqetësimet kryesore që Kosova duhet trajtuar gjersa ecën drejt integrimit në BE. Kosova
duhe të siguroj pavarësinë autoriteteve rregulative, të ndërrmarr masa për të arritur transparencën me
pronësinë dhe financimet në media, mbrojë gazetarët, mbroj ata nga influencimi kundërligjshëm dhe
mbroj nga efektet e mundshme negative të cilat ndikojnë në objektivitetin e mediave.
Në mënyrë të ngjajshme, në Kosovë zhvillimi i lirisë së mediave dhe qasja për mediat nuk duhet
konsideruar jo kushtimisht si vetëm një tranzicion të një përmbledhjeje rregullash por si një përmbledhje
e vlerave nga e cila Kosova mund të ndërtoj një sistem ku liria e mediave vlerësohet, përparase të
cenzurohet nga politikanët. Kjo kërkon një ndryshim kultororë se si politika, gjykqësia dhe institucionet e
pavaruara janë të organizuara. Gjersa Kosova ecën përpara me procesin e integrimit, Bashkimi Evropian do të ofroj përkrahje ligjore dhe këshillime njëkohësishtë për zhvillimin e Iegjislacionit përkitazi me
lirinë e shtypit dhe të mediave duke monitoruar implementimin e legjislacionit.

Cila është situata aktuale në Kosovë?
Liria e mediave dhe qasja, shpeshherë na vëhet në vëmendje si rezultat i publikimeve të vlerësimeve nga
organizatat ndërkombëtare. Reporterët Pa Kunfinjë, një organizatë që radhitë lirinë e shtypit në shtete të
ndryshme, dhe radhiti Kosovën në vendin e 85-të gjatë vitit 2013 për shtypin dhe mediat, radhitje që
është më e ulët në krahasim me vendet e rajonit dhe rënditje shumë e ulët në krahasim me shtetet e
Bashkimit Evropian. Vlerësimi prej 5.75 nga Shtëpia e Lirisë, për lirinë e mediave, ka mbetur i njëjtë gjatë
këtyre viteve të fundit, duke mos shënuar progres në pavarësinë e mediave. Poashtu, indexi i matjes së
stabilitetit të mediave nga IREX është kritikues për gjendjen aktuale me lirinë e mediave në Kosovë,
posaqërisht rreth mungesës së mbrojtjes ligjore të gaetarëve.
Kërcënimet, frikësimet dhe krimet kundrejt gazetarëve vazhdojnë të sfidojnë Kosovën. Asociacioni i
Gazetarëve Profesionit të Kosovës ka raportuar shumë raste ku gazetarëvt janë kërcënuar ose sulmuar
fizikisht. Ka mungesë të hetimeve në mesin e sutoriteteve të gjyqësorit në rastet ku janë të përfshirë
gazetarët dhe gjykatat shqipëtojnë denime të lehta për autorët e krimit.
Gjatë protestave qytetare nga fundi i vitit 2012, gazetarët dhe shoqëria civile kanë kundërshtuar qëllimet
e Qeverisë për të amandamentuar kodin penal të Kosovës duke shtuar dy artikuj të cilët do të mundësonin botuesit që të kërkoj përgjegjësi kriminale ndaj reporterit dhe i mundëson që të kërkoj nga gazetari
që të bëjë publike burimet konfidenciale. Si rezultat i këtyre protestave dhe konsultimeve me Bashkimin
Evropian, Qeveria e Kosovës zhvendosi këto dispozita nga propozimi i kodit penal.
Legjislacioni ka mangësi posaqërisht rreth mbrojtjes së gazetarëve dhe shumica e legjislacionit në fuqi
nuk është efektiv. Kredibiliteti i Komisionionit të Pavarur të Mediav është dëmtuar nga ndërhyrjet politike
në emërimin e anëtarëve të bordit, duke lëkundur bindjen e publikut për rregullatorin e mediave. Transmetuesi kryesorë Publikë, radio Televizioni i Kosovës (RTK) është mjaftë shumë i kritikuar nga shoqëria
civile dhe opozita për mosrespektimin e parimeve të paanshmërisë.
Shumica e operatorëve medial kanë vëstirësi me stabilitietin financiarë. Kjo i bënë ata më të ndjeshëm
ndaj cenzurimit dhe i dekurajon ata nga zhvillimi profesional i kapaciteteve mediatike. Ekziston numër i
mjaftueshëm i operatorëve mirëpo kualiteti gazetaresk lenë shumë për të dëshiruar. Shumëllojshëmria e
urimeve të informacionit vazhdon të mbetet forcë pozitive në mediat në gjuhën Shqipe, me një numër
prrej 105 stacioneve televizive dhe radiove, tetë gazeta ditore, 11 operatoë kallbovik dhe 50% e vendit
me mbulueshmeri dhe qasje në internet.
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Komisioni Evropian ne raportin e progresit, të fundit me radhë për Kosovën të vitit 2013, gjithashtu ka
gjetur shumë mangësi në adresimin e lirisë së shprehjes. “Legjislacioni që mbulon lirinë e shprehjes
është i ndarë në (plotësisht 14 ligje) dhe i padobishëm. Ligjet përfshijnë dhjetë institucione përgjegjëse
për këtë fushë. Implementimi i legjislacionit është i nevojshëm për të definuar saktësisht kufijtë dhe aktivitetet e këtyre institucioneve. Aktualisht, ekziston një përsëritje e përgjegjësive. Kososa nuk ka një
kornizë të ligjeve për mediat, duke lënë fushat kryesore për funksionimin e mediave të parregulluar.
Këtu përfshihen çështje sikur atuonomia e gazetarëve dhe redaktorëve, mbrojtja e standardeve profesionale të gazetarisë, e drejta për kundërshtim të vetëdijshëm për gazetarët dhe e drejta për kundërpërgjigje dhe korrigjim për qytetarët. Kërcënimet kundër gazetarëve dhe redaktorëve në vazhdimësi është
raportuar dhe gazetarët ende vazhdojnë të ballafaqohen me kërcënime politike dhe presione ”, potencon raporti i cili poashtu i referohet ndërhyrjes së politikës në emërimin e anëtarëve të Komisionit të
Pavarur të Mediave.
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Çfarë është duke bërë BE- ja për të ndihmuar?
Bashkimi Evropian e merr me shumë seriozitet çështjen e lirisë së shprehjes dhe mediat në Kosovë.
Përcjellë nga afër zhvillimet në këtë fushë dhe i përfshinë në raportet vjetore të progresit të Komisionit
Evropian. Komisioni dhe Parlamenti Evropian në vazhdimësi e ngrisin këtë çështje me përfaqësues dhe
zyrtarë institucional të Kosovës.
Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian janë gjithashtu në kontakt të rregullt me përfaqësuesit e
mediave dhe shoqatave të gazetarëve në Kosovë, për të adresuar shqetësimet e tyre. Përfaqësuesit e
mediave të Kosovës janë ftuar në dy konferenca të mëdha ndërkombëtare për të trajtuar gjendjen e
medias në procesin e zgjerimit të BE-së të quajtura “Speak up 2”. Bashkimi Evropian, edhe përkundër
njëfarë progresi, është i shqetësuar me gjendjen e lirisë së mediave në Kosovë, veçanërisht ndërhyrjes
politike dhe frikësimit të gazetarëve. Bashkimi Evropian gjithashtu ofron ndihmë financiare për disa
projekte për ti ndihmuar ata që të përmirësojnë organizimin dhe zhvillimin e këtij sektori. Ajo ofron
ndihmë edhe për të ndihmuar reformën e legjislacionit në këtë fushë.
Pasiqë liria e shprehjes dhe mediave konsiderohen si pjesë e kritereve politike në procesin e zgjerimit të
BE-së, zëri i Bashkimit Evropian dhe mesazhet e saj për qeverinë e Kosovës kanë pasur ndikim pozitiv;
janë marrë disa masa për të siguruar respektimin e këtij parimi themelor të BE-së.

Çfarë është duke bërë qeveria?
Qeveria ka treguar një angazhim të madhë për të siguruar se liria e medias dhe qasja të mbrohen në
Kosovë. Duke hequr artikujt 38 dhe 39 të draftit të kodit penal, qeveria është zotuar për të respektuar
këto vlera themelore. Përveç kësaj, qeveria mori vendim për të liruar mediat nga detyrimet tatimore,
sepse kjo do të sigurojë një qëndrueshmëri më të mirë financiare për këta operatorë mediatik në aspektin afatgjatë.
Qeveria mund të bëhet më transparent duke informuar rregullisht mediat rreth zhvillimeve politike,
përmirësimin e transparencës dhe qasjes në dokumente publike. Qeveria gjithashtu duhet të tregojë një
angazhim për të ndaluar ndërhyrjen politike në emërimin e anëtarëve të bordit, jo vetëm për Komisionin
e Pavarur të Mediave, por edhe për ndonjë organ tjetër të medias apo operatorëve.
Mandati për rregullimin e mediave është kryesisht përgjegjësi e Komisionit të Pavarur për Media (KPM).
KPM-ja ka në plan të zhvillojë kapacitetet e saj për ekzekutimin e mandatit të saj ligjor, krijimin e politikave të transmetimit dhe për të përmirësuar cilësinë e përmbajtjes së programit të bazuar në praktikat
evropiane. KPM-ja po përgatit gjithashtu për transmetimin dixhital dhe është duke përmirësuar shërbimet audio-vizuale të mediave.

Krahasimi me vendet e tjera kandidate dhe “kandidate potenciale",
si dhe me anëtarin më të ri, Kroacinë.
Liria e shprehjes dhe e mediave vazhdojnë të jenë një nga çështjet ku Bashkimi Evropian nuk është i
kënaqur me punën e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ndërhyrjet politike, frikësimet e redaktorëve dhe
gazetarëve, pronësia e paqartë e organeve të medias janë disa nga çështjet e shqetësimeve të mëdha.
Situata në Kroaci është më e mirë se sa në shtetet e tjera të rajonit dhe kjo është arritur pasi BE-ja e
konsideroi këtë një nga prioritetet që ky vend kishte për të përmbushur si kusht për të përfunduar bisedimet e pranimit.
Komisioni ka vendosur prioritet lirinë e shprehjes dhe medias në procesin e pranimit në BE të Ballkanit
Perëndimor, edhe nëpërmjet ndihmës financiare dhe teknike. Në qershor 2013, Komisioni së bashku me
Parlamentin Evropian mbajtën një konferencë "Speak Up 2", e cila solli së bashku me qindra përsona,
kryesisht aktorë kryesorë të mediave, shoqërisë civile dhe autoriteteve vendore.

Një nga përfundimet e konferencës " Speak Up 2", ishte si në vijim. "Vendet e zgjerimit karakterizohen
në shumicën e rasteve nga peisazhet e medias pluraliste. Megjithatë, duhet të adresohen urgjentisht një
numër i sfidave të rëndësishme. Rastet e dhunës dhe frikësimit kundër gazetarëve janë një problem i
vazhdueshëm, duke çuar në vetë-cenzurim. Autoritetet duhet të shtojnë përpjekjet e tyre për të hetuar
raste të reja dhe raste të mëhershme dhe të sigurojnë që sanksione parandaluese të zbatohen ndaj
autorëve ”.
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Një nga çështjet që BE- ja këmbënguli në rajon ishte të dekriminalizojnë shpifjen. Ky është rast në të
gjitha vendet e rajonit dhe konsiderohet një hap i madh drejt mbrojtjes për gazetarinë e lirë dhe kritike në
Evropën Juglindore. Megjithatë, ndjekjet penale të gazetarëve vazhdojnë. Ekziston nevoja për zhvillimin
dhe trajnimin e gjyqësorit për të parandaluar abuzimin e pushtetit. Ndërhyrja politike në lirinë e medias
mbetet një shqetësim serioz. Më shumë përpjekje nevojiten për të siguruar pavarësinë politike dhe financiare të transmetuesve të shërbimit publik në Ballkanin Perëndimor.

Fakte dhe Shifra të Dobishme

AFËR QËNDRUESHMËRISË

SISTEM I PËRZIER PËR
PAQËNDRUESHËMËRI
E PAQËNDRUESHME,
KUNDËR LIRISË SË SHTYPIT

QËNDRUESHMËRIA

I QËNDRUESHËM

Figura 1: Indeksi i Qëndrueshmërisë së Mediave, metodologjia e notimit: e Paqëndrueshme, Kundër
Lirisë së shtypit (0-1); Sistemi i përzier për paqëndrueshëmëri (1-2); Afër Qëndrueshmërisë (2-3); dhe i
qëndrueshëm (3-4).

FJALA E LIRË

GAZETARIA PROFESIONALE PLURALIZMI I BURIMEVE TË LAJMEVE MENAXHIMI I BIZNESIT

INSTITUCIONET MBËSHTETËSE

OBJEKTIVAT

Burimi 1: IREX (2013) Indeksi i Qëndrueshmërisë së Mediave, Kosovë
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VËREJTJE RRETH PËRGJEGJËSISË
Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Ministrisë së Integrimit Evropian.
Megjithatë, përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo Qeverisë së Kosovës.
Informacionet e sakta deri në maj 2014.

Hyrje
"Të Bashkuar në Diversitet" është një nga sloganet më të njohura të BE-së. Kjo pasqyron faktin se evropianët janë të bashkuar për të punuar së bashku në interes të përbashkët , për paqe dhe prosperitet,
duke respektuar kulturat e ndryshme, traditat dhe gjuhët në një Evropë të bashkuar njëkohësisht të ndryshme. BE-ja është krenare për këtë aset pozitiv në të gjithë kontinentin. "Të Bashkuar në Diversitet" i
referohet jo vetëm për nevojën e respektimit të dallimeve, dhe jo vetëm mes shteteve anëtare, por edhe
në mes të pakicave brenda tyre.
Derisa të gjitha shtetet anëtare të BE-së, dhe atyre që dëshirojnë ti bashkohen BE-së, ndajnë parimet e
mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të pakicave, disa prej këtyre të drejtave janë të rregulluara në
mënyra të ndryshme në shtete të ndryshme anëtare . Kjo vlen kryesisht për përdorimin e gjuhëve të
pakicave. BE-ja kërkon nga Shtetet Anëtare të promovojnë multikulturalizmin, shumëgjuhësinë dhe për
ti dhënë të drejtën maksimale grupeve të pakicave, mirëpo kjo është e rregulluar me ligjet kombëtare.

Ligjet
Në vitet e fundit, BE-ja është fokusuar veçanërisht në mbrojtjen dhe promovimin jo vetëm të të drejtave
të grupeve të pakicave etnike, por edhe të grupeve me orientim të ndryshëm seksual, të tilla si të lesbikeve, homoseksualëve, bi-seksualëve, trans-seksualëve dhe ndër-seksualëve të njëjtë (të njohur si
LGBTI) komunitetit. Respektimi i këtyre të drejtave është një nga standardet dhe kushtëzimet që
aspiruesit dhe vendet kandidate duhet të plotësojnë para anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Si është kjo relevante për Kosovën?
Politikat e BE-së për mbrojtjen e pakicave dhe të mosdiskriminimit janë drejtpërdrejt të zbatueshme në
Kosovë. Vendet që kërkojnë anëtarësimin në BE janë të nevojshme për të përshtatur legjislacionin që
ndalon diskriminimin për shkak të origjinës etnike dhe të caktojë një organ të pavarur për të ndihmuar
mbështetjen e njerëzve të cilët janë subjekt i diskriminimit. Kushtet e BE-së për mbrojtjen e minoriteteve
nuk janë vetëm një paketë rregullash që duhet të miratohen në legjislacionin e brendshëm, por është
zhvillimi sipas rrethanave dhe problemeve të pakicave të çdo vendi. BE-ja ofron udhëzime dhe përcakton objektivat që vendet duhet të përmbushin, ndërsa fushat kryesore për përfshirjen e minoriteteve të
tilla si arsimi, punësimi apo kujdesi shëndetësor mbeten përgjegjësi e shtetit përkatës.

Çfarë është duke bërë BE-ja pët të mbështetur procesin?
Bashkimi Evropian po e mbështet Kosovën në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicave në
disa mënyra, duke përfshirë mbështetje teknike, përkrahjen politike , dhe ndihmën financiare.
BE dhe aktorët tjerë ndërkombëtarë kanë investuar fonde në masë të gjerë dhe kapitalit mbi më shumë
se dhjetë vite për të siguruar që grupet e ndryshme etnike në Ballkan të punojnë së bashku për paqe të
qëndrueshme. Vendet e Ballkanit kanë një nivel të lartë të diversitetit etnik dhe shumë hartues të politikave do të pajtoheshin se menaxhimi i çështjeve të minoriteteve është kritik në parandalimin e konfliktit
të mundshëm në shoqëri. Politikat janë të destinuara për të trajtuar problemet si ksenofobia, paragjykimi
dhe diskriminim i çfarëdo lloji. Minoritetet shpesh janë të pafavorizuara dhe të pambrojtura. Për këtë
arsye janë të nevojshme masa të veçanta për tu siguruar që ata gëzojnë të drejta të barabarta me
anëtarët e tjerë të shoqërisë.

Mbrojtja e minoriteteve është gjithashtu çelësi për stabilitet demokratik, duke hapur rrugë për zhvillim
ekonomik dhe integrimin e grupeve të ndryshme në zhvillimin e shoqërisë. Duke shkuar përpara drejt
BE-së, Kosova nevojitet të përcaktohet se pakicat duhet të trajtohen si një vlerë, dhe jo si një dobësi e
shtetit. Sigurimi i pjesëmarrjes së pakicave në jetën e përditshme publike ngirtë nivelin e tolerancës së
ndërsjellë dhe, mirëkuptimit. Gjithashtu ruan dhe kultivon diversitetin e identitetit, kulturës, ushqimit dhe
sferave të tjera të jetës.
BE-ja ka ndihmuar në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, si dhe procesin e integrimit të pakicës
serbe nga Veriu në shoqërinë e Kosovës. BE-ja po i kërkon Kosovës që të bëjë më shumë në mbrojtjen
e të drejtave të pakicave, nëpërmjet raporteve nga Komisioni Evropian dhe në Rezolutat e Parlamentit
Evropian. Masat përfshijnë kthimin dhe integrimin e pjesëtarëve të komunitetit serb, por edhe mbrojtjen
e të drejtave të komunitetit rom dhe pakicave tjera. BE-ja është veçanërisht e interesuar që Kosova të
siguron mbrojtjen e komunitetit LGBTI. Ky është një kusht për rrugën e Kosovës drejt BE-së dhe
gjithashtu në dialogun për liberalizimin e vizave.

Cila është situata aktuale në Kosovë?
Për më shumë se dhjetë vite pas luftës, Qeveria e Kosovës ka treguar një përkushtim të madh për të
mbrojtur të drejtat e të gjitha pakicave që jetojnë në Kosovë, dhe duke i inkurajuar që të marrin pjesë në
jetën publike. Zbatimi i Planit të Ahtisaarit, një propozim për zgjidhjen e statusit që mbulojnë një gamë të
gjerë çështjesh që lidhen me procesin e statusit të Kosovës dhe shpalljes së pavarësisë së Kosovës në
vitin 2008, ishin hapa të rëndësishëm drejt ndërtimit të një vendi paqësor, të qëndrueshëm dhe shumë
etnik. Pakicat në Kosovë janë të përfaqësuara në të gjitha degët e shtetit, duke siguruar një mbrojtje të
të drejtave të pakicave në të gjitha aspektet e jetës politike dhe ekonomike .
Aktualisht, Kushtetuta e Kosovës garanton njëzet vende për komunitetet pakicë në Kuvendin Kombëtar,
e cila u mundëson atyre që të bëhen pjesë qendrore e procesit të vendimmarrjes. Pakicat janë edhe aktualisht pjesë e koalicionit Qeveritar, në nivel qëndrorë. Katër ministri udhëhiqen nga përfaqësues të
pakicave, përkatësisht të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Administratës Publike, Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Ministrisë për Komunitete dhe Kthim.
Përfaqësimi i pakicave është gjithashtu e kënaqshëm në nivelin lokal pasiqë ata janë në gjendje për të
zgjedhur kryetarët e tyre, strukturën e tyre të qeverisjes, dhe të organizojnë jetën e tyre politike. Në zgjedhjet e fundit lokale, 11 nga 38 komunat kanë zgjedhur kryetarët e Komunave nga subjektet politike të
pakicave, nga të cilat 10 janë serb dhe 1 turk. Çdo institucion i Kosovës me ligj i është caktuar për një
kuotë të përfaqësimit të komuniteteve jo-shumicë në shërbimin civil.
Përfshirja e minoriteteve në Kosovë është pjesërisht e lidhur me marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë dhe bisedimet e përkrahura nga BE-ja që janë ende duke vazhduar. Të dyja vendet kanë arritur
një sërë marrëveshjesh në fusha teknike të tilla si zonat kadastrale, menaxhimi i kufijve dhe liria e
lëvizjes. Më 19 prill 2013 ata kanë arritur edhe një marrëveshje kornizë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre.
Pavarësisht këtyre arritjeve, zbatimi i këtyre marrëveshjeve mbetet larg nga e dëshiruara. Ka ende probleme në integrimin e minoriteteve, veçanërisht në pjesën veriore të Kosovës. Perceptimi i lirisë së lëvizjes
mbetet i ulët dhe ka vështirësi në regjistrimin e minoriteteve në regjistrin civil, qëndror. Sistemi paralel i
arsimit, me të cilin nxënësit shqiptarë mësojnë në gjuhën shqipe nga planprogrami shqiptar dhe studentët
serbë mësojnë në gjuhën serbe nga Kurrikulumi i serbisë, mbetet burim i paragjykimeve dhe keqkuptimit.
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Kosova nuk është vendi i vetëm që përballet me problemin e integrimit të pakicave. Në të vërtetë të gjitha
vendet e rajonit dhe madje edhe disa vende anëtare të BE-së ballafaqohen me këto sfida. Megjithatë,
është me rëndësi kritike që këto çështje të adresohen në mënyrë që të krijohet paqe e qëndrueshme në
rajon, dhe zhvillim i një shteti demokratik dhe multi - etnik.
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KIPRED (2013) The implementation of agreements of political dialogue.

Krahasimi me vendet e tjera kandidate dhe “kandidate potenciale",
si dhe me anëtarin më të ri, Kroacinë.
Mbrojtja e minoriteteve është një çështje e ndjeshme dhe e rëndësishme në të gjitha vendet e
ish-Jugosllavisë për shkak të trashëgimisë së luftëave dhe të një kulture të gjatë të padrejtësive sociale.
Shumë vende kishin një problem serioz me kthimin e refugjatëve dhe personave të zhvendosur, në
shumicën e rasteve problemi ishte me kthimin e pakicave. Disa vende ende kanë këtë problem. Kroacia,
tashmë anëtare e BE-së, ka arritur progresin më të madh në këtë drejtim, por ka ende disa çështje që
lidhen me të drejtat e pronësisë të atyre që u larguan nga vendi gjatë luftës .
Me ndihmën e BE-së bashkëpunimi mes vendeve të rajonit për të zgjidhur çështjen e kthimit të
minoriteteve është më i madh. Kroacia është vendi më i avancuar në mbrojtjen e të drejtave të grupeve
të pakicave të rrezikuara siç është komuniteti LGBTI. BE-ja i kërkon Serbisë që të bëjë akoma më shumë
për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve që jetojnë si pakicë në luginën e Preshevës, Hungarezëve në
Vojvodinë, Rumunëve, Bullgarëve dhe pakicave tjera etnike.
BE-ja njeh përparimin që të gjitha vendet e rajonit janë duke e bërë në mbrojtjen e minoriteteve. Është e
kënaqur me ekzistencën e vullnetit politik midis autoriteteve në këto vende, por insiston se duhet të ketë
përpjekje të vazhdueshme për të siguruar që ky proces të mbetet i pakthyeshëm.
Në Raportin e Progresit, të fundit me radhë, Komisioni Evropian ka dërguar mesazhe të qarta te ato
vende se çfarë pret nga ta. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë duhet të ndërmarrin
reforma të mëtejshme për të siguruar që parimet e lirisë së shprehjes dhe mbrojtjen e të drejtave të
pjesëtarëve të pakicave, duke përfshirë romët, të respektohen në praktikë, e jo vetëm të mbeten në ligj.
Masa më të fuqishme janë të nevojshme për të mbrojtur grupet e tjera të rrezikuara nga diskriminimi, në
veçanti për shkak të orientimit seksual.
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Studimi i fizibilitetit të BE-së 2012
Të sigurohet ekzistenca e një organi për të mundësuar konsultim të drejtpërdrejtë në promovimin dhe
mbrojtjen e trashëgimisë fetare e kulturore me komunitetet fetare, sidomos Kishës Serbe Ortodokse.
Krijimi i kushteve për serbët e Kosovës që të ndjehen pjesë e të ardhmes së Kosovës dhe krijimi I
kushteve për kthimin e përsonave të cilët dëshirojnë të kthehen.
Vazhdim i implementimit të decentralizimit, veçanërisht në komunat e reja.
Vazhdim i alokimit të buxhetit, stafit dhe lokaleve për Zyrën e Komisionerit të Gjuhëve.
Zbatim i legjislacionit në lidhje me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe të Kishës Ortodokse Serbe.
Heto dhe ndjek penalisht çdo sulm fizik të motivuara nga përkatësia etnike ose fetare dhe sjellë autorët
para drejtësisë.
Progres në zbatimin e strategjisë dhe planit të veprimit për Romët, Ashkalitë dhe Egjiptianët, duke
përfshirë edhe nëpërmjet ndarjes së burimeve të nevojshme.
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Fakte dhe shifra të dobishme
Figura 1: Kosova ka forcuar ndjeshëm kuadrin ligjor dhe institucional
Struktura Ligjore e Kosovës

Struktura Institucionale

Kushtetuta e Kosovës

Këshilli Konsultativ për Komunitete

Ligji për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave
të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Kosovë

Zyra për Çështje të Komuniteteve

Ligji për përdorimin e gjuhëve

Zyra e Komisionerit të gjuhëve

Ligji Kundër Diskriminimit

Zyra Këshillëdhënëse për Qeverisje të Mirë, të Drejtat
e Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Çështje Gjinore

Ligji për Vetëqeverisjen Lokale

Ministria për Komunitete dhe Kthim
Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e
Komuniteteve dhe Kthim (CRICR)
- Kuvendi i Kosovës
Avokati i Popullit

Figura 2: Tabela e mëposhtme tregon ndryshimin në përfaqësim ndërmjet institucioneve qëndrore dhe
lokale. Komunat kanë një përqindje më të madhe të nëpunësve civilë jo-shumicë në nivel të përgjithshëm
të fuqisë së tyre punëtore.
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Lloji

Institucionet e
nivelit qëndror
(përfshirë NPP-të)

Numri i përgjithshëm i
shërbyesve civilë/të
punësuarve

Numri i shërbyesve civilë
jo-shumicë/të punësuarve

Përqindja e shërbyesve
civilë jo-shumicë/të
punësuarve

22,103

1,033

4.7%

Institucionet e
nivelit qëndror

11,707

830

7.1%

Institucionet e
nivelit lokal

6,107

539

8.8%

(përjashtuar NPP-të)
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ADMINISTRATA PUBLIKE

An EU funded project managed by the European Union Office in Kosovo

Ministria e Integrimit Evropian
Ministarstvo za Evropske Integracije
Ministry of European Integration

VËREJTJE RRETH PËRGJEGJËSISË
Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Ministrisë së Integrimit Evropian.
Megjithatë, përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo Qeverisë së Kosovës.
Informacionet e sakta deri në maj 2014.

Hyrje
Administrata publike është një fushë kyçe shtetërore në nivel të BE-së dhe shteteve anëtare, duke
siguruar që qytetarëve të BE- së janë duke ju ofruar standarde dinjitoze dhe ligje, mirë të administruara
dhe të zbatuara. Gjersa BE-ja ka administratën e saj duke punuar brenda shtresave të ndryshme institucionale, administrimi i mirë mbetet në duart e Shteteve Anëtare, individualishtë. Për më tepër, Shtetet
Anëtare të BE- së historikisht kanë aplikuar sisteme të ndryshme të qeverisjes publike, duke krijuar një
grup të ndryshëm të praktikave të administratës publike. Për këtë arsye, në masë të madhe ka qenë në
duar të shteteve anëtare të BE- së për të vendosur mbi strukturat e tyre administrative dhe formave të
bashkëpunimit ndërmjet departamenteve.
Aktualisht, nuk ka acquis communautaire ( ose legjislacion të BE-së ) që parashtron standartet e administratës publike për Shtetet Anëtare të BE- së. Disa zona të administratës publike mund të jenë prekur
nga legjislacioni i BE-së, megjithatë, jo në të njëjtën masë si aplikohet për sektorë të tillë si bujqësia,
tregtia dhe mjedisi. Reforma e Administratës Publike është pjesë e kritereve politike të Kopenhagenit
që theksojnë nevojën e vendeve kandidate që institucionet të garantojnë demokracinë, shtetin e së
drejtës, të drejtat e njeriut dhe respektimin dhe mbrojtjen e pakicave, si dhe aftësinë për të marrë
përsipër detyrimet e anëtarësimit dhe kapaciteti administrative për të aplikuar dhe zbatuar në mënyrë
efektive acquis- në. Në të njëjtën kohë, që nga takimi i Këshillit Evropian në Madrid , më 1995,
"përshtatja e strukturave administrative" në vendet kandidate është identifikuar si një parakusht për
zbatimin efektiv të legjislacionit të BE-së.
1
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Ka disa iniciativa që promovojnë reformën e administratës publike në nivel të BE-së. Për shembull, në
vjeshtë të vitit 2013, Komisioni Evropian filloi një iniciativë për promovimin e reformimit të administratës
për të nxitur rritjen ekonomike. Në kohën e krizës së vazhdueshme ekonomike në disa prej vendeve
anëtare, Komisioni paralajmëroi se administrata publike jo efikase mbetet një nga pengesat kryesore për
konkurrencën industriale dhe rritjen ekonomike në shumë prej këtyre shteteve anëtare. Komisioni e ka
bërë reformën e administratës publike në këto dy vitet e fundit si, një nga pesë prioritetet e saja më të
larta ekonomike, me qëllim të ngritjes së një debati se si ta bëjë administratën publike më të efektshme
dhe transparente në të gjithë Evropën.
Historikisht, vendet anëtare të BE janë mësuar që të respektojnë disa parime të administratës publike.
Parimet përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në:
Besueshmëria dhe parashikueshmëria (referuar edhe si siguri ligjore dhe sigurim juridik) parime thelbësore si përpjekje për të zhdukur çdo arbitraritet të mundshëm në kryerjen e punëve
publike;
Transparenca dhe orientimi-qytetar vendosjen e shërbimeve të orientuara drejt qytetarëve për të
ofruar shërbime cilësore;
Çiltërsia - duke qenë të dobishëm për individët dhe bizneset, duke menaxhuar fondet publike në
mënyrë transparente, dhe që ofron qasje në dokumentet publike;
Përgjegjshmëria - duke marrë përgjegjësinë për veprimet e ndërmarra në kryerjen e përgjegjësive
të tyre;
Efikasiteti dhe efektiviteti - përmbushjen e kërkesave të qytetarëve dhe duke ofruar rezultatet e
kërkuara në mënyrë efektive dhe me kohë.
Si pasojë, vendet që kërkojnë anëtarësimin në BE me seriozitetin më të madhë duhet të marrin këto
parime në konsideratë. Edhe pse këto parime nuk janë të parapara në acquis communautaire, janë
parime të përbashkëta që shërbejnë si një udhëzues për Reformën e Administratës Publike për vendet
aspiruese për të bërë më të përafërta me standardet e BE- së. BE-ja ju ndihmon këtyre vendeve për të
arritur këtë nivel të standardeve përmes programeve të ndryshme të bashkëpunimit dhe nëpërmjet
përkrahjes nga fondet e para-anëtarësimit.
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PRESIDENCY CONCLUSIONS Copenhagen European Council - 21-22 June 1993 http://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop_en.pdf
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MADRID EUROPEAN COUNCIL 15 and 16 DECEMBER 1995 PRESIDENCY CONCLUSIONS http://www.europarl.europa.eu/summits/mad1_en.htm

Si është kjo relevante për Kosovën?
Si shtet që aspiron integrimin ne BE, Kosova duhet të vazhdoj implementimin e reformës në administratë
publike në mënyrë që të përmbushë parimet e përbashkëta përkatëse. Kjo do të afroj Kosovën më pranë
BE- së, si dhe do të përmirësoj kualitetin e shërbimeve që ofron administrata publike për qytetarët dhe
bizneset në Kosovë. Një administratë efektive është vitale për suksesin politik dhe ekonomik të një
vendi. Qytetarët, bizneset, organizatat dhe palët tjera të interesit komunikojnë me shtetin nëpërmjet
administratës publike. Qytetarëve ju nevojiten gjëra sikur dokumentet identifikuese, dokumente
pronësore, procedimin e ligjeve dhe shërbimeve tjera të nevojshme. Njëkohësisht, bizneset dhe organizatat nevojitet të regjistrohen, të pranojnë leje të operimit, paguajnë tatime, dhe pranojnë informata për
mundësi të prokurimit dhe procedura gjyqësore.
Informata nevojitet të qarkulloj rrjedhshëm nga administrata publike tek palët e interesuara në vazhdimësi dhe në mënyrë efektive. Në mungesë të bashkëveprimit efektiv, qytetarët, bizneset dhe organizatat nuk mund të operojnë me sukses. Kjo mund të prodhoj një efekt të pafavorshëm në atë që është mjaft
e nevojshme, e që janë, investimet e huaja. Reforma në administratën publike nevojitet si në nivelin lokal,
poashtu edhe në nivelin qëndrorë, në mënyrë që të ketë ndikim pozitiv në të gjitha sferat e jetës. Administrata publike, efektive, përkatësisht është e rëndësishme në shtete si Kosova, ku shërbimet vitale si
Komunikimi, transporti, arsimi dhe shëndetësia, të gjitha realizohen nga institucionet shtetërore.

Cila është gjendja aktuale?
Reformat në administratën publike mbeten një nga sfidat qendrore për Kosovën në vitet në vijim, dhe
është bërë prioritet qeveritarë implementimi i reformave si në nivel qëndrorë ashtu edhe nivel lokal.
Çdo vit, Raporti i Progresit i BE- së thekson nevojën për të përmirësuar administratën publike, pra kjo
fushë ëshë në vëmendje të qeverisë dhe palëve tjera të interesit. Kosova ka arritur progres të dukshëm
që nga periudha e hershme e pasluftës. Në të kaluarën nevojiteshin muaj të tërë për tu paisur më dokumente nga administrata, por tani këto shërbime janë përmirësuar dhe pritjet e gjata janë zvogëluar
dukshëm. Institucionet janë më transparente në punën e tyre dhe ato ofrojnë shumë nga shërbimet në
mënyrë elektronike, që renditet edhe në progresin e arritur drejt qeverisjes elektronike. Procesi i regjistrimit të bizneseve është thjeshtësuar, me barriera burokratike të zvogëluara.
Kuvendi i Kosovës dhe qeveria kanë punuar në një mori të ligjeve përfshirë edhe ligjin për shërbimin civil,
në pagat e shërbyesve civil dhe administratës shtetërore, si dhe akteve nënligjore që rregullojnë strukturën e institucioneve shtetërore, procedurave të rekrutimit dhe kompensimeve për shërbyesit civil.
Kosova gjithashtu ka përmbushur prioritetet afatshkurta të identifikuara në studimin e fizibilitetit. Këto
janë kryesisht të lidhura me legjislacionin sekondarë në pagat për institucionet mbikëqyrëse si Avokati i
Popullit, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Shërbimit Civil, dhe Komisioni i Pavarur i Mediave. Auditori i
Përgjithshëm është duke luajtur gjithashtu një rol më aktiv në auditimin dhe llogaridhënjen e qeverisë.
Një plan strategjik i veprimit për administratën publike poashtu është zhvilluar, i cili përfshinë fusha kryesore strategjike (shih tabelën më poshtë) të cilat Kosova angazhohet për të reformuar. Institucioni
përgjegjës për zbatimin e këtyre reformave është Ministria e Administratës Publike (MAP), edhe pse
bashkëpunimi dhe përpjekje kërkohet nga të gjitha strukturat shtetërore. Instituti Kosovarë për Administratë Publike (IKAP), brenda MAP- it, vazhdon të luajë një rol kyç në trajnimin e shërbyesve civil në nivel
qëndror dhe lokal, me qëllim të përmirësimit të kapaciteteve dhe performancës së tyre. Për më tepër,
duke pasur parasyshë rëndësinë e veçantë të RAP-it në kuadër të zbatimit të MSA-së, duhet përmendur
se Qeveria e Kosovës ka filluar një dialog me BE-në për çështjet e Reformës së Administratës Publike;
takimet dy herë në vit dhe zotimet për zbatimin e detyrimeve që dalin nga këto takime të strukturuara, në
mënyrë efikase dhe me kohë.

Përkundër këtyre përpjekjeve, Kosova duhet
bërë më shumë në mënyrë që të përmbushë
parimet e BE- së për administratë publike.
Institucionet e Kosovës duhet ofruar shërbime
kualitative në vazhdimësi, të menaxhojnë fondet
publike me transparencë, të marrin përgjëgjësi
ligjore pëe veprimet e tyre, dhe të plotësojnë
kërkesat e qytetarëve në mënyrë efikase dhe
me kohë. Si Komisioni Evropian dhe Parlamenti
Evropian kanë raportuar disa herë me radhë,
Kosova ka bërë pak përparim në këtë drejtim.
Besimi në institucionet publike është shumë i
ulët, me perceptimin në rritje se korrupsioni
është i përhapur . Ka ndërhyrje të konsiderueshme politike në rekrutimin dhe emërimin e
punonjësve publikë. Në përgjithësi kjo vazhdon
pa ndonjë përpjekje serioze për ti bërë autorët
përgjegjës apo të dënueshëm.
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FUSHAT STRATEGJIKE 2010-2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Menaxhimi i Politikave
Hartimi legjislativ
Etika dhe Transparenca
Komunikimi, pjesëmarrja e qytetarëve
Planifikimi buxhetor
Ekzekutimit buxhetor
Kontrolli i brendshëm dhe auditimi
Prokurimi publik
Organizimi i Administratës Publike
Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe zhvillimi
Racionalizimi i proceseve administrative elektronike
(e-qeverisja)
12. Qeveria elektronike (e-Qeverisja).

Çfarë është duke bërë BE-ja për të mbështetur këtë?
Aktualisht, BE-ja vazhdon të ofrojë asistencë teknike për përmirësimin e Administratës Publike përmes
Instrumentit të Para - Anëtarësimit (IPA). Programi i BE-së ndihmon qeverinë e Kosovës në ndërtimin e
institucioneve, si dhe në forcimin e planifikimit dhe politikës koordinues. Ajo mbështet ministritë në zhvillimin e dokumenteve të planifikimit strategjik dhe shfrytëzimin e tyre si burim kryesor i planeve të politikave dhe buxheteve. BE-ja gjithashtu mbështet koordinimin ndërmjet ministrive në zbatimin e reformës
në administratën publike.
Që nga viti 2004, BE-ja ka mbështetur Administratës Publike nëpërmjet Bursave për Profesionistët e
Rinjë, një projekt ky që synon të mbështes zhvillimin e shërbimit civil duke ofruar mundësi studimi për
studentët e rinj të interesuar për të punuar në sektorin publik. Mbi 240 studentëve u është dhënë mundësia për të studiuar në universitetet e BE-së, me kushtin që të kthehen për të punuar dhe për të kontribuar
për sektorin publik të Kosovës.
BE-ja është duke punuar për të adresuar dobësitë e organeve kryesore përgjegjëse për trajnimin e nëpunësive civil dhe së bashku me MAP të mbështetë Institutin e Kosovës për Administratë Publike në ndërtimin e një objekti të ri trajnimi për zyrtarët e Institucioneve qendrore dhe atyre lokale, ku trajnimi i nëpunësve civilë duhet të organizohet.
Edhe një pjesë tjetër e programeve të BE-së ka për qëllim zhvillimin e aftësinë të zyrtarëve në nivel
qendror dhe lokal për të programuar dhe në të ardhmen për të menaxhuar fondet IPA- s. Trajnime dhe
këshilla janë organizuar për të siguruar që këto fonde të menaxhohen në pajtim me rregulloret e BE-së.
Për më tepër, BE-ja punon me Kuvendin e Kosovës për të mbështetur reformimin e administratës për të
siguruar forcimin e rolit mbikëqyrës të parlamentit.
BE-ja monitoron progresin e Kosovës në këtë fushë, dhe përfshin këto rezultate në raportet vjetore të
progresit të Komisionit Evropian dhe në rezolutat e Parlamentit Evropian. BE-ja ka themeluar edhe
Partneritetin Evropian me Qeverinë e Kosovës, një partneritet që mbështet fushat kyçe të administratës
publike, të identifikuara si të nevojshme për reformën.
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Disa rekomandime nga Raporti i Progresit të 2013:
Ndarje shtesë e burimeve njerëzore dhe buxhetore për zbatimin e strategjisë dhe planit të veprimit.
Rregulloni aktivitetet e reformës së administratës publike në përputhje me burimet e disponueshme.
Filloni vlerësimin e rregullt të shërbyesve civil, administroni me format e vlerësimit.
Hartoni legjislacion të ri për rregullimin e pagave të zyrtarëve të lartë, dhe reformoni sistemin e pagave në sektorët e shëndetësisë dhe arsimit.
Ngriteni përfaqësimin e pakicave në shërbimin civil.

Krahasimi me vendet e tjera kandidate dhe “kandidatet potenciale",
si dhe me anëtarin më të ri, Kroacinë.
Edhepse shumë vende të Ballkanit Perëndimorë kanë avancuar më shumë se Kosova në procesin e
integrimit në BE, shumë nga ta ballafaqohen me vështirësi në reformën e administratës publike.
Megjithatë, këto ndryshojnë, shtetet si Serbia dhe IRJM kanë pasur suksese më të mëdha se tjerat, dhe
Shqipëria dhe Bosne Hercegovina që kanë mbetur mbrapa me procesin e reformës. Përshtypja e
përgjithshme nga raportet e progresit që përgatiten në baza vjetore për secilin shtet individualisht, është
se të gjitha këto vende kanë shumë më tepër punë për të bërë, në mënyrë që ta bëjnë funksionin e tyre
në administratën publike më efektive dhe më afër arritjes së standardeve evropiane.
Për më shumë se dhjetë vite, BE-ja, përmes fondeve të ndryshme dhe programeve, ka ndihmuar këto
vende për të reformuar administratat e tyre. Bashkëpunimi në këtë është edhe pjesë e Marrëveshjes së
Stabilizim Asocimit me qëllim të sigurimit të zhvillimit të një administrate publike efikase dhe të
përgjegjshme. Kjo, më së shumti është mbështetje për zbatimit e sundimit të ligjit, funksionimin adekuat
i institucioneve shtetërore për të mirën e të gjithë popullsisë së këtyre vendeve, dhe duke siguruar një
zhvillim të përmirësuar dhe të qëndrueshëm të marrëdhënieve me BE-në.
Bashkëpunimi përqendrohet kryesisht në ndërtimin e institucioneve, duke përfshirë zhvillimin dhe
zbatimin e procedurave transparente dhe të paanshme të rekrutimit, menaxhim i burimeve njerëzore,
zhvillimin e karrierës për nëpunësit publik, trajnimin e vazhdueshëm dhe promovimin e etikës në administratën publike.
Si shtet anëtar i ri i BE-së, Kroacia ja arriti të kryej një masë të konsiderueshme të reformës në administratën publike, duke e bërë atë më transparente dhe më të pavarur nga ndikimet politike. Me disa raste
duke e ndjekur penalisht korrupsionin në nivel të lartë (veçanërisht raste që lidhen me prokurimin publik)
Kroacia vazhdon të konsiderohet nga BE-ja si një shembull i mirë për vendet kandidate dhe vendet
potencialisht kandidate të rajonit. Administrata kroate tani është në gjendje për të nxjerrë të gjitha dokumentet në përputhje me standardet e BE- së dhe për të siguruar se ligjet e BE-së janë duke u zbatuar në
të gjitha fushat. Por Kroacia ende përballet me sfida, njëjtë si shumë shtete të tjera anëtare të BE-së, në
bërjen e administratës së saj më miqësore ndaj bizneseve. Vazhdojnë të qëndrojnë shumë procedura të
ngarkuara administrative në vend në Kroaci dhe, kjo ndikon në rrjedhën e tërheqjes së Investimeve të
Huaja Direkte.
Në përgjithësi, administrata publike jo e efektshme mbetet një nga pengesat kryesore në këto vende për
konkurrencën industriale dhe rritjen ekonomike.

Fakte dhe Shifra të dobishme
Gjetjet kyçe nga UNODC: Korrupsioni dhe Krimi i biznesit në Kosovë 2013
Përfaqësuesit e biznesit në Kosovë radhisin korrupsionin si pengesën më të madhe për të bërë
biznes.
Nga të gjitha bizneset e anketuara që kishin pasur kontakt me një zyrtar publik në 12 muajt përpara
anketës 3.2 për qind e tyre i kishin paguar ryshfet një zyrtari publik.
Bizneset rryshfet-paguese paguajnë një mesatare prej 7.7 ryshfet në vit, ose rreth ryshfet pothuajse
çdo shtatë javë.
Bizneset kanë cituar arsyet më të zakonshme për çfarë kanë paguar ryshfet, e që “të përshpejtojë
procedurat e lidhura me biznesin” (28.4 për qind e të gjithë ryshfetit), “për të pranuar trajtim më të mirë
ose informacion” (14.7 për qind) dhe “për ta bërë të mundshëm finalizimin e një procedure” (13.1 për
qind). Në të njëjtën kohë, pothuajse një e katërta (23.9 për qind) e ryshfete të paguara nuk i shërbyen
asnjë qëllimi të menjëhershëm, duke sugjeruar se këto janë “karramele” që ju ipen zyrtarëve publik “për tu afruar” me ta për të ardhmen.
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VËREJTJE RRETH PËRGJEGJËSISË
Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Ministrisë së Integrimit Evropian.
Megjithatë, përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo Qeverisë së Kosovës.
Informacionet e sakta deri në maj 2014.

Hyrje
Nësë ndonjëher keni dashur të dini se cfarë lidhë së bashku Bashkimin Evropian dhe Shtetet Anëtare të
sajë, merr në konsideratë Sundimin e Ligjit dhe si e mbanë së bashku të gjithë projektin si Bashkimi
Evropian. Pa sundimin e ligjit i gjithë ndërtimi do të shpërmbëhej. Nga përspektiva e Bashkimit
Evropian,”Sundimi i Ligjit” do të thotë sistem:
Ku ligjet miratohen dhe zbatohen me respektimin e të drejtave themelore
Në të cilin asnjë qeveri, zyrtar publik ose kompani nuk është mbi ligjin
Një sistem në të cilin të gjithë janë të barabartë para ligjit
I cili garanton drejtësi përmes një gjyqësori të pavarur dhe të paanshëm
Ku shtetet anëtare janë të detyruara të jenë në përputhje me ligjet, rregullat dhe parimet që ata janë
pajtuar me traktatet e BE-së

Ligji i BE- së:
Ligjet e BE-së janë të njohur si acquis communautaire e BE-së.
Acquis communautaire është e ndarë në fusha të ndryshme të politikës, secili i njohur si një kapitull,
janë 33 kapituj të acquis communautaire.
Dy kapituj të acquis communautaire të cilat janë në funskion për ti ndihmuar vendet gjatë zhvillimit
të shoqërisë që është e bazuar në Sundim të Ligjit, është “Kapitulli 23”; Gjyqësori dhe të drejtat
themelore që mbulon kryesisht gjyqësorin, luftën kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore të
qytetarëve, dhe “Kapitulli 24”: Liria e Drejtësisë dhe Sigurisë e cila mbulon luftën kundër krimit të
organizuar, terrorizmit, rregullave të Shengenit, kontrollit kufitar, azilit, policisë dhe doganave.
Komisioni Evropian është përgjegjës për të siguruar që shtetet anëtare të përkthejnë acquis communautaire në ligjet kombëtare dhe të zbatojnë atë tërësisht. Si "Gardian i Traktateve të BE-së",
Komisioni mund të marrë masa kundër Shteteve Anëtare, të cilat nuk arrijnë të respektojnë ose
shkelin ligjin e BE- së.
Respektimi i parimit të shtetit ligjor është i rëndësishëm për çdo zhvillim brenda Shteteve Anëtare
të BE- së dhe për vendet që aspirojnë anëtarësimin në BE. Gjatë procesit të anëtarësimit, Bashkimi
Evropian i jep rëndësi të veçantë Sundimit të Ligjit.

Si është kjo e rëndësishme për Kosovën?
Kosovës i kërkohet të forcoj sundimin e ligjit në përputhje me parimet e BE-së për të ndërtuar dhe për të
ruajtur institucionet e saj në përputhje me praktikat më të mira të BE-së. Ky process është i njohur si
harmonizim i ligjeve të Kosovës me acquis communautaire.
Kërkohet që të zhvilloj një gjyqësor që është i pavarur dhe i paanshëm, që garanton qytetarëve të sajë
qasje në drejtësi dhe gjykim të drejtë.
Ajo duhet të zhvillojë një degë ekzekutive në të cilën zyrtarët dhe nëpunësit civilë janë subjkt i përgjegjësisë ndaj ligjit dhe ndërmerren veprime të fuqishme kundër korrupsionit, duke siguruar një degë legjislative në të cilën procesi i bërjes së ligjeve dhe adaptimit është transparent dhe i drejtë, duke mbrojtur të
drejtat dhe interesat e qytetarëve të saj.

Kosova duhet të forcojë kapacitetet e saj për zbatimin e legjislacionit në të gjitha nivelet, të ndërmarrë
hapa serioze për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, dhe mbrojtjen e gjyqësorit nga ndërhyrjet politike.
Kosova aktualisht është në fazën e konsolidimit të kuadrit të saj institucional; për ata është e një rëndësie
kritike që të ndërtoj institucione të besueshme. Këto jo që vetëm do të përmirësojnë jo vetëm imazhin e
Kosovës në sytë e BE-së dhe shteteve anëtare të saj, por më e rëndësishmja është se nga kjo do të
përfitojnë njerëzit dhe mjedisi i biznesit në Kosovë. Qytetarët meritojnë shërbime me cilësi të mirë nga
institucionet shtetërore çdo ditë, të tilla si marrja e një çertifikatë të lindjes, verifikimin e pronës, paraqitjen
e një procedure gjyqësore apo qasje në informatat me karakter publik. Këto shërbime duhet të sigurohen
në mënyrë efikase pa përfshirë përfitime apo ryshfet. Në mënyrë të ngjashme, duhet të ketë rregulla të
ndershme për bizneset, të cilat i lejojnë ata të veprojnë në mënyrë efikase në treg. Bizneset duhet të
informohen në lidhje me njoftimet e prokurimit dhe procedurave, të kenë mundësinë për të paraqitur
ankesa, dhe për të pranuar vendimet në mënyrë efikase dhe me kohë.

Çfarë është duke bërë BE-ja në mbështetje të procesit?
Nuk ka ndoshta asnjë fushë tjetër që BE-ja është e përfshirë me kaq intensitet si Sundimi i Ligjit. BE-ja
cakton një shumë të konsiderueshme financiare të dedikuar për sundimin e ligjit. Ndihma financiare e
BE-së u fokusua në masat e ndërtimit të institucioneve, si dhe në infrastrukturë dhe furnizime. Masa të tilla
që u fokusuan në forcimin e kapaciteteve të gjyqësorit dhe prokurorisë si dhe institucioneve të tjera të
zbatimit të ligjit. BE-ja ka kontribuar në ndërtimin e Pallatit të ri të Drejtësisë dhe Burgun e Sigurisë së
Lartë në Kosovë, si dhe shumë projekte të tjera të ngjashme. Kjo ndihmë financiare do të vazhdojë për në
fazën tjetër të planifikimit të IPA 2, 2014-2020 (Instrumenti financiar i BE-së për vendet e Para
Anëtarësimit).
BE-ja dëshiron një shoqëri të prosperuar në të cilën sundimi i ligjit respektohet, për hir të të dyjave,
Kosovës dhe BE-së. Kjo ka çuar në formimin e misionit të tyre më të madh dhe më shtrenjtë të misionit të
sundimit të ligjit, i njohur si EULEX. Për gjashtë vitet e fundit, misioni ka ndihmuar Kosovën në forcimin e
sistemit të saj gjyqësor, si dhe strukturave të saja policore dhe doganore. Misioni i EULEX-it është aty që
të monitorojë, udhëzojë dhe këshillojë institucionet e Kosovës në drejtim të forcimit të shtetit ligjor, në këtë
mënyrë duke krijuar kushte për rrugën e Kosovës drejt integrimit në BE. Mandati i EULEX-it është duke u
rishikuar. Institucionet e Kosovës në bashkëpunim dhe koordinim janë duke planifikuar tërheqjen graduale
të EULEX-it nga Kosova, dhe transferimit të plotë të përgjegjësive nga EULEX-i tëk institucionet e Kosvës.
Kjo do të bëhet gradualisht. Në pranverë të vitit 2014 Kuvendi i Kosovës ra dakord për të zgjatur mandatin
e EULEX-it dhe çfarëdo pranie tjetër të ardhme të BE-së në fushën e sundimit të ligjit deri në vitin 2016.
Misioni i ri do të fokusohet në rolin e mentorimit dhe monitorimit, ndërsa gradualisht të transferojë kompetencat tek autoritetet e Kosovës.

Cila është situata aktuale në Kosovë?
Kosova në pjesë të madhe ka plotësuar kornizën e politikave dhe ka themeluar institucionet për zbatimin
e këtyre politikave. Korniza e politikave, ligjore dhe strategjike, është mjaft e avancuar dhe në pjesën më
të madhe në përputhje me acquisor të BE-së, pra legjislacionin e BE- së. Dialogu i strukturuar me BE-në
dhe dialogu për vizta kërkojnë që pjesë të caktuara të legjislacionit të harmonizohen paraprakisht me
acquis të BE-së. Megjithatë, Kosova përballet me shumë sfida në fushën e sundimit të ligjit. Së pari, këto
sfida kanë të bëjnë me kapacitetet e dobëta institucionale për të kuptuar dhe rrjedhimisht zbatuar kornizën
ligjore në vend dhe së dyti ekziston një bindje e madhe në publik se administrata publike në përgjithësi
karakterizohet me korrupsion dhe nepotizëm.

Problemi 1: Korrupsioni. Korrupsioni i përhapur në të gjithë institucionet e shtetit është duke e bërë jetën
e qytetarëve më të vështirë, duke dëmtuar mjedisin e biznesit dhe duke penguar prosperitetin dhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Ka institucione të dobëta për të luftuar korrupsionin. Iniciativat nga
institucionet shtetërore në këtë zonë nuk kanë gjeneruar ndonjë rezultat. Qytetarët kanë humbur besimin
në aftësitë e institucioneve shtetërore për të realizuar dhe perceptimi i korrupsionit qëndron shumë lartë.
Në të vërtetë, Kosova renditet e 111-ta në renditjen globale në indeksin e 2013 të Transparency International, në të njëjtin nivel me disa nga vendet më të korruptuara në botë.
Trajtimi i problemit 1: Korrupsioni. Kosova ka krijuar kornizën ligjore dhe institucionale për të luftuar
korrupsionin. Një numër i ligjeve janë hartuar nga qeveria për deklarimin e pasurisë, parandalimin e konfliktit të interesit në pozicione publike, procedurave të prokurimit dhe financimin e partive politike. Edhe
pse zbatimi i këtyre ligjeve nuk është në nivele të kënaqshme, sidoqoftë kjo është një arritje e rëndësishme për të krijuar kushtet dhe nxitjen e Sundimit të Ligjit në Kosovë. Prokurori i Shtetit dhe policia
kanë forcuar kapacitetet e tyre për të luftuar korrupsionin. Kosova e ka edhe Agjencinë Kundër Korrupsionit, e cila është e mandatuar për të hetuar dhe raportuar rastet e dyshuara në prokurori, si dhe një
Organ Shqyrtues i Prokurimit, i cili është kompetent për të shqyrtuar proceset e prokurimit të nisura nga
institucionet publike. Pavarësia dhe kapacitetet e këtyre institucioneve do të duhej edhe më tutje të avancohen.
Problemi 2: Ndërhyrja në Gjyqësor. Gjyqësori vazhdon të përballet me problemet e ndërhyrjeve politike.
Ka qenë jo efikase në zbatimin e ligjit dhe gjykimin e rasteve të lidhura me krimin e organizuar dhe rastet
e zyrtarëve të lartë publikë. Edhe pse EULEX-i ka një mandat për të gjykuar disa nga këto raste, puna e
tyre është në një masë të madhe e ndërlidhur me bashkëpunimin dhe mbështetjen që ata marrin nga
autoritetet e Kosovës dhe qytetarët e saj. Gjykatat dhe prokurori i shtetit janë institucionet më pak të
besuara në Kosovë. Gjatë viteve, numri i rasteve në gjykata është rritur për shkak të mungesës së efikasitetit të gjykatave në gjykimin e rasteve në kohën e duhur.
Trajtimi i problemit 2: Ndërhyrja në Gjyqësor. Ndryshimet në strukturën e sistemit gjyqësor kanë sjellë
Kosovën një hap më afër standardeve evropiane dhe ndërkombëtare. Zhvillimet sustanciale në vitet e
fundit përfshijnë rikonfigurimin e Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe vendosjen
e Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), si aktori kryesor ndërkombëtar për promovimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Prokurorët dhe gjyqtarët e Kosovës i janë nënshtruar
një procesi të verifikimit i cili ishte i mbikëqyrur nga bashkësia ndërkombëtare, duke ofruar mundësi për
një fillim të ri për zbatuesit e ligjit. Infrastruktura e gjykatave është përmirësuar edhe në nivelin komunal
me mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare. Ligji mbi gjykatat parashikon stimulime më të larta për
gjyqtarët për të bërë punën e tyre, duke përfshirë edhe paga më të larta dhe standarde më të mira të
sigurisë.
Nëse Kosova synon të ndërtoj një shtet demokratik me parime demokratike, të drejtat e njeriut, dhe
shtetit ligjor, është e rëndësishme që këto probleme të tejkalohen. Korrupsioni duhet të parandalohet dhe
të reduktohet në mënyrë të konsiderueshme. Sanksionet e duhura duhet të zbatohet për ata që kanë
qenë të përfshirë në korrupsion. Gjyqësori gjithashtu ka mundësi për të ri-krijuar veten si një degë e
besueshme që detyron zbatimin e legjislacionit dhe siguron drejtësi për individët dhe bizneset në
Kosovë.

Krahasimi me vendet e tjera kandidate dhe “kandidate potenciale",
si dhe me anëtarin më të ri, Kroacinë.
Sundimi i ligjit mbetet sfida më e madhe për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt
anëtarësimit në BE. Ata kanë arritur përparim në përafrimin e ligjeve të tyre me BE-në, por zbatimi është
ende në faza të hershme. Kosova mbetet prapa për shkak të situatës së veçantë që ka pasur duke qenë
nën administrimin ndërkombëtar dhe situatës specifike që mbizotëron në terren.

Gjatë procesit të zgjerimit, BE-ja vendosi për të vënë Sundimin e Ligjit në krye të listës së prioriteteve dhe
kushteve të hyrjes për vendet kandidate. Kroacia ka përjetuar këtë, u deshën shumë vite edhe për të
filluar negociatat mbi kapitullin e lidhur me gjyqësorin dhe përmbylli atë pranë përfundimit. Edhe pse
bisedimet e anëtarësimit kanë përfunduar dhe Traktati është nënshkruar, BE-ja po vazhdon të monitorojë
reformat e gjyqësorit dhe çështjeve të tjera që lidhen me sundimin e ligjit në Kroaci për dy vjet, për të
siguruar që ky vend është i përgatitur plotësisht për të zbatuar ligjin e BE- së. Kjo tregon se sa BE-ja kujdeset për këtë çështje. Në takimet e zgjerimit në vazhdim e sipër, duke përfshirë Malin e Zi, Serbinë dhe të
tjerët nga rajoni, BE-ja vendosi të hapë negociatat për kapitujt që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit sa më
shpejt të jetë e mundur në mënyrë që të lejojë për më shumë kohë për reformat e duhura dhe për të krijuar
të dhëna bindëse rreth zbatimit.

Fakte dhe Shifra të Dobishme
Figura 1: Kënaqshmëria me institucionet kryesore të Kosovës - Figura tregon se nga viti 2007-2012
kënaqshmëria e qytetarëve me institucionet publike kryesore ka rënë. Kënaqshmëria mbetet më e ulëta
me Gjykatat (24%) dhe Prokurori i Shtetit (15%).
Burimi 1: UNDP (2013) Raporti i Pulsit Publik V
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Figura 2: Perceptimi i njerëzve të cilët menduan se këto institucione janë të korruptuara ose tejet të
korruptuara - Figura tregon se 80% e të anketuarve besojnë se gjyqësori është i korruptuar ose tejet të
korruptuar.
Burimi 2: Transparency International (2013), Parametri Global i Korrupsionit.
Përqidja e të anketuarve që ndjehen se këto institucione janë të korruptuara ose tejet të korruptuara.
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Hyrje
BE-ja investon shumë në kërkime, zhvillim teknologjik dhe të inovacionit. Një nga programet kryesore të
BE-së për Kërkime dhe Inovacion ka qenë Programi i Shtatë Kornizë (FP7), i cili ka qenë programi më i
madh publik për financimin e kërkimit në botë. Ndërmjet 2007 dhe 2013, ka ofruar buxhet €50.5 miliardë
për të mbështetur kërkimet dhe inovacionin në Evropë. Këto fonde kanë mbështetur qendrat e kërkimeve, universitetet dhe ndërmarrjet private që të bashkëpunojnë lirshëm përtej kufirit pa pengesa ligjore
ose fiskale.
Për vitet e ardhshme në kuadër të programit të ri Horizon 2020, BE-ja ka ambicie edhe më të mëdha.
BE- ja ka në plan të investoj €80 miliardë në zhvillimin e kërkimit, shkencës dhe inovacionit, financimi i
ofrohet komunitetit të kërkimeve shkencore, instituteve hulumtuese, universiteteve, kompanive për të
ndihmuar financimin e kërkimeve dhe zhvillimit të inovacionit të nevojshëm për produkte dhe shërbime
të reja. Investime të tilla pritet të zgjërojnë ekonominë e njohurive të Evropës dhe të promovojnë përparime shkencore dhe teknologji inovative, të cilat po ashtu mbështesin zhvillimin ekonomik dhe e ndihmojnë tërë kontinentit për të mbajtur ritmin me konkurrentët global.
Sipas këtij programi, shkencëtarët do të keë mundësinë që të qasen në grante përmes Këshillit Evropian
për Kërkime, hulumtuesit e rinj do të jenë në gjendje të marrin bursa dhe organizatat hulumtuese do të
jenë në gjendje të marrin pjesë në thirrjet për aplikim me propozime. Financimi për industrinë parashihet
të çoj përpara fusha të tilla si të informacionit dhe teknologjive të komunikimit, nanoteknologjive,
prodhimit të avancuar, robotikës, biotechnologjisë dhe hulumtimeve hapësinore.
Të paktën 60% e buxhetit të përgjithshëm të Horizon 2020 (Buxhetit të BE-së për Përsosmëri Shkencore, Lidership Industrial dhe Sfida Shoqërore) që do të promovoj zhvillim të qëndrueshëm dhe, të
paktën 35% e shpenzimeve do të jenë në dispozicion për çështje klimatike. Në krahasim me programet
e mëparshme të BE-së për kërkimet, procedura e aplikimit për Horizon 2020 janë thjeshtëzuar në
mënyrë që pjesëmarrësit të mund të marrin vendimet shpejtë për financimin dhe të përqëndrohet në
marrjen e projekteve të reja sa më shpejt që të jetë e mundur.

Si është kjo e rëndësishme për Kosovën?
Procesi i integrimit në BE ofron një mundësi të
mirë për zhvillimin e këtyre sektorëve në
Kosovë. Më shumë fonde do të jetë në dispozicion për zhvillimin e infrastrukturës së kërkimit
dhe inkurajimin e kërkimit dhe zhvillimit të bizneseve të ndryshme. Kosova do të ketë një
platformë për shkëmbimin e njohurive dhe ideve
me vendet anëtare të BE- së, të cilat do të
ofrojnë mundësi për studiues të rinj dhe hulumtues që të ndjekin trajnime me bursa shkencore.
Kjo do të ndikojë pozitivisht bashkëpunimin me
vendet e BE- së në fushën e komunikimit dhe
teknologjisë informative, duke e bërë jetën e
qytetarëve më të lehtë.
Në mënyrë që të përfitohet nga programi i BE-së
për shkencë dhe teknologji, Kosova duhet të
krijoj rrethanat e nevojshme, strukturat administrative dhe burimet njerëzore. Korniza ligjore që
ka të bëjë kërkimet dhe inovacionin duhet të
përmirësohet në mënyrë që të bashkërendohet,
kërkimi dhe inovacioni të bëhen shtytës të rritjes
ekonomike, në vend se të jenë sektorë ku fondet
vetëm hudhen.

Inovacioni në shkencë dhe teknologji shpiejnë
në standarde më të mira të jetësës dhe kanë një
ndikim pozitiv në sektorë të ndryshëm, duke
përfshirë sistemin bankarë, energjinë, mjedisin,
farmaceutikën, sigurinë ushqimore, telekomunikacionin dhe shumë më tepër. Si e tillë, ajo
kontribuon direkt në rritjen e nivelit të prosperitetit dhe mirëqenies së qytetarëve.
Avancimi i shkencës dhe teknologjisë mund të
bëhet një avantazh krahasues posaçërisht për
vende si Kosova, të cilat kanë një forcë të re
pune. Investimet e qëndrueshme në kërkim dhe
inovacion do të zhvillojnë një shoqëri punëtore
shumë të aftë e që është mëse e nevojshme sot
në botën e digjitalizuar dhe do të gjeneronte të
ardhura të pandërprera për ekonominë e vendit.
Bizneset do të shtonin numrin e fuqisë punëtore
të arsimuar për kërkim dhe zhvillim.

Cila është situata aktuale?
Shkenca dhe teknologjia janë fusha që nuk kanë marrë përparësinë e kërkuar dhe kanë vuajtur me vita
nga neglizhenca e Qeverisë së Kosovës. Gjatë periudhës së tranzicionit, Kosova e ka përqendruar
kapitalin dhe fondet për të adresuar më shumë nevojat emergjente, ndërsa shkenca dhe teknologjia kanë
pasur zhvillim të vogël. Aktualisht kërkimi dhe inovacioni zhvillohen në nivel shumë të kufizuar nëpër
universitete të ndryshme në Kosovë. Sektorët e biznesit dhe industrisë nuk kanë qëndrueshmëri financiare për të mbështetur aktivitetet e kërkimit dhe zhvillimit. Sektorë të tillë janë gjithashtu vështirë për të
zhvilluar pa pajisjet e nevojshme, ekspertizën dhe burimet njerëzore.
The Laë on Scientific Research Activity ëas adopted for the purpose of promoting research and innovation, and the Laë on Higher Education promotes such initiatives in the education curriculum and university facilities. Scientific and technological projects require extensive resources for research and development and so it remains very limited in Kosovo. The Laë on Scientific Research provides that 0.7% of the
budget of Kosovo be allocated for research and development. During the transition years expenditures
on science and technology in Kosovo ëere loëer in comparison ëith other countries in the region and
significantly loëer than average of the EU (See figure 1). The National Research Programme is the only
program that seeks to orient the policy on science, technology and innovation. Additionally, a neë laë is
being drafted on innovation that ëill hopefully support progress in these areas.

Çfarë mund të bëjë BE-ja për të mbështetur këtë?
BE-ja është duke ndihmuar Kosovën për të promovuar investimet në shkencë dhe teknologji dhe për të
mbetur në hap me trendet evropiane. Kosova poashtu është duke u mbështetur në mënyrë që ti hapen
rrugët e përfshirjes në programet e BE-së. Duke kërkuar mbështetje nga Horizonti 2020, Kosova pritet të
bëjë progres në forcimin e kapaciteteve hulumtuese. Megjithatë, pjesëmarrja e Kosovës deri në një masë
varet nga kapacitetet administrative dhe financiare që lejojnë bashkëpunimin me BE-në në kërkim dhe
inovacion.
Marreveshja e Stabilizim Asocimit midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës do të ofrojë më shumë
mundësi për shkencëtar dhe studiues nga Kosova. Në mënyrë që të përfitohet sa më më shumë nga këto
mundësi Kosova duhet të ngrisë kapacitetet e zbatimit. Ajo duhet të investoj më shumë nga buxheti i saj
vjetor në kërkim dhe zhvillim.

Çfarë është duke bërë qeveria?
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
(MASHT) është përgjegjëse për hartimin politikave të shkencës dhe teknologjisë dhe
mbështetjen e zhvillimit të kërkimit shkencor në
sistemin e arsimit të lartë dhe promovimin e
inovacionit dhe zhvillimit teknologjik. Ministria
është duke punuar për të krijuar infrastrukturën e
nevojshme për promovimin e teknologjisë dhe
projekteve të shkencës, si dhe krijimin e një bazë
për të mbështetur këto fusha, kjo ka qenë një
ndër hapat e parë. MASHT-i është duke
shpërblyer drejtëpërdrejtë studentët e rinj të cilët
vijnë me ide të reja dhe të projekte mbështetëse
kërkimore në kuadër të ndërmarrjeve private.
MASHT- i gjithashtu merr pjesë në Erasmus
Mundus, program ky i BE-së që ndihmon
studentët e rinj për të studiuar në Evropë, dhe
pastaj të kthehen në Kosovë si individ më të
përgatitur.

Qasja e parë strategjike ka qenë miratimi i
Programit Kombëtar të Kërkimit (PKK), i cili ofron
një bazë solide për të ardhmen e kërkimit dhe
zhvillimit. PKK përcakton objektivat dhe synimet
e politikave me qëllim të adresimit të deficiteve
në Shkencë, Teknologji dhe sistemeve Inovative
në Kosovë dhe synon të përmirësoj lidhjet reciproke në mes të shkencës, teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik. PKK do të bëjë këtë të mundur
nëpërmjet një sërë aktivitetesh që janë të
destinuara për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore për veprimtari kërkimore, zhvillimin e infrastrukturës së kërkimit dhe zgjerimin e punës
shkencore për qasje në arenën ndërkombëtare.
Shkenca dhe teknologjia janë gradualisht duke u
bërë pjesë integrale e sistemit të arsimit të lartë,
e cila në aspektin afatgjatë pritet të jetë një
instrument jetik për zhvillimet tranzicionale në
Kosovë.

Ministria e Arsimit poashtu ka bërë progres në
forcimin e shkencës dhe teknologjisë në planin
mësimor të arsimit të ulët për të rritur interesimin
e rinisë ndaj këtyre fushave. Një pjesë të
përgjegjësisë për zhvillimin e këtyre fushave ka
pasur edhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë,
veçanërisht në mbështetjen e ndërmarrjeve të
vogla dhe të mesme (NVM).
Strategjia e Zhvillimit të NVM-ve 2012-2016
identifikon se një nga mangësitë kryesore është
mungesa e kompanive të reja dhe departamenteve kërkimore në kuadër të kompanive.
MTI kërkon të mbështesë këto ndërmarrje, duke
rritur bashkëpunimin mes universiteteve dhe
bizneseve, që pritet të përmirësojë mundësitë e
punësimit për studentët e diplomuar.

Një strategji ndër-institucionale për inovacionin
është duke u hartuar me institucionet kyçe si
MASHT-in dhe MTI-së që shpresojmë se do të
adresoj mangësitë në koordinimin e hulumtit dhe
inovacionit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar së fundmi Ligjin e
reviduar për Veprimtaritë e kërkimeve Shkencore. Ligji parasheh zhvillimin e kërkimit shkencor, aftësimin e personelit për kryerjen e punës
me bazë kërkimin shkencor, transferimin e
njohurive dhe të teknologjisë dhe ndërtimin e
infrastrukturës për shkencë dhe teknologji që e
ndihmon zhvillimin dhe progresin në Kosovë.

Krahasimi me vendet e tjera kandidate dhe “kandidate potenciale",
si dhe me anëtarin më të ri, Kroacinë.
Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë bërë përparim të pabarabartë në fushën e shkencës dhe teknologjisë, por ata janë në rrugën e duhur. Në shumicën e rasteve ato vende kanë bërë progres në legjislacion,
por ata janë ende larg objektivave të BE-së, kur është fjala për investime në kërkimin dhe zhvillim.
IRJM- ja investon vetëm 0.4% të GDP-së së sajë në kërkim dhe zhvillim (investimi në arsim nuk është
përfshirë), ka bërë progres të mirë në lidhje me zhvillimet legjislative dhe dokumenteve strategjike.
Kapacitetet administrative janë përmirësuar, por përpjekjet janë ende nevojshme për të forcuar kapacitetin e kërkimit dhe të përgatiten për Horizon 2020.
Në Mal të Zi gjithashtu ka bërë përparim të madhë në fushën e shkencës dhe kërkimit. Në këtë vend
nevojiten përpjekje të mëtejshme për të adresuar sfidat e hulumtimit dhe inovacionit për programin e
ardhshëm të "Horizon 2020" dhe tu kontribuojë Bashkësisë së Inovacionit. Në përgjithësi, përgatitjet në
këtë fushë janë në rrugën e duhur.
Serbia ka bërë përparim të kufizuar. Në këtë vend, investimet publike dhe private në hulumtim mbeten
shumë të ulëta. Kapacitetet kërkimore kombëtare si dhe zbatimi e monitorimi i veprimeve të parashikuara
mbeten për t'u përmirësuar. Në përgjithësi, përgatitjet në fushën e shkencës dhe kërkimit janë në rrugën
e duhur.
Shqipëria ka bërë shumë pak progres, me ngritjen e kapaciteteve dhe investimeve në hulumtim dhe
zhvillim mbeten sfida të mëdha. Ky vend nevojitet të bëjë më shumë përpjekje për të siguruar integrimin
në Zonën Evropiane të Kërkimit dhe të kontribuojë në Bashkësinë e Inovacionit. Nevojitet përpjekje e
shtuar për pjesëmarrje të suksesshme në të programin ardhshëm të BE-së për kornizën e hulumtimeve
të njohur si Horizon 2020. Në përgjithësi, përgatitjet nuk janë shumë të avancuara sa duhet.
Të gjitha vendet e rajonit ka pasur mundësinë për të aplikuar për projektet në fushën e kërkimit dhe zhvillimit, por suksesi i tyre ishte i kufizuar. Investimi i tyre i përgjithshëm për kërkime dhe zhvillim është më
tepër simbolik, pra nën 1% në shumicën e rasteve, përqindje e cila është larg nga objektivi i BE-së prej
3%. Edhe Kroacia, e cila është një shtet anëtar i ri, nuk qëndron afër me këtë objektiv.

Fakte dhe Shifra të Dobishme
Figura 1: Shpenzimet Bruto në R & D 2010, përqindja (%) e GDP- së.

GERD as % of GDP

3.0%
2.5%

EU 27 average

2.0%
1.5%
1.0%
0.5%

0.92%

0.73%

0.60%

0.61%

0.53%

0.47%

0.23%

0.20%

0.10%

M

a*

Se

K
os

rb

ov

ia

ia

M

R
um

al
ii

un

Zi

R
e
M pu
ol bl
da ik
vi a e
se

aq FY
ed R
on
ia

ia
ac
K
ro

Sh

B
ul
ga

qi
pe

ria

ria

0.0%

Burimi 1: OECD (2013) Vlerësimi i Sistemit të Inovacionit të Kosovës

Figura 2: Numri i studentëve të regjistruar në Universitetin e Prishtinës në 2010/2011, sipas fushës
së studimit. Në dekadën e fundit numri i studentëve që regjistrohen në shkencë dhe teknologji ka
qenë mjaft i ulët në Kosovë, veçanërisht për shkak të pasigurisë dhe mungesës së perspektivës në
këto fusha.
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Burimi 2: OECD (2013) Vlerësimi i Sistemit të Inovacionit të Kosovës
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Një Hyrje në Procesin e Stabilizim Asociimit të BE- së (" PSA " )
Procesi i Stabilizim - Asociimit ( PSA ) është nisur nga Bashkimi Evropian pas luftës në Kosovë me qëllim
për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt rimëkëmbjes, stabilizimit,
pajtimit, bashkëpunimit rajonal, reformës dhe konsolidimit, për tu mundësuar atyre që të bëhen ekonomi
të tregut dhe gradualisht të bëhen anëtarë të BE-së.
1

Elementi kryesor i PSA është "Marrëveshja e Stabilizim Asociimit" ( MSA), të cilën BE-ja shpreson të
nënshkruajë me çdo vend në rajon. SAA është e ngjashme me "Marrëveshjet Evropiane" të cilat BE-ja
ka lidhura me vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore të cilat më pastaj u bënë anëtare të BE-së në
zgjerimin periudhës 2004-2007. Këto janë të ashtuquajtura në mënyrë që të nënvizohet mesazhin për
vendet ish-komuniste që duan të bashkohen me BE-në, pas rënies së Murit të Berlinit, pasiqë ky ishte
një hap i rëndësishëm drejt ri- bashkimit me " familjen Evropiane". Në mënyrë të ngjashme, termi "
Marrëveshja e Stabilizim Asociimit" u zgjodh për të theksuar rëndësinë e adresimit të situatave specifike
të vendeve të Ballkanit Perëndimor, në veçanti të trashëgimisë së një varg luftërash brutale. Këto vende
duhen të stabilizohen politikisht dhe ekonomikisht para se të mund të hyjnë në marrëdhënie kontraktuale
me BE-në. Pas përfundimit të MSA me BE-në, pastaj zbatimi i plotë i kushteve të marrëveshjes bëhet
kusht kyç për përparim përgjatë rrugës drejt anëtarësimit në BE.
Rreth procesit PSA dhe mekanizmave u dakordua në një takim në Zagreb në nëntor të vitit 2000. Në atë
periudhë liderët Evropianë ju premtuan qartazi vendeve të Ballkanit Perëndimor një "Perspektivë Evropiane", pikërisht në Samitin e Selanikut në qërshor të vitit 2003, në praninë e udhëheqësve të vendeve të
Ballkanit Perëndimor. Procesi i SA krijon një lidhje të qartë ndërmjet përparimit drejt anëtarësimit në BE
me bashkëpunimin rajonal dhe normalizimin e marrëdhënieve me fqinjët. Si dhe stabilitetin politik dhe
ekonomik, ajo gjithashtu kërkon nga vendet e rajonit të përafrojnë legjislacionin e tyre në një numër të
fushave në përputhje me standardet e BE-së dhe me "acquis communautaire" ( i njohur si organ i legjislacionit të BE-së ), për të zhvilluar demokracinë dhe forcimin e sundimit të ligjit. Këto janë kërkesat
themelore, kyçe për anëtarësim në BE.
Nga ana e saj, BE-ja mbështet vendet me MSA-të përmes:
Liberalizimi i tregtisë - duke hapur tregun e saj për vendin me MSA;
Asistencë ekonomike dhe financiare;
Asistencë teknike për të mbështetur rindërtimin, zhvillimin dhe stabilizimin.

Çështje të Tregtisë formojnë një pjesë të rëndësishme e të gjithë MSA-së, por në varësisht situatës në
vendin në fjalë Marrëveshja mund të jetë marrëdhëniet kontraktuale me ndikim të gjerë, duke krijuar një
grup të drejtave dhe detyrimeve reciproke me BE-në.
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This is the expression used in EU circles since 1997 to refer to all the states of Former Yugoslavia and Albania.

Procesi i Stabilizim-Asociimit në Veprim

Procesi i Stabilizim Asociimit
Ndërtimi i stabilitetit
politik dhe promovimi
i tranzicionit drejt
ekonomisë së tregut
Promovimi i bashkëpunimit rajonal

Komisioni
Evropian kryen
Studimin e
fizibilitetit
U miratua:
Fillon PSA

Harmonizimi i
legjislacionit kombëtar
me trupin e ligjit të
BE-së
"Acquis Communautaire"

BE-ja pëkrahë duke dhënë

Koncesionet e tregtisë

Asistenca Ekonomike
dhe Financiare
Asistenca teknike
për rimëkëmbje,
zhvillim dhe stabilizim

Shkëmbimi i një
përmbledhjeje të
drejtave dhe
detyrimeve reciproke

Hapat në Marëveshjen
e Stabilizim Asociimit
Negociatat;
Inicializimi i Marrëveshjes;
Nënshkrimi i Marrëveshjes;
Marrëveshja e përkohshme
Përderisa;
Aplikacioni ratifikon MSA;

Shtetet Anëtare të BE-së
dhe parlamenti Evropian
ratifikon
Hyrja në fuqi

Monitorim vjetor
nëpërmjet Raporteve
të Progresit

Procesi i anëtarësimit
në BE fillon plotësisht

Disa Pyetjet kryesore dhe Përgjigje rreth Kosovës dhe PSA
Pse është PSA / MSA e rëndësishme për Kosovën?
MSA do të shënojë një pikë kthese në marrëdhëniet mes BE-së dhe Kosovës, sepse ajo do të jetë
marrëdhënia e parë zyrtare kontraktuale mes Kosovës dhe BE-së. Kur nënshkruhet, do të jetë
marrëveshja më e rëndësishme në historinë e shkurtër të Kosovës, sepse ajo do të rregulloj marrëdhëniet mes Kosovës dhe BE-së dhe, në të njëjtën kohë, krijon bazën për Kosovën të reformojë strukturat
e saj politike, administrative dhe ekonomike, duke sjellur Kosovën më afër BE-së.
Detajet e marrëveshjes janë negociuar tashmë dhe marrëdhëniet tregtare Kosovë - BE ishin të larta në
rendin e ditës. Aktualisht BE-ja i ofron Kosovën atë që njihet si "Masa Autonome të Tregtisë” (ATM), në
bazë të një vendimi të njëanshëm të BE-së që të pajis Kosovën me (së bashku me vendet e tjera fqinje
) qasje pa taksa në tregun e BE -së. Përderisa ATM ishin masa të marra njëanshëm nga BE -ja, MSA do
të jetë një marrëveshje dypalëshe dhe e nënshkruar nga të dyja palët.
MSA- në mes BE-së dhe Kosovës është e ngjashme me ato të vendeve në rajon, por njëkohësisht ajo
do të reflektojë rrethanat specifike në Kosovë, si dhe zhvillimet e fundit brenda BE-së. Kjo përfshin faktin
që kjo do të jetë MSA - ja e parë që kanë rënë dakord që nga hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës, e cila
i jep personalitet ligjor të BE-së.
Ndërkohë, siç shpjegohet më gjerësisht në P 4 më poshtë, BE-ja do të ofrojë mbështetje të vazhdueshme
gjatë procesit, si në aspektin e asistencës financiarë ashtu edhe teknik.
Çfarë duhet të bërë Kosova për të marrë MSA-në me BE-në?
Në tetor të 2012, Komisioni Evropian filloi një studim fizibiliteti për gatishmërinë e Kosovës për të filluar
negociatat për një Marrëveshje Stabilizim-Asociimit. Duke theksuar progresin që Kosova kishte bërë,
studimi arriti në përfundimin se Kosova është e gatshme për të hapur negociatat me BE-në, progres i
caktuar është arritur në një numër fushash të tilla si sundimi i ligjit, administratës publike, mbrojtjen e
minoriteteve dhe të tregtisë. Poashtu, është rekomanduar që Kosova të vazhdojë të përqëndrohet në
zbatimin efektiv të marrëveshjeve teknike të nënshkruara në mes të Prishtinës dhe Beogradit.

Mbi këtë bazë, më 28 qershor 2013 Këshilli Evropian ka autorizuar Komisionin për të hapur negociatat
me Kosovën për një MSA.
Negociatat për MSA- në mes të Kosovës dhe Komisionit Evropian kanë përfunduar më 2 maj 2014.
Qëllimi është gjatë verës te vendosen inicialet për Marrëveshjen dhe, nëse është e mundur, për ta
nënshkruar atë para fundit të vitit.
Përveç marrëdhënieve tregtare Kosovë - BE, MSA përfshinë fushat e mëposhtme:
Bashkëpunimi Rajonal;
Lëvizja e lirë e mallrave, themelimi, furnizimi me shërbime dhe lëvizja e kapitalit;
Përafrimi i ligjeve, zbatimit të ligjit dhe rregullave të konkurrencës;
liria e drejtësisë dhe siguria;
Politikat e bashkëpunimit dhe bashkëpunimi financiar.
MSA mund të bëhet një marrëdhënie kontraktuale me ndikim të gjerë, duke krijuar një grup të drejtash
dhe detyrime reciproke me BE-në. Kohëzgjatja dhe fushëveprimi i MSA-së bëjnë atë një formë komplekse të marrëdhënieve kontraktuale që do të kërkojë ekspertizë teknike, angazhim politik dhe qasje të
përbashkëta në mesin e partnerëve në procesin e implementimit. Kjo është arsyeja pse ishte e rëndësishme që të formësohej në këtë mënyrë kjo marrëveshje sepse Kosova ka kapacitete që jo vetëm për
ta negociuar, por edhe për ta zbatuar marrëveshjen në mënyrë efektive.
Në këtë drejtim, institucionet e Kosovës kishte për të vlerësuar të gjitha fushat që mund të ndikuar nga
MSA dhe të ndërtuar platformat e tyre negociuese në përputhje me rrethanat, në mënyrë që të japë rezultatet më të mira për Kosovën, atëherë përqafojnë mundësinë për të analizuar mësimet e nxjerra nga
vendet e tjera në rajoni gjatë zbatimit të MSA e tyre.
Çfarë është duke bërë Qeveria e Kosovës për këtë?
Para se të ipej mandati për të filluar negociatat, Qeveria e Kosovës formoi një Ekipin Negociator, të
udhëhequr nga Ministrja e Integrimit Evropian dhe duke përfshirë gjashtë ministri të tjera, përkatësisht
Ministritë e Punëve të Jashtme, Drejtësisë, Financave, Tregtisë dhe Industrisë, Bujqësisë dhe Zhvillimit
Ekonomik.
Ekipi Negociatorë me sukses ka koordinuar aktivitetet e institucioneve të ndryshme gjatë procesit të
negociatave, duke themeluar mekanizmat e konsultimit dhe duke përcaktuar pozicionet negociuese.
Ekipi Negociatorë mori në konsideratë shembuj nga MSA - të e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor
dhe mësimet e nxjerra prej tyre, njëkohësisht duke bashkëpunuar me Komisionin Evropian për të hartuar
marrëveshjen.
Përveç mbajtjes së takimeve konsultative me palët e interesit dhe zhvillimin e kapaciteteve kadrovike
mbrenda stafit të vet nëpërmjet trajnimeve; vizitave studimore në vendet e rajonit, dhe kështu me radhë,
Qeveria njëkohësisht ka përgatitur një Plan Veprimi për negocimin e MSA - së. Ky Plan i Veprimit
përbëhet nga më shumë se 200 masa që parashihet se duhet të merren, Që shërbyen si një strategji
kyçe qeveritare në rrugën e Kosovës drejt integrimit në BE. Plani i Veprimit identifikon prioritetet kryesore
dhe reformat e nevojshme që duhet të ndërmerren nga institucionet kryesore në Kosovë.
Për të përmirësuar dialogun politik dhe të rrisë mbikëqyrjen legjislative të ekzekutivit, Kuvendi gjithashtu
ishte i angazhuar në këtë proces.
Për të nxitur tregtinë e lirë, Qeveria tashmë është duke planifikuar për ti harmonizuar politikat e saja
financiare dhe fiskale në përputhje me ato të BE - së. Për të ruajtur lëvizjen e lirë të mallrave dhe shërbimeve me vendet e rajonit, qeveria ka në plan të vazhdojë për të promovuar zbatimin e Marrëveshjes së
Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) duke monitoruar barrierat tarifore dhe jo - tarifore. Qeveria
ka në plan të marrë pjesë në të gjitha takimet e CEFTA-s dhe gjithashtu të mbajtur bizneset të informuar
në lidhje me rolin që pritet ata të luajë në këtë proces.

Çfarë është BE – ja duke bërë për të mbështetur këtë proces?
Kosova ka qenë gjithmonë në fokus të BE-së në këtë proces, por për shkak të dallimeve në mes të
shteteve anëtare të BE-së rreth pavarësisë së Kosovës, ka qenë shumë e vështirë për të përfshirë
Kosovën formalisht në Procesin e Stabilizim Asociimit. Megjithatë, pas shumë kohë dhe përpjekje, BE ja ka gjetur një formulë të re për të përfshirë Kosovën në këtë proces, kjo pas hyrjes në fuqi të Traktatit
të Lisbonës. Fillimisht kjo është arritur me të ashtuquajturin Mekanizëm Përcjellës të Stabilizim-Asociimit,
dhe më vonë me Dialogun e PSA. Edhe pse Dialogu nuk ka zëvendësuar negociatat zyrtare për MSA-në,
ajo e ka ndihmuar Kosovën për të harmonizuar disa prej legjislacionit të saj me BE-në. Kjo mund të ketë
ndikuar në fillimin e negociatave formale për MSA.
Synimi për të sjellë Kosovën në PSA u propozua edhe para se të zgjidhet statusi i vendit. Së pari është
diskutuar komunikimin e mbrendshëm të institucioneve të BE-së, pastaj në Komunikatën e Komisionit
Evropian të vitit 2009, por vetëm me studimin e fizibilitetit në tetor të vitit 2012 kur Komisioni ishte në
gjendje të propozojë për të filluar bisedimet për MSA me Kosovën, pasi një numër shqetësimesh fillestare
ishin përmbushur.
Prandaj, BE-ja ka bërë përpjekje të konsiderueshme për të mundësuar Kosovës pët të marrë pjesë në
Procesin e Stabilizim Asociimit dhe të vazhdojë në udhëtimin e saj drejt anëtarësimit përfundimtar në BE.
Kosova tashmë përfiton nga një ndihmë e rëndësishme nga BE nëpërmjet Instrumentit të Para –
Anëtarësimit të BE -së (IPA). BE-ja është donatori më i madh në Kosovë. Ndërmjet viteve 2007 dhe
2012, BE- ja ka shpenzuar 565 milion € për asistencën financiare dhe teknike për Kosovën, kjo i bie që,
nga asistenca e BE-së për kokë banori Kosova ka përfituar së shumti se çdo vend tjetër në botë.
Mbështetje kjo që do të vazhdojë në periudhën e PSA, dhe në të vërtetë, Kosova do të ketë qasje në një
gamë të gjerë të fondeve të para- pranimit të BE.
Një nga kontributet më të mëdha që BE-ja i ofron rajonit në kuadër të PSA është duke i hapur tregun e
saj të madh me më shumë se 500 milion banorë për shumicën e produkteve. Varësisht gjendjes së tyre,
shteteve të rajonit ju është dhënë periudhë kalimtare disa vjeqare para se ata në shkëmbim, ta kenë
hapur tregun e tyre për produktet e BE-së. Kjo është projektuar për të mundësuar atyre vende që nuk
janë ende të gatshëm për tu ballafaquar me presionet e mundshme të konkurrencës nga produktet e
BE-së për një treg të liberalizuar plotësisht me BE-së, si dhe për të përmirësuar kapacitetet e tyre dhe të
jenë konkuruese. Pra, BE-ja menjëherë do të hapë pothuajse të gjithë tregun e saj ndërkohë që vendet
e Ballkanit Perëndimor kanë disa vite para se ata ti hapin plotësisht tregjet e tyre. Kjo është një nga
nxitjet më të mëdha për të tërhequr investimet e drejtpërdrejta në vendet e rajonit, duke pasur parasysh
se produktet e tyre mund të hyjnë dhe të vendosen lirisht në tregun e madh dhe të vetëm Evropian.
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In due course, the Government of Kosovo will also have to determine which Kosovan products are still too fragile/sensitive to face completion from EU imports and ask
for “derogations”, postponements for set periods of implementation of full liberalisation in that sector. Kosovo might also need derogations in areas such as Competition Policy.

Cila është situata krahasuese në vendet kandidate të rajonit,
kandidate potenciale dhe Kroacia, anëtarja më e re e BE-së në vitin 2013?
Për arsyet e dhëna më lartë, Kosova është vendi i fundit i rajonit që është ftuar për të filluar bisedimet për
një MSA. Të gjitha vendet e tjera të rajonit kanë arritur në përfundimin e MSA- ve të tyre me BE-në. MSA
e fundit që hyri në fuqi në qershor të vitit 2013, ishte ajo ndërmjet BE-së dhe Serbisë. Serbia tani ka filluar
edhe negociatat për anëtarësim në BE. MSA- ja me Bosnje - Hercegovinën u nënshkrua në qershor të
vitit 2008, por është ende është në pritje të ratifikimit, dhe nuk ka hyrë ende në fuqi. IRJM ishte vendi i
parë i Ballkanit Perëndimor që ka nënshkruar një MSA me BE- në dhe tani për më shumë se tetë vite ka
pasur statusin e kandidatit të BE-së. Mali i Zi ka një MSA në fuqi, ka statusin e kandidatit dhe është duke
negociuar për anëtarësimin në BE. Shqipëria ka gjithashtu një MSA në fuqi.
Kroacia është vendi i parë që ka bërë udhëtimin e gjatë nga MSA- ja për anëtarësimin në BE, të cilën ajo
e ka arritur më 1 korrik 2013. Për shumë kënd kjo shërben për të treguar se sistemi i PSA- së funksionon,
që kur një vend i Ballkanit Perëndimor mund të plotësoj kriteret e nevojshme, BE- ja është e gatshme ta
pranojë ato si një anëtar të ri.
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VËREJTJE RRETH PËRGJEGJËSISË
Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Ministrisë së Integrimit Evropian.
Megjithatë, përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo Qeverisë së Kosovës.
Informacionet e sakta deri në maj 2014.

Hyrje
Tregtia pa barriera dhe detyrime doganore është një nga parimet themelore të Bashkimit Evropian. Tregtia është e rregulluar brenda BE-së dhe në nivel ndërkombëtar."Tregu i Vetëm" është një nga arritjet më
të mëdha të procesit të unifikimit evropian. Tregtia e BE-së pa barrierat e politikës ka krijuar tregun e
vetëm më të pasur në botë me më shumë se 500 milionë banorë. Së bashku me 28 Vendet anëtare,
shtetet e Asociacionit Evropian të Tregtisë së Lirë (CEFTA), një organizatë ndërqeveritare e krijuar për
promovimin e tregtisë së lirë dhe integrimit ekonomik.
Krijimi i një tregu të vetëm ka sjellë përfitime të konsiderueshme për anëtarët e BE-së, duke siguruar që
njerëzit, mallrat, shërbimet dhe kapitali të lëviz brenda BE-së lirisht si ata do të bënin brenda një vendi të
vetëm. Bashkimi Evropian numëron për 20% të importeve dhe eksporteve të botës, duke e bërë atë
tregtarin më të madh botëror.
Tregtia midis BE-së dhe vendeve të tjera në botë, tregtia e jashtme, funksionon në bazë të rregulloreve
të Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT) dhe rregullave, ose edhe marrëveshje dypalëshe të tregtisë.
Nëtë këtë periudhë, BE-ja është duke negociuar një marrëveshje historike tregtare me Shtetet e
Bashkuara rezultat ky që do të krijoj zonën më madhe e tregtisë së lirë në botë.

Si është kjo relevante për Kosovën?
Qasja e Bashkimit Evropian ndaj politikave të tregtisë në Ballkan është e bazuar në krijimin e tregtisë së
lirë nëpërmjet marrëveshjeve bilaterale me secilin vend. Liberalizimi i tregtisë në Ballkanin Perëndimor
është supozuar të ristrukturoj të gjithë procesin se si ekonomitë kombëtare ja dalin mbanë nëpërmjet
procedurave tregtare të thjeshtësuara, konkurrencës së përmirësuar dhe mbrojtjes më të mirë të
konsumatorit. Që nga hapja e kufijve për tregjet e huaja që është një kusht kryesor për zgjerimin e BEsë, tregtia e lirë gjithashtu përgatit vende si Kosova për anëtarësim gradual në BE.
Në të ardhmen e afërt, rregullat e tregtisë ndërmjet BE-së dhe Kosovës do të menaxhohen në kuadër të
Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA). Në këtë kuadër, ekonomia e tregut të lirë do të avancoj më
tutje në përputhje me kërkesat dhe rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT), veçanërisht në
lidhje me konkurrencën, pronën intelektuale dhe mbrojtjen e konsumatorëve.
Hyrja në marrëveshjet e tregtisë së lirë është e dobishme për Kosovën në disa mënyra:
Kjo është një mënyrë për të gjeneruar vende pune, për të përmirësuar standardin e jetesës së
popullit dhe uljen e varfërisë.
Ajo ofron një shumëllojshmëri më të madhe të mallrave dhe shërbimeve, përmirëson konkurrencën
në treg dhe njëkohësisht për konsumatorët mbanë çmimet në nivel të ulët.
Ajo sjell ide të reja dhe rritë mundësitë për investime të huaja. Me rrjedhën e ideve të reja dhe
progresit në inovacion, produktet e përmirësuara dhe shërbimet për konsumatorët ka gjasa të
shfaqen.
Ajo krijon lidhje midis kombeve, sjell bizneset dhe punonjësit së bashku dhe kontribuon në stabilitetin politik.

Cila është situate aktuale në Kosovë?
Për disa vite tani, tregtia mes Kosovës dhe BE-së u zhvillua nën "masat autonome tregtare", një kuadër
që ishte ofruar nga BE për të gjitha vendet e Ballkanit. Kosova mbetet vendi i vetmi në Ballkan pa një
marrëveshje të drejtpërdrejtë të tregti bilaterale me BE-në, edhe pse kjo pritet të ndryshojë me MSA- në.
Në vitin 2007, Kosova u bë nënshkruese e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore
(CEFTA), që krijon marrëdhënie të tregtisë së lirë në mes të shtatë shteteve të Ballkanit dhe Moldavisë.
Kjo i ka hapur tregun e Kosovës vendeve të rajonit, duke bërë të mundur të importohet dhe eksportohet
pa barriera tregtare. Zbatimi i marrëveshjes së CEFTA-s konsiderohet nga shumë edhe si një përgatitje
për Kosovën dhe rajonin për anëtarësimin përfundimtar në BE dhe Organizatën Botërore të Tregtisë. Si
anëtare e CEFTA-s, Kosova ka qasje në një treg prej 30 milion konsumatorëve dhe është e hapur për
transferimin e njohurive teknike në tregti, teknologji dhe konkurrencë me vendet anëtare. Marrëdhëniet
tregtare midis Kosovës dhe një numri të anëtarëve të tjerë të CEFTA-s kanë pasur uljet dhe ngritjet e tyre.
Shembuj mund të gjenden në mosmarrëveshjen tregtisë të kohëve të fundit me ish-Republikën
Jugosllave të Maqedonisë, e cila është përshkallëzuar nga tregtia në shqetësim rreth lëvizjes së lire të
njerëzve. Mosnjohja e vulave të Doganave të Kosovës nga Serbia dhe Bosnja e Hercegovina është
çështje që nga viti 2011.
Nga përvoja me tregtinë, Kosova kuptuar qartë se duke bërë përparim nëpërmjet tregtisë nuk është një
proces i drejtpërdrejtë. Sa më shumë që vendet të përfitojnë nga hapja e tregjeve të veta, ata mund të
gjejnë veten edhe para një deficiti tregtarë, veçanërisht në qoftë se prodhimi vendor nuk është
mjaftueshëm konkurrues. Aktualisht, ekonomia e Kosovës është një ndër më të dobët në Evropë. Shkalla
e papunësisë arrin deri në 40% dhe, edhe më lartë në zonat rurale. Deficiti tregtar i Kosovës është më i
larti në mesin e CEFTA- s dhe vetëm është rritur me kalimin e viteve.

Çfarë është duke bërë BE- ja për të përkrahur?
Që nga përfundimi i luftës Bashkimi Evropian ka ndihmuar Kosovën për të rritur mundësitë e veta
tregtare. Ajo kishte përfshirë Kosovën në mesin e përfituesve të masave autonome tregtare për Ballkanin
Perëndimor dhe me disa ndërprerje të vogla këto masa preferenciale kanë qenë të hapura për Kosovë
gjatë gjithë kohës .
Gjithashtu, Bashkimi Evropian ka luajtur rol të rëndësishëm për tu siguruar që Kosova të bëhet pjesë e
zonës së tregtisë së lirë në CEFTA. Përkundër mosmarrëveshjeve rreth statusit të Kosovës me disa nga
vendet e rajonit, sidomos me Serbinë dhe Bosne e Hercegovinën që patën ndikim negativ për tregtinë e
Kosovës, me lehtësimin e BE-së që ndihmoi këtë process, ato pengesa arritën të kapërcehen.
Për sa i përket marrëdhënieve tregtare me Bashkimin Evropian, këto çështje do të rregullohen me MSA,
e cila fokusohet fuqishëm në politikën tregtare. Masat preferenciale të tregtisë, të cilat Bashkimi Evropian
I ka ofruara në mënyrë të njëanshme Kosovës në MSA, do të kthehet në një marrëveshje dypalëshe.
Kosova dhe BE-ja në këtë mënyrë do të bëhen partnerë; Megjithatë kjo do të nënkupton edhe më shumë
përgjegjësi për Kosovën.

Çfarë është Qeveria duke bërë/planifikon të bëjë? Cilat janë kapacitetet aktuale?
Qeveria e Kosovës ka treguar një angazhim të madhë për të përfshirë standardet ndërkombëtare që
përfshijnë tregtinë në legjislacionin e brendshëm dhe krijimin e mekanizmave adekuate për implementimin e tyre. Qeveria është e fokusuar në negociatat tregtare, si pjesë e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit me Kosovën dhe njëkohësisht ka përgatitur studimet e nevojshme për efektet e këtij procesi.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ( MTI ) ka pasur rolin udhëheqës të politikave tregtare në Kosovë,
edhe pse disa nga kompetencat i kanë ndarë me të tjerët. MTI është duke punuar për të zhvilluar një
mjedis modern tregtar në Kosovë, duke hartuar një kornizë ligjore të favorshme, duke përmirësuar
konkurrencën, duke tërhequr investime të huaja, duke thjeshtëzuar proceset e hapjes dhe të të bërit
biznes, si dhe duke mbështetur ndërmarrjet vendore për eksportin e produkteve. Në gjashtë muajt e parë
të vitit 2013, Kosova ka importuar mallra nga mbi 150 vende dhe ka eksportuar në 65 vende. Tregtia me
vendet e rajonit dhe shtetet anëtare të BE-së paraqet shumicën e tregtisë së jashtme të Kosovës.
MTI ka në plan të vazhdojë mbështetjen e prodhuesve vendorë për të marrë pjesë në forume ndërkombëtare të biznesit, si dhe panaireve me qëllim të krijimit të kontaktvete të reja të biznesit. Promovimi i
prodhimeve vendore por dhe promovimi i Kosovës gjithashtu është duke u kryer jashtë vendit me ndihmën e ambasadave të Kosovës. Qeveria gjithashtu synon të organizojë forume të biznesit për të nxitur
investimet e huaja direkte në Kosovë. Gjatë viteve investimet e huaja janë rritur, veçanërisht nga vendet
si Britania e Madhe dhe Turqia. Është planifikuar gjithashtu që të zhvillohet politika tregtare në mënyrë
që të identifikohet potenciali, por edhe veprimet që do duheshin ndërmarrë për të nxitur zhvillimet ekonomike përmes tregtisë. Qeveria gjithashtu kërkon të ndryshojë kodin doganor të tanishëm në modelin
doganorë të BE-së, ndryshimin e ligjit për tregti të jashtme në përputhje me standardet e OBT dhe
thjeshtëzimin e procedurave të importit dhe eksportit për të reduktuar kohën e zhdoganimit.

Krahasimi me shtetet tjera kandidate dhe “kandidate potenciale”.
Si dhe me anëtarin më të ri, Kroacinë.
Të gjitha vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor kanë Marrëveshjet e MSA- së me Bashkimin Evropian
dhe tregtia në mes tyre dhe 28 shteteve anëtare të BE-së është e rregulluar me këto marrëveshje.
Përveç Bosnjë e Hercegovinës, të gjitha MSA janë formalisht në fuqi pasi që janë ratifikuar sipas procedurave në të gjitha Shtetet Anëtare. Tregëtia e Bosne e Hercegovinës me BE-në është e bazuar në një
"Marrëveshje të Përkohshme", që detyron zbatimin e një pjese të MSA-së. Kjo është arsyeja pse mund
të thuhet se Kosova po mbetet mbrapa vendeve tjera të rajonit në marrëdhëniet tregtare me Bashkimin
Evropian.
Sa janë vendet e Ballkanit Perëndimor duke e përdorur mundësinë e tyre të ofruar me MSA- në, kjo plotësisht varet nga arritjet e tyre në prodhimin dhe cilësinë e mallrave. Ata kanë mjaft shumë për të bërë në
mënyrë që të jenë konkurrentë serioz në tregun e BE-së, por ata janë duke tregtuar lirshëm brenda
rajonit.
Pasi që një vend i bashkohet Bashkimit Evropian ai vend mund të jetë më pjesë e ndonjë zone tjetër të
tregtisë së lirë. Për këtë arsye Kroacia pas anëtarësimit në BE, që nga 1 korriku i vitit 2013 nuk mund të
jetë më pjesë e CEFTA-s. Në mënyrë që ta bëjë përshtatjen, Komisioni Evropian ka negociuar me vendet
e rajonit protokollet e MSA-së, me qëllim që të sigurohet një rrjedhë tregtare që tradicionalisht ka ekzistuar ndërmjet këtyre vendeve dhe Kroacisë si anëtare e re e BE-së.
MSA-ja favorizon vendet e rajonit në vend se BE-në në drejtim të tregtisë, dhe vendeve të rajonit u jipen
disa vite për ti liberalizuar tregjet e tyre në mënyrë që ti mbrojnë prodhimet e tyre vendore.

Fakte dhe Shifra të dobishme
Figura 1: Figura tregon importet tregtare, eksportet dhe balancing në marrëdhëniet tregtare ndërmjet
BE-së dhe Kosovës, në vitet 2003-2012. Importet në BE-së nga Kosova janë rritur me kalimin e viteve.
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Burimi 1: Komisioni Evropian (2013) Tregtia e Kosovës me Bashkimin Evropian

Figura 2: Importet në Kosovë, sipas vitit - në milion Euro.
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Source 2: IPAC – Udhëzuesi i Investitorëve në Kosovë

Figura 3: Eksporti me Rajonin dhe BE-në (në € 1.000)
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Figura 4: Importit me Rajonin dhe BE-në (në € 1.000)
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BE dhe

KULTURA, TURIZMI DHE
TRASHËGIMIA KULTURORE

An EU funded project managed by the European Union Office in Kosovo

Ministria e Integrimit Evropian
Ministarstvo za Evropske Integracije
Ministry of European Integration

VËREJTJE RRETH PËRGJEGJËSISË
Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Ministrisë së Integrimit Evropian.
Megjithatë, përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo Qeverisë së Kosovës.
Informacionet e sakta deri në maj 2014.

Hyrje
Ruajtja e trashëgimisë së përbashkët kulturore të
Bashkimit Evropian është një nga qëllimet kryesore të
politikave të BE-së. Këto politika janë për të mbështetur programet kulturore dhe për të bërë të qashëm
diversitetin e pasur kulturor të Evropës, qoftë në gjuhë,
letërsi, teatër, kinema, artin e vallëzimit, arkitekturën
dhe zejtarinë.

EVROPA KREATIVE 2014-2020

Turizmi është një nga industritë kryesore evropiane
dhe shumë prej ekonomive të Shteteve Anëtare varen
shumë nga turizmi. Bashkimi Evropian promovonë
lidhjen e turizmit me trashëgiminë kulturore në mënyrë
që të kthej atë në një vlerë shtesë për zhvillimin e
turizmit. Komisioni Evropian vendos bashkëpunim të
ngushtë mes shërbimeve të saja për të promovuar
zhvillimin e turizmit kulturor dhe industrive përkatëse.
Praktikat e mira janë identifikuar si dhe menaxhimi i
qëndrueshëm i turizmit kulturor, poashtu duke
përfshirë trashëgiminë.

mijëra organizata kulturore dhe profesionistë do
të përfitojnë duke fituar aftësi të reja, duke i
ndihmuar ata që të veprojnë ndërkombëtarisht;

Evropa Kreative është një program kulturor i BEsë që do të ofrojë një gamë të mundësive të reja:
300 000 artistë dhe profesionistë të tjerë nga
kultura do të marrin fonde për të shfaqur para
audiencave jashtë vendit;
më shumë se 1,000 filma evropianë do të marrin
mbështetje, duke i ndihmuar ata ti arrijnë
audiencat në të gjithë Evropën dhe më gjerë;

2.500 kinematë evropiane do të marrin
mbështetje duke i ndihmuar ata që të sigurojnë
së paku 50% e filmave që shfaqen të jenë nga
Evropa;
më shumë se 5,500 libra dhe vepra të tjera
letrare do të marrin mbështetje për përkthim;
posa që të finalizohet Marrëveshja Kornizë
ndërmjet BE-së dhe Kosovës për pjesëmarrjen në
programet e BE- së, këto mundësi do të jenë në
dispozicion për Kosovën.

Që nga përfshirja e sajë në Traktatin e Bashkimit Evropian, bashkëpunimi kulturor është bërë një kompetencë e re për komunitetet. Faqja e internetit për Kulturë e BE- së jep detajet e një game të gjerë të aktiviteteve kulturore nga çështjet e politikave të tilla si; politikat e bashkëpunimit ndërkombëtar, aftësitë dhe
lëvizshmëria, deri tek programet e financimit të BE-së, konkurset Kulturore dhe shpërblimet, tek
'Kryeqytetet e Kulturës së BE-së "të cilat mund të gjendet në http://ec.europa.eu/culture/index.
Iniciativat Kulturore të BE- së plotësojnë programet kulturore kombëtare të Shteteve Anëtare të BE-së,
duke i shtuar një dimension të ri. Kultura, arti, dizajni dhe idetë kreative përmirësojnë stilin e jetesës së
njerëzve dhe kontribuojnë në inovacion dhe kohezion social. Ruajtja e trashëgimisë kulturore dhe monumenteve nxitë dialogun ndërkulturorë, tërheq turistët përmes mundësive për të vizituar apo parë ndonjë
gjë interesante dhe ndihmon në zhvillimin e ekonomive rurale.

Si është kjo relevante për Kosovën?
Procesi i integrimit në BE është duke e ndihmuar Kosovën në ruajtjen e diversitetit të sajë kulturor, por
edhe të shfrytëzoj burimet e saja kulturore me gjithë potencialin ekonomik dhe turistik, duke përfituar edhe
Kosova edhe BE-ja. BE-ja është e përkushtuar fuqishëm në ruajtjen dhe mbështetjen e sektorëve kulturorë. Përcjelja e prioriteteve të BE- së është është e rëndësishme për Kosovën pasiqë do ti ofroj qasje
turistëve në oritetet e BE-së është i rëndësishëm për Kosovën, pasi do të japë qasje në turistët në sfond
të pasur kulturore të vendit, krijimin e mundësive për punësim dhe rritje ekonomike në afat të gjatë.
Kultura, art, dizajn dhe ide kreative përmirësuar stilin e jetës e njerëzve dhe për të kontribuar për të inovacionit dhe kohezionin social.
Mjedisi i pasur Kulturorë i Kosovës i kontribuon shumëllojshmërisë së BE- së dhe pasuron portfolin e sajë
kulturorë. Qoftë nëpërmjet shfaqjeve të Orkestrës Filarmonike të Kosovës dhe Korit, ose Ansamblin Kombëtar të Këngëve dhe Valleve "Shota" apo festivaleve të filmit dokumentar të tilla si Dokufest në Prizren
apo traditave unike të tilla si “Përgatitja e Nuseve”, Kultura e Kosovës do të kontribuojë në mënyrë të
konsiderueshme në shumëllojshmërinë e përgjithshme evropiane. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore ruan
historinë e paraardhësve dhe ju mundëson etniciteteve të ndryshme në Kosovë për të ruajtur identitetin e
tyre. Nëse Kosova do të respektojë politikat e BE-së në këtë drejtim, autoritetet duhet të marrin masa të
forta për të krijuar kushtet e duhura, të cilat do të mundësojnë minoriteteve të ruajnë, të mbrojnë dhe të
zhvillojnë kulturën e tyre. Mbrojtja e objekteve dhe monumenteve historike, duke përfshirë xhamitë dhe
manastiret në Kosovë, do të tërheqë turistë nga pjesë të ndryshme të botës. Kosova me trashëgiminë e
saj shumë etnike dhe shumë fetare ilustron moton e BE-së "Të bashkuar në diversitet".
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‘Preparation of Bride’ is a tradition a thousand years old, passed on to generations in today's Zhupa area in south Kosovo. Today, this tradition is at the verge of extinction,
as only a 65-year-old lady continues preparing young brides according to their traditions. The bride's face is painted in many beautiful layers of color.
Recently published in National Geographic.

Çfarë është duke bërë BE-ja në mbështetje të procesit?
Trashëgimia kulturore e Kosovës është e njohur si pjesë integrale e trashëgimisë evropiane. Shumë
monumente kulturore dhe historike ishin dëmtuar gjatë luftës. BE-ja ka ndihmuar për të rivendosur disa
prej tyre. Kjo është bërë si nga BE- ja ashtu edhe individualisht nëpërmjet ndihmës së shteteve anëtare.
Kosova po përfiton në vazhdimësi nga përkrahja në fusha të rëndësishme si zhvillimi i kapaciteteve, rritja
e ndërgjegjësimit të publikut në lidhje me nevojën për ruajtjen e trashëgimisë dhe gjithashtu në drejtim të
mbështetjes së drejtpërdrejtë të artistëve, prodhuesve të filmave, organizatave kulturore dhe iniciativave
të tjera. Bashkimi Evropian do të ndihmojë Kosovën në të ardhmen duke zgjeruar mundësitë për të marrë
pjesë në projekte të ndryshme kulturore dhe, ngjarje të Evropës.
Bashkimi Evropian në bashkëpunim me Këshillin e Evropës ka ndihmuar Kosovën për të festuar Ditët e
Trashëgimisë Evropiane. BE-ja së bashku me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka hapur një
Objekt Rajonal Trajnimi të Trashëgimisë Kulturore në Ballkan, e cila është e vendosur në Prizren.
Qendra, e cila ka qenë e rinovuar me fonde të BE-së, me qëllim për të ofruar programe trajnimi të
akredituara në fushën e trashëgimisë kulturore, për të gjitha llojet e profesionistëve në të gjithë rajonin
(ekspertë publikë dhe privatë, praktikues dhe studentë), në përputhje me BE-në dhe standardet
ndërkombëtare, bazuar në një qasje shumë disiplinore. Bashkimi Evropian përdor partneritetin e saj me
autoritetet e Kosovës për të ndihmuar ata për të rritur ndërgjegjësimin për promovimin e trashëgimisë
historike dhe kulturore. Kishat ortodokse serbe dhe përgjegjësia për mbrojtjen e tyre është një çështje
veçanërisht e ndjeshme. BE-ja ka lehtësuar dialogun mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel për çështje
që kanë të bëjnë me temat e kulturës dhe trashëgimisë. Bashkëpunimi me organet e tjera ndërkombëtare
në Kosovë, si misionin e KFOR-it, gjithashtu ka luajtur një rol të rëndësishëm në trajtimin e çështjes së
këtyre monumenteve, të cilat të çojnë në transferimin e suksesshëm tek autoritetet e Kosovës
përgjegjësinë për mbrojtjen e tyre.

Cila është situata aktuale në Kosovë?
Kosova ka një trashëgimi të pasur si atë të prekshme dhe
të paprekshme kulturore nga qytetërimet e lashta që është
shumë tërheqëse për vizitorët të cilët dëshirojnë të mësojnë
në lidhje me provat e para-historisë dhe të periudhës ilire.
Të prekshmet mund të shihet në të gjithë Kosovën në
parqet natyrore, galeritë e artit, muzetë, kështjellat dhe
kullat dhe monumentet fetare të tilla si xhami dhe manastire, ndërsa të paprekshme janë pjesë e shprehjeve si
gjuha, instrumentet muzikore të cilat përfaqësojnë popullin
e Kosovës dhe diversitetin e komuniteteve si pjesë e
trashëgimisë kulturore.

Monumentet kryesore:
Qyteti antik i Ulpianës (I-VII)
Patriarkana e Pejës (1235)
Kalaja e Novoberdës (1285)
Manastiri i Deçanit (1327 – 1335)
Xhamia ne Prishtinë
”Sultan Mehmet Fatih” (1461)
Shtëpia e Lidhjes së Prizrenit (1878)

Për arsye të shumta pjesa më e madhe e fondeve dhe kapitalit në Kosovë janë të orientuara drejt forcimit
të demokracisë, shtetit të së drejtës, të drejtat e njeriut dhe trajtimin e fushave tjera emergjente. Prandaj
është e kuptueshme se kultura dhe trashëgimia kulturore ishin ndër të fundit në listën e prioriteteve. Duke
pasur parasysh buxhetin e kufizuar, qeveria shpesh ka hasur në vështirësi për të gjetur ekuilibrin rreth
asaj se ku të investoj dhe kultura është një nga fushat që vuan nga shkurtimet në rast të krizës buxhetore.
Gjithashtu në anën e donatorëve vetëm një buxhet i kufizuar është në dispozicion për të mbështetur
promovimin dhe ruajtjen e aktiviteteve kulturore në Kosovë. Mungesa e fondeve nuk mjafton të justifikohet progresi i limituar në sferën e kulturës, veçanërisht në ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Edhe në
kushte të kufizimeve buxhetore, Qeveria e Kosovës mund dhe duhet të përpunojë dhe të përgatis një
plan apo strategji në lidhje me zhvillimin e kulturës dhe ruajtjen e trashëgimisë, dhe në mënyrë që të
adreson sfidat si urbanizmi kaotik në qytetet e Kosovës, shkatërrimi i qendrave historike në Prizren dhe
Gjakovë, djegja e Hotelit Union në Prishtinë apo fasadat e reja që janë ndërtuar përmbi këto objekte.
Shumë nga vendet e trashëgimisë kanë vuajtur edhe nga politizimi dhe duke u përdorur për bisedime
politike dhe për të përfituar.
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Forum 2015 (2013) Mistake after Mistake – Analysis over the continuous mistakes in protection of cultural heritage.

Çfarë është duke bërë qeveria në lidhje me këtë?
Ka dy zona që janë identifikuar si prioritete me qëllim të përafrimit me politikat e BE-së në kulturë,
përkatësisht ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe identitetit të pakicave, dhe mbrojtjen e pronësisë
intelektuale. Për sa i përket kornizës ligjore, Ligji për trashëgiminë kulturore ka për qëllim mbrojtjen e
shumëllojshmërisë kulturore në Kosovë duke ruajtur njëkohësisht trashëgiminë arkitekturale dhe arkeologjike, dhe duke mundësuar që publiku të ketë qasje në trashëgimi për shumë breza që do të vijnë.
Megjithatë, mungojnë shumica e akteve nënligjore që do të rregullonin kompetencat mes institucioneve
lidhur me trashëgiminë kulturore. Në mënyrë të ngjashme, Ligji për të Drejtat e Autorit është miratuar, por
kapacitet administrative për zbatimin e tij janë të kufizuara. Mungesa e zbatimit të akteve nënligjore ka
vonuar themelimin e Zyrës për të Drejta e Pronësisë Intelektuale. Kjo zyrë është themeluar brenda
Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) me qëllim të krijimit të një sistemi për certifikimin e
autorëve, luftën kundër piraterisë dhe shkeljeve të tjera të pronësisë intelektuale. Një numër i ligjeve të
tjera që janë të miratuara nga Kuvendi të tilla si ligjet për të përkrahur Ansamblin e Këngëve dhe Valleve
"Shota", Bibliotekat, Sportet, Orkestrën, Operën, Baletin, Kinematografinë dhe Teatrin, por zbatimi i tyre
mbeten larg nga niveli i dëshiruar.
Festivalet e Filmit dhe Xhezit sponsorizohen kryesisht nëpërmjet bizneseve në Kosovë, përveç këtyre
vetëm disa aktivitete kulturore zhvillohen. Nevojitet një urgjencë e menjëhershme për ta kthyer gjërat
drejtë dhe të shfrytëzohet potenciali kulturor në favor të vendit. Politikat në këtë fushë udhëhiqen nga
MKRS, por edhe disa pjesë të përgjegjësisë i takojnë drejtorive kulturore në nivel komunal. Aktualisht,
vetëm 1% e buxhetit të Kosovës është ndarë për kulturën dhe artin, e cila është shumë më pak se në
shtetet anëtare të BE- së. Duke rritur fondet për kulturën dhe artin, qeveria do të garantojë mbështetje
në të gjitha sferat, do të përmirësoj infrastrukturën dhe investimet kapitale dhe adresimin e nevojave të
pajisjeve. Ajo gjithashtu do të sigurojë mbështetje të programeve, festivaleve, shfaqjeve artistike dhe
ekspozitave. Gjatë disa viteve të ardhshme, qeveria ka në plan për të arritur objektivat e saja strategjike
të cilat përfshijnë ruajtjen e trashëgimisë kulturore, forcimin e kapaciteteve për zbatimin e legjislacionit,
rritjen e ndërgjegjësimit të publikut, kthimin e thesareve arkeologjike dhe etnologjike nga Serbia, nxitjen
e kërkimeve arkeologjike, zhvillimin e një inventari të trashëgimisë kulturore, mbështetjes së hulumtimeve, por edhe aktiviteteve teknike.

Krahasimi me vendet e tjera kandidate dhe “kandidate potenciale",
si dhe me anëtarin më të ri, Kroacinë.
Trashëgimia kulturore është konsideruar të jetë një nga pasuritë më të rëndësishme për zhvillimin e
turizmit në vendet e Ballkanit Perëndimor. Nëse e shikon në destinacionet kryesore turistike në rajon
lidhja ndërmjet vendeve kulturore dhe ngjarjeve kulturore si arsye për udhëtime është e lehtë për tu
vendosur. Miliona turistë vizitojnë qytetin bregdetar kroat të Dubrovnikut, dhjetëra mijëra turistë marrin
pjesë në festivalin Exit në Novi Sad. Vendi i lashtë i Butrintit në Shqipëri, ura mesjetare e Mostarit në
Bosnje e Hercegovinë dhe objekteve të tjera kulturore dhe historike në të gjithë rajonin janë gjithashtu
një atraksion për një numër në rritje të turistëve nga Evropa dhe pjesë të tjera të botës.
Bashkimi Evropian përmes fondeve të saja ka ndihmuar për të rindërtuar shumë qytete që ishin shkatërruar gjatë luftërave të fundit. Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerimin e Komisionit Evropian ka një këshilltar për trashëgimi kulturore në Ballkan. Vitin e kaluar, tre vende të Ballkanit Perëndimor janë zgjedhur
për projekte të financuara nga BE me vlerë € 2.8 milion për të mbështetur ruajtjen dhe restaurimin e
trashëgimisë kulturore në rajon. Kjo është bërë në bashkëpunim me Këshillin Rajonal të Bashkëpunimit.
Në mesin e projekteve që do të financohen këtë herë janë Manastiri françeskan i Bac në Serbi, Kështjella
në Banja Luka në Bosnjë e Hercegovinë dhe vendndhodhja Arkeologjike Apollonia në Shqipëri. BE-ja ka
financuar shumë vende të ndryshme në të gjithë rajonin.
Kroacia, si një shtet anëtar, është e përfshirë në të gjitha projektet e BE-së që lidhen me turizmin dhe
kulturën. Është planifikuar që një nga qytetet Kroate në fund të dekadës do të duhet të bëhet "Kryeqyteti
Evropian i Kulturës". Ky titull i jipet çdo vit një qyteti në dy Shtete Anëtare.

Fakte dhe Shifra të Dobishme
Figura 1: Grafikona tregon shpërndarjen e buxhetit për MKRS. Kultura dhe Trashëgimia Kulturore
janë prioritet i Ministrisë.
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Figura 2: Buxheti për kulturën dhe artet është rritur gjatë viteve, por mungesa e fondeve ka vazhduar të
pengojnë përparimin në kulturën dhe trashëgiminë kulturore.
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LIBERALIZIMI I VIZAVE
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VËREJTJE RRETH PËRGJEGJËSISË
Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Ministrisë së Integrimit Evropian.
Megjithatë, përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian apo Qeverisë së Kosovës.
Informacionet e sakta deri në maj 2014.

Hyrje
Lëvizja e lirë e njerëzve është një nga të drejtat
themelore në Bashkimin Evropian, të cilën BE- ja
edhe synon ta promovojë, në vendet kandidate
dhe vendet kandidate potenciale. Zgjerimi i këtij
privilegji kushtëzohet me zbatimin e reformave
serioze në fushën e migracionit të parregullt,
kontrollit kufitar, sigurisë së dokumenteve, si dhe
luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.

"Liberalizimi i vizave" në praktikë do të thotë se
qytetarët e atyre vendeve të cilët janë përfshirë
në lëvizjen pa vizave, të ashtuquajturës "lista e
bardhë e Shengenit ", mund të udhëtojnë në
vendet e zonës Shengen pa pasur nevojë për të
marrë viza. Kjo lejon udhëtimin dhe qëndrimin pa
viza për deri në 90 ditë, brenda një periudhe prej
gjashtë muajsh, në vendet evropiane në Zonën
Shengen.

Një tjetër kërkesë kryesore është gatishmëria e
vendit për të ri - pranuar ata qytetarë të cilëve ju
është refuzuar azili ose janë duke qëndruar në
mënyrë të paligjshme në vendin pritës dhe për të
riintegruar ata në shoqërinë e tyre.BE-ja ka
hartuar një listë të vendeve shtetasit e të cilëve
duhet të posedojnë vizë kur kalojnë kufijtë e
jashtëm të BE-së dhe një listë e vendeve shtetasit e të cilëve janë të liruar nga ky kusht.

Megjithatë, kjo nuk e lejon që njerëzit të punojnë
ose të vendosen në ato vende. Zona pa-kufij e
Shengenit përfshin 22 vende anëtare të BE-së
plus Islandën, Norvegjinë, Zvicrën dhe Lihtenshtajnin. Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda
zgjodhën të jenë jashtë dhe nuk janë pjesë e
Shengenit, ndërsa Bullgaria, Rumania, Qipro
dhe Kroacia janë në proces për t'u bërë pjesë e
Shengenit.

Si është kjo relevante për Kosovën?
Udhëtimi është shumë, shumë më i lehtë, në qoftë se ju nuk keni nevojë për vizë!
Liberalizimi i vizave do të lejoj qytetarët e Kosovës që të udhëtojnë për qëllime të ndryshme të tilla si
rekreacion, vizita, udhëtime të shkurtra të biznesit, krijimin e kontakteve të reja, ose për të vizituar
anëtarët e familjes që jetojnë në vendet evropiane. Kjo do të thjeshtëson shkëmbimin e studentëve,
kontaktet ndërmjet bizneseve, dhe shumë tjera. Nuk do të ketë nevojë që të kalohet nëpër procedurat e
mundimshme për marrjen e një vize, që lidhen drejtëpërdrejtë me orë të gjata të pritjes, pagesës së
tarifave të vizave dhe procedura të tjera byrokratike.
Liberalizimi i vizave është gjithashtu një hap i rëndësishëm në afrimin e Kosovës me BE-në. Njëzet e
gjashtë vende të Evropës do to bashkangjiten listës momentale të pesë vendeve të cilat qytetarët e
Kosovës mund të udhëtojnë pa viza. Vizitat hapin rrugë që njerëzit ti ndjekin interesat e tyre, të
promovjnë bizneset e tyre dhe të gjenerojë ide të reja. Përvojat në vendet e BE-së tregojnë se shtetet
"Evropianizohen" nëpërmjet lëvizshmërisë sepse në këtë mënyrë ndërmjet popujve të ndryshëm shkëmbehen vlerat ndërmjet kombeve dhe promovohet vetëdijësimi kulturorë. Ajo gjithashtu zvogëlon
paragjykimet nacionaliste dhe keqkuptimet ndërkulturore. Udhëtimi gjithashtu çon në prosperitet dhe liri.
ajo poashtu:
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Ndihmon studentët që të ndjekin programe të shkurtëra shkëmbimi, trajnime, apo vizita studimore;
Ju mundëson zyrtarëve qeveritar apo jo-qeveritar të marrin pjesë në takime me paralajmërim të
shkurtër;
Ju mundëson qytetarëve që të kalojnë pushimet e tyre në vendet evropiane, të notojnë në Greqi
apo të skijojnë në Austri;
I përmirëson mundësitë e biznesit dhe të rritë shkëmbimet sipërmarrëse.

Çfarë është duke bërë BE-ja në mbështetje të procesit?
Në janar të vitit 2012, BE-ja vendosi të angazhohet në një "dialog" për Liberalizimin e Vizave me Kosovën
dhe në mes të qershorit 2012 ia dorëzoi qeverisë së Kosovës "Udhërrëfyesin" për Dialogun e Vizave. Ky
dokument përcakton një listë të plotë të kushteve dhe reformave që Kosova nevojitet ti zbatoj. Ato
përqëndrohen në masa të tilla si Riatdhesimi dhe ri-integrimi, siguria e dokumenteve, menaxhimi i kufijve
dhe migracionit, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe të drejtave themelore.
Komisioni Evropian, së bashku me ekspertë nga Shtetet Anëtare të Shengenit, monitorojnë progresin në
përmbushjen e këtyre kritereve dhe prodhojnë raporte përcjellëse me rekomandime konkrete. Raporti i
parë u lëshua në shkurt të vitit 2013, i cili vlerësoi të dhënat e Kosovës në miratimin e legjislacionit të
BE-së, në fushat me interes. Kjo tregon se Kosova ka krijuar një kuadër ligjor dhe institucional në shumë
fusha të tilla si Riatdhesimi, ri-integrimi, siguria e dokumenteve, menaxhimi i kufijve/ kufirit, migracionit,
azilit, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, policia dhe bashkëpunimi gjyqësor, mbrojtja e të
dhënave dhe të drejtave themelore në lidhje me lirinë e lëvizjes. Në pranverën e vitit 2014 Bashkimi Evropian ka dërguar edhe një mision tjetër vlerësues për të matur progresin e arritur që nga prania e misionit
paraprak. Aktualisht, shërbimet e Komisionit janë duke përgatitur një raport të radhës dhe nuk mund të
paragjykohet rezultati i saj. Qëndrimi i Komisionit Evropian është se nuk janë caktuar afate dhe se e tëra
varet nga progresi që është bërë në përmbushjen e kritereve të përcaktuara në Udhërrëfyesin e Liberalizimit të Vizave.
Raporti gjithashtu ka identifikuar ato pjesë të legjislacionit të cilat ende nuk janë në përputhje me acquis
communautaire. Si rezultat i kësaj, ligjet për të huajt, azilin, shtetësinë, kontrollit kufitar/kufirit, financimit
të partive politike dhe të projektligjit për përgjimet e ligjshme të telekomunikacionit duhej të ndryshohen.
Raporti gjithashtu identifikoi se kapacitetet aktuale të Kosovës për të luftuar krimin e organizuar dhe
korrupsionin mbeten të kufizuara, me një ndikim potencialisht të rëndë për sigurinë e brendshme të
BE-së.
2

BE-ja është në mënyrë aktive duke ndihmuar Kosovën për të plotësuar kushtet për liberalizimin e vizave
nëpërmjet ndihmës së gjerë të asistencës teknike dhe misionit më të madh të Sigurisë së Përbashkët dhe
Politikës së Mbrojtjes (SPPM) Misionin në sundimin e ligjit, EULEX.

Cila është situata aktuale në kosovë?
Qeveria e Kosovës ka filluar punën në procesin e liberalizimit të vizave edhe para se të fillonte dialogu
formal. Duke u mbështetur në përvojat e vendeve të rajonit, të cilat kanë kaluar në këtë proces më herët,
institucionet e Kosovës filluan zbatimin e një sërë reformash për të lehtësuar procesin. Edhe pse këto
përpjekje ishin jashtë kuadrit të një dialogu formal, ato kanë bërë disa përparime. Njëkohësisht këto
lëvizje kanë ushqyer debate të parakohshme rreth liberalizimit të vizave dhe parapritjet për udhëtim pa
viza janë ngritur. Për shumë vite tani, liberalizimi i vizave ka vazhduar të qëndroj në qendër të agjendave
të partive politike, shoqërisë civile dhe medias.
Pas marrjes së Udhërrëfyesit, autoritetet e Kosovës menjëherë kanë filluar reformat e kërkuara. Ministria
e Integrimit Evropian është mandatuar për të koordinuar këto reforma, ndërsa ministritë kompetente kanë
udhëhequr proceset e reformave aktuale.
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Albania, Macedonia, the Maldives, Montenegro and Turkey. (Source: Kosovo Government MFA)
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First EU Commission report on Kosovo's progress towards visa liberalization. Summary. Brussels 12 February 2013.

Janë themeluar strukturat adekuate që do të udhëheqin dialogun e vizave me BE-në.
Komisioni për liberalizimin e vizave është fuqizuar dhe bashkë-kryesohet nga Ministria e Integrimit
Evropian dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Komiteti përbëhet nga anëtarë të nivelit të lartë
politik.
Grupi Punues Teknik për Liberalizimin e Vizave, si dhe është themeluar Sekretariati që monitoron
vlerëson dhe raporton mbi zbatimin e Udhërrëfyesit. Deri më sot Sekretariati për liberalizimin e
vizave ka hartuar tri raporte të monitorimit mbi zbatimin e Udhërrëfyesit.

Ç'farë është duke bërë Qeveria/ka në plan për të bërë? Cilat janë Kapacitetet aktuale?
Liberalizimi i vizave është prioritet kryesor i Qeverisë. Në prill 2013, Qeveria miratoi një plan veprimi, që
rënditë aktivitetet që duhet të zbatohen nga institucionet shtetërore, për të plotësuar rekomandimet e
përcaktuara në Udhërrëfyes dhe në Raportin e vlerësimit të Komisionit Evropian. Plani përfshin një total
prej 164 veprimeve që duhet të ndërmerren në të gjitha blloqet; identifikon institucionet që janë
përgjegjëse për zbatimin e veprimeve, alokimin e buxhetit dhe treguesit e performancës.
Për të përmirësuar kapacitetet e njerëzve të përfshirë në zbatimin e këtyre veprimeve, qeveria ka parashikuar trajnime për zyrtarët të cilët do të punojnë me Menaxhimin e Integruar të Kufirit (MIK), agjencive
anti-korrupsion, prokurorët, gjyqtarët, policinë dhe zyrtarët e tjerë.
Më poshtë është një përmbledhje e disa prej veprimeve kryesore që qeveria ka në plan të marrë në çdo
bllok:
Plani i Qeverisë për Liberalizimin e Vizave
Blloku 0: Riatdhesimi dhe Ri-integrimi - 28 Veprime
Blloku 1: Siguria e Dokumenteve - 10 Veprime
Blloku 2: Menaxhimi i Kuﬁrit dhe Migracionit - 46 Veprime
Blloku 3: Rendi dhe Siguria Publike - 66 Veprime
Blloku 4: Të drejtat themelore në lidhje me Lëvizjen e Lirë - 14 Veprime

Riatdhesimi dhe Ri-integrim: Kosova duhet të nënshkruaj marrëveshje bilaterale riatdhesimi me
vendet e BE- së, të luftoj migrimin e parregullt, të përmirësoj funksionimin e departamentit për riintegrim dhe të kryej vlerësime të rregullta të "Strategjisë së Qeverisë për Riatdhesim dhe Ri-integrim".
Siguria e Dokumenteve: Kosova duhet të sigurojë zbatimin e ligjit për emrat personal, të prodhon
dhe të lëshon karta biometrike të identifikimit, të përmirëson saktësinë e të dhënave në regjistrin
civil dhe të përforcon kapacitetit dhe sigurinë e Agjencisë së Regjistrit Civil.
Menaxhimi i Kufirit dhe Migracionit: Kosova duhet të ndryshojë ligjin mbi Kontrollet dhe
mbikëqyrjen e kufirit, të përmbyllë marrëveshjet me vendet fqinje për zbatimin e ligjit, të përmirësojë
kapacitetet e zyrtarëve të MIK, të ndryshoj ligjin për të huajt dhe zbatimin e legjislacionit në fushën
e migracionit të parregullt.
Rendi dhe Siguria Publike: Kosova duhet të zbatojë reformat që përmirësojnë pavarësinë dhe
efektivitetin e sistemit të drejtësisë penale, të sqaroj dispozitat e kodit penal, të zbatoj ligjin për
prokurimin publik, të hartoj një ligj kundër trafikimit me qenie njerëzore, të krijojë një sistem të
qëndrueshëm kundër pastrimit të parave, të parandalon ndërhyrjet politike në ndjekjen penale dhe
gjykimin e veprave penale, dhe për të forcoj kapacitetet e policisë për të hetuar rastet e vështira.
Liria e Lëvizjes: Kosova duhet të sigurojë lirinë e lëvizjes, të eliminoj kufizimet e paarsyeshme, të
sigurohet që grupet e cenueshme të kenë qasje në dokumente personale, të zbatoj korniza kundër
diskriminimit dhe të ofroj sigur për komunitetet nëpër Komuna.

Krahasimi me vendet e tjera kandidate dhe “kandidate potenciale",
si dhe me anëtarin më të ri, Kroacinë.
Të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, përveç Kosovës janë të përfshira në sistemin e
udhëtimit pa viza "Lista e Bardhë ”. IRJM, Mali i Zi dhe Serbia iu bashkuan regjimit pa viza të BE-së në
dhjetor 2009, ndërsa Shqipëria dhe Bosnja Hercegovina e bënë këtë një vit më vonë. Kroacia përfitoi nga
regjimi pa viza edhe para se të bëhej anëtarë i plotë i BE- së.
Për shkak të disa fenomeneve negative, që dalin si pasojë e futjes së regjimit të lirë të vizave, Komisioni
Evropian është duke monitoruar nga afër rritjen e kërkesave të azil kërkuesve nga këto vende. Në dhjetorin e kaluar, Shtetet Anëtare të BE-së miratuan një mekanizëm që e mundëson pezullimin e regjimit pa
viza për ato vende që bëjnë shkelje serioze, keqpërdorin regjimin e vizave, ose në rastet e një rritje të
papritur të numrit të azilkërkuesve.

Fakte dhe Shifra të Dobishme
Grafika 1: Burimi: Komisioni Evropian, Drejtoria e Përgjithshme për Çështje të Brendshme
2010 - Statusi i Aplikacioneve për viza
afatshkurtra Shengen (Tipi A, B, C)
39,784

Total A, B, C
Aplikimet për Viza

29,845

9,910

Totali A, B, C
Vizat e lëshuara

Totali A, B, C
Vizat e refuzuara

Grafika 2: Burimi: Komisioni Evropian, Drejtoria e Përgjithshme për Çështje të Brendshme
2011 - Statusi i Aplikacioneve për
viza afatshkurtra Shengen (Tipi A dhe C)
26,538

15.986

10,552
Total A, C
Aplikimet për Viza

Totali A, C
Vizat e lëshuara

Totali A, C
Vizat e refuzuara

Grafika 3: Burimi: EUROSTAT dhe llogaritja e DG të Punëve të Brendshme
Numri i qytetarëve të Kosovës që janë gjetur me qëndrim
të paligjshëm në Shtetet Anëtare të BE-së, 2010 & 2011
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