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1. Hyrje dhe konteksti
Kosova mbetet tejet e përkushtuar ndaj agjendës evropiane që nga bërja e saj pjesë zyrtare e
Procesit të Stabilizim-Asociimit (PSA). Në këtë drejtim, Ministria e Integrimit Evropian (MIE)
ka marrë rol udhëheqës në kuadër të Qeverisë së Kosovës. Progresi i dukshëm në forcimin e
strukturave ekzekutive dhe parlamentare janë duke i mundësuar vendit që të lëvizë me
shpejtësi drejt rrugës së integrimit evropian. Bashkimi Evropian (BE) dhe shtetet anëtare të tij,
prej të cilave shumica e kanë mbështetur përpjekjet për njohjen e pavarësisë së vendit që prej
vitit 2008, i mirëpritën hapat e ndërmarrë drejt reformave politike dhe institucionale dhe për
stabilizimin e Kosovës, si dhe zhvillimin e saj ekonomik dhe social. Më 28 shkurt 2012,
Ministrat e Punëve të Jashtme dhe Çështjeve Evropiane të Shteteve Anëtare të BE-s u
mblodhën në kuadër të Këshillit për e Çështje të Përgjithshme dhe Marrëdhënie me Jashtë, dhe
miratuan kërkesën e Komisionit Evropian për ta nisur studimin e fizibilitetit për Marrëveshjen
e Stabilizim-Asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës.
Megjithatë, sipas Bashkimit Evropian, sfidat më të mëdha mbesin në fushat si sundimi i ligjit,
(veçanërisht lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit), reforma e administratës
publike, migrimi, liria e shprehjes, mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të komuniteteve
pakicë me qëllim të integrimit të tyre në shoqëri, veçanërisht serbëve, si dhe thellimin e
dialogut dhe të pajtimit mes të gjitha komuniteteve. E fundit por jo më pak e rëndësishme,
nevojitet që të krijohet një qasje konstruktive nga të gjithë fqinjët e Kosovës për të mundësuar
përfshirjen dhe pjesëmarrjen e saj të plotë në të gjitha iniciativat bashkëpunuese rajonale, e në
veçanti kur kemi të bëjmë me tregtinë, harmonizimin e politikave dhe çështjet ndërkufitare.
Kjo që e përmendëm më lartë u rikonfirmua nga Raporti i fundit i Progresit i KE-së për
Kosovën, i cili është pjesë e Pakos së Zgjerimit të vitit 2011 të botuar nga Komisioni Evropian
më 12 tetor 2011. Ky raport, duke iu referuar kritereve politike dhe ekonomike, si dhe
legjislacionit të BE-së, ka ardhur në përfundim se Kosova vazhdon të përpiqet të harmonizojë
legjislacionin e vet me ligjet e BE-s dhe standardet evropiane, por ballafaqohet me sfida që
kanë të bëjnë me zbatimin e tyre.
Kosova ka arritur progres në një numër fushash të rëndësishme në kuadër të kritereve
politike. Pas zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2011 u formua Qeveria e re, e cila filloi të
merret me sfidat me të cilat po përballet Kosova. Procesi i zgjedhjeve është përballur me
mangësi të shumta në të cilin proces janë ngritur akuza për mashtrim nga monitoruesit
vendor dhe ndërkombëtar. Autoritetet kosovare kanë filluar kohëve të fundit t’i ndjekin
shkelësit e ligjit edhe kjo pritet të kontribuojë në zgjedhje të drejta dhe korrekte në të
ardhmen. Kapacitetet e administratës publike mbesin të dobëta. Auroritetet e zbatimit të ligjit
dhe gjyqësori duhet t’i përshpejtojnë përpjekjet e tyre për ta luftuar krimin e organizuar dhe
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korrupsionin, të cilat mbesin ndër sfidat më serioze. Ato duhet të demonstrojnë dëshmi për
investigime dhe dënime. Reformat e gjyqësorit kanë vazhduar në një mënyrë të kënaqshme
dhe janë krijuar një varg institucionesh gjyqësore. Megjithatë, sundimi i ligjit mbetet një sfidë
që duhet të trajtohet; andaj Komisioni ka propozuar që të nisë një dialog i strukturuar në këtë
fushë.
Është përmirësuar dukshem koordinimi i agjendës evropiane të Kosovës. Ministria e
Integrimit Evropian ka forcuar rolin e saj dhe ka menaxhuar me sukses Dialogun e avanuar të
Stabilizim Asocimit (DPSA).
Gjendja në veri të Kosovës është theksuar vazhdimisht në Raportet e Progresit. Konsiderohet
që situata atje ka nevojë që të adresohet, në mënyrë që edhe qytetarët e Kosovës në këtë zonë
të përfitojnë nga perspektiva evropiane; kështu, sipas Raportit të Progresit të KE-së, Kosova
duhet të zhvillojë një agjendë gjithëpërfshirëse për veriun me qëllim që të merret me sfidat
strukturore.
Dialogu teknik Prishtinë – Beograd, i ndërmjetësuar nga BE-ja, u zhvillua në përgjithësi në
frymë konstruktive deri në korrik të vitit 2011 dhe vazhdoi në nëntor, pas disa muajsh
bllokade, por i cili rifilloi prapë në nëntor. Në kuadër të këtij procesi janë arritur katër
marrëveshje, megjithëse zbatimi i tyre vazhdon të ballafaqohet me probleme.
Sa u përket kritereve ekonomike, Raporti i Progresit i BE-së për vitin 2011 thekson se nuk
është bërë ndonjë progres gjatë periudhës raportuese karshi konsolidimit të një ekonomie
funksionale të tregut. Nevojiten të bëhen reforma dhe investime të konsiderueshme në
mënyrë që ekonomia e Kosovës, brenda një periudhe afatgjatë, të përballojë të gjithë presionin
konkurrues dhe forcat e tregtut në kuadër të Bashkimit Evropian.
Ndonëse ka pasur rritje ekonomike, ekzistojnë shqetësime sa i përket qëndrueshmërisë
afatgjate të buxhetit. Planifikimi i dobët i politikave ekonomike dhe zbatimit të tyre ka
shkaktuar ndërprerjen e marrëveshjes ‘Stand-by’ me FMN-në, që ishte arritur në vitin 2010.
Deri në fund të vitit 2011 ka qenë në fuqi një program monitorues i personelit, i cili ka
paraqitur një test për rifitimin e kredibilitetit ekonomik. Kompanitë vazhdojnë të përballen me
dobësi në planifikim të përgjithshëm të politikave dhe administratë të dobët publike, sundim
të dobët të ligjit, mungesë të furnizimit me energji elektrike, infrastrukturë të papërshtatshme
dhe fuqi punëtore me shkathtësi të pamjaftueshme. Papunësia mbetet shumë e lartë.
Në anën tjetër, progresi ka qenë i pjesërishëm sa i përket përafrimit të legjislacionit të Kosovës
me standardet evropiane në kuadër të fushave të kritereve ekonomike. Është forcuar korniza
ligjore, në veçanti në lidhje me çështjet tregtare dhe prokurimin publik. Pak progres është
arritur në fushat si lëvizja e lirë e personave, shërbimet dhe e drejta e themelimit të
kompanive, shpërlarja e parave dhe mbrojtja e të dhënave personale.
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Kur kemi të bëjmë me standardet evropiane, edhe pse është bërë progres i konsiderueshëm
në harmonizimin e legjislacionit me atë të BE-s, është theksuar pothuajse në të gjitha fushat
mungesa e një bashkërendimi dhe planifikimi strategjik, reformat e ngadalshme
institucionale, pastaj zbatimi i pamjaftueshëm dhe joadekuat i ligjeve, si dhe ngritja dhe
fuqizimi i pamjaftueshëm i kapaciteteve institucionale. Në prill të vitit 2011, Kosova e ka
zhvilluar regjistrimin e parë të popullsisë në harmoni me standardet ndërkombëtare dhe
evropiane, edhe pse rrethanat nuk kanë lejuar që ky proces të kryhej edhe në veri. Duke pasur
parasysh progresin e Kosovës në pranimin dhe ri-integrimin e të kthyerve, Komisioni e ka
nisur zyrtarisht dialogun për viza me Kosovën, në janar të vitit 2012.
BE-ja ka një prani të gjerë në Kosovë që prej vitit 2009. Në kuadër të strukturave të UNMIK-ut
ishte kryesisht përgjegjëse për rindërtimin dhe reformat ekonomike. Që prej atëherë, organet
vendimmarrëse politike të BE-së, e kryesisht Këshilli Evropian, e kanë përsëritur në të gjitha
diskutimet dhe vendimet politike perspektiven e vendit drejt BE-së, si dhe dëshirën për ta
mbështetur vendin në rrugën e integrimit evropian. Në anën tjetër, përfaqësuesit
politik,vendimmarrësit dhe opinioni publik në Kosovë kanë shfaqur dëshirë për të ardhmen
evropiane të vendit. Pas nisjes së procesit të stabilizim asocimit, në samitin e Zagrebit të vitit
2000, Kosova është bërë formalisht pjesë e kësaj kornize në vitin 2002.
Edhe pse Kosova në atë periudhë ka qenë në përpjekjet e saj të para drejt krijimit të
institucioneve të saj qeverisëse, të bëhej pjesë e kësaj kornize përbënte rëndësi të madhe
politike, pasi theksonte rëndësinë e reformave politike në kuadër të procesit të integrimit
evropian, në përgjithësi. Po ashtu në këtë proces janë përfshirë palët kryesore të interesit, në
një kornizë mjaft gjithëpërfshirëse të zhvillimit dhe reformimit institucional, në kudër të
kornizës së dialogut në mes të Qeverisë së Kosovës dhe Komisionit Evropian që shërben si
forcë e rëndësishme shtytëse në tërë procesin. Në qershor të vitit 2004, Këshilli Evropian
miratoi Partneritetin Evropian për Kosovën, i cili është përditësuar vetëm dy herë, në vitin
2006 dhe 2008. Në anën tjetër, në gusht të vitit 2004, Qeveria e Kosovës themeloi Zyrën për
Integrim Evropian në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, dhe në shtator të vitit 2004 Komisioni
Evropian themeloi Zyrën Ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë (ZNKE).
Në janar të vitit 2005, Qeveria e Kosovës miratoi Planin e Veprimit për implementimin e
Partneritetit Evropian (PVPE), i cili përbënte dokumentin e parë kombëtar të politikave për
integrim evropian. Që prej atëherë, PVPE ka vazhduar te rishikohet çdo vit, pas publikimit të
secilit Raport të Progresit të KE-së për Kosovën. Në nivelin e dialogut politik në mes të
Kosovës dhe BE-së, Mekanizmi Përcjellës i Stabilizim-Asocimit u konsolidua në vitin 2005, në
fillim duke vepruar në formën e dy cikleve të takimeve vjetore, plenare dhe sektoriale. Raporti
i parë i Progresit i KE-së dhe Strategjia e parë e Zgjerimit për Kosovën u publikuan në vitin
2005, pasuar nga gjashtë raporte të tjera vjetore. Në maj të vitit 2006, Zyra për Integrim
Evropian, nën ombrellen e Kryeministrit, u avancua në Agjenci për Integrim Evropian, dhe në
janar të vitit 2008, Kuvendi i Kosovës themeloi Komisionin e Parlamentar për Integrim
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Evropian. Më parë, integrimi evropian ishte pjesë e Komisionit për Punë të Jashtme.
Pas shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt 2008, Këshilli Evropian, duke theksuar bindjen e BEsë se pavarësia e Kosovës përbënte një rast sui generis, deklaroi se varet prej shteteve anëtare të
vendosin lidhur me marrëdhëniet me Republikën e Kosovës në pajtim me praktikat e tyre
shtetërore dhe me ligjin ndërkombëtar. Po të njëtin vit, Këshilli e krijoi dhe e dërgoi EULEX-in
– Misionin për Sundimin e Ligjit, si dhe Përfaqësuesin Special të BE-s (EUSR), i cili do të
vepronte nën ombrellën e njëjtë si Zyra Civile Ndërkombëtare (ICO), përgjegjëse për
mbikëqyrjen e periudhës kalimtare në funksionalizimin e plotë të institucioneve kryesore të
shtetit.
Viti 2008 gjithashtu u karakterizua me përpjekjet e shtuara të BE-së në dimensionin e
përkrahjes së zhvillimit. Në korrik të vitit 2008, Komisioni Evropian ishte nikoqir i
Konferencës së Donatorëve për Kosovën, në Bruksel, në të cilën BE-ja dhe shtetet e saj anëtare
u zotuan për një shumë të përbashkët prej €508 milionë (prej €1.2 miliardë që u zotuan) që të
investohen gjatë periudhës pasuese trivjeçare. Së bashku me kontributin e saj në kuadër të
kornizës së UNMIK-ut, mbështetja financiare e BE-s për Kosovën e kalonte shumën €1
miliard, gjë që përbën shumën më të madhe të investimit për kokë banori që BE-ja e ka
investuar ndonjëherë jashtë shteteve anëtare. Kjo shumë përfshin disa korniza të asistencës:
Asistencën e Komunitetit për Rindërtim, Zhvillim dhe Stabilizim (CARDS) (2000-2007), si dhe
Instrumentin e Asistencës së Para-anëtarësimit (IPA), nga viti 2007. Tregtia në mes të Kosovës
dhe tregut të BE-së bazohet në Masat Autonome të Tregtisë (të cilat janë vendosur që prej vitit
2000, përveç periudhës njëvjeçare derisa u ripërtërinë në vitin 2012). Në kuadër të IPA-së,
Kosova kualifikohet për dy prej pesë komponentëve: Asistenca Kalimtare dhe Ndërtimi i
Institucioneve (TAIB), duke përfituar kështu nga IPA Nacionale dhe ajo me Shumë Përfitues;
dhe nga komponenta për Bashkëpunim Ndërkufitiar (BNK), duke përfituar në këtë mënyrë
nga bashkëpunimi me tri vende fqinjë (Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi). Që prej vitit
2007 Kosova ka pranuar deri më tani një shumë të përgjithshme prej më shumë se €500
milionë prej fondeve të BE-së për para-anëtarësim.
Sipas zotimit të përbashkët të shprehur më 11 korrik 2008 në Konferencën e Donatorëve, të
mbajtur në Bruksel, Komisioni Evropian dhe Qeveria e Kosovës kanë bërë përpjekje të shtuara
në aspektin e koordinimit të donatorëve. Në tetor të vitit 2008, Qendra për Koordinimin e
Donatorëve, që operonte në kuadër të ZKM-së, u bashkua me Agjencinë për Integrim
Evropian, për të formuar Agjencinë për Koordinimin e Zhvillimit dhe Integrimit Evropian
(AKZHIE). Më pas u mblodh Forumi i parë i Nivelit të Lartë për koordinimin e donatorëve, në
mars të vitit 2009, në Prishtinë, ku autoritetet kosovare dhe komuniteti i donatorëve diskutuan
lidhur me projektet në implementim e sipër dhe alokimin e fondeve të tjera të zotuara në
konferencë. Forumi i dytë i Nivelit të Lartë u mbajt në prill të vitit 2010, në Prishtinë i cili u
fokusa gjithashtu në ngritjen e strukturave institucionale për koordinimin e donatorëve. Pastaj
u zhvilluan konsultime të gjera në mes të autoriteteve qeveritare dhe komunitetit të
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donatorëve, të cilat rezultuan në krijimin e një sistemi të koordinimit të donatorëve që
rregullohet përmes Rregullores për Koordinimin e Donatorëve, të miratuar nga Qeveria në
qershor të vitit 2011.
Në kuadër të kornizës së bashkëpunimit rajonal, Kosova iu bashkua Paktit të Stabilitetit për
Evropën Juglindore me themelimin e tij në vitin 1999 dhe u pasua me Këshillin për
Bashkëpunim Rajonal (RCC), ku Kosova vazhdon të jetë anëtare. Kosova gjithashtu është palë
nënshkruese dhe anëtare e një varg marrëveshjesh shumëpalëshe rajonale, si Traktati për
Komunitetin e Energjisë, Marrëveshjen për Hapësira e Përbashkët Evropiane të Aviacionit
Civil (ECAAA), Observatorin e Transportit në Evropën Juglindore (SEETO), si dhe në nisma
të bashkëpunimit rajonal dhe forume që veprojnë në nivele të ndryshme. Kjo përfshin edhe
njërën prej më të rëndësishmeve: Hapësirën e zgjeruar për Tregti të Lirë në Evropën Qendrore
(CEFTA), në të cilën Kosova ka qenë anëtare që prej vitit 2006. Megjithatë, për më shumë se tri
vite, Serbia dhe Bosnja e Hercegovina kanë kontribuar në përkeqësimin e mëtejmë të balancit
tregtar edhe ashtu negativ të Kosovës duke imponuar embargo të njëanshme për produktet e
Kosovës, për shkak të ndryshimeve që kanë ardhur pas shpalljes së pavarësisë.
Në prill të vitit 2008, Qeveria e Republikës së Kosovës miratoi Planin e vet për Integrim
Evropian 2008-2010, një paketë e reformave të parapara për zhvillimin e mëtejmë të
institucioneve brenda kornizës së integrimit evropian me qëllim të respektimit të zotimeve që
dalin nga procesi i Stabilizim-Asociimit. Pas kësaj, në vitin 2008 Qeveria themeloi strukturat
ndër-institucionale për integrim evropian. Duke e pasqyruar kornizën e Mekanizmit Përcjellës
të Stabilizim-Asociimit për dialogun politik dhe atë të politikave, këto struktura përbëhen nga
gjashtë Komisione Ekzekutive sektoriale (të njohura më parë si Grupe Punuese) dhe merren
me çështje të nivelit teknik, Komiteti Punues për Integrim Evropian (i nivelit menaxherial),
dhe Këshilli Ministror për Integrim Evropian (i nivelit politik), duke mbledhur së bashku
institucionet ekzekutive, Kuvendin dhe institucionet e pavarura (përfshirë sistemin gjyqësor).
Në tetor të vitit 2009, Komisioni Evropian nxori raportin e të ashtuquajturit “Studimi për
Kosovën”, i cili propozonte avancimin e procesit të integrimit evropian në katër dimensione
kryesore: Dialogun e Procesit të Stabilizim-Asociimit (DPSA), procesin e liberalizimit të
vizave, një marrëveshje tregtare, si dhe qasje më të madhe në mekanizmat dhe instrumentet
mbështetëse të BE-së (kryesisht përmes programeve të BE-së dhe Bashkëpunimit
Ndërkufitar).
Megjithatë, përveç DPSA-së, jo shumë prej kësaj agjende është materializuar deri më tani në
realitet. Gjersa tani dialogu politik dhe i politikave në mes të Kosovës dhe BE-së është më i
elaboruar (në saje të asaj që mbulon dhe thellësisë së përmbajtës, përfshirë çështjet e
ndryshme si asistenca e BE-s dhe dialogu me shoqërinë civile), vetëm përgatitjet e nivelit
teknik për marrëveshje e propozuar tregtare janë jetësuar dhe strategjia për liberalizimin e
vizave pritet të dalë në fund të pranverës së vitit 2012. Për më tepër, në prill të vitit 2010
Kosova themeloi Ministrinë e Integrimit Evropian, dhe miratoi, në mars të vitit 2011, një
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rregullore që i avancoi Zyrat e Integrimit Evropian (ZIE-të) në ministritë e linjës në nivel të
Departamenteve për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave.
Mandati koordinues i integrimit evropian bie qartë në kuadër të përgjegjësisë së Ministrisë së
Integrimit Evropian. Sfidë në këtë aspekt mbetet koordinimi i një vargu çështjesh shumë
komplekse dhe të ndryshme në lidhje me integrimin evropian, gjë që në fakt kërkon përfshirje
të drejtpërdrejtë dhe të plotë të akterëve të shumtë shtetërorë dhe jo-shtetërorë, si dhe palëve
të ndryshme të interesit. Ekziston nevoja për vendosjen e një mekanizmi të thjeshtë dhe
efektiv që i mundëson MIE-së të arrijë koordinim të nivelit të lartë pa krijimin e strukturave
dhe institucioneve të përhershme të cilat përkundrazi do ta komplikonin procesin e integrimit
evropian.
Duke pasur parasysh këto nevoja, Presidentja e Republikës së Kosovës inicoi një mekanizm
koordinues të nivelit të lartë politik, të quajtur Këshilli Kombëtar për Integrim Evropian.
Komisioni Evropian ka mirëpritur qëllimin e autoriteteve kosovare, të shpallur në takimin
plenar të Dialogut të Procesit të Stabilizim Asociimit më 1 korrik të vitit 2011 për themelimin e
këtij Këshilli. Këshilli u themelua më 27 mars të vitit 2012, në Prishtinë, nga Presidentja e
Republikës së Kosovës, znj. Atifete Jahjaga, në prani të Komisionarit të BE-së për Zgjerim dhe
Politika të Fqinjësisë, z. Štefan Füle, një organ që përbëhet prej figurave të shquara që e
përfaqësojnë Qeverinë, Kuvendin (përfshirë partitë politike të përfaqësuara aty), Komunat,
organizatat e shoqërisë civile, mediat, sindikatat, komuniteti akademik dhe ai i biznesit.
Këshilli shërben si platformë zyrtare kombëtare për orientimin e procesit të integrimit
evropian përmes zgjerimit të koordinimit politik dhe konsultimeve sistematike në mes të
palëve kryesore të interesit, me qëllim të ndërtimit të konsensusit nacional për procesin e
integrimit evropian të Kosovës.
Kjo platformë politike është shumë me rëndësi për Kosovën, pasi mund të sigurojë me kohë
një drejtim të qartë dhe të qëndrueshëm të vendit drejt integrimit evropian pa marrë parasysh
ndryshimet e ardhshme të mundshme të forcave politike në Kuvend dhe Qeveri. Këshilli
Kombëtar do të takohet në baza vjetore për ta vlerësuar progresin e procesit të integrimit
evropian si dhe për të formuluar rekomandime për Qeverinë dhe palët e tjera të interesit.
Duke qenë të vetëdijshëm për nevojën e fillimit të punës praktike drejt zhvillimit të një
konsensusi mbarë shtetëror për integrim evropian, Këshilli Kombëtar rekomandoi krijimin e
një task force për integrim evropian të Kosovës. Detyra për krijimin e kësaj task force dhe
koordinimit të aktiviteteve të saj i është besuar Qeverisë së Kosovës, përkatësisht Ministrisë
për Integrim Evropian, për ta bërë këtë sa më parë që të jetë e mundur. Kjo task forcë përbën
në vetvete një metodë praktike, e cila do të ndihmojë në arritjen e konsensusit mes akterëve më
të rëndësishëm lidhur me integrimin evropian të Kosovës dhe të mbështetjes së MIE-së për
zbatimin e mandatit në përpjekjet e saj për bashkërendim të punëve.

10

Task Forca për Integrim Evropian të Kosovës
Termat e Referencës – maj 2012

2. Objektivat e Task Forcës për Integrim Evropian të Kosovës (TFIE)
2.1. Objektivi i përgjithshëm
Objektiv i përgjithshëm i Task Forcës për Integrim Evropian është hartimi i një strategjie për
integrim evropian, duke arritur konsensus në mes të palëve kryesore si dhe dhënien e
rekomandimeve për Qeverinë e Kosovës në këtë drejtim. Zbatimi i kësaj strategjie, duke i
shfrytëzuar përvojat e shteteve anëtare të BE-së dhe të vendeve të tjera, të Komisionit
Evropian, dhe të organeve të tjera, do të shpie në përshpejtimin e mëtejmë të procesit të
integrimit evropian, duke e sjellë Kosovën më afër anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Kjo objektivë është në harmoni me konsensusin politik për nevojën e integrimit në BE,
mbështetjen popullore për anëtarësim të vendit në BE, e po ashtu edhe me politikat e Qeverisë
së Kosovës dhe përpjekjet për adresimin e rezultateve dhe të rekomandimeve të Komisionit
Evropian në Komunikatën e tij të vitit 2009 “Kosova – Përmbushja e Perspektivës Evropiane”,
Strategjinë e fundit të Zgjerimit dhe Raportin e Progresit të vitit 2011 për Kosovën.
2.2. Objektivat specifike
Objektivat specifike në lidhje me themelimin e Task Forcës janë përkufizuar si më poshtë:
1. Të dalë me një Raport diagnostifikues gjithëpërfshirës për gjendjen aktuale të procesit të
integrimit evropian, i cili do të përfshijë:
- Një analizë gjithëpërfshirëse dhe të detajuar të palëve të përfshira të interesit në fusha
dhe çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me procesin e integrimit evropian;
- Një analizë të kornizës ekzistuese, përpjekjeve dhe praktikave që kanë të bëjnë me
procesin e integrimit evropian;
- Një analizë të praktikave më të mira në sektorë dhe fusha të ndryshme të politikave, me
theks të veçantë të përvojave të suksesshme të integrimit evropian nga vendet e tjera;
- Vlerësimi i politikave dhe i veprimeve të integrimit evropian të cilat janë zbatuar nga
institucionet qeveritare, akterët jo qeveritar dhe nga palët e tjera relevante;
- Një analizë të rolit në të kaluarën dhe të ndikimit të punës së institucioneve dhe
organizatave të huaja (përfshirë donatorët) të angazhuar në Kosovë në fushat relevante
për procesin e integrimit evropian.
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2. Të dalë me një draft të raportit përfundimtar gjithëpërfshirës që përmban rekomandime
që do të pasqyrohen në Strategjinë Kombëtare për Integrim Evropian, e cila do të jetë
gjithëpërfshirëse dhe do të ketë objektiva dhe aktivitete të qarta për t’u përmbushur, si dhe
afatit e përmbushjes se tyre, përfshirë përkufizimin dhe parimet e integrimit evropian si
dhe një kronologji reale me të cilat pajtohen të gjitha palët e interesit.
Strategjia do të jetë në harmoni me kriteret e mëposhtme të cilësisë:
- Formulim i saktë i objektivave dhe i masave për arritjen e tyre;
- Përkufizim të qartë të treguesve që mundësojnë matjen e progresit dhe mundësojnë
monitorimin dhe vlerësimin e sukseseve të pritura dhe dështimeve të mundshme;
- Identifikimin e burimeve të të dhënave dhe informacioneve të nevojshme, të cilat do të
krijojnë bazën e informatave për programimin, monitorimin dhe vlerësimin e
politikave të ardhshme kombëtare për integrim evropian;
- Përshkrimin dhe vlerësimin e supozimeve dhe rreziqeve që kanë të bëjnë me zbatimin
e strategjisë;
- Zbatimin e një qasjeje të pikave të referencës (benchmarking) për procesin e integrimit
evropian;
- Përshkrimin e procedurave të vendimmarrjes në lidhje me çështjet e integrimit
evropian, me qëllim të sigurimit të transparencës së plotë;
- Formulimin e propozimeve për përmirësimin – nëse ka nevojë – të legjislacionit
ekzistues apo të atij që duhet të krijohet rishtazi për integrimin evropian;
- Identifikimin e qartë se si do të sigurohet dhe organizohet financimi i masave të
përaktuara të integrimit evropian, me theks në nevojën e kritereve objektive;
- Analizë se si do të bëhet vlerësimi i masave gjatë tërë periudhës së programimit dhe
zbatimit të politikave të reja për integrim evropian;
- Të përcaktoj mënyrën se si do të organizohet dhe zbatohet procesi i konsultimeve
sociale për integrimin evropian me palët e ndryshme të interesit në nivel shteti, në
nivel rajonal dhe atë lokal.
Gjatë funksionimit dhe punës së Task Forcës do të përdoret metoda e pikës së referimit
(benchmarking). Ajo u mundëson akterëve të përfshirë në procesin e integrimit evropian që të
orientohen drejt identifikimit të praktikave më të mira të zbatuara nga cilido akter tjetër. Kjo
duhet të sigurohet përmes dëshirës për t’iu referuar dhe për t’u krahasuar me praktikat më të
mira, në të njejtën kohë duke bërë përpjekje për të mësuar prej tyre dhe për të përshtatur
arritjet e sukseseve të përbashkëta mes palëve relevante të interesit. Në thelb, metoda
konsiston në të mësuarit përmes adaptimit dhe përmirësimit të metodave dhe praktikave që
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janë shfrytëzuar nga udhëheqës në fusha të caktuara.

Orari i punës së Task Forcës
Maj 2012

Ministria e Integrimit Evropian, në bashkëpunim të ngushtë me Zyrën e
Bashkimit Evropian në Kosovë, e mbështetur nga Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dhe donatorët e tjerë do ta
themelojë Task Forcën për integrimin evropian të Kosovës (TFIE)

Maj 2012

TT-të janë themeluar nga TFIE. Kanë filluar takimet e TT-së.

Gusht 2012

Ministrja e Integrimit Evropian e mbledh takimin e punës së TFIE me
qëllim që të diskutohet dhe të miratohet drafti i Raportit
diagnositifikues.
Fillon puna për hartimin e Raporti përfundimtar që përmban Strategjinë
e propozuar Kombëtare të Integrimit Evropian.

Dhjetor 2012

Takimi i fundit i TFIE: prezantimi i draftit të Raportit përfundimtar që e
përmbanë Strategjinë e propozuar Kombëtare për Integrim Evropian, në
bazë të kontributit të tryezave tematike (TT) dhe me mbështetje të
ekspertëve.
Pas këtij takimi, rekomandohet që drafti i Raportit përfundimtar që
përmban Strategjinë e propozuar për Integrim Evropian t’i dërgohet
Qeverisë për shqyrtim të mëtejmë dhe miratim eventual të tij.

3. Fushëveprimi i TFIE-së
Task Forca për Integrim Evropian do të fillojë zyrtarisht punën gjatë sesionit përurues më nw
maj 2012. Gjatë periudhës së veprimtarisë së saj, TFIE do të mblidhet në tri takime plenare për
të diskutuar dhe për të miratuar dokumentet themelore të programit dhe të raporteve të Task
Forcës. Në disa prej sesioneve të saja do të prezantohet përvoja relevante e integrimit evropian
nga disa vende të tjera, veçanërisht prej shteteve të reja anëtare të BE-së. Fushat tematike do të
përfshijnë:
1. Reformën e Administratës Publike
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2. Drejtësinë, Lirinë dhe Sigurinë
3. Çështjet Ekonomike, Financiare dhe Statistikat
4. Tregtianë, Industrinë, Doganat, Tatimet, Tregun r Brendshëm, Konkurrencën dhe
Mbrojtjen e Konsumatorit dhe të Shëndetit
5. Inovacionin, Shoqërinë Informative, dhe Politikat Sociale e Shëndetësore
6. Transportin, Mjedisin, Energjianë dhe Zhvillimin Rajonal
7. Bujqësinë, Peshkatarinë, Pylltarinë, Sigurinë e Ushqimit dhe Zhvillimin Rural
Gjatë secilit sesion plenar do të prezantohen dhe do të diskutohen informatat lidhur me punën
e sekretariatit të task forcës dhe të hulumtimeve të bëra nga grupet e tryezave tematike.

4. Financimi i veprimtarisë së Task Forcës
Puna e Ministrisë së Integrimit Evropian, duke përfshirë edhe funksionimin e Task Forcës,
mbështeten drejtpërdrejt nga projekti i GIZ-it “Mbështetje Procesit të Integrimit Evropian në
Kosovë (SEIP)”, në kuadër të asistencës afatgjate bilaterale për Kosovën nga Republika
Federale e Gjermanisë. Ministria e Integrimit Evropian fton edhe donatorët e tjerë që të
angazhohen drejtpërdrejtë në TFIE duke marrë pjesë aktive në takimet e Task Forcës dhe në
punën e tryezave tematike, si dhe duke ofruar ekspertë (si vendorë ashtu edhe të huaj) në
organizimin e punëtorive dhe seminareve tematike si dhe vizitave studimore për ata të cilët
janë të përfshirë në punën e TFIE, sekretariatit të saj dhe të TT-ve.

5. Përbërja dhe puna e Task Forcës
Task Forca për Integrim Evropian të Kosovës (TFIE) vepron nën patronatin e Ministres së
Integrimit Evropian të Republikës së Kosovës.
Këshilli Kombëtar për Integrim Evropian i Kosovës, i cili i ka dhënë besimin znj. Vlora Çitaku,
Ministre e Integrimit Evropian të Kosovës, për krijimin dhe veprimtarinë, e cila eshte edhe si
kryesuese e TFIE e ka inicuar atë.
Meqë Task Forca është një organ jo-politik, me funksion të pastër këshillëdhënës për
Ministren e Integrimit Evropian, përbërja e saj bazohet në pjesëmarrjen dhe ekspertizën e
vetëm atyre akterëve që nevojiten për realizimin e detyrave të Task Forcës. Andaj, Ministrja e
Integrimit Evropian do t’i ftojë vetëm një numër të kufizuar të palëve të interesit dhe të
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ekspertëve për t’u bërë anëtarë të plotë të Task Forcës.
Institucioni

Emri

Pozita

1 Ministria e Integrimit Evropian

Vlora Çitaku

Ministre

2 Kuvendi

Lutfi Haziri

Kryetar i Komisionit për IE

3 Kuvendi
4 Ministria e Integrimit Evropian
5 ZBEK
6 GIZ Zyra në Kosovë
7 Ambasada Suedeze
8 UNDP
9 USAID
10 Banka Botërore
11 FMN
12 Sëiss Development Cooperation
13 Agjencia Austriake për Zhvillim
14 Komuna e Prishtinës
15 Komuna e Mitrovicës
16 Komuna e Gjakovës
17 Komuna e Gracanicës
18 Akademia e Shkencave e Kosovës
19 Universiteti i Prishtinës
20 Universiteti Amerikan i Kosovës
21 Universiteti i Prishtinës
22 KCSF
23 Ministria e Administratës Publike
Ministria e Administrimit të
24 Qeverisjes Lokale
25 Ministria e Punëve të Brendshme
26 Ministria e Drejtësisë
27 Këshilli Gjyqësor i Kosovës
28 Këshilli Prokurorial i Kosovës
29 Agjencia Kundër Korrupsion
30 Institucioni i Avokatit të Popullit
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31 Kuvendi
32 KIPRED
33 BIRN
34 COHU
35 Ministria e Financave
36 Ministria e Financave
37 Komisioni për Zhvillim Ekonomik
38 Komisioni për Buxhet dhe Financa
39 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
40 Kuvendi
41 RIINVEST
42 Oda Ekonomik e Kosovës
43 Aleanca Kosovare e Biznesit
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
44 Teknologjisë
45 Komisioni i Pavarur i Mediave
46 Qendra Kosovare për Arsim
GAP Instituti për Studime të
47 Avancuara
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
48 Hapësinor
49 Ministria e Infrastrukturës
50 Ministria e Zhvillimit Ekonomik
51 KFOS
52 REC
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
53 Zhvillimit Rural
Iniciativa për Zhvillim Bujqësor në
54 Kosovë
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6. Sekretariati i TFIE-së
Me qëllim të sigurimit të një organizimi efikas të aktiviteteve të Task Forcës, Ministrja e
Integrimit Evropian, përmes mbështetjes së projektit të GIZ-it “Mbështetje për Procesin e
Integrimit Evropian në Kosovë”, ka themeluar Sekretariatin e Task Forcës. Sekretariati është
përgjegjës për çështjet organizative dhe teknike si dhe për koordinimin e të gjitha
kontributeve të ekspertëve dhe për performancën dhe produktet e tryezave tematike (TT).
Sekretariati përbëhet prej këshilltarëve të nevojshëm dhe do t’i organizojë të gjitha takimet e
nevojshme, seminaret, konferencat dhe vizitat studimore. Ai gjithashtu do të përgatisë
dokumentet e Task Forcës, përfshirë Raportin Diagnostifikues dhe Raportin Përfundimtar.
Puna e Sekretariatit të Task Forcës do të mbështetet drejtpërdrejt nga projekti i GIZ-it
“Mbështetje të Procesit të Integrimit Evropian”, duke përfshirë edhe ofrimin e ekspertëve
ndërkombëtarë dhe lokalë gjatë kohës së veprimtarisë së Task Forcës. Donatorët e tjerë janë të
mirëseardhur që të ofrojnë mbështetjen e tyre në formë të ekspertëve, organizimit të
trajnimeve dhe seminareve, si dhe të vizitave studimore dhe të shërbimeve të tjera që mund të
kërkohen nga Task Forca ose nga Sekretariati.
Udhëheqësi i Sekretariatit, Koordinatori i projektit të GIZ për Mbështetje të Procesit të
Iintegrimit Evropian, bashkëpunon ngushtë me kryesuesin e TFIE/Ministren e Integrimit
Evropian dhe në baza ditore me Koordinatorin e Task Forcës, Sekretarin e Përgjithshëm të
MIE-së.

7. Përkrahja teknike dhe logjistike
GIZ-i dhe MIE ofron staf teknik, duke përfshirë një asistente administrative dhe një
uebmaster/TI. Sekretariati i Task Forcës ka selinë e përhershme në objektet e MIE (anëtarë të
Sekretariatit). Po ashtu e përdor infrastrukturën teknike të projektit të GIZ-it për Mbështetje të
Procesit të Integrimit Evropian, i cili zgjatë gjatë tërë periudhës së veprimtarisë së Task Forcës.
Takimet e shpeshta të Sekretariatit organizohen në MIE ose në objektet e GIZ-it, ndërsa ato të
Tryezave Tematike (TT-të) do të organizohen në ministritë e linjës ose në objektet e tjera të
Qeverisë së Kosovës.
Takimet e Task Forcës mbahen në sallën e konferencave në Qeverinë e Kosovës.
Të gjitha takimet e Task Forcës duhet të përkthehen drejtëpërdrejt në gjuhët zyrtare. E njëjta
aplikohet për të gjitha dokumentet/raportet e shkruara të dala gjatë punës së Task Forcës, dhe
të uebfaqes/linkut të TFIE-së, të cilat do të vendosen në uebfaqen e MIE-së. Këto dokumente
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do të krijohen në të gjitha gjuhët zyrtare.

8. Tryezat Tematike të TFIE-së (TT)
9.1

Roli i TT-ve

Me qëllim të diskutimit të çështjeve sektoriale të cilat janë fundamentale për integrimin
evropian të Kosovës, TFIE i ka krijuar shtatë tryeza tematike (TT). Këto tryeza me ndryshime
të vogla e pasqyrojnë dialogun e Qeverisë së Kosovës për Stabilizim-Asociim me Komisionin
Evropian.
TT-të kanë për synim të ofrojnë njohurinë dhe përvojën e pjesës tjetër të shoqërisë në këtë
proces dhe ta rrisin kontributin e Kosovës në Dialogun e Procesit të Stabilizim-Asociimit.
Përveç kësaj, rezultatet e TT-ve do të përdoren në punën diagnostikuese dhe në hartimin e
Strategjisë Kombëtare për Integrim Evropian. Gjithashtu kjo punë do të konsiderohet gjithnjë
e më shumë pronë e vendit, do të rrisë llogaridhënien dhe do të ndihmojë në ngritjen e
vetëdijes së shoqërisë kosovare sa i përket kritereve dhe reformave që duhet të zbatohen nga
Qeveria e Kosovës dhe shoqëria në përgjithësi.
Secila tyreze tematike i ka tre persona përgjegjës për organizimin e punës së vet dhe
prodhimin e rezultateve/produkteve të nevojshme:
• Kryesuesin,
• Bashkëkryesuesin (anëtar i personelit të MIE-së) dhe një
• Sekretar.
Kryesuesi preferohet të jetë një prej anëtarëve zyrtarë të Task Forcës, apo ndonjë person
kompetent i ftuar nga Ministria e Integrimit Evropian për ta marrë përsipër udhëheqjen e
punëve në TT. Bashkëkryesuesit janë anëtarë të personelit të MIE, të cilët i mbulojnë aktualisht
fushat e TT-ve dhe të cilët do të japin mbështetje aktive në punën e TT-së, dhe të monitorimit
të cilësisë së punës së saj.
Sekretariati i Task Forcës është përgjegjës për koordinimin e tryezave tematike, të cilët do të
krijojnë produktet kryesore për raportin diagnostikues dhe raportin përfundimtar.
Ekspertët e punësuar nga Sekretariati do t’i përpunojnë rezultatet e punës dhe do t’i përfshijnë
ato në versionet e ndryshme të raporteve që do të dorëzohen për diskutim dhe miratim gjatë
takimeve zyrtare të Task Forcës.
Sekretari i secilës TT është një anëtar ex officio i Sekretariatit të Task Forcës, me qëllim të
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sigurimit të qarkullimit të mirëfilltë të informacionit dhe të koordinimit gjatë gjithë aktivitetit
te saj. Për të mbështetur secilën TT do të nevojiten ekspertë të jashtëm shtesë. Task Forca
mbështetet në anëtarët e vet dhe në ekspertizën shtesë më qëllim që të sigurohet kualiteti i
hartimit të raportit diagnostifikues dhe i strategjisë, të cilat do të bazohen në të dhëna të
besueshme dhe në praktikat më të mira. Të gjithë anëtarët e task forcës dhe palët e tjera të
interesit që demonstrojnë interes për punën e tyre në një TT të caktuar mund të regjistrohen
dhe të marrin pjesë në takimet e saj. Sekretari i TT-së së caktuar e bën regjistrimin.
Trupi udhëheqës i secilës TT do t’i organizojë rregullisht takimet e veta të punës, por edhe
punëtori dhe seminare të hapura, në të cilat mund të marrin pjesë ekspertë, me qëllim të
përgatitjes së kontributeve për raportet e Task Forcës. Këto kontribute do të prezantohen në
formën e “Tryezave Tematike: Raporti Diagnistifikues”, kapitujt përkatës të Raportit
Diagnistifikues e Raportit Përfundimtar të Task Forcës si dhe të përmbledhjet për raportin dhe
kapitujt.
Detyrat dhe përgjegjësitë e TT-ve:
-

Të shqyrtojë gjendjen aktuale në sektorët përkatës, me qëllim të arritjes së mirëkuptimit në
mes të anëtarëve të TT-së;

-

Të kontribuojë në zhvillimin e politikave kombëtare, zbatimin dhe monitorimin e tyre në
sektorët përkatës duke i shqyrtuar dhe duke u pajtuar për masat reale afatmesme duke u
bazuar në burimet e mundshme në dispozicion;

-

Të kontribuojë në konsultime sa më të gjera dhe bashkërendimin mes palëve të interesit në
sektorët përkatës;

-

Të kontribuojë në rritjen e ndjenjës së pronësisë kombëtare për kornizën politike të
integrimit në BE në sektorët përkatës;

-

Të kontribuojë në thellimin e dialogut të politikave në mes të Kosovës dhe BE-s në sektorët
përkatës dhe zbatimin e masave për të cilat është arritur pajtimi;

-

Të mbledhë dhe të analizojë informata dhe të dhëna që kanë të bëjnë me sektorët përkatës,
duke përfshirë hulumtimet akademike, analizat e politikave dhe praktikave më të mira në
sektorët përkatës;

-

Të kontribuojë në përmirësimin e llogaridhënies dhe transparencës publike të palëve të
interesit në sektorët përkatës;

-

Të kontribuojë në rritjen e vetëdijes publike dhe të pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin
e integrimit evropian në sektorët përkatës.
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9.2

Përbërja e TT-ve 1
Titulli i grupit tematik

Kryesuesi i TT:

Zëvendës
kryesuesi

Sekretari i TT

1

Reforma e Administratës
Publike

??

Kastriot Halili

Arben Kalaja

2

Drejtësia, Liria dhe Siguria

??

Malisa Venhari

Sylë Sefaj

3

Çështje Ekonomike,
Financiare dhe Statistikat,

??

Jeton Karaqica

Ertan Munoglu

4

Tregtia, Industria,
Doganat, Tatimet, Tregu i
Brenshem, Konkurrenca,
Mbrojtja e Konsumatorit
dhe Shëndetit

??

Dardan Sadriu

Artan Çollaku

5

Inovacioni, Shoqëria
Inforamtive dhe Politikat
Sociale e Shëndetësore

??

Arta Uka

Arben Salihu

6

Mjedisi, Transporti,
Energjia dhe Zhvillimi
Rajonal

??

Ilir Muçaj

Alma Tafarshiku

7

Bujqësia, Zhvillimi Rural,
Pylltaria, Peshkataria dhe
Siguria e Ushqimit

??

Hysni Nura

Venera Mjekiqi

Secila tryezë tematike duhet të ketë parasysh që në kuadër të detyrave të veta të punës të
diskutojë dhe t’i merr parasysh në raportet e veta dy çështje të ndërlidhura:
1. Informimi dhe komunikimi: të gjitha aktivitetet e zhvilluara nga secila TT do të
organizohen në atë mënyrë që siguron shkëmbim të nevojshëm të informacionit mes
palëve të interesit të përfaqësuar aty dhe t’i komunikojnë publikut të gjerë në mënyrë
1

Do t’i nënshtrohen miratimit të takimit të parë të task forcës
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proaktive rezultatet e aktiviteteve. Me qëllim që të arrihet kjo, secila TT do të organizojë,
përveç takimeve të rregullta, ngjarje të ndryshme për shkëmbimin e informatave dhe do t’i
publikojë rregullisht materialet e mbledhura gjatë tërë procesit të punës së vet në ueb
faqen e task forcës për Integrim Evropian.
2. IPA dhe asistenca e donatorëve: shumë aktivitete në fushat që mbulohen nga TFIE dhe
TT-të, në veçanti në kuadër të kornizës së integrimit evropian, në forma të ndryshme
mbështeten përmes IPA-s dhe mbështetjes së donatorëve të tjerë. Andaj, secila TT do të
reflektojë mbi këtë dimension gjatë tërë punës së vet duke u siguruar që parimeve për
ofrimin e një asistence të tillë t’i kushtohet vëmendje e duhur gjatë kontributit të anëtarëve
të tyre, veçanërisht kur rekomandohen masa për trajtimin e zbrazëtirave/mangësive të
identifikuara.
9.3

Funksionimi i Tryezave Tematike
1.1 TT-ja takohet rregullisht, afërsisht dy herë në muaj. Megjithatë, TT-ja mund të takohet
më shpesh nëse konsiderohet e nevojshme nga kryesuesi, bashkëkryesuesi dhe
sekretari.
1.2 Kryesuesi, bashkëkryesuesi dhe sekretari rekomandojnë datën dhe kohën e takimit të
TT-së, ndërsa anëtarët e TT-së vendosin për të.
1.3 Sekretari i TT-së e përgatit rendin e ditës për takimet e TT-së, në bazë të udhëzimeve të
kryesuesit dhe bashkëkryesuesit. Anëtarët e TT-së mund të ofrojnë kontributin e tyre
në përpilimin e rendit të ditës si dhe në materialet e tjera të takimit.
1.4 Sekretari e shpërndan rendin e miratuar të ditës dhe materialet shoqëruese te të gjithë
anëtarët e TT-së jo më vonë se dy ditë para takimit.
1.5 Përmbajtja e rendit të ditës për takimet do të jetë në përputhje me fushëveprimin e TTve dhe të planit të punës.
1.6 TT-ja i nxjerrë përfundimet përmes konsensusit. Sekretariati i shpërndan konkluzionet
e takimit te të gjithë anëtarët jo më vonë se dhjetë ditë pas takimit të TT-së.
1.7 Kryesuesi, bashkëkryesuesi dhe sekretari mund të vendosin që të ftojnë ekspertë të
jashtëm në takimet e TT-së. Anëtarët e tjerë të TT-së mund të rekomandojnë ekspertët e
jashtëm të cilët mund të ftohen në TT.
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3. Informacione shtesë për anën operacionale të Task Forcës
Për përgatitjen e Raportit Final do të përdoren edhe shume materiale plotesues, duke
përfshirë studime/raporte të politikave të ekspertëve që financohen nga donatorë të
ndryshëm, grupe studiuese, të cilët gjatë periudhës së veprimit të Task Forcës, mund të
vizitojnë shtete anëtare të BE-së dhe vende të tjera me qëllim që të njihen me parimet dhe
praktikat e politikave të integrimit evropian në ato vende.
Të gjitha raportet e TT-ve, si dhe raportet diagnostikuese dhe përfundimtare, do të
publikohen në uebfaqen e Task Forcës në gjuhen shqipe, serbe dhe angleze. Versionet e
shtypura do të shpërndahen te të gjitha institucionet, organizatat dhe ekspertët e interesuar.
Përveç këtyre, sekretariati i Task Forcës do t’i pajis me të gjitha informacionet e nevojshme për
punën e Task Forcës dhe të materialet e punës të gjithë të interesuarit.
Pritet që puna hulumtuese që bëhet nga TFIE do të tërheq interes të madh. Anëtarët dhe
ekspertët e Task Forcës do të ftohen për të paraqitur informacione lidhur me aktivitetet dhe
raportet e tyre para organeve të ndryshme parlamentare, qeveritare dhe të komisioneve e
grupeve të ndryshme. Në veçanti, Këshilli Kombëtar për Integrim Evropian i Kosovës, Zyra e
Presidencës, ministritë dhe agjencitë e ndryshme qeveritare, autoritetet lokale, organizatat
rajonale, pastaj OJQ-të dhe organizatat e ndryshme të biznesit kanë interes të vazhdueshëm në
punën e Task Forcës.
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Shtojcat
1. Termat e referencës – TT 1: Reforma e Administratës Publike
Kryesues i TT:
Bashkëkryesues i TT: z. Kastriot Halili, Zyrtar i Lartë për Çështje Evropiane, MIE
Sekretar i TRT: Z. Arben Kalaja, Këshilltar i GIZ
TT-ja do të përbëhet nga palët e interesit të cilët vijnë nga institucionet qeveritare, institucionet
e pavarura, organizatat e shoqërisë civile, institutet kerkimore dhe akademike, si dhe nga
organizatat dhe donatorët ndërkombëtarë aktiv në këtë sektor. Task Forca për Integrim
Evropian miraton dhe përditëson një listë të hollësishme të anëtarëve të cilët mund të vijnë
nga:
-

Zyra e Kryeministrit;
Ministria e Administratës Publike;
Ministria e Financave;
Ministria e Integrimit Evropian;
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal;
Asociacioni i Komunave të Kosovës;
Instituti Kosovar për Administratë Publike;
Sindikata e Shërbimit Civil;
Donatorëve aktiv të kësaj fushe;
OShC kryesore aktive në fushën e reformës së administratës publike.
1.1. Historiku

Kosova ka ndërtuar administratën e vet publike vetëm gjatë dhjetëvjeçarit të fundit,
megjithatë kjo gjë nuk e ka ndaluar atë në krijimin e një kornize themelore për një
administratë publike efikase.
Shumë shpejt pas themelimit të administratës publike të Kosovës, Qeveria vendosi që të
ndërmerr hapa për reformimin e saj, duke miratuar Strategjinë e Reformës së Administratës
Publike në vitin 2007 dhe duke themeluar një komision ndërqeveritar dhe grupet e punës
gjegjëse për të mbikëqyrur dhe bashkërenduar zbatimin e saj. Në mënyrë që të mbështeste
mbikëqyrjen e zbatimit të strategjisë, Ministria e Administratës Publike themeloi
Departamentin për Menaxhimin e Reformës së Administratës Publike, që më pas do të
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shërbente si një sekretariat për Komisionin Ndërqeveritar. Në vitin 2010, Qeveria vendosi që
të rishikojë Strategjinë e RAP që rezultoi në një Strategji që mbulon periudhën 2010-2013. Në
kohën e rishikimit të saj, u vlerësua që vetëm 20 përqind e aktiviteteve të Planit të Veprimit të
Strategjisë ishin përfunduar.
Në ndërkohë, Qeveria gjithashtu vendosi që të fillojë një proces rishikimi funksional,
horizontal dhe vertikal që me mbështetjen e donatorëve u përfundua në vitin 2009 duke
rezultuar me raporte të rishikimit funksional për 20 institucione dhe 12 sektorë të
administratës publike. Në bazë të raporteve të tilla dhe të mbikëqyrura nga Komisioni
Ndërqeveritar për RAP, institucionet që kaluan nëpër rishikimin funksional duhej të hartonin
Planet e Zhvillimit Strategjik me qëllim të planifikimit të zbatimit të rekomandimeve gjegjëse.
Deri më tani 7 plane të tilla (MPB, MAP, MAPL, MI, MMPH, MKK dhe IKAP) janë miratuar
nga Qeveria ndërsa 2 (MBPZHR dhe MF) të tjera janë miratuar nga PARIMC.
Paralelisht me të lartcekurat, Qeveria përkushtoi përpjekjet e saja për rregullimin e
funksionimit të shërbimit civil duke punuar në hartimin e Ligjit për Shërbimin Civil dhe Ligjit
për Pagat e Shërbyesve Civil, që pas miratimit nga Kuvendi në maj të vitit 2010, hyn në fuqi
në fillim të vitit 2011. Deri më tani është miratuar shumica e legjislacioni dytësor për zbatimin
e ligjeve të lartcekura.
Për më tepër, në përputhje me përpjekjet e lartpërmendura për reformën e administratës
publike, Qeveria miratoi Strategjinë për E-Qeverisje në vitin 2009, duke synuar kalimin nga
një administratë publike tradicionale në një administratë moderne të bazuar në qeverisjen
elektronike. Kjo ka mundësuar që disa shërbime publike, të tilla si regjistrimi civil dhe
regjistrimi i biznesit, të jenë pjesërisht të dispozicion në mënyrë elektronike.
Në lidhje me qeverisjen lokale, si pjesë e zgjidhjes së statusit, Kosova ka bërë përpjekje serioze
përkitazi me decentralizimin. Në këtë aspekt, u themeluan katër komuna të reja dhe një tjetër
u zgjerua. Komunat e reja janë në proces të qenit plotësisht funksionale. Në këtë fazë, atyre i’u
janë bartur disa kompetenca nga niveli qendror dhe nga komunat amë. Për më tepër,
komunat e reja kanë filluar të ofrojnë shërbime për qytetarët e tyre. Komuna e Mitrovicës
veriore ende nuk është themeluar.
Ndonëse është shënuar një përparim i konsiderueshëm në lidhje me reformat në fushën e
administratës publike, megjithatë mbesin një numër i sfidave që Qeveria duhet t’i adresojë në
planin afatshkurtër dhe atë afatmesëm. Prandaj duhet fuqizuar edhe më tej kapacitetin për
planifikim, mbikëqyrje dhe vlerësim të Strategjisë së RAP-it, si dhe për bashkërendimin e
zbatimit të rishikimit funksional. Gjithashtu duhet përmirësuar më tej kapacitetet e
institucioneve për të zbatuar legjislacionin e ri për shërbimin civil, si dhe të mekanizmave
gjithëpërfshirës për ngritjen e kapaciteteve. Përfundimisht, më shumë përpjekje janë të
nevojshme për kapacitetet e përgjithshme të Qeverisë për planifikim strategjik dhe lidhjet
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buxhetore.

1.2. Qëllimi dhe përgjegjësitë
Qëllimi i përgjithshëm i Tryezës Tematike për Reformën e Administratës Publike është
mbështetja e përmirësimit dhe e zhvillimit të mëtejshëm të një administrate publike moderne
dhe efikase, e cila është në gjendje të sigurojë ofrimin e kënaqshëm të shërbimeve publike. TTja synon që të arrijë këtë nëpërmjet krijimit të mekanizmave për ndërtimin e konsensusit në
kuptim të reformave të tilla, duke përfshirë të gjitha palët e interesuara në proces, por duke u
përqendruar në institucionet qeveritare (qendrore dhe komunale), organizatat e shoqërisë
civile aktive në këtë fushë, sindikatat e shërbimit civil, si dhe në projektet e ndryshme
mbështetëse në këtë sektor.
Fushëveprimi i TT-së është sektori i reformës së administratës publike, duke u përqendruar
kryesisht në zbatimin e Strategjisë së RAP-it dhe planit të veprimit, ligjeve për shërbimin civil
dhe për pagat e shërbyesve civil, dhe njëkohësisht duke u përqendruar në zbatimin e
rekomandimeve të rishikimit funksional nëpërmjet planeve strategjike të institucioneve
gjegjëse. Për më tepër, fushëveprimi i TT-së shtrihet në zhvillimin e kapaciteteve institucionale
të administratës publike, posaçërisht në lidhje me funksionimin e Institutit Kosovar të
Administratës Publike, por gjithashtu përfshinë fushën e qeverisjes lokale, veçanërisht në
kuptim të zbatimit të procesit të decentralizimit. Përfundimisht, TT-ja merret me fushën e
planifikimit strategjik dhe posaçërisht me planifikimin strategjik afatmesëm dhe lidhjen e saj
me planifikimin e buxhetit.
Detyrat dhe përgjegjësitë e TT-së janë si në vijim:
1. Diskutimi për gjendjen e tanishme në këtë fushë me qëllim të arritjes së mirëkuptimit të
përbashkët ndërmjet anëtarëve të TT-së;
2. Kontributi për hartimin, zbatimin dhe mbikëqyrjen e politikave kombëtare në këtë
sektor, duke diskutuar dhe rënë në ujdi për masat reale afatmesme, dhe duke marrë
parasysh burimet e mundshme në dispozicion;
3. Kontributi për shtimin e konsultimit dhe bashkërendimit ndërmjet palëve në këtë
sektor;
4. Kontributi për shtimin e pronësisë kombëtare mbi kornizën e politikave për integrim
evropian në këtë sektor;
5. Kontributi për shtimin e dialogut mbi politikat ndërmjet Kosovës dhe BE në këtë
sektor, si dhe zbatimin e masave për të cilat arrihet pajtimi;
6. Mbledhja dhe analizimi i informatave dhe i të dhënave në lidhje me këtë sektor, duke
përfshirë studimet akademike, analizat e politikave dhe praktikat më të mira në këtë
sektor;
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7. Kontributi për përmirësimin e llogaridhënies publike dhe transparencës së palëve të
interesuara;
8. Kontributi për ngritjen e vetëdijesimit publik dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në
procesin e integrimit evropian në këtë sektor.
1.3. Çështjet e ndërlidhura
Informimi publik dhe komunikimi: të gjitha aktivitetet që do të realizohen nga TT-ja do të
organizohen në një mënyrë të tillë që siguron sa më shumë shkëmbim të informatave
ndërmjet palëve të përfaqësuara në të, si dhe një komunikim proaktiv të rezultateve të
aktiviteteve të saja për publikun e gjerë. Për të arritur këtë, TT-ja, përveç mbledhjeve të
rregullta, do të organizojë ngjarje të ndryshme për shkëmbimin e informatave dhe rregullisht
do të botojë materialet e hartuara gjatë punës së saj në ueb faqen e Task Forcës për Integrim
Evropian.
IPA dhe ndihma e donatorëve: shumë aktivitete në fushën e RAP-it, posaçërisht brenda
kornizës së integrimit evropian, në mënyra të ndryshme, mbështeten përmes IPA-së dhe
përkrahjes së donatorëve. Prandaj TT-ja do të pasqyrojë këtë dimension gjatë punës së vet,
duke siguruar që parimet për ofrimin e ndihmës së tillë merren parasysh gjatë diskutimeve të
anëtarëve të saj, posaçërisht kur identifikohen masat që rekomandohen për adresimin e
mangësive.
Në përmbushjen e detyrave të saja, TT-ja do të hartojë një Raport Diagnostikues për Reformën
e Administratës Publike që do të përfshijë një vlerësim të gjendjes së tanishme të reformës së
administratës publike, duke përfshirë edhe praktikat më të mira. Për më tepër, TT-ja do të
hartojë një raport përfundimtar për reformën e administratës publike, ku do të përfshihen
rekomandimet për atë se si duhet të adresohen sfidat e identifikuara në sektorin e reformës së
administratës publike.
TT-ja do të funksionojë në bazë të Parimeve Udhëzuese të TT-ve, të miratuara nga Task Forca
për Integrim Evropian.
1.4. Orari
TT-ja do të përfundojë raportin diagnostikues për RAP deri në fund të gushtit të vitit 2012,
kurse pritet që ta përfundojë raportin përfundimtar për RAP deri në fund të dhjetorit të vitit
2012.
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TT-ja do të funksionojë në bazë të një Plani të Aktiviteteve që do të hartohet nga sekretariati
dhe që do të miratohet nga vetë TT-ja.
1.5. Fushat e mbuluara nga TT-ja
1. QEVERIA
1.1

Korniza ligjore për funksionimin e Qeverisë, duke përfshirë programin
legjislativ
1.2
Mbikëqyrja dhe vlerësimi i legjislacionit dhe i politikave
1.3
Korniza institucionale dhe politika e integrimit evropian
1.4
Zbatimi i rishikimit funksional
2. KUVENDI
2.1
2.2

Kontrolli mbi ekzekutivin
Shqyrtimi në hollësi dhe harmonizimi i legjislacionit dhe sigurimi i
përputhshmërisë me ’acuqis’ të BE-së
2.3
Kapacitetet vetanake administrative: zyra për çështje ligjore, politika për
MBNJ
2.4
Mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit
3. SHËRBIMI CIVIL
3.1
Korniza ligjore për shërbimin civil
3.2
Zbatimi i kësaj kornize
3.3
E drejta administrative
3.4
Përfshirja e parimeve evropiane të administratës publike 2
3.5
Zbatimi i Strategjisë së RAP
3.6
Zbatimi i strategjisë dhe qëndrueshmëria e saj
3.7
Strukturat për zbatimin dhe mbikëqyrjen e saj
3.8
Kapaciteti për të planifikuar, mbikëqyrur dhe vlerësuar Strategjinë
4. IMPLEMENTIMI I STRATEGJISË RAP
4.1 Implementimi dhe Qëndrueshmëria e Strategjisë
4.2 Strukturat për Implementim dhe Monitorim
4.3 Kapaciteti për të planifikuar, monitoruar dhe vlerësuar strategjinë
5. KËSHILLI I PAVARUR MBIKËQYRËS
5.1
2

Mandati

Siç përkufizohet nga SIGMA, 1999.
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5.2
Burimet
5.3
Rezultatet
6. POLITIKA E MBNJ DHE TRAJNIMET
6.1
6.2
6.3
6.4

Hartimi i politikës së MBNJ
Strategjia e përgjithshme e trajnimit për shërbyesit civil
Kapacitetet administrative të IKAP
Asistenca teknike e donatorëve (skema e celulave të reja, shkolla rajonale e
administratës publike)
7. INTEGRITETI
7.1
Kodi i mirësjelljes për shërbyesit civil
7.2
Roli i Avokatit të Popullit në mbikëqyrjen e organeve administrative
7.3
Auditimi dhe vlerësimi i punës
7.4
Transparenca dhe qasja në dokumentet zyrtare
7.5
Deklarimi i pasurisë dhe konflikti i interesit
7.6
Mbrojtja e informatorëve
7.7
Mbrojtja e të dhënave personale
7.8
Përdorimi i gjuhëve zyrtare
8. MENAXHIMI I SHPENZIMEVE PUBLIKE DHE KONTROLLI
8.1
8.2
8.3

Kornizat ligjore dhe të politikave
Rezultatet e bazuara në programin e orientuar në KASH dhe në buxhet
Korniza ligjore dhe institucionale për prokurim publik: transponimi i
legjislacionit të BE-së
9. POLITIKËBËRJA DHE BASHKËRENDIMI
9.1
9.2
9.3
9.4

Planifikimi strategjik dhe aranzhimet e mbikëqyrjes
Lidhja ndërmjet politikave dhe buxhetit
Bashkërendimi i zhvillimit dhe i integrimit evropian
Strategjia kombëtare dhe strategjitë sektoriale: ndërveprimi i tyre

10. QEVERISJA LOKALE DHE DECENTRALIZIMI
10.1 Struktura e tanishme e qeverisjes lokale: ndarja e pushtetit ndërmjet qeverisë
qendrore dhe asaj komunale
10.2 Decentralizimi i pushtetit nga institucionet qendrore tek ato komunale, duke
përfshirë decentralizimin fiskal
• Analiza e praktikave më të mira në lidhje me reformën e administratës publike
• Përmbledhja e raportit diagnostikues për reformën e administratës publike
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2. Termat e Referencës – TT 2: Drejtësia, liria dhe siguria
Kryesues i TT:
Bashkëkryesues i TT: Malisa Venhari, zyrtare e lartë për çështje evropiane, MIE
Sekretar i TT: Sylë Sefaj, Këshilltar i GIZ
Anëtarët e TT
Tryeza Tematike për Drejtësi, Liri dhe Siguri do të përbëhet nga palët e interesuara të cilat
vijnë nga institucionet qeveritare, institucionet e pavarura, organizatat e shoqërisë civile,
shoqatat profesioniste, institutet kërkimore dhe akademike, si dhe nga organizatat dhe
donatorët ndërkombëtarë aktiv në fushat e zgjedhjeve, gjyqësorit, kundër korrupsionit, të
drejtave të njeriut dhe mbrojtjes së pakicave, si dhe të punëve të brendshme. Task Forca për
Integrim Evropian do të miratoj dhe përditësoj një listë të hollësishme të anëtarëve të TT.
2.1. Historiku
Në fushën e zgjedhjeve, Kosova ka kompletuar kornizën e saj ligjore. Përveç dispozitave
Kushtetuese (kryesisht të nenit 45 që garanton të drejtën zgjedhore dhe të pjesëmarrjes
politike, si dhe të nenit 139 që rregullon funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve),
aktet kryesore ligjore që rregullojnë këtë fushë përfshijnë Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme
(qershor 2008), Ligjin për Zgjedhjet Lokale (qershor 2008), si dhe atë për financimin e partive
politike (dhjetor 2011). Institucioni kryesor përgjegjës për menaxhimin e procesit zgjedhor
është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndërsa Komisionet Komunale të Zgjedhjeve dhe
Komisionet e Vendvotimeve janë përgjegjëse për administrimin e zgjedhjeve. Komisioni
Qendror i Zgjedhjeve përbëhet nga 11 anëtarë; Presidenti i Republikës emron kryesuesin nga
përbërja e gjyqtarëve të Gjykatës Supreme apo të gjykatave të apelit, si dhe dhjetë anëtarë të
tjerë emërohen nga grupet parlamentare. Përveç kësaj, Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe
Parashtresa është një organ i pavarur përgjegjës për marrjen e vendimeve rreth ankesave dhe
parashtresave në lidhje me procesin zgjedhor. Për zgjedhjet e Kuvendit të vitit 2010 u
miratuan pesëmbëdhjetë (15) rregulla ndërsa një rregull që është miratuar në fund të vitit 2010
rregullon afatet kohore të pacaktuara e të nevojshme për zgjedhjet e parakohshme. Sa i përket
sistemit zgjedhor, Kosova është një zonë e vetme zgjedhore. Kuvendi i Kosovës ka 120 ulëse;
100 janë të ndara për subjektet politike në bazë të votës së fituar kurse 20 ulëse janë të
rezervuara për subjektet politike që përfaqësojnë pakicat. Pas reformave të fundit, ulëset
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zgjidhen përmes listave të hapura me një zonë të vetme dhe me numra të paracaktuar në vend
të emrit të kandidatit, dhe deri në pesë anëtarë të një partie politike të cilët mund të zgjedhen
nga votuesi.
Megjithatë zgjedhjet e kaluara dëshmuan se integriteti i sistemit dhe i procesit zgjedhor ende
nuk është i garantuar, posaçërisht në lidhje me administrimin, mbikëqyrjen dhe rezultat e
zgjedhjeve. Sipas Raportit të Progresit të BE-së për vitin 2011 për Kosovën, “mbesin sfida në
kuptimin e respektimit të standardeve ndërkombëtare dhe të thjeshtësisë së sistemit aktual, si
dhe mosndëshkimit në të kaluarën sa i përket keqpërdorimeve zgjedhore”. Në këtë aspekt,
Komisioni i Kuvendit për reformën zgjedhore dhe grupi i tij i punës kanë filluar reformat e
sistemit zgjedhor nëpërmjet rishikimit të Ligjit për Zgjedhjet dhe reformimit të institucioneve
zgjedhore, duke përfshirë integritetin e sistemit zgjedhor.
Në fushën e gjyqësorit, shumica e kornizës ligjore është kompletuar. Përveç ndryshimit të
katër ligjeve kryesore për reformimin e gjyqësorit (për gjykatat, prokurorinë, Këshillin
Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës), legjislacioni tjetër gjegjës për këtë
fushë përfshin Kodin Penal, ligjet që rregullojnë Gjykatën Kushtetuese, mbrojtjen e
dëshmitarëve, bashkëpunimin juridik ndërkombëtar për çështjet penale, aspektin civil të
rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijëve, kodin e drejtësisë për të mitur, mjekësinë ligjore,
përgjegjësinë penale të personave juridik për shkeljet penale, ndërmjetësimin, noterinë,
avokaturën, procedurën kontestimore (procedurë civile) dhe jokontestimore, dhe Dhomën e
Posaçme të Gjykatës Supreme.
Gjithashtu, pjesë e kornizës ligjore në këtë fushë janë tri marrëveshje bilaterale (me Belgjikën,
Maqedoninë dhe Turqinë) për bashkëpunim juridik ndërkombëtar për çështje penale. Pas
përfundimit të suksesshëm të fazës së parë gjithëpërfshirëse të verifikimit të gjyqtarëve dhe të
prokurorëve, është themeluar një sistem i reformuar i pagave (një parakusht për
qëndrueshmërinë e shtuar dhe pavarësinë e sistemit) ndërsa janë themeluar sistemet e
ndërmjetësimit dhe të noterisë dhe po bëhen plotësisht funksionale. Korniza e politikave në
këtë fushë përbëhet nga një plan veprimi për zbatimin e Ligjit për Gjykatat dhe një strategji
për zvogëlimin e lëndëve të pazgjidhura.
Në këtë fazë, Kosova ballafaqohet me shumë sfida në fushën e gjyqësorit duke përfshirë
mungesën e kapaciteteve institucionale dhe të ekspertizës për të zbatuar legjislacionin që
rregullon të gjitha funksionet e tërë sistemit gjyqësor dhe për të ndërmarr reforma
gjithëpërfshirëse strukturore të këtij sistemi; mungesën e një infrastrukture plotësisht
funksionale për shkëmbimin e të dhënave dhe për menaxhimin e lëndëve; një numër të madh
të lëndëve të pazgjidhura, posaçërisht në gjykatat komunale; buxhetin e pamjaftueshëm për
funksionimin e mirëfilltë të gjykatave, si dhe shqetësimet në lidhje me sigurinë dhe mbrojtjen
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e gjyqtarëve dhe të prokurorëve; paanshmërinë, ndërhyrjet politike, korrupsionin dhe sjelljen
joprofesionale.
Në fushën e politikës kundër korrupsionit, Kosova në një masë te madhe ka kompletuar
kornizën e saj legjislative. Kjo përfshinë Ligjin kundër korrupsionit, si dhe ligjet për Agjencinë
Kosovare kundër Korrupsionit, financimin e partive politike, parandalimin e konfliktit të
interesit gjatë ushtrimit të funksioneve publike, deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e
pasurisë dhe të dhuratave për zyrtarët e lartë publik, por edhe legjislacionin tjetër gjegjës si
Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale dhe ligjet për Shërbimin Civil të Kosovës, për
procedurën administrative dhe për qasjen në dokumentet publike.
Po ashtu, është hartuar një Strategji kundër korrupsionit që mbulon një periudhë trevjeçare
dhe që përditësohet çdo vit. Sfidat kryesore dhe prioritetet në këtë fushë përfshijnë
kompletimin e kornizës ligjore (duke miratuar Ligjin për konfiskimin e pasurisë së paligjshme
në përputhje me të drejtën e BE-së, Ligjin për ndryshimin e ligjit nr. 03/L-191 për ekzekutimin
e sanksioneve penale, ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale nr. 2003/26), zbatimin e
kornizës ekzistuese përgjatë tëre ciklit (nga parandalimi deri te marrja e vendimit), rritjen e
kapaciteteve për hetimin e korrupsionit, përmirësimin e bashkëpunimit dhe bashkërendimit
përmes Agjencisë kundër korrupsionit, policisë dhe prokurorisë, si dhe përafrimin dhe
zbatimin e Ligjit për financimin e partive politike.
Në fushën e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjes së pakicave dhe të trashëgimisë kulturore,
Kosova ka hartuar një kornizë ligjore që ngërthen standardet më të larta evropiane. Kjo
kornizë përfshin dispozitat kushtetuese, zbatimin e drejtpërdrejtë të instrumenteve
ndërkombëtare, si dhe ligjin kundër diskriminimit, ligjin për Avokatin e Popullit, ligjin për
komunitetet pakicë, ligjin për barazi gjinore, ligjin kundër dhunës në familje, lirinë e tubimit
në organizatat joqeveritare, tubimet publike, lirinë e fesë, përdorimin e gjuhëve, ligjin për
Komisionin e Pavarur të Mediave (dhe statutin e Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës),
ligjin për Radio-Televizionin e Kosovës, ligjin e punës, ligjin e grevave, ligjin për Këshillin
Social-Ekonomik, Ligjin për Inspektoratin Policor të Kosovës, ligjin për ekzekutimin e
sanksioneve penale, ligjin për qasjen në dokumentet publike, ligjin për shpronësimin e pronës
së paluajtshme, ligjin për zonat e veçanta të mbrojtura, dhe një kod të drejtësisë për të miturit.
Përveç kësaj, Qeveria emëroi Zëvendëskryeministrin për të mbikëqyrur reformën e
strukturave institucionale që merren me të drejtat e njeriut dhe me mbrojtjen e pakicave. Në
këtë aspekt, ështe duke u hartuar një Udhëzim Administrativ në bashkëpunim të ngushtë me
të gjithë akterët kryesor.
Dokumentet kryesore të politikave në këtë fushë përfshijnë strategjinë e përgjithshme për të
drejtat e njeriut, strategjinë për komunitete dhe kthim 2009-2013, një doracak për kthim të
qëndrueshëm, strategjinë për integrimin e komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptianë 2009-
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2015 (duke përfshirë një strategji tjetër për sektorin e arsimit), programin për barazi gjinore
2008-2013, strategjinë për të drejtat e fëmijës 2009-2013, si dhe një plan veprimi për personat
me aftësi të kufizuara.
Sfidat kryesore me të cilat përballet fusha e të drejtave të njeriut, mbrojtjes së pakicave dhe e
trashëgimisë kulturore janë racionalizimi dhe organizimi i strukturave qeveritare të cilat
merren me këtë fushë, zbatimi i legjislacionit për të drejtat e njeriut nga gjyqësori (posaçërisht
sa i përket kundër diskriminimit) duke përfshirë mjetet juridike në rast të shkeljes së të
drejtave të njeriut, si dhe zbatimi, mbikëqyrja dhe vlerësimi i dokumenteve strategjike. Kjo e
fundit kërkon përmiresimin e konsiderueshëm të të kuptuarit dhe të kapaciteteve të Qeverisë
dhe të institucioneve gjyqësore për të hartuar dhe zbatuar politika, si dhe një përfshirje të
konsiderueshme dhe bashkëpunim me të gjitha institucionet e pavarura gjegjëse të kësaj fushe
(posaçërisht duke marrë parasysh rekomandimet e tyre) por edhe me organizatat e shoqërisë
civile.
Një gamë tjetër e sfidave të veçanta ka të bëjë me zbatimin e të drejtave pronësore, hartimin e
programeve mësimore në gjuhët e pakicave dhe përmirësimin në masë të konsiderueshme të
qasjes së këtyre komuniteteve (veçanërisht romëve, ashkalinjëve dhe egjiptianëve) në arsimin
publik, vetëdijesimin dhe sensibilizimin publik, qasjen në drejtësi, përfaqësimin e femrës dhe
komuniteteve pakicë në institucionet dhe shërbimet publike, ofrimin jo-diskriminues të
shërbimeve publike, rehabilitimin dhe trajtimin e personave me aftësi të kufizuara,
narkomanëve dhe alkoolikëve, si dhe standardet e mashtrimit e sigurisë në objektet e
burgjeve. Për më tepër, sfidë mbetet sigurimi i hapësirës dhe ndarja e një buxheti të
mjaftueshëm për Institucionin e Avokatit të Popullit.
Kosova ka bërë përpjekje të shtuara për zhvillimin e kornizës së saj ligjore, të politikave dhe
kornizës institucionale në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë, me qëllim të përafrimit me
standardet Evropiane dhe sigurimit të zbatimit të tyre. Këto përpjekje janë shtuar në vazhdën
e procesit të liberalizimit të vizave të nisur nga BE-ja për fqinjët e Kosovës dhe që nga ajo kohë
ky proces i është premtuar Kosovës nga BE-ja.
Shumica e legjislacionit të hartuar konsiderohet se është në përputhje me legjislacionin e BEsë. Ky legjislacion rregullon menaxhimin dhe kontrollin e integruar të kufijve, shtetasit e huaj,
azilin, ripranimin, shtetësinë, regjistrin civil, dokumentet e udhëtimit, letërnjoftimet, emrin
personal, vendbanimin dhe vendqëndrimin, Policinë e Kosovës, Inspektoratin Policor të
Kosovës, procedurën penale, parandalimin e shpëlarjes së parasë dhe financimit të
terrorizmit, menaxhimin e aseteve të konfiskuara dhe të sekuestruara, mbrojtjen e
dëshmitarëve, parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetik, mbrojtjen e të dhënave
personale, mbrojtjen e rendit dhe qetësisë publike, sigurinë në trafik, përdorimin civil të
eksplozivëve dhe armëve, dhe shërbimet private të sigurisë. Korniza ligjore gjithashtu
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përfshinë marrëveshjet bilaterale për ripranim, kontrollin e përbashkët të kufirit,
bashkëpunimin policor ndërkombëtar, bashkëpunimin dhe ndihmën reciproke në çështjet
doganore, si dhe memorandumin operativ për bashkëpunim ndërmjet institucioneve për
sundim të ligjit brenda vendit për kontrollin e kufirit dhe hetimet e përbashkëta, etj.
Në anën tjetër, institucionet gjegjëse kanë hartuar dhe po zbatojnë një kornizë të politikave që
përbëhet nga plani i veprimit për liberalizimin e vizave (që pritet të rishikohet pas miratimit të
udhërrëfyesit/strategjisë gjegjëse nga Komisioni Evropian) dhe nga strategjitë kombëtare për:
menaxhimin e integruar të kufijve, migrimin, riintegrimin e personave të riatdhesuar,
parandalimin e krimit, policinë e udhëhequr nga inteligjenca, luftën kundër terrorizmit, luftën
kundër narkotikëve, luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore, sigurinë kombëtare,
kontrollin dhe mbledhjen e armëve të vogla dhe të lehta, planin reagues dhe sistemin e
integruar për menaxhimin e emergjencave. Një kategori tjetër e dokumenteve të politikave
përfshijnë ato të zhvillimit të institucioneve, kryesisht Planin e Zhvillimit Strategjik të
Ministrisë së Punëve të Brendshme 2009 – 2012, Planin për Zhvillimin Strategjik të Policisë së
Kosovës 2010-2015, si dhe Kornizën Strategjike Operative të Doganave të Kosovës 2010 – 2012.
Përkundër shtimit të gatishmërisë politike nga autoritetet e Kosovës dhe të BE-së për të
përshpejtuar reformat institucionale dhe për të plotësuar standardet evropiane në këtë fushë,
ende ekzistojnë disa sfida që kërkojnë vëmendje urgjente, duke përfshirë:
- Krijimin e një regjimi të vizave (dhe hartimin e kornizës ligjore dhe të politikave për të
zbatuar atë);
- Përfundimin e demarkacionit të kufijve;
- Funksionimin e plotë të një sistemi të Teknologjisë Informative për menaxhimin e
kufirit që është në përputhje me standardet Evropiane;
- Funksionalizimin e plotë të qendrës së përbashkët operative për kontrollin e kufijve (në
pajtim të plotë me konceptin e MIK);
- Menaxhimin e procesit të lëshimit të pasaportave biometrike;
- Ri-integrimin e qëndrueshëm të personave të riatdhesuar, posaçërisht në lidhje me
funksionalizimin e plotë të strukturave komunale për t’u marrë me ri-integrimin ;
- Vazhdimin e negociatave dhe nënshkrimin e marrëveshjeve për ripranim, posaçërisht
me vendet nga vijnë azilkërkuesit;
- Krijimin e një baze të të dhënave për çështjet e integruara të migrimit dhe azilit;
- Përmirësimin e trajtimit të rasteve të azilit përmes një cikli procedural, siç përcaktohet
me legjislacion dhe funksionalizimin e Qendrës së re të Azilit të përuruar në shkurt të
vitit 2012;
- Funksionalizimin e plotë të Agjencisë për Menaxhimin e Aseteve të Sekuestruara apo të
Konfiskuara;
- Shtimin e bashkëpunimit ndërmjet agjencive për zbatimin e ligjit (duke filluar me
qarkullimin e integruar të dhënave);
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-

-

Fuqizimin e burimeve teknike dhe njerëzore për luftimin e krimit të organizuar (duke
shtuar kapacitetet dhe duke përmirësuar procedurat për hetimin e krimit);
Parandalimin, luftimin e krimeve financiare (duke filluar me përmirësimin e
mbikëqyrjes së transaksioneve financiare), si dhe luftimin e trafikimit të narkotikëve
dhe me qenie njerëzore;
Themelimin dhe zbatimin e një programi për mbrojtjen e dëshmitarëve;
Funksionalizimin e plotë të gjyqësorit dhe përmirësimin e bashkëpunimit policor
ndërkombëtar (i penguar nga rrethanat politike).
2.2. Qëllimi dhe përgjegjësitë

Qëllimi i përgjithshëm i Tryezës Tematike për Drejtësi, Liri dhe Sigurin është mbështetja e
fuqizimit të sundimit të ligjit dhe e respektimit dhe mbrojtjes së të gjitha kategorive të drejtave
të njeriut dhe lirive themelore në Kosovë, në pajtim me legjislacionin vendor dhe
ndërkombëtar në fuqi dhe me standardet evropiane dhe praktikat më të mira. TT-ja synon që
të arrijë këtë nëpërmjet krijimit të mekanizmave për ndërtimin e konsensusit që përkrahin
këtë proces, për të përfshirë në këtë mekanizëm të gjitha palët e interesuara në proces, duke u
përqendruar në institucionet qeveritare, institucionet e pavarura, organizatat e shoqërisë
civile, institutet akademike dhe kerkimore aktive në këtë sektor, si dhe organizatat dhe
donatorët ndërkombëtarë që e mbështesin atë.
Me qëllim të përkrahjes së Kosovës për t’u bërë pjesë përbërëse e fushës Evropiane të
drejtësisë, lirisë dhe sigurisë, fushëveprimi i TT-së do të mbulojë dy kategori të kësaj fushe: të
drejtat e njeriut dhe liritë themelore (nën kriterin politik) dhe standardet Evropiane të
drejtësisë, lirisë dhe sigurisë. Në fushën e parë, ajo mbulon hartimin dhe zbatimin e kornizës
ligjore dhe të politikave, si dhe themelimin, reformimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të
kornizës institucionale dhe fuqizimit të kapaciteteve të tyre, me qëllim të zbatimit të plotë dhe
efikas të kornizës ligjore dhe të politikave. Kjo ka për synim përfundimtar krijimin e kushteve
për të siguruar (a) respektimin e plotë të standardeve ndërkombëtare dhe Evropiane për të
drejtat e njeriut dhe liritë themelore dhe (b) mbrojtjen dhe respektimin e të gjitha kategorive të
këtyre të drejtave dhe lirive. Kjo gjithashtu përfshinë fushën e trashëgimisë kulturore. Për më
tepër, fushëveprimi i TT-së shtrihet në fushën e sistemit gjyqësor, politikën kundër
korrupsionit dhe në standardet Evropiane të drejtësisë, lirisë dhe sigurisë duke u përqendruar
në reformën dhe zhvillimin e mëtejmë të kornizës ligjore dhe të politikave përkatëse, por edhe
duke reformuar, zhvilluar dhe shtuar kapacitetet e institucioneve gjegjëse me qëllim të
aftësimit të tyre për të plotësuar standardet gjegjëse nëpërmjet zbatimit efikas.
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Me qëllim të arritjes së qëllimit të përgjithshëm për zhvillimin e një mekanizmi për ndërtimin
e konsensusit brenda sektorit të Drejtësisë, Lirisë dhe Sigurisë, detyrat dhe përgjegjësitë e
Tryezës Tematike për Drejtësi, Liri dhe Siguri janë:
-

-

-

Diskutimi për gjendjen e aktuale në sektorin drejtësisë, lirisë dhe sigurisë me qëllim të
arritjes së mirëkuptimit ndërmjet anëtarëve të saj;
Kontributi për hartimin, zbatimin dhe mbikëqyrjen e politikave kombëtare në sektorin
e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë duke diskutuar dhe pajtuar për masat e mundshme
afatmesme;
Kontributi për shtimin e konsultimit dhe bashkërendimit ndërmjet palëve të
interesuara në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë;
Kontributi për shtimin e pronësisë kombëtare mbi kornizën e politikave për integrimin
Evropian në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë;
Kontributi për shtimin e dialogut mbi politikat ndërmjet Kosovës dhe BE-së në sektorin
e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë, si dhe zbatimi i masave për të cilat arrihet pajtim;
Mbledhja dhe analizimi i informatave dhe i të dhënave në lidhje me këtë sektor, duke
përfshirë studimet akademike, analizat e politikave dhe praktikat më të mira në këto
fusha;
Kontributi për përmirësimin e llogaridhënies publike dhe transparencës së palëve të
interesuara në sektorin e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë;
Kontributi për ngritjen e vetëdijesimit publik dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në
procesin e integrimit Evropian në sektorin e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë.
2.3. Çështjet e ndërlidhura

Informimi publik dhe komunikimi: të gjitha veprimet që do të ndërmerren nga TT-ja do të
organizohen në një mënyrë të tillë që siguron sa më shumë shkëmbim të informatave
ndërmjet palëve të interesuara, si dhe një komunikim proaktiv të rezultateve të veprimtari së
saj për publikun e gjerë. Për të arritur këtë, TT-ja, përveç mbledhjeve të rregullta, do të
organizojë ngjarje të ndryshme për shkëmbimin e informatave dhe rregullisht do të botojë
materialet e hartuara gjatë punës së saj uebfaqen e Task Forcës për Integrim Evropian.
IPA dhe ndihma e donatorëve: shumë aktivitete në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë,
posaçërisht brenda kornizës së integrimit Evropian, në mënyra të ndryshme, mbështeten
nëpërmes IPA-së dhe përkrahjes së donatorëve. Prandaj TT-ja do të pasqyrojë këtë dimension
gjatë punës së vet, duke siguruar që parimet për ofrimin e ndihmës së tillë të merren parasysh
gjatë diskutimeve të anëtarëve të saj, posaçërisht kur identifikohen masat që rekomandohen
për adresimin e mangësive.
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Në përmbushjen e detyrave të saja, TT-ja do të hartojë një Raport Diagnostikues për fushat e
drejtësisë, lirisë dhe sigurisë që do të përfshijë një vlerësim të gjendjes aktuale në këto fusha,
duke përfshirë edhe praktikat më të mira. Për më tepër, TT-ja do të hartojë një raport
përfundimtar për drejtësinë, lirinë dhe sigurinë, ku do të përfshihen rekomandimet për atë se si
duhet të adresohen sfidat e identifikuara në këto fusha.
TT-ja do të funksionojë në bazë të Parimeve Udhëzuese të TT-ve, të miratuara nga Task Forca
për Integrim Evropian.
2.4. Orari
TT-ja do të përfundojë raportin diagnostikues për Drejtësi, Liri dhe Siguri deri në fund të
gushtit të vitit 2012, kurse pritet ta përfundojë raportin përfundimtar për Drejtësi, Liri dhe
Siguri deri në fund të dhjetorit të vitit 2012.
TT-ja do të funksionojë në bazë të një Plani të Aktiviteteve që do të hartohet nga sekretariati
dhe i cili do të miratohet nga vetë TT-ja.
2.5. Fushat e mbuluara nga TT-ja
1. REFORMA E SISTEMIT ZGJEDHOR
2. SISTEMI GJYQËSOR
2.1. Korniza legjore
2.2. Korniza institucionale
2.3. Bashkëpunimi ndërinstitucional dhe ndërkombëtar
3. POLITIKA KUNDËR KORRUPSIONIT
3.1. Korniza legjore
3.2. Korniza institucionale
3.3. Zbatimi i legjislacionit kundër korrupsionit
4. TË DREJTAT E NJERIUT DHE MBROJTJA E PAKICAVE
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Promovimi dhe zbatimi i të drejtave themelore
Të drejtat civile dhe politike
Të drejtat sociale dhe ekonomike
Politika kundër diskriminimit
Të drejtat pronësore
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4.6. Respektimi dhe mbrojtja e pakicave dhe të drejtave kulturore
4.7. Trashëgimia kulturore
4.8. Personat e pagjetur
5. DREJTËSIA, LIRIA DHE SIGURIA
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

Menaxhimi i kufirit
Politika e migracionit
Politika e vizave
Politika e azilit
Bashkëpunimi gjyqësor në çështjet civile dhe penale
Bashkëpunimi policor dhe lufta kundër krimit të organizuar
Lufta kundër terrorizmit
Lufta kundër narkotikëve
Bashkëpunimi doganor
Mbrojtja e të dhënave personale

• Analiza e praktikave më të mira në lidhje me DLS.
• Përmbledhja e raportit diagnostikues për DLS.

3. Termat e referencës së TT 3: Çështjet ekonomike, financiare dhe
statistikat
Kryesuesi i TT-së:
Bashkë-kryesues i TT-së: Jeton Karaqica, Zyrtar i lartë për çështje ekonomike, MIE
Sekretari i TT-së: Ertan Munoglu, Këshiltar i GIZ
Anëtarët e TT-së
Tryeza tematike (TT) për çështje ekonomike, financiare dhe statistikore do të përbehet nga
akterë që vijnë nga institucionet qeveritare, institucionet e pavarura, rregullatorët,
përfaqësuesit e komunitetit të biznesit, sindikatat, shoqatat profesioniste, si dhe organizatat e
shoqërisë civile, institutet akademike dhe kërkimore që janë aktive në këto fusha, si dhe
organizatat ndërkombëtare dhe donatorët që e mbështesin atë. Task-forca për Integrim
Evropian do ta miratojë dhe përditësojë një listë të detajuar të anëtarëve të TT-së.
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3.1. Historiku
Për sa i përket stabilitetit makroekonomik, rritja e vërtetë e BPV-së për vitin 2011 vlerësohet të
jetë 5.3%, duke qenë e nxitur kryesisht nga shpenzimet substanciale publike, konsumi dhe
investimet. Ndonëse janë rritur eksportet, kontributi i tyre në rritjen e vërtetë në vitin 2011
është negativ me 1.7%, në rritjen e përgjithshme të BPV-së. Deficiti tregtar për vitin 2011 është
rritur me rreth 0.3% në lidhje me BPV-në në krahasim me vitin 2010. Për periudhën ndërmjet
korrikut 2010-2011 deficiti tregtar u rrit nga 992 milion Euro në 1,122 milion. Pjesa e eksportit
në BPV u rrit në 7.4%, nga ajo shumë e ulët prej 4.5% sa ishte në vitin 2009. Mirëpo importi i
mallrave u rrit me 11% në vitin 2011, kryesisht për shkak të projekteve të mëdha të
investimeve që e stimuluan një importim të konsiderueshëm të mallrave. Importet u bartën
nga mallrat kapitale në ato të ndërmjetme dhe mallrat e konsumit. Të hyrat (përjashtuar
dividentën dhe grantet) u rritën në 25.3% të BPV-së; dy të tretat e të hyrave mblidhen si tatime
doganore, derisa të hyrat e drejtpërdrejta nga tatimet kanë shënuar rënie. Shpenzimet e
përgjithshme primare janë rritur në 30.7% të BPV-së. Shpenzimet rrjedhëse janë rritur në
18.1% të BPV-së për shkak të rritjes në shpenzime për paga dhe mëditje. Derisa të hyrat e
përgjithshme janë rritur gjatë vitit 2011, buxheti i Republikës së Kosovës ka rezultuar në një
deficit prej 15.8 milion euro për shkak të shkallës së lartë të shpenzimeve.
Deri në fund të majit 2010, Qeveria e Republikës së Kosovës pati negociata intensive me FMNnë për programin e marrëveshjes së zëvendësuar ose “Standby Agreement” (SBA) që ishte
zyrtarizuar më 7 korrik 2010. Kjo marrëveshje përfshinë mbështetjen prej 109 milion euro për
një periudhë 18 mujore në gjashtë pjesë me synim të rregullimit të çekuilibrit fiskal dhe të
sjelljes së parashikueshmërisë së politikave ekonomike. Pas përmbushjes së parakushteve të
vendosura në kuadër të SBA-së, është bërë pagesa e pjesës së parë në shumë prej 22 milion
euro, derisa 5 pjesët tjera janë planifikuar që të bëhen pas rishikimit tremujor, ku rishikimi i
parë është bërë në mes të muajit tetor 2010 dhe i dyti në janar të vitit 2011. Në fund të vitit
2010 të dhënat tregonin që performanca fiskale gjatë gjysmës së dytë të vitit 2010 ishte
plotësisht në përputhje me treguesit e definuar në programin SBA. Për shkak të zhvillimeve
politike dhe rritjes së pagave, Qeveria e Kosovës kishte devijuar nga programi SBA. Kjo shpiu
në negociata të reja dhe Qeveria e kishte nënshkruar një marrëveshje të re me FMN-në –
Programi i Monitorimit të Stafit (SMP) duke e vendosur kështu kufirin e lartë të shpenzimeve
primare deri në fund të vitit 2011 në 1, 433 milion.
Në përgjithësi, situata ekonomike është sfiduese. Zgjerimi i dukshëm fiskal në dy vitet e
fundit nuk ka arritur të tërheq rritje të dukshme ekonomike dhe të zvogëlojë nivelin e lartë të
papunësisë. Qeveria e Kosovës është duke e rishikuar kornizën e vet makro-ekonomike, në
mënyrë që të merr parasysh inflacionin më të lartë se që është pritur dhe ka vërejtur që kjo do
të ketë implikime të qarta në shkallën e vërtetë të rritjes së parashikuar dhe përbërjen e BPVsë. Inflacioni gjatë vitit 2011 është luhatur dukshëm nga muaji në muaj; mesatarja vjetore e
indeksit të çmimeve të konsumit (CPI) në vitin 2011 ishte e lartë 7.4%, kryesisht e shtyre nga

38

Task Forca për Integrim Evropian të Kosovës
Termat e Referencës – maj 2012

rritja në çmimet e ushqimit dhe naftës si dhe rritja e dukshme e pagave në sektorin publik.
Papunësia ka qenë 45.4% sipas anketës për fuqinë punëtore në vitin 2009. Anketa për fuqinë
punëtore nuk është bërë në vitin 2011, mirëpo të dhënat nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale (MPMS) tregojnë që numri i personave të regjistruar si të papunë në tetor të vitit 2011
ishte më i ulët se sa ai i vitit 2010 për 0.3%.
Sa i përket investimeve të drejtpërdrejta të huaja (IDH), rreth gjysma tërhiqet në sektorët e
shërbimeve financiare, patundshmërive dhe ndërtimit, gjë që nuk paraqet një profil të
qëndrueshëm që do ta stimulonte rritjen. IDH-të kanë shënuar rreth 8.6% të BPV-së në vitin
2010, derisa projeksionet për vitin 2011 kanë përfshirë një rritje prej rreth 6.4% apo 385 milion.
Sipas të dhënave nga Banka Qendrore, bankat mbesin ndërmjetësuesit dominues financiar me
77% të aseteve në sektorin e përgjithshëm financiar, të përcjella nga fondet pensionale dhe
kompanitë e sigurimeve me 15% dhe 4%, respektivisht. kreditë janë rritur në 13.2% në
tremujorin e parë të vitit 2011. Rritja e depozitave bankare ishte 8% në tremujorin e parë të
vitit 2011. Depozitat e ekonomive familjare përbënin shumicën e të gjitha depozitave, me një
pjesë prej 60%. Kreditë e këqija kanë shënuar rritje nga 4.6% sa ishin në mars të vitit 2010 në
6.2 në mars të vitit 2011. Përkundër këtij fakti, sistemi bankar mbetet stabil dhe fitimprurës,
me rritje të huave dhe depozitave. Reflektimi i krizës globale në sektorin e patundshmërive të
ekonomisë së Kosovës, veçanërisht gjatë vitit 2009, gjithashtu e ka prekur aftësinë e servisimit
të borxheve nga huadhënësit në Kosovë.
Raporti vjetor i Ministrisë së Financave tregon që të hyrat e përgjithshme në vitin 2011 shkojnë
në 1, 300 milion apo me 13.6% rritje në krahasim me vitin e kaluar. Kontribuesi më i madh në
të hyra shkon sipas modeleve të viteve të mëparshme, ku përfshihen tatimet (nga doganat dhe
administrata tatimore) që përbëjnë 1,100 milion që përcillen me të hyrat vetanake prej 0.100
milion. Mbledhja e përgjithshme e të hyrave gjatë vitit 2011 e ka realizuar 90% të planit.
Shpenzimet në vitin 2011 shkojnë në 1,400 milion që shënon një rritje prej 13% në krahasim me
vitin 2010. Dy kategoritë kryesore të shpenzimeve përfshijnë investimet kapitale dhe pagat
dhe mëditjet që së bashku përbëjnë 0.900 milion. Qeveria e ka miratuar planin e vet buxhetor
me një rritje të projektuar prej 4% që ndër të tjera përfshinë vazhdimin e ndërtimit të
autostradës, financimin e reformave në sistemin gjyqësor, avancimin e cilësisë së arsimit,
efikasitetin e administratës publike dhe rritjen e efikasitetit të administratës tatimore dhe
doganave. Buxheti i vitit 2012 shkon në 1,600 milion me të hyrat e përgjithshme të
planifikuara të arrijnë 1.300 milion dhe shpenzimet e përgjithshme prej 1.400 milion derisa
shpenzimet kapitale arrijnë në 0.535 milion euro.
Deficiti buxhetor për vitin 2010 (duke përjashtuar grantet dhe dividendën që është dhënë
vetëm një herë) ishte shumë më i lartë – 225 milion EUR (5.5% e BPV-së) dhe është pothuajse i
pandryshueshëm në krahasim me vitin 2009 (227 milion EUR apo 5.8% e BPV-së). Përveç
kësaj, shuma e faturave të papaguara, si në nivel komunal ashtu edhe në nivel të Qeverisë
qendrore, është rritur dukshëm në vitin 2009 mirëpo, Qeveria e Kosovës synon të fillojë me
monitorimin e tyre në baza mujore si dhe Qeveria e Kosovës synon që ta ulë deficitin e
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planifikuar për vitin 2011 prej 227 milion EUR (4.7% të BPV-së) duke ndërmarrë masa të
konsolidimit.
Kosova e ka përditësuar KASH-in 2012-2014, që është një dokument i bazuar në performancë,
i cili reflekton Programin e Qeverisë dhe Deklaratën e Politikave Prioritare të Qeverisë.
Autoritetet kanë theksuar që ky rishikim i KASH-it synon që të inkorporojë të gjitha strategjitë
sektoriale në një dokument të vetëm. Korniza makro-fiskale 2012-2014 është e bazuar në dy
skenarë: a) skenarin bazë të përditësuar me ndryshimet e fundit të politikave (rritjen e pagave
publike, vazhdimin e autostradës, dhe përfitimet e shtuara për invalidët e luftës dhe familjet e
dëshmorëve të luftës). Rritja mesatare e BPV-së për periudhën 2012-2014 sipas këtij skenari
është projektuar të jetë 5.5% dhe b) skenarin e bazuar në Vizionin e Kosovës për Zhvillim
Ekonomik i cili synon arritjen e rritjes mesatare ekonomike prej 7.8% gjatë viteve 2012-2014.
Implikimet kryesore të pritura të politikave të KASH-it të rishikuar janë shpenzimet që do të
mbahen në rreth 40% të buxhetit të përgjithshëm përgjatë tërë periudhës 2012-2014,
subvencionet për ndërmarrjet publike janë projektuar që të zvogëlohen gjatë gjithë periudhës
në pajtim me zotimin e Qeverisë për privatizimin e NP-ve, Qeveria nuk ka paraparë asnjë hua
të re të përcaktuar për ndërmarrjet publike, dhe projektimet më të matura të të hyrave dhe
mbledhja më efektive nga autoritetet përkatëse.
KASH synon të përmirësohet dhe të bëhet dokument strategjik dhe i bazuar në politika. Në të
ardhmen ai do të përqendrohet edhe më shumë në politikat fiskale, reformën strukturore dhe
vlerësimin e ndikimit buxhetor të politikave dhe reformave dhe do të përqendrohet në
ndërveprimet ndërmjet skenarit makroekonomik, skenarit fiskal afatmesëm, dhe reformave
strukturore. Mirëpo, parashikimet e të hyrave në KASH-in e fundit janë mjaft realiste,
përkundër skenarit të saj optimist makroekonomik. Pas rritjes së madhe të deficitit në vitin
2011, KASH parasheh një konsolidim buxhetor të udhëhequr nga shpenzimet. Deficiti i
përgjithshëm pritet që të bie gradualisht në 31 milion euro në vitin 2014. Ndonëse është për tu
lavdëruar (me synim prej 0.5% të BPV-së në periudhë afatmesme), besueshmëria e kësaj
strategjie për zvogëlimin e deficitit buxhetor do të përfitojë nëse konsolidimi shtyhet përpara
dhe përforcohet nga analizat e detajuara të masave të politikave që e mbështesin atë.
Qeveria e Kosovës është përfshirë në zhvillimin e një dokumenti për politikat që synon
zhvillimin e shtetit. Në bashkëpunim me ministritë e linjës dhe komunitetin e donatorëve ajo
ka hartuar dhe ka paraqitur Vizionin Ekonomik për Zhvillim Ekonomik si dhe planin e
veprimit ku theksohet rëndësia e zhvillimit të sektorit privat për zhvillim të qëndrueshëm
ekonomik.
Qeveria e Kosovës gjithnjë e më tepër po investon në sektorin e bujqësisë, gjenerimit të
energjisë, infrastrukturës – siç është Autostrada Merdare – Morinë derisa është duke e
planifikuar edhe autostradën për Shkup, privatizimin e NSH-ve etj. Qeveria planifikon që të
privatizojë afërsisht 414 NSH kryesisht përmes proceseve të likuidimit. Gjithsej 520 milion
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janë gjeneruar deri më tani nga privatizimi, para këto të cilat planifikohen t’i kthehen Kosovës
për investime duke e përkrahur kështu zhvillimin e vendit.
Me qëllim të përmirësimit të sistemeve publike të kontrollit të brendshëm, MF-ja e ka krijuar
Njësinë qendrore të harmonizimit/Menaxhmenti dhe kontrolli financiar (NJQH/MKF), në
kuadër të Departamentit të Thesarit, siç është paraparë me Ligjin për Menaxhim të Financave
Publike dhe Llogaridhënie (LMFPLL).
Është shënuar deri diku përparim në kontrollin e brendshëm financiar publik (KBFP). Qeveria
e ka miratuar një dokument të përditësuar të politikave të KBFP-së dhe NJQH e ka publikuar
një doracak për menaxherët lidhur me rregullat e fundit të thesarit për menaxhim dhe kontroll
financiar. Një udhëzim administrativ lidhur me funksionimin e komiteteve të brendshme të
auditimit është miratuar dhe është vazhduar trajnimi me qëllim të shtimit të numrit të
auditorëve të brendshëm të çertifikuar.
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, së voni e ka përditësuar strategjinë e saj të përgjithshme të
zhvillimit me synim të arritjes së qëndrueshmërisë së plotë deri në vitin 2014. Numri i
auditimeve të rregullta është rritur dhe tani me pak auditime të komunave iu jepen firmave
private të auditimit. Sa i përket statistikave, legjislacioni që ka të bëjë me regjistrimin e
popullatës dhe ekonomive familjare si dhe fondet e nevojshme janë miratuar dhe regjistrimi
është bërë në prill të vitit 2011 në tërë Kosovën përveç në Leposaviq, Zveçan dhe Zubin Potok.
Ky është regjistrimi i parë i njohur ndërkombëtarisht në Kosovë që nga viti 1981.
Me qëllim të përmirësimit dhe shpërndarjes së të dhënave statistikore, gjatë vitit të kaluar,
janë nënshkruar disa memorandume të mirëkuptimit me ministritë e linjës për shkëmbimin e
të dhënave statistikore siç ishte ajo me Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve dhe
Departamentin e Turizmit në MTI, MI-në, PTK-në dhe Hekurudhat e Kosovës. ESK gjatë vitit
të kaluar ka bërë 96 publikime ndër të cilat Departamenti i statistikave ekonomike dhe
llogarive nacionale i ka 51, Departamenti i statistikave të popullatës i ka 6, Departamenti i
statistikave të bujqësisë dhe mjedisit 12, Departamenti i statistikave sociale 16, Departamenti i
teknologjisë informative dhe metodologjisë 11. Kjo është shenjë e qartë që ESK është duke i
forcuar kapacitetet e tij por që ka nevojë për fonde dhe kapacitete për ta zbatuar Planin
Strategjik Statistikor 2009-2013. Në këtë aspekt, ESK planifikon që të vazhdojë me publikimin
e të dhënave cilësore brenda afateve kohore, në pajtim me metodologjinë e EUROSTAT-it; të
rrisë numrin e përgjithshëm të anketave si dhe të rrisë bashkëpunimin me të gjitha
institucionet relevante vendore dhe ndërkombëtare.
Si pasojë e mungesës së burimeve, përqendrimi i punës është drejtuar në regjistrimin e
popullatës, derisa vitin e kaluar, përparimi në fushat tjera të statistikave ka ngecur. Kjo ka
rezultuar me anulimin e “Anketës për fuqinë punëtore (AFP) për vitin 2010” dhe “Anketën
për ekonomitë familjare bujqësore (AEFB) për vitin 2010”. Kjo është shumë fatkeqe sepse
krijon një zbrazëtirë në serinë kohore që është shumë e rëndësishme për të bërë analizat dhe
për të përcjell trendet. ESK duhet t’i përmirësojë statistikat për bizneset dhe llogaritë
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nacionale, paraqesë statistika afatshkurtra dhe llogari tremujore, bëjë plane për regjistrimin
bujqësor dhe zotime tjera të parapara në agjendën e ESK-së.
Akterët kryesor në fushat që bien në fushëveprimin e kësaj TT-je përfshijnë Ministrinë e
Financave, atë të Tregtisë dhe Industrisë, Zhvillimit Ekonomik dhe atë të Punës dhe
Mirëqenies Sociale, si dhe agjencitë ekzekutive (Doganat e Kosovës, Agjencinë Kosovare të
Privatizimit dhe Entin Statistikor të Kosovës), ndërmarrjet publike (KEK, PTK, etj.) dhe
rregullatorët. Shoqatat profesioniste, sindikatat, organizatat e shoqërisë civile institucionet
akademike dhe kërkimore dhe donatorët që i mbështesin këto fusha janë gjithashtu akterë të
rëndësishëm.
3.2. Qëllimi dhe përgjegjësitë
Synimi i përgjithshëm i Tryezës Tematike për çështje ekonomike, financiare dhe statistikore,
është që të mbështesë ekonominë e Kosovës për të kanalizuar dhe harmonizuar kornizën
fiskale dhe çështjet buxhetore me zhvillimin e politikave dhe zbatimin në nivel qendror dhe
lokal, si dhe të përmirësojë reformat strukturore, të dhënat statistikore dhe kontrollin
financiar.
TT synon që t’i arrijë këto përmes zhvillimit të mëtutjeshëm të kornizës ligjore, asaj të
politikave dhe kapaciteteve, si dhe të mekanizmave rregullator dhe të tregut për të siguruar
përafrim me të drejtën e BE-së dhe standardet Evropiane në fushat që janë nën fushëveprimin
e saj. TT do t’i përfshijë në këtë mekanizëm të ndërtimit të konsensusit të gjitha palët e
interesuara në proces, duke u përqendruar në institucionet Qeveritare, institucionet e
pavarura, organizatat e shoqërisë civile, institucionet akademike dhe kërkimore, si dhe
organizatat ndërkombëtare dhe donatorët që janë aktiv në këto fusha.
Me qëllim të arritjes së synimit të saj të përgjithshëm të zhvillimit të një mekanizmi për
ndërtimin e konsensusit brenda fushave nën fushëveprimin e saj, detyrat dhe përgjegjësitë e
Tryezës Tematike për çështjet ekonomike, financiare dhe statistikore do të jenë që të:
a) Diskutojë për gjendjen aktuale në këta sektorë me vështrim në arritjen e një
mirëkuptimi ndërmjet anëtarëve përkitazi me TT-në;
b) Kontribuojë në zhvillimin e politikave nacionale, zbatimin dhe monitorimin në këta
sektorë duke diskutuar dhe duke u pajtuar për masat reale afatmesme, duke i marr
para sysh burimet potenciale në dispozicion;
c) Kontribuojë në shtimin e konsultimit dhe koordinimit ndërmjet akterëve në këta
sektorë;
d) Kontribuojë në marrjen në pronësi vendore të kornizave të politikave për integrimin në
BE në këta sektorë;
e) Kontribuojë në rritjen e dialogut për politikat ndërmjet Kosovës dhe BE-së në këta
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sektorë dhe implementimin e masave për të cilat është rënë dakord.
f) Mbledhë dhe analizon informata dhe të dhëna lidhur me këta sektorë, përfshirë
kërkimin akademik, analizat e politikave dhe praktikat më të mira lidhur me ta;
g) Kontribuojë në përmirësimin e llogaridhënies dhe transparencës ndaj publikut nga
akterët në këta sektorë;
h) Kontribuojë sensibilizimin e publikut dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e
integrimit në BE në këta sektorë.
3.3. Çështjet e ndërlidhura:
Informimi i publikut dhe komunikimi: Të gjitha aktivitetet që kryhen nga TT-të do të
organizohen në atë mënyrë që siguron sa më shumë që është e mundur shkëmbim të
informatave ndërmjet akterëve që përfaqësohen në të dhe komunikim proaktiv të rezultateve
të aktiviteteve të saj tek publiku i gjërë. Për ta arritur këtë, TT-ja përveç takimeve të saj të
rregullta, do të organizoj edhe ngjarje të ndryshme për shkëmbimin e informatave dhe do të
publikojë rregullisht materialet e zhvilluara gjatë tërë punës së saj në ueb faqen e Task Forcës
për Integrim Evropia.
IPA dhe asistenca e donatorëve: Shumë aktivitete në fushën e çështjeve ekonomike, financiare
dhe statistikore brenda kornizës së integrimit Evropiane, në mënyrë të ndryshme mbështeten
përmes IPA-s dhe donatorëve. Prandaj, TT-ja do ta reflektojë këtë dimension në tërë punën e
saj duke siguruar që parimeve për ofrimin e një asistence të tillë t’u kushtohet vëmendje e
duhur gjatë diskutimeve të anëtarëve të saj, në veçanti kur të rekomandohen masa për t’i
adresuar zbrazëtirat e identifikuara.
Në kryerje e detyrave të saj TT duhet të sigurojë përgatitjen e Raportit diagnostifikues në
fushën e çështjeve ekonomike, financiare dhe statistikore, i cili do të përfshijë një vlerësim të
gjendjes aktuale në këto fusha, përfshirë praktikat më të mira. Për më tepër, TT-ja do të
përgatisë Raportin Final për çështjet ekonomike, financiare dhe statistikore, i cili do të
përfshijë rekomandime për atë se si të adresohen sfidat e identifikuara në këto fusha.
TT do të funksionojë sipas parimeve udhëzuese të Tryezave Tematike, të miratuara nga TaskForca për Integrim Evropian.
3.4. Orari:
TT duhet ta kompletojë Raportin e Diagnostifikimit për çështjet ekonomike, financiare dhe
statistikore deri në fund të gushtit 2012 derisa pritet që ta ketë përfunduar raportin e saj të
parë final për çështjet ekonomike, financiare dhe statistikore, deri në fund të vitit 2012.
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TT do të funksionojë në bazë të Planit të Aktiviteteve, të hartuar nga Sekretariati dhe të
miratuar nga vetë TT.
3.5. Fushat e mbuluara nga TT-ja:
• Analizë gjithëpërfshirëse e sektorëve:
1. STABILITETI MAKROEKONOMIK
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Marrëdhëniet me FMN-në
BPV-ja
Inflacioni dhe çmimet
Struktura e tregut të punës

2. POLITIKAT MONETARE DHE EKONOMIKE
2.1.
2.2.

Politikat Monetare
Politikat Ekonomike

3. FINANCAT PUBLIKE
3.1.
3.2.
3.3.

Planifikimi i buxhetit
Të hyrat
Shpenzimet

4. KONTROLLI I BRENDSHËM FINANCIAR PUBLIK (KBFP)
4.1.
4.2.

Kontrolli i menaxhimit financiar dhe auditimi i brendshëm
Auditimi i jashtëm (Auditori i Përgjithshëm) dhe mbikëqyrja parlamentare

5. SHËRBIMET FINANCIARE
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Sektori i Bankave
Sigurimet
Tregu financiar (Letrat me vlerë)
Fondi pensional i mirëbesimit

6. STATISTIKAT
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Demografike (Regjistrimi) – Sociale
Makroekonomike
Monetare, Financiare, Tregtare dhe Bilanci i Pagesave
Bujqësia, Peshkataria dhe Pylltaria
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6.5.

ICT (Teknologjia Informative)

7. NDËRMARRJET SHOQËRORE DHE PUBLIKE
7.1.
7.2.

Privatizimi/Likuidimi
Menaxhimi i ndërmarrjeve publike dhe licencimi i ofruesve privat të
shërbimeve

• Analizat e praktikave më të mira lidhur me çështjet ekonomike, politike dhe
statistikore,
• Përmbledhje e raportit të diagostifikimit për çështjet ekonomike, financiare dhe
statistikore,

4. Termat e referencës – TT 4: Tregtia, Industria, Doganat, Tatimet, Tregu i
Brendshëm, Konkurrenca, Mbrojtja e Konsumatorit dhe Shëndetit
Kryesuesi i TT-së:
Bashkë-Kryesues i TT-së: Dardan Sadriu, Zyrtar i Lartë për Treg të Brendshëm, MEI
Sekretar i TT-së: Artan Çollaku, Këshilltar i GIZ
Anëtarët e TT-së
Tryeza Tematike për tregti, industri, dogana, tatime, treg të brendshëm, konkurrencë, mbrojtje
të konsumatorit dhe shëndetit, përbëhet nga palë të ndryshme që vijnë nga institucionet
Qeveritare, institucionet e pavarura dhe rregullatorët, përfaqësuesit e komunitetit afarist,
sindikatat, shoqatat profesionale, organizatat e shoqërisë civile, institutet akademike dhe
kërkimore aktive në këto fusha, si dhe organizatat ndërkombëtare dhe donatorët që i
mbështesin ato. Task-Forca për Integrim Evropian do të miratojë dhe freskojë listën e
hollësishme të anëtarëve të TT-së.
4.1. Historiku
Në fushën e tregtisë, tregu i Kosovës mbetet ndër më të hapurit në rajon, me një shkallë të lartë
të integrimit ekonomik në tregun e BE-së. Sipas KE-së, hapja e ekonomisë së Kosovës, matur
me vlerën e importeve dhe eksporteve të mallrave dhe shërbimeve në raport me BPV-në, ka
arritur 81.2% në fund të vitit 2011. Shtetet Anëtare të BE-së së bashku përbëjnë partnerin
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kryesor tregtar të Kosovës, ku eksportet e mallrave në tregjet e tyre përbëjnë 45% të totalit,
derisa importet 38.3%. Kjo ndodh përkundër faktit që Preferencat Autonome Tregtare të BE-së
(ATM) me Kosovën, që i mundësojnë prodhuesve Kosovarë qasje pa dogana në tregun e BEsë, kishin skaduar më 31 dhjetor 2010 si dhe nuk ishin rivendosur deri më 31 dhjetor 2011.
Vendet e CEFTA-s mbeten partneri i dytë më i madh tregtar, me 24% të vlerës totale të
eksporteve, si dhe 37.2% të vlerës së importeve. Megjithatë, Kosova mbetet e dobët në
kuptimin e strukturës së eksporteve të saj në tregun e BE-së, pasi që ato përbëhen kryesisht
nga mallra me vlerë të shtuar të ulët, si metalet bazë, derisa në përgjithësi, struktura e
importeve në vitin 2011 është zhvendosur kah mallrat e ndërmjetme dhe ato të konsumit,
duke i marrë anën mallrave kapitale. Vendet e BE-së gjithashtu konsiderohen të jenë burimi
kryesor i investimeve të huaja në Kosovë. Zhvillimi ekonomik karakterizohet me rritje të
brishtë dhe deficit të madh vendor dhe të jashtëm, që rëndohet më tutje nga aspektet tjera të
ndërlidhura, si politikat e dobëta fiskale, inflacioni i lartë dhe tregu jofunksional i punës.
Pasiguria e tillë ekonomike mbetet pengesë ndaj krijimit të vendeve të punës dhe zhvillimit të
sektorit privat.
Kosova, bashkë me partnerët tjerë, edhe zyrtarisht është bërë palë nënshkruese e Marrëveshjes
së CEFTA-s më 27 korrik 2007. Kjo marrëveshje është nënshkruar në emër të Kosovës nga
UNMIK-u, i cili vazhdon të përfaqësojë zyrtarisht Kosovën. Megjithatë, për më shumë se tri
vjet nga Deklarata e Pavarësisë, Serbia dhe Bosnja e Hercegovina kishin vendosur bllokadë të
njëanshme tregtare ndaj Kosovës, me arsyen e mos-njohjes së vulave të Doganave të Kosovës.
Bllokada përfundimisht u hoq nga Serbia në fund të vitit 2011, në bazë të marrëveshjes për
vulat doganore, të arritur më 2 shtator 2011 në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja
mes Prishtinës dhe Beogradit. Autoritetet Kosovare pritet të marrin autoritetin e plotë mbi
CEFTA-n këtë vit, në bazë të marrëveshjes së 24 shkurtit 2012 në të njëjtin kuadër. Vitin e
kaluar, për herë të parë Kosova pati mbajtur me sukses kryesimin e CEFTA-s që është me
rotacion. Kur flitet për investimet e huaja direkte, rrjedhat investuese për avancimin e
prodhimit kanë mbetur të kufizuara, derisa Kosova ka vazhduar të marrë pjesë si vëzhguese
në Grupin Investues për Evropën Juglindore (Investment Compact for South-East Europe), i
cili është dizajnuar të përmirësojë klimën e investimeve dhe të inkurajojë zhvillimin e sektorit
privat në rajon, përmes zbatimit të reformave për avancimin e investimeve vendore dhe të
huaja.
Në fushat e tregtisë, tregut të brendshëm, industrisë, doganave, tatimeve, konkurrencës dhe mbrojtjes
së konsumatorit dhe shëndetit, përpjekjet e Kosovës fillimisht janë përqendruar në ndërtimin e
një kornize ligjore e institucionale në përputhje me standardet e BE-së në fusha të caktuara, si
ajo e prokurimit publik, standardizimit, akreditimit, vlerësimit të përputhshmërisë,
metrologjisë, mbikëqyrjes së tregut, si dhe mbrojtjes së konsumatorëve. Në anën tjetër, në
fushat si lëvizja e lirë e kapitalit, konkurrenca, të drejtat e pronës intelektuale, politikat
shëndetësore, çështjet e OBT-së, industria dhe NVM-të, procesi i përafrimit me Acquis dhe
standardet Evropiane dhe ndërtimit të institucioneve ka filluar relativisht vonë. Legjislacioni
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kryesor përfshinë ligjet mbi tregtinë e jashtme dhe të brendshme, masat mbrojtëse për
importe, shoqatat tregtare, NVM-të dhe mbështetjen e tyre, akreditimin, patentat, të drejtat e
autorit, dhe masat ligjore doganore për mbrojtjen e pronës intelektuale, konkurrencën dhe
ndihmën nga shteti, mbrojtjen e konsumatorit, standardizimit, metrologjisë, vlerësimin e
përputhshmërisë, sigurisë së produkteve, shërbimet hoteliere dhe të turizmit, investimet e
huaja, ndërtimi dhe materialet ndërtimore, si dhe zonat ekonomike, doganat dhe akciza,
administratën tatimore dhe procedurat, Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, si dhe tatimet personale
dhe tatimet në të ardhura të korporatave. Dokumentet kryesore të politikave të miratuara
përfshijnë Programin e Mbrojtjes së Konsumatorëve 2010 – 2014, një Strategji Kombëtare
Pagesash, Strategjinë e Mësimit Ndërmarrës, Strategjinë për Zhvillimin e Infrastrukturës së
Metrologjisë 2009 – 2014, Strategjinë e Shëndetit 2010 – 2014, Strategjinë Industriale 2010 –
2013, Strategjinë për Sistemin Informativ të Shëndetësisë 2010 – 2020, Strategjinë për
Zhvillimin e NVM-ve 2012 – 2016, si dhe Kornizën Strategjike të Operimit të Doganave 2012 –
2014.
Palët kryesore të përfshira në fushat në kategorinë e kësaj TT-je janë Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë (me strukturat përgjegjëse për tregti, mbikëqyrje të tregut, industri dhe të drejta
pronësore industriale, ndërtim, regjistrim biznesi, promovim të NVM-ve, promovim të
investimeve, standardizim, akreditim, vlerësim të përputhshmërisë, metrologji, mbrojtje të
konsumatorëve, si dhe rezervat shtetërore); Ministria e Zhvillimit Ekonomik; Ministria e
Financave; Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit; Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor; Ministria e Shëndetësisë, bashkë me Entin Statistikor të Kosovës dhe strukturat
komunale përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut. Një kategori tjetër e palëve të përfshira janë
edhe Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, Agjencia e Prokurimit Publik, Organi Shqyrtues i
Prokurimit Publik, Organi Shqyrtues i Prokurimit, si dhe Komisioni Rregullativ i Prokurimit
Publik, Banka Qendrore e Kosovës, Doganat e Kosovës, Policia e Kosovës, si dhe gjykatat dhe
prokuroritë. Shoqatat afariste dhe ato profesionale, sindikatat, organizatat e shoqërisë civile,
institucionet akademike dhe hulumtuese, si dhe organizatat ndërkombëtare dhe donatorët që
i mbështesin ato, janë gjithashtu aktorë të rëndësishëm në këto fusha.
Duke marrë parasysh që kjo është një prej fushave më të mbuluara me Acquis, Kosova
vazhdon të përballet me sfida të shumta në fushat në kuadër të kësaj TT-je, më e rëndësishmja
nga të cilat është pamundësia e integrimit në institucione e instanca të ndryshme Evropiane
dhe ndërkombëtare (për shkak të rrethanave politike), bashkërendimi dhe planifikimi
strategjik i pamjaftueshëm kur flitet për përafrim me Acquis (sidomos në lidhje me «Katër
Liritë»), kapacitetet e pamjaftueshme njerëzore, teknike dhe financiare të rregullatorëve dhe
operatorëve afaristë në të gjitha fushat për respektim të standardeve Evropiane dhe
ndërkombëtare (duke përfshirë ato standarde që janë tanimë pjesë e legjislacionit të Kosovës)
si dhe për implementimin e legjislacionit dhe standardeve përkatëse, ndërthurjet e
përgjegjësive institucionale, mungesa e të dhënave statistikore plotësisht të sakta në
dispozicion, korniza e paplotësuar ligjore dhe e politikave në fushën e konkurrencës si dhe
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kapacitetet e dobëta institucionale dhe administrative për sigurimin e konkurrencës së drejtë
në treg, procedurat e zgjatura dhe të kushtueshme për themelim të bizneseve, funksionaliteti i
sistemit të prokurimit publik në përputhje me standardet Evropiane, si dhe ai i sistemit
shëndetësor. Sfida tjera ndaj zhvillimit dhe përafrimit, sidomos në fushat e tregut të
brendshëm, janë komunikimi dhe bashkërendimi i pamjaftueshëm me shoqatat e biznesit dhe
komunitetin e biznesit. Në anën tjetër, fushat ku planifikimi i politikave duhet përmirësuar në
masë të konsiderueshme janë mbikëqyrja e tregut, standardizimi dhe të drejtat pronësore
intelektuale dhe industriale.
4.2. Qëllimi dhe përgjegjësitë
Synimi i përgjithshëm i Tryezës Tematike për tregtinë, tregun e brendshëm, industrinë,
doganat, tatimet, konkurrencën dhe mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetin është mbështetja
e tregut të Kosovës për përafrim me standardet Evropiane, si dhe krijimi i kushteve ashtu që
të jetë në gjendje të funksionojë në përputhje me parimet e ekonomisë së tregut, si dhe që të
integrohet e të përballet me presionet e konkurrencës dhe forcat e tregut brenda tregut të
brendshëm të BE-së.
TT-ja synon ta arrijë këtë përmes zhvillimit të mëtutjeshëm të kornizës dhe kapaciteteve
ligjore, politikave dhe institucioneve, bashkë me mekanizmat e rregullatorëve dhe tregut për
të siguruar përafrimin me standardet e BE-së, Acquis në fushat e mbulimit të saj, duke
angazhuar në këtë mekanizëm të ndërtimit të pajtimit të gjitha palët e interesuara në proces,
duke u përqendruar tek institucionet Qeveritare, institucionet e pavarura, rregullatorët,
shoqatat afariste dhe ato profesionale, sindikatat, si dhe organizatat e shoqërisë civile,
institucionet akademike dhe hulumtuese aktive në këto fusha, si dhe organizatat
ndërkombëtare dhe donatorët që i mbështesin ato.
Me qëllim të mbështetjes së Kosovës që të bëhet pjesë me të drejta të plota e tregut të
brendshëm të BE-së, fushëveprimi i TT-së do të përfshijë fushat specifike në vijim: «Katër
Liritë» (lëvizja e lirë e mallrave, personave, shërbimeve, si dhe e drejta e themelimit, dhe
lëvizja e lirë e kapitalit), konkurrenca, prokurimi publik, të drejtat e pronësisë intelektuale dhe
industriale, politika e shëndetit publik, si dhe industria si dhe ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme. Brenda «Katër Lirive», mbulon zhvillimin dhe implementimin e kornizës ligjore dhe
politikave, si dhe themelimin, reformimin dhe zhvillimin e mëtutjeshëm të kornizës
institucionale dhe përforcimin e kapaciteteve të institucioneve, rregullatorëve dhe akterëve të
tregut në standardizim, vlerësim të përputhshmërisë, akreditim, metrologji, mbikëqyrje të
tregut, mbrojtje të konsumatorëve, lëvizje të lirë të personave per se, liri të ofrimit të
shërbimeve, të drejtën e themelimit, e drejta biznesore, si dhe lëvizje të lirë të kapitalit. Kjo
kategori gjithashtu përfshinë fushat specifike të konkurrencës (duke përfshirë ato anti-trust
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dhe përbashkimet), ndihmën shtetërore, prokurimin publik, të drejtat e pronësisë intelektuale
dhe industriale, çështjet e OBT-së, si dhe industria dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
Për të arritur synimin e përgjithshëm të zhvillimit të një mekanizmi për ndërtimin e
konsensusit brenda fushave të mbuluara nga ajo, detyrat dhe përgjegjësitë e Tryezës Tematike
për tregtinë, tregun e brendshëm, industrinë, doganat, tatimet, konkurrencën dhe mbrojtjen e
konsumatorit dhe shëndetit do të jenë:
Detyrat dhe përgjegjësitë e TT-së janë që të:
i) Shqyrtoj gjendjen aktuale të këtyre sektorëve, me qëllim të arritjes së një mirëkuptimi
mes anëtarëve të TT-së;
j) Kontribuojë në hartimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave kombëtare në këta
sektorë, duke shqyrtuar dhe duke u pajtuar mbi masat reale afatmesme, duke marrë
parasysh edhe resurset e mundshme në dispozicion;
k) Kontribuojë në avancimin e konsultimeve dhe bashkërendimit mes palëve të përfshira
në këta sektorë;
l) Kontribuojë në avancimin e pronësisë vendore mbi politikën e Integrimit Evropian në
këta sektorë;
m) Kontribuojë në avancimin e dialogut për politikat mes Kosovës dhe BE-së në këta
sektorë, si dhe implementimin e masave të miratuara mes anëtarëve;
n) Mbledhë dhe analizojë informatat dhe të dhënat në lidhje me këta sektorë, duke
përfshirë hulumtimet akademike, analizat e politikave dhe praktikat më të mira të tyre;
o) Kontribuojë në përmirësimin e llogaridhënies publike dhe transparencës së palëve të
përfshira në këta sektorë;
p) Kontribuojë në avancimin e vetëdijes publike dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në
procesin e integrimit Evropian në këta sektorë.
4.3. Çështjet e ndërlidhura:
Informimi dhe komunikimi publik: të gjitha aktivitetet e ndërmarra nga TT-ja do të
organizohen në atë mënyrë që siguron këmbimin më të mirë të informatave mes akterëve të
përfaqësuar në të, si dhe komunikimin proaktiv të rezultateve të aktiviteteve të saj për
publikun e gjerë. Për të arritur këtë, TT-ja, përveç takimeve të veta të rregullta, do të
organizojë ngjarje të ndryshme informuese, si dhe do të publikojë rregullisht materialet e
hartuara gjatë punës së saj në ueb faqen e Task Forcës për Integrim Evropian.
IPA dhe ndihma nga donatorët: shumë aktivitete në fushat e tregtisë, tregut të brendshëm,
industrisë, doganave, tatimeve, konkurrencës dhe mbrojtjes së konsumatorit dhe shëndetit,
sidomos brenda kornizës së integrimit Evropian, në shumë mënyra, mbështeten përmes IPA-s
dhe donatorëve tjerë. Kështu, TT-ja do ta reflektojë këtë dimension përgjatë gjithë punës së saj,
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duke siguruar që parimet për ofrimin e asaj ndihme të kihen parasysh gjatë shqyrtimit nga
anëtarët e saj, sidomos kur rekomandohen masat për trajtimin e mangësive të identifikuara.
Në kryerjen e detyrave të saj, TT-ja duhet të sigurojë hartimin e një Raporti Diagnostifikues
për fushat e tregtisë, tregut të brendshëm, industrisë, doganave, tatimimit, konkurrencës dhe
mbrojtjes së konsumatorëve dhe shëndetit, i cili duhet të ketë një vlerësim të gjendjes aktuale
në këto fusha, duke përfshirë praktikat e mira. Për më tepër, TT-ja do të përgatisë një Raporti
Final për tregtinë, tregun e brendshëm, industrinë, doganat, tatimet, konkurrencën dhe
mbrojtjen e konsumatorëve dhe shëndetit, i cili duhet të përfshijë rekomandime mbi atë se si
duhen adresuar sfidat e identifikuara në këto fusha.
TT-ja do të funksionojë sipas Parimeve Udhëzuese të Tryezave Tematike, të miratuara nga TaskForca për Integrim Evropian.
4.4. Orari:
TT-ja duhet të kompletojë Raportin Diagnostifikues për tregtinë, tregun e brendshëm,
industrinë, doganat, tatimet, konkurrencën dhe mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetin deri
në fund të gushtit 2012, derisa pritet që ta përmbyllë Raportin e vet Final për tregtinë, tregun e
brendshëm, industrinë, doganat, tatimimin, konkurrencën dhe mbrojtjen e konsumatorëve
dhe shëndetit deri në fund të dhjetorit 2012.
TT-ja do të funksionojë në bazë të një Plani Aktivitetesh, të hartuar nga Sekretariati, si dhe
miratuar nga vetë TT-ja.
4.5. Fushat e mbuluara nga TT-ja:
1. TREGTIA
1.1. Këmbimet tregtare me BE-në
1.2. Këmbimet tregtare me vendet fqinje (CEFTA)
1.3. Marrëdhëniet tregtare me vendet tjera
1.4. Tregtia dhe punësimi
1.5. Investimet e Huaja Direkte
1.6. Çështjet e OBT-së
2. INDUSTRIA DHE NVM-TË
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Strategjia Industriale
Mjedisi afarist
Politikat për NVM-të
Dërgesat si burime investimi dhe zhvillimi të NVM-ve
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3. EKZISTENCA E NJË EKONOMIE FUNKSIONALE TË TREGUT, SI DHE KAPACITETI
PËR TË GARUAR ME FORCAT E TREGUT BRENDA BASHKIMIT EVROPIAN
3.1. Hyrja dhe dalja nga tregu
3.2. Sistemi juridik
3.3. Kapitali njerëzor dhe fizik
3.4. Struktura sektoriale dhe e ndërmarrjeve
3.5. Integrimet ekonomike në BE
4. TREGU I BRENDSHËM
4.1. Lëvizja e lirë e mallrave
4.2. Lëvizja e lirë e punëtorëve
4.3. E drejta e themelimit dhe liria e ofrimit të shërbimeve ndërkufitare
4.4. Lëvizja e lirë e kapitalit
4.5. Prokurimi publik
4.6. E drejta biznesore
4.7. E drejta pronësore intelektuale dhe industriale
4.8. Politika e konkurrencës
4.9. Mbrojtja e konsumatorëve dhe shëndetit
5. DOGANAT DHE TATIMIMI
5.1.
5.2.

Doganat
Tatimimi

• Analiza e praktikave më të mira në lidhje me tregtinë, industrinë, doganat, tatimet,
tregun e brendshëm, konkurrencën, mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetit
• Përmbledhja e Raportit Diagnostifikues për tregtinë, industrinë, doganat, tatimet,
tregun e brendshëm, konkurrencën, mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetit

5. Termat e Referencës – TT 5: Inovacioni, Shoqëria Informative, Politikat
Sociale dhe Politikat Shëndetësore
Kryesues i TT-së:
Bashkë-kryesuese e TT-së: Arta Uka, Zyrtare e Lartë për Arsim, Ministria e Integrimit
Evropian
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Sekretar i TT-së: Arben Salihu, Këshiltar i GIZ
Anëtarët e TT-së

................................

Tryeza Tematike për inovacion, shoqëri informative, politika sociale e shëndetësore
përfshinë palët e interesuara nga institucionet qeveritare, institucionet e pavarura dhe
rregullatorët, përfaqësuesit e komunitetit afarist, sindikatat, shoqatat profesionale, organizatat
e shoqërisë civile, institutet akademike dhe kërkimore aktive në këto fusha, si dhe organizatat
ndërkombëtare dhe donatorët që i mbështesin ato. Task-Forca për Integrim Evropian do të
miratojë dhe freskojë listën e hollësishme të anëtarëve të TT-së.

5.1. Historiku
Në fushën e punësimit dhe politikave sociale, Kosova ka krijuar kornizën ligjore në fushën e
punës dhe mbrojtjes së punësimit, shëndetit dhe sigurisë në punë, inspektoratit të punës,
organizatat sindikale, dialogut social, grevave, përfshirjes sociale dhe mbrojtjes sociale
(pensionet, duke përfshirë kategoritë e veçanta të qytetarëve), si dhe në fushën e arsimit dhe
aftësimit profesional. Në fushën e politikave sociale, legjislacioni kryesor në fuqi rregullon
çështjet e pensioneve, shërbimet dhe skemat e kujdesit social dhe familjar, si dhe atë të
shërbimeve dhe skemave sociale për persona me nevoja të veçanta dhe të moshuar.
Deri më sot, institucionet e Kosovës kanë miratuar Ligjin e Punës, edhe pse kostoja e
implementimit të tij nuk është e arritshme. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale është
duke implementuar Strategjinë e Punësimit 2010-2012. Ekziston një plan veprimi për
periudhën 2011-13, përgatitur nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, si rrjedhojë e
Strategjisë së Punësimit. Ligji i ri për Këshillin Ekonomiko Social është miratuar, si dhe ka
përmirësuar procesin e dialogut social që pritet dhe duhet të thellohet më tutje. Decentralizimi
i shërbimeve sociale është duke ndodhur, por ky proces kërkon mbështetjen e plotë me mjete
financiare dhe resurse njerëzore. Ligji i rishikuar për Skemat e Asistencës Sociale dhe Ligji për
Shërbime Sociale dhe Familjare nuk janë miratuar. Ekziston Ligji për mbështetjen e familjeve
të fëmijëve me aftësi të kufizuara të moshës 1-18 vjeç. Më tutje, ekziston edhe Strategjia dhe
Plani i Veprimit për të Drejtat e Fëmiut, Strategjia për Persona me Aftësi të Kufizuara, si dhe
Plani i Veprimit dhe Strategjia për Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas, të
cilat adresojnë çështje të rëndësishme në parandalim dhe luftimin e diskriminimit. Në vitin
2009, Kuvendi i Kosovës ka miratuar dokumentin e quajtur Letra e Bardhë – Sfidat e
Përfshirjes Sociale në Kosovë, e cila ka identifikuar sfidat kryesore të përfshirjes sociale në
Kosovë.
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Sa i perket shëndetit publik, Kosova ka miratuar dhe ka filluar zbatimin e Strategjisë së
Sistemit Informativ Shëndetësor dhe Planin e Veprimit 2010-2020, derisa Strategjia
Shëndetësore 2009-2014 vazhdon zbatimin e saj duke u fokusuar tek zvogëlimi i sëmundjeve
dhe vdekshmërisë duke përmirësuar cilësinë e shërbimeve shëndetësore. Ekziston një numër
Udhëzimesh Administrative të miratuara. Ligji për Duhanin është duke u zbatuar, derisa
inspektimet në terren dhe fushatat vetëdijesuese janë duke u intensifikuar.
Në fushën e arsimit dhe kërkimit, Kosova është duke kaluar nëpër procese reformuese në të
gjitha nivelet e arsimit, duke përfshirë arsimin dhe aftësimin profesional, arsimin
gjithëpërfshirës dhe edukimin e të rriturve, të përcaktuara me Strategjinë Sektoriale të Arsimit
2010-2016. Legjislacioni i rishikuar për arsimin parashkollor, fillor, të mesëm dhe të lartë është
miratuar, bashkë me politikat për luftimin e shkallës së lartë të braktisjes së shkollimit nga
nxënësit, si dhe dhunës në shkolla. Ky proces reformues synon të reagojë ndaj ndryshimeve
dhe nevojave të shoqërisë për të adresuar sfidat socio-ekonomike me të cilat përballet Kosova.
Kosova ka miratuar Programin Kombëtar për Hulumtim më 2010, si dhe ka ndarë një buxhet
vjetor prej 1 milion eurosh për këtë qëllim.
Sa i përket Shoqërisë Informative dhe Medieve, Kosova ka bërë hapa në krijimin e kornizës
legjislative dhe krijimin e rregullatorëve në fushat përkatëse, përkatësisht Autoriteti i
Telekomunikacionit dhe Komisioni i Pavarur për Media, të cilët kanë miratuar një numër
rregulloresh në fushat e Komunikimit Elektronik dhe Teknologjisë Informative, si dhe
Politikave Audio-Vizuale. Ekziston ende mungesë e legjislacionit për organet qeveritare të
shoqërisë informative, gjë që është me rëndësi të krijohet baza ligjore për një Agjenci të EQeverisjes, si dhe një Forumi Qeveritar për Shoqëri Informative.
Megjithatë, varfëria dhe papunësia në Kosovë mbeten më të lartat në Evropë, mes të cilëve
shumica e të papunëve janë të rinj. Ligji për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë është në fuqi,
por deri tani është e vështirë të thuhet që pozita e përgjithshme sociale e rinisë ka pësuar
ndryshime të rëndësishme. Në përgjithësi, ka mungesë të politikave aktive të punësimit në
Kosovë, derisa papunësia, sidomos ajo afatgjatë, vazhdon të mbetet një prej faktorëve
kryesorë që rrezikon të krijojë përjashtimin social. Ende mbesin sfida madhore në sigurimin e
cilësisë së arsimit dhe reagimit ndaj nevojave të tregut të punës. Kapacitetet hulumtuese dhe
inovative në Kosovë mbesin të rralla, derisa pjesëmarrja në Programet e Kornizës Evropiane
është tejet e kufizuar. Shëndeti i nënës dhe fëmijës është më i dobëti në Evropë. Qasja e
mirëfilltë e personave me aftësi të kufizuara, sidomos qasja e njerëzve me aftësi të kufizuara
mendore në shërbime të mirëfillta mbetet sfidë në të ardhmen. Cilësia e shërbimeve
shëndetësore në përgjithësi ka nevojë të përmiresohet substanialisht. Ligji për sigurimet
shëndetësore nuk është miratuar ende, derisa politika e financimit të sistemit shëndetësor
duhet trajtuar seriozisht. Cilësia e dobët e të dhënave shëndetësore në nivele qendrore dhe
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komunale mbetet pengesë për zhvillimin e politikave. Në përgjithësi, sektori shëndetësor
mbetet tejet i dobët si dhe ka nevojë për vëmendje të vecantë nga autoritetet.
Që prej disa vitesh, Kosova është përballur me sfida të ndryshme socio-ekonomike. Edhe pse
ndërtimi i kapaciteteve institucionale ka shënuar rrjedha progresive në aspekte të ndryshme,
situata sociale e shoqërisë kosovare mbetet e vështirë. Një numër i madh qytetarësh që i
përkasin prapavijave/grupeve të ndryshme sociale e etnike janë ose të pafavorizuar ose të
diskriminuar, e në raste edhe të përjashtuar. Në veçanti kjo vlen për gjendjen e grupeve të
cenueshme që përballen me sfida në lidhje me arsimin, të drejtat dhe mundësitë socioekonomike dhe kulturore.
Për më tepër, ka njerëz që e kanë të pamundur ose kanë potencial të kufizuar të angazhimit në
jetën institucionale, politike, sociale apo kulturore për shkak të mungesës së vetëdijesimit, si
dhe mungesës së mjeteve financiare të nevojshme. Kjo gjithashtu ka të bëjë me qasjen e
kufizuar ndaj komunikimit, transportit dhe teknologjisë. Në këto rrethana, është e ditur që
fëmijët, rinia, të moshuarit dhe gratë, në jetën e tyre të përditshme individuale, familjare dhe
publike duhet të bartin një barrë shtesë. Edhe pse janë bërë disa përpjekje të ndryshme në
rritjen e kapaciteteve institucionale, ka ende shumë mungesa e kufizime në terren. Duke
marrë parasysh arritjet e dobëta socio-ekonomike, për këto grupe – të pafavorizuara apo të
diskriminuara – të njerëzve, përshtypja që krijohet është që kjo gjendje mund të formojë
statusin e tyre social, si dhe mirëqenien e tyre për një kohë të gjatë.
I gjithë diskursi institucional, publik dhe social mbi politikat e inovacionit, informimit dhe
politikat sociale është i mangët. Kjo ndikon negativisht në trendin e vazhdimit të ndryshimeve
në terren. Në këtë aspekt, dokumente të ndryshme zyrtare, vendore dhe ndërkombëtare,
hedhin dritë mbi sfidat e përgjithshme, nevojat, mundësitë kundrejt synimeve të ndjekura dhe
ndikimit të dëshiruar. Sfidat kryesore të adresuara nga këto raporte – zyrtare – vendore dhe
ndërkombëtare kanë të bëjnë me: shkallën e lartë të papunësisë, sidomos papunësinë e rinisë
dhe atë afatgjate; pritja e rritjes së standardeve të arsimit; pjesëmarrja e kufizuar në programet
arsimore të BE-së; mungesa e përkushtimit adekuat institucional ndaj implementimit të
politikave dhe legjislacionit; shëndeti amnor dhe i fëmijës që është më i dobëti në Evropë;
fokusim i kufizuar përgjithësisht në lidhje me gjendjen e grupeve më të cenueshme, si fëmijët,
personat me aftësi të kufizuara, gratë; mbrojtja sociale; mungesa e resurseve financiare dhe të
tjera; mungesa e të dhënave dhe statistikave të besueshme. Lista është tejet e gjatë, derisa
parashikimet për ndryshim rriten në masë progresive.
Në vitet e fundit, për të ndryshyar këtë gjendje, institucionet e Kosovës, në nivel qendror dhe
lokal, kanë ecur gradualisht drejt politikave të qarta dhe të bazuara në rezultate, si dhe
iniciativave legjislative. Megjithatë, është gjerësisht e vërejtur që ka sfida të shumta në
kuptimin e mungesës së kapaciteteve të implementimit si dhe në atë të qëndrueshmërisë së
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atyre politikave dhe legjislacionit. Shpesh, zotimet institucionale nuk përputhen me
vlerësimin e nevojave, bazën financiare, apo me kapacitetin njerëzor profesional. Megjithatë,
prapë është fakt që zgjidhjet po kërkohen përmes politikave të ndryshme, legjislacionit dhe
masave e instrumenteve financiare. Kështu, disa strategji, ligje, plane veprimi e udhëzime janë
në proces të përgatitjes apo janë tanimë të miratuara. Një rezultat pozitiv i kësaj infrastrukture
formale është që ajo duhet të krijojë disa ndryshime në terren. Megjithatë, në procesin e
ndërtimit të infrastrukturës formale, është tejet e qartë që ka pak referime ndaj gjendjes së
njerëzve të prekur, lidhje të dobëta me kapacitetet financiare dhe institucionale, si dhe
vëmendje të pakët mbi synimet dhe rezultatet e dëshiruara. Me fjalë tjera, më shumë
vëmendje i kushtohet sasisë, e shumë më pak iniciativave cilësore. Në një moment të caktuar,
ky lloj zhvillimi mund të kthehet bumerang, duke krijuar kështu nevojën për intervenime të
sërishme në arritje të synimeve që janë duke u adresuar tani. Kështu, edhe pse ka nevojë
urgjente për ndryshime të shpejta e esenciale në këtë fushë, pasojat e përgjithshme mund të
rezultojnë në nivele më të ulëta të efikasitetit. Duhet të ketë përmirësim të planifikimit të
politikave dhe vlerësimit të ndikimit.
Ekzistojnë OJQ të ndryshme të profileve të larta që mbulojnë çështje si sundimi i ligjit,
demokratizimi dhe zhvillimi socio-ekonomik, por ka tepër pak OJQ me iniciativa sistematike
që kanë të bëjnë me inovacionin, shoqërinë informative dhe politikat sociale. Gjithsesi, ka
hapësirë për përfshirje dhe përmirësim të OJQ-ve të niveleve të larta në vend, në kuptimin e
një angazhimi të rritur përmes vlerësimeve, informimit, duke përfshirë edhe ofrimin e
shërbimeve. Pritet që aktorët e ndryshëm institucionalë dhe të tjerë të bashkohen në
platformën e bazuar mbi konsensus për ta afruar vendin më afër me standardet e Bashkimit
Evropian për inovacion, shoqëri informative dhe politika sociale e shëndetësore.
5.2. Qëllimi dhe përgjegjësitë
Synimi i përgjithshëm i Tryezës Tematike për inovacion, shoqëri informative, politika sociale
e shëndetësore është të mbështesë zhvillimin e politikave dhe atë institucional përmes
shkëmbimit të ideve, përvojave, dokumenteve, praktikave, reflektimeve dhe formave tjera të
ndërveprimit brenda TT-së. Si pjesë e procesit të bazuar në ndërtimin e konsensusit, TT-ja
synon shqyrtojë tërësinë e infrastrukturës formale për të diskutuar, analizuar dhe shfrytëzuar
në aspektin e mbështetjes së procesit të hartimit të politikave dhe legjislacionit, si dhe
implementimit në fushën përkatëse. Fushëveprimi i TT-së është e gjithë infrastruktura e
politikave dhe ligjeve për inovacionin, shoqëria informative, politikat sociale dhe
shëndetësore.
TT-ja do të aplikojë vëzhgime dhe analiza të thella të ligjeve më të rëndësishme, udhëzimeve
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administrative dhe dokumenteve tjera obligative ligjore, për të parë nëse ka një qasje
sistematike, koherente dhe të orientuar kah rezultatet në këtë fushë. Në kontekstin e
ndërlidhjeve mes temave, si dhe planifikimit afatshkurtër dhe afatmesëm, TT-ja do të
reflektojë dhe diskutojë gjithë politikat dhe legjislacionin, planifikimin strategjik dhe bazat
financiare. TT-ja do të adresojë edhe çështjen e arritjeve, përfundimeve si dhe ndikimeve në
terren. Përfundimisht, TT-ja merret me fushën e planifikimit strategjik, si dhe veçanërisht me
planifikimin strategjik afatmesëm, si dhe ndërlidhjen e tij me planifikimin buxhetor.
Detyrat dhe përgjegjësitë e TT-së janë si në vijim:
-

-

Të shqyrtojë gjendjen aktuale në këtë fushë, me qëllim të arritjes së një mirëkuptimi të
përbashkët mes anëtarëve të TT-së;
Të kontribuojë në hartimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave kombëtare në këta
sektorë, duke shqyrtuar dhe duke u pajtuar mbi masat reale afatmesme, duke marrë
parasysh edhe resurset e mundshme në dispozicion;
Të kontribuojë në avancimin e konsultimeve dhe bashkërendimit mes palëve të
përfshira në këta sektorë;
Të kontribuojë në avancimin e pronësisë vendore mbi politikën e Integrimit Evropian
në këta sektorë;
Të kontribuojë në avancimin e dialogut për politikat mes Kosovës dhe BE-së në këta
sektorë, si dhe implementimin e masave të miratuara mes anëtarëve;
Të grumbullojë dhe analizojë informatat dhe të dhënat në lidhje me këta sektorë, duke
përfshirë hulumtimet akademike, analizat e politikave dhe praktikat më të mira të tyre;
Kontribuojë në përmirësimin e llogaridhënies publike dhe transparencës së palëve të
përfshira në këta sektorë;
Kontribuojë në avancimin e vetëdijes publike dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në
procesin e integrimit evropian në këta sektorë.

Në kryerjen e detyrave të veta, TT-ja do të sigurojë përgatitjen e Raportit Diagnostifikues për
Inovacionin, Shoqërinë Informative, Politikat Sociale dhe Shëndetësore, i cili do të përfshijë
vlerësimin e gjendjes aktuale, duke përfshirë praktikat më të mira. Për më tepër, TT-ja do të
hartojë edhe Raportin Final për Inovacionin, Shoqërinë Informative, Politikat Sociale dhe
Shëndetësore, i cili do të përfshijë rekomandimet për atë se si të adresohen sfidat e
identifikuara në sektorin e Inovacionit, Shoqërisë Informative, Politikave Sociale dhe
Shëndetësore. TT-ja do të funksionojë në bazë të Parimeve Udhëzuese të TT-së, të miratuara
nga Task-Forca për Integrim Evropian.
5.3. Çështjet e ndërlidhura
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Informimi dhe komunikimi publik: të gjitha aktivitetet e ndërmarra nga TT-ja do të
organizohen në atë mënyrë që siguron këmbimin më të mirë të informatave mes aktorëve të
përfaqësuar në të, si dhe komunikimin proaktiv të rezultateve të aktiviteteve të saj për
publikun e gjerë. Për të arritur këtë, TT-ja, përveç takimeve të veta të rregullta, do të
organizojë ngjarje të ndryshme informuese, si dhe do të publikojë rregullisht materialet e
hartuara gjatë punës së saj në ueb faqen e i Task Forcës për Integrim Evropian.
IPA dhe ndihma nga donatorët: shumë aktivitete në fushat e Inovacionit, Shoqërisë
Informative, Politikave Sociale dhe Shëndetësore, sidomos brenda kornizës së integrimit
evropian, në shumë mënyra, mbështeten përmes IPA-s dhe donatorëve tjerë. Kështu, TT-ja do
ta reflektojë këtë dimension përgjatë gjithë punës së saj, duke siguruar që parimet për ofrimin
e asaj ndihme të merrent parasysh gjatë shqyrtimit nga anëtarët e saj, sidomos kur
rekomandohen masat për trajtimin e mungesave të identifikuara.
Në kryerjen e detyrave të saj, TT-ja duhet të sigurojë hartimin e një Raporti Diagnostifikues
për fushat e Inovacionit, Shoqërisë Informative, Politikave Sociale dhe Shëndetësore, i cili
duhet të ketë një vlerësim të gjendjes aktuale në këto fusha, duke përfshirë praktikat e mira.
Për më tepër, TT-ja do të përgatisë një Raport Final për fushat e Inovacionit, Shoqërisë
Informative, Politikave Sociale dhe Shëndetësore, i cili duhet të përfshijë rekomandime mbi atë
se si duhen adresuar sfidat e identifikuara në këto fusha.
TT-ja do të funksionojë në bazë të Parimeve Udhëzuese të TT-së, të miratuara nga Task-Forca
për Integrim Evropian.
5.4. Orari
TT-ja duhet të kompletojë Raportin Diagnostifikues për inovacionin, shoqërinë informative
dhe politikat sociale e shëndetësore deri në fund të gushtit 2012, derisa pritet që ta përmbyllë
Raportin e vet Final për inovacionin, shoqërinë informative dhe politikat sociale e
shëndetësore deri në fund të dhjetorit 2012.
TT-ja do të funksionojë në bazë të një Plani Aktivitetesh, i cili do të hartohet nga Sekretaritati
dhe do të miratohet nga vetë TT-ja.
5.5. Fushat e mbuluara nga TT-ja:
1. POLITIKAT SOCIALE DHE TE PUNËSIMIT
1.1.
1.2.

Ligji i punës
Shëndeti dhe siguria në punë
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1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Dialogu social/partnerët socialë
Politikat e punësimit
Përfshirja sociale
Mbrojtja sociale
Anti-diskriminimi dhe mundësitë e barabarta

2. SHKENCA DHE HULUMTIMI
2.1.
2.2.

Politika Kombëtare e Hulumtimit
Pjesëmarrja në Programet Kornizë të BE-së

3. ARSIMI DHE KULTURA
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Reforma në arsim dhe korniza legjislative në të gjitha nivelet e arsimit
(Arsimi parauniversitar – parashkollor, fillor, i mesëm i ulët dhe i mesëm i lartë; Arsimi i
lartë; Arsimi dhe Aftësimi Profesional; Edukimi për të rritur; Arsimi gjithëpërfshirës)
Administrimi i sistemeve (themelimi dhe monitorimi i institucioneve arsimore)
Infrastruktura
Kurrikulat dhe mësimdhënësit (përfshirë trajnimet)
Rinia
Kultura

4. KOMUNIKIMI

ELEKTRONIK,

SHOQËRIA

INFORMATIVE,

POLITIKAT

AUDIOVISUALE
4.1.
4.2.
4.3.

Komunikimet elektronike
Shërbimet e shoqërisë informative
Politikat Audio-vizuale

5. POLITIKAT SHËNDETËSORE
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Politika shëndetësore
Korniza legjislative
Korniza dhe kapacitetet institucionale
Infrastruktura e shëndetësisë
Shërbimet shëndetësore dhe cilësia e tyre
Sistemi Informativ Shëndetësor
Financimi i sistemit shëndetësor dhe sigurimet shëndetësore

• Analizat e praktikave më të mira në fushat e inovacionit, shoqërisë informative dhe
politikave sociale
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• Përmbledhje e Raportit Diagnostifikues për reformën në fushat e inovacionit, shoqërisë
informative dhe politikave sociale

6. Termat e Referencës – TT 6: Mjedisi, Transporti, Energjia dhe Zhvillimi
Rajonal
Kryesues i TT:
Bashkëkryesues i TT: Ilir Muçaj, Zyrtar i Lartë për Transport, MEI
Sekretare e TT: Alma Tafarshiku, Këshilltare e GIZ
Anëtarët e TT
Tryeza Tematike për mjedisin, energjinë dhe zhvillimin rajonal do të përbëhet prej palëve të
interesuara nga institucionet Qeveritare, institucionet e pavarura, organizatat e shoqërisë
civile, shoqatat profesionale, ndërmarrjet publike, institucionet e shëndetit publik,
institucionet akademike dhe hulumtuese, operatorët e tregut, si dhe organizatat
ndërkombëtare dhe donatorët që janë aktiv në fushën e mjedisit, transportit, energjisë dhe
zhvillimit rajonal. Taks-Forca për Integrim Evropian do të miratojë dhe përditësojë një listë të
hollësishme të anëtarëve.
6.1. Historiku
Në fushën e mjedisit, deri më tani Kosova ka zhvilluar një kornizë gjithëpërfshirëse ligjore që
rregullon fushat e mjedisit (duke përfshirë këtu ligjet për mjedisin dhe mbrojtjen e tij,
mbrojtjen e natyrës, kontrollin dhe parandalimin e integruar të ndotjes, mbrojtjen kundër
ndotjes së ajrit dhe ndotjes me zhurmë, mbrojtjen nga radioaktiviteti jonizues dhe jo-jonizues
dhe siguria nukleare, vlerësimi për ndikimin mjedisor dhe vlerësimin strategjik mjedisor,
aktivitetet hidrometeorologjike, kimikatet, mbeturinat, produktet e ujit dhe biocidit),
planifikimit hapësinorë (duke përfshirë një ligj për ndërtim dhe ligj për zonat e veçanta të
mbrojtura). Në nivel të kornizës së politikave, institucionet gjegjëse kanë zhvilluar dhe janë
duke zbatuar një Plan Veprimi Mjedisor dhe një Strategji dhe Plan Veprimi për Biodiversitet.
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë (MMPH) është në proces të hartimit të
legjislacionit dytësorë për të siguruar zbatimin e legjislacionit ekzistues. Megjithatë, ende ka
shumë punë për t’u bërë përkitazi me harmonizimin e kornizës ligjore me legjislacionin e BEsë dhe zbatimin e saj. Në aspektin e strukturës institutionale ka nevojë për qartësimin e roleve
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të institucioneve të ndryshme dhe më tepër bashkërendim ndërmjet institucioneve dhe
përmirësimit të kapaciteteve administrative. Një nga sfidat kryesore në sektorin e mjedisit
është mungesa e fondeve dhe nevoja për investime infrastrukturore.
Në sektorin e ujit, sigurimi i ujit të pijshëm mbetet sfidë me vetëm 79% të popullatës me qasje
në ujë të pijshëm. Mbulimi i popullatës nga sistemi i kanalizimit është mjaft i ultë (vetëm një e
treta e popullatës deri më tani). Përkitazi me menaxhimin e mbeturinave, ligji për mbeturinat
siguron mundësimin e kushteve për mbledhjen e mbeturinave. Megjithatë, nevojiten ende
përpjekje sa i përket procesimit, trajtimit dhe riciklimit të mbeturinave. Faturimi dhe inkasimi
mbetet një sfidë si për sektorin e mbeturinave ashtu edhe për atë të ujit.
Konsultimi dhe përfshirja e organizatave të shoqërisë civile dhe publikut të gjerë në politikbërje mbetet ende në fazë të ultë të zhvillimit në këtë fushë. Në fusha tjera, siç është natyra
dhe mbrojtja nga zhurma, cilësia e ajrit dhe ndryshimet klimatike ka shumë pak, për mos të
thënë aspak progres. Duke e konsideruar fazën aktuale të zhvillimit në sektor, palët kryesore
të interesuara, janë institucionet Qeveritare, institucionet dhe shërbimet e kujdesit
shëndetësorë, shërbimet publike dhe ndërmarrjet publike, operatorët, si dhe organizatat e
shoqërisë civile, organizatat ndërkombëtare dhe donatorët.
Në fushën e politikës së transportit, Kosova ka miratuar legjislacionin kyç për rrugët,
transportin rrugor, sigurinë rrugore, hekurudhat dhe aviacionin civil. Kosova është gjithashtu
palë nënshkruese e MiM të 2004 për Zhvillimin e Rrjetit Kryesor Rajonal të Evropës
Juglindore që e themelon Observatorin e Transportit të Evropës Juglindore (SEETO), si dhe e
Marrëveshjes Evropiane për Zonën e Përbashkët të Aviacionit të 2006 (ECAAA) dhe ka
transpozuar një sasi të konsiderueshme të legjislacionit që burojnë nga to. Për më tepër,
Kosova ka nënshkruar marrëveshje dypalëshe me Shqipërinë, Bullgarinë dhe Turqinë për
qasjen në tregje të transportit dhe një marrëveshje me Maqedoninë për kalimet kufitare
hekurudhore. Në nivel të politikave, institucionet përgjegjëse kanë zhvilluar dhe janë duke
zbatuar një numër dokumentesh strategjike, duke përfshirë edhe një Plan Shumë-Vjetor 20092013, një Strategji të Transportit Shumë-modale, një Strategji për Sigurinë në trafik, programe
të sigurisë nacionale të aviacionit dhe të kontrollit të cilësisë, dhe një Program Nacional të
Sigurisë së Aviacionit Civil. Në prioritetet dhe sfidat madhore në këtë fushë përfshihen
harmonizimi i plotë dhe efektiv dhe zbatimi i legjislacionit relevant të BE-së që burojnë nga
instrumentet e BE-së dhe ato rajonale, pamjaftueshmëria e resurseve njerëzore dhe atyre
financiare të nevojshme për përafrimin e kornizës ligjore (siç janë hekurudhat, multi-modale,
uji dhe transporti i kombinuar), posaçërisht duke e pasur parasysh nevojën për kryerjen e
projekteve madhore të investimit publik si ndërtimi i autostradave për në Shqipëri dhe
Maqedoni, si dhe çështjet politike që e pengojnë progresin në fusha të caktuara të politikave të
transportit. Palët kryesore të interesuara në këtë fushë përfshijë institucionet e Qeverisë,
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rregullatorët, operatorët e tregut, si dhe shoqatat profesioniste dhe organizatat e shoqërisë
civile, organizatat ndërkombëtare dhe donatorët.
Në fushën e energjisë, si pjesë e Traktatit të Komunitetit të Energjisë, Kosova ka konsoliduar
kornizën e saj ligjore dhe strategjike përmes miratimit e ligjeve për energjinë, rregullatorin e
energjisë, energjinë elektrike, si dhe përmes Strategjisë për Energjinë 2009-2018. Për të shtuar
furnizimin me energji elektrike në vend, Qeveria ka vendosur të ndërtohet një termocentral i
ri me linjit dhe për këtë është në proces të përzgjedhjes së investitorëve. Kosova gjithashtu ka
vendosur të nxjerr jashtë funksionit termocentralin e saj ‘Kosova A’ në mënyrë që të jetë në
përputhje me dispozitat e TKE, deri sa gjatë këtij viti janë miratuar ligje për efikasitetin
energjetik dhe një Strategji për Energjinë e Ripërtërishme. Një nga sfidat kryesore në fushën e
energjetikës mbetet faturimi i ulët dhe shkalla e ulët e pagesave, por edhe sa i përket sigurisë
së furnizimit, meqë ende nuk ka një strategji për nivelin e rezervave të lëndës djegëse.
Institucionet e Qeverisë, rregullatorët, operatorët e tregut, shoqatat profesioniste, si dhe
organizatat e shoqërisë civile, organizatat ndërkombëtare dhe donatorët janë palë kryesorë në
këtë fushë.
Në fushën e zhvillimit rajonal, Kosova ka shfrytëzuar përkrahjen e IPA për ta prezantuar
qasjen e Zhvillimit Ekonomik Rajonal në vitin 2008, me synim stimulimin e rritjes, zhvillimin e
infrastrukturës dhe krijimin e skemave të gjenerimit të punësimit. Procesi menaxhohet nga
pesë Agjenci të reja të Zhvillimit Rajonal (Qendra, Lindja, Veriu, Jugu dhe Perëndimi) dhe
përmes skemave të granteve të EURED, funksionale që nga viti 2010. Më shumë se 10 milion
euro vlerë grantesh janë në proces të ndarjes si përkrahje për zhvillimin biznesor dhe
infrastrukturor në rajonet e Kosovës, zhvillimit rural, bashkëpunimit ndërkufitar dhe
bashkëpunimit me shoqërinë civile. Agjencitë rajonale të zhvillimit janë duke i përkrahur
komunat në hartimin e Strategjive të Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe duke ofruar përkrahje
për kandidatët e mundshëm për grantet përkatëse të Komisionit Evropian. Megjithatë,
kapaciteti administrativ lokal dhe pronësia lokale për t’i dizajnuar dhe menaxhuar këto
projekte dhe zbatuar këto strategji mbeten sfida të mëdha në këtë fushë. Përveç AZHR-ve
(Agjencive Rajonale për Zhvillim), palët kryesore në këtë fushë janë institucionet e Qeverisë
qendrore dhe lokale, organizatat e shoqërisë civile dhe donatorët.

6.2. Qëllimi dhe përgjegjësitë
Objektivi i përgjithshëm i kësaj Tryeze Tematike është të përkrahet progresi i mëtejshëm i
Kosovës në fushat e Mjedisit, Transportit, Energjetikës dhe Zhvillimit Rajonal, veçanërisht në
lidhje me kërkesat nga procesi i integrimit Evropian. TT synon ta arrijë këtë përmes zhvillimit
të mekanizmave të ndërtimit të konsensusit duke synuar që të kontribuojë në përafrimin ligjor
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dhe të politikave dhe ngritjen e kapaciteteve institucionale në këto fusha, duke i përfshirë të
gjitha palët e interesuar në proces, por duke u fokusuar në institucionet Qeveritare (qendrore
dhe lokale), organizatat e shoqërisë civile aktive në këto fusha, si dhe organizatat relevante
ndërkombëtare dhe projektet përkrahëse.
Synimi i TT-së shtrihet përtej fushave të mjedisit, transportit, energjetikës dhe zhvillimit
rajonal. TT-ja është kryesisht e interesuar në kapacitetet institucionale si dhe në zbatimin e
kornizës ligjore dhe të politikave në këto fusha.
Në mënyrë që ta arrijë objektivin e saj të përgjithshëm të krijimit të një mekanizmi të ndërtimit
të konsensusit brenda sektorëve që mbulon, detyrat dhe përgjegjësitë e Tryezës Tematike për
Mjedisin, Transportin, Energjetikën dhe Zhvillimin Rajonal janë që të:
-

-

-

Shqyrtojnë gjendjen aktuale në fushat e mjedisit, transportit, energjetikës dhe zhvillimit
rajonal, me qëllim të arritjes së mirëkuptimit në mes anëtarëve;
Kontribuoj në zhvillimin e politikave nacionale në fushat e mjedisit, transportit,
energjisë dhe zhvillimit rajonal duke diskutuar dhe duke u pajtuar për masat e
mundshme afatmesme;
Kontribuoj në shtimin e konsultimeve dhe bashkërendimit ndërmjet palëve të
interesuara në fushat e mjedisit, transportit, energjisë dhe zhvillimit rajonal;
Kontribuoj në forcimin e pronësisë nacionale mbi kornizën e politikave të integrimit në
BE në fushat e mjedisit, transportit, energjisë dhe zhvillimit rajonal;
Kontribuoj në forcimin e dialogut të politikave ndërmjet Kosovës dhe BE-së në fushat e
mjedisit, transportit, energjisë dhe zhvillimit rajonal dhe zbatimit të masave të pajtuara;
Të mbledh dhe analizoj informacione dhe të dhëna lidhur me fushat e mjedisit,
transportit, energjisë dhe zhvillimit rajonal, duke përfshirë hulumtime akademike,
analiza të politikave dhe praktikat më të mira në këto sektorë;
Kontribuoj në përmirësimin e llogaridhënies publike dhe transparencës së palëve të
interesuara në fushat e mjedisit, transportit, energjisë dhe zhvillimit rajonal;
Kontribuoj në forcimin e vetëdijes së publikut dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në
procesin e integrimit në BE në fushat e mjedisit, transportit, energjisë dhe zhvillimit
rajonal.
6.3. Çështjet e ndërlidhura

Komunikimi dhe informimi i publikut: të gjitha aktivitetet e kryera nga kjo TT do të
organizohen në atë mënyrë që të sigurojnë sa më shumë që është e mundur shkëmbim të
informacioneve ndërmjet palëve pjesëmarrëse dhe komunikimit proaktiv të rezultateve të
aktiviteteve të saj tek publiku i gjerë. Në mënyrë që ta arrijë këtë, TT-ja krahas takimeve të saj
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të rregullta, do të organizojë ngjarje të ndryshme të shkëmbimit të informatave dhe do t’i
publikoj rregullisht materialet e prodhuara gjatë punës së saj në ueb-faqen për përdorues të
Task-Forcës për Integrim Evropian.
Asistenca e IPA-së dhe donatorëve: shumë aktivitete në fushën e mjedisit, transportit,
energjisë dhe zhvillimit rajonal, veçanërisht brenda kornizës së integrimit Evropian, janë në
mënyra të ndryshme të përkrahura përmes IPA dhe përkrahjes tjetër të donatorëve. Prandaj,
TT do ta pasqyrojë këtë dimension gjatë tërë punës së saj duke siguruar që parimet për
sigurimin e asistencës së tillë t’u kushtohet konsideratë e duhur gjatë diskutimeve të
anëtarëve të saj, posaçërisht kur rekomandohen masa për adresimin e mangësive të
identifikuara.
6.4. Orari
Në kryerjen e detyrave të saj, TT do të sigurojë përgatitjen e një Raporti Diagnostikues në
fushat e mjedisit, transportit, energjisë dhe zhvillimit rajonal deri në fund të gushtit 2012, i cili
do të përfshijë një vlerësim të gjendjes aktuale në çdo fushë, duke i përshirë edhe praktikat më
të mira. Për më tepër, TT do të përgatisë Raport Final për fushat e mjedisit, transportit,
energjisë dhe zhvillimit rajonal deri në dhjetor 2012, në të cilin do të përfshihen rekomandimet
për mënyrën si të adresohen sfidat e identifikuara.
TT do të operojë sipas Parimeve Udhëzuese të Tryezave Tematike, të miratuara nga TaskForca për Integrim Evropian.
6.5. Fushat e mbuluara nga TT-ja:
1. MJEDISI
1.1.
Korniza legjislative
1.2.
Kapaciteti institucional
1.3.
Mekanizmat për monitorimin e zbatimit të legjislacionit
1.4.
Strategjia Mjedisore dhe Plani i Veprimit
1.5.
Cilësia e ajrit
1.6.
Mbeturinat
1.7.
Uji
1.8.
Mbrojtja e natyrës
1.9.
Kontrolli i ndotjes dhe menaxhimi i rrezikut
1.10. Kimikatet
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1.11. Ndryshimet klimatike
1.12. Organizmat e modifikuar gjenetikisht
1.13. Mbrojtja nga zhurma
1.14. Mbrojtja civile
2. TRANSPORTI
2.1.
Gjenerale
2.2.
Rrjeti Trans-Evropian
2.3.
Transporti rrugor
2.4.
Transporti hekurudhor
2.5.
Transporti i kombinuar
2.6.
Transporti ajror
3. ENERGJIA
3.1.
Gjenerale
3.2.
Siguria e furnizimit
3.3.
Tregu i brendshëm energjetik
3.4.
Energjia e ripërtërishme
3.5.
Efikasiteti energjetik
3.6.
Siguria nukleare dhe mbrojtja nga rrezatimi
4. ZHVILLIMI RAJONAL
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Korniza legjislative
Korniza institucionale
Programimi
Monitorimi dhe vlerësimi
Menaxhimi dhe kontrolli financiar

• Analizë e praktikave më të mira në fushat e mjedisit, transporti, energjisë dhe zhvillimit
rajonal
• Përmbledhje e Raportit Diagnostikues për mjedisin, transportin, energjinë dhe
zhvillimin rajonal.

7. Termat e referencës – TT 7: Bujqësia, Zhvillimi Rural, Pylltaria,
Peshkataria dhe Siguria e Ushqimit
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Kryesues i TT

…………………….

Bashkëkryesues i TT: Hysni Nura, Zyrtar i Lartë për Bujqësi dhe Peshkatari
Sekretare e TT: Venera Mjekiqi, Këshilltare e GIZ
Anëtarë të TT
Tryeza Tematike për bujqësi, zhvillim rural, pylltari, peshkatari dhe siguri të ushqimit do të
përbëhet prej palëve të interesuara që vijnë nga institucionet Qeveritare, institucione të
pavarura, përfaqësues të biznesit, organizata të shoqërisë civile, institucione akademike dhe
këerkimore, si dhe organizatat ndërkombëtare dhe donatorët që janë aktivë në këto fusha.
Task-Forca për Integrim Evropian do të miratojë dhe përditësojë një listë të hollësishme të
anëtarëve siç janë:
-

Organet e Parlamentit,
Institucionet qeveritare,
Institucionet e pavarura,
Organizatat e shoqërisë civile,
Institucionet akademike dhe hulumtuese
1. Organizatat dhe donatorët ndërkombëtarë Historiku

Në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, Kosova ka miratuar Ligjin e saj për bujqësi dhe
zhvillim rural në vitin 2009, të pasuar nga një Plan Nacional për Zhvillim Bujqësor dhe Rural
2009-2013. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka prezantuar një skemë të
pagesave për bujqit që kultivojnë drithëra dhe bagëti dhe asistencë për prodhuesit e
produkteve të qumështit, frutave dhe perimeve në nivel ferme. Për t’u zbatuar një skemë e
tillë, është themeluar një njësi për pagesa brenda MBPZHRsë që operon në tre sektor: Sektori i
pagesave të drejtpërdrejta, Sektori për zhvillim rural dhe Sektori për teknologji informative.
Gjithashtu ka pasur përpjekje të shtuara përkitazi me rehabilitimin dhe konsolidimin e tokave
bujqësore, dhe bazuar në kërkesat nga politikat e integrimit Evropian, korniza ligjore për
verërat është kompletuar dhe është krijuar regjistri i vreshtave. Regjistri i fermave është duke
u zhvilluar me përfshirjen e informacioneve nga regjistri i bagëtisë dhe ai vreshtave. Sfidat
kryesore institucionale në këto fusha lidhen me kapacitetet e institucioneve relevante për
përafrimin me Acquis dhe në implementimin e kornizës ligjore dhe të politikave. Ndërsa, një
nga sfidat kryesore për bujqit mbetet financimi i kushtueshëm komercial nga bankat, kjo
përkitazi me kamatat dhe pengut të kërkuar. Krahas institucioneve dhe agjencive qeveritare,
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organizatat e shoqërisë civile, institucionet akademike dhe donatorët që i përkrahin këto fusha
janë gjithashtu palë kryesorë në këto fusha.
Në fushën e pylltarisë, Kosova ka miratuar Strategjinë e Zhvillimit të Pylltarisë 2012-2020, me
qëllim të mbrojtjes dhe menaxhimit të resurseve pyjore. Përgjegjësitë për menaxhimin e
pyjeve kanë kaluar tek autoritetet komunale dhe janë bërë aranzhimet ndërmjet tyre dhe
Agjencisë për Pylltari për zhvillimin e kapaciteteve të tyre në këtë fushë. Gjithashtu, ka disa
plane afatgjata komunale për menaxhim, të cilat pritet të sjellin deri tek përmirësimi i
menaxhimit pyjor. Bordi për Menaxhimin e Pyjeve, në përbërje të të cilit janë të përfaqësuara
si organet lokale ashtu edhe ato qendrore qeveritare, është funksional. Sfidat kryesore në këtë
fushë mbeten vështirësitë përkitazi me kapacitetet lokale për të mbrojtur dhe menaxhuar
resurset pyjore. Akterë tjerë në këtë fushë, krahas institucioneve dhe agjencive lokale dhe
qendrore qeverisëse, janë organizatat e shoqërisë civile, asociacionet dhe donatorët që e
përkrahin këtë fushë.
Në fushën e peshkatarisë, Kosova ka miratuar Ligjin për peshkatarinë dhe akua-kulturën që
rregullon menaxhimin e burimeve të peshqve, aktiviteteve ujore, përdorimit racional të ujit
dhe ujërave për peshkim, kushteve të kultivimit, masave mbrojtëse në bazë të Direktivave të
BE-së, dhe ushtrimeve të akua-kulturës në ujërat e Kosovës. Megjithatë, shumica e
standardeve Evropiane për peshkatarin nuk janë të zbatueshme në Kosovë.
Në fushën e sigurisë së ushqimit, Kosova ka krijuar një kornizë të duhur ligjore, kryesisht
përmes Ligjit për Ushqim. Në ombrellën e Zyrës së Kryeministrit, Agjencia Kosovare për
Ushqim dhe Veterinari i koordinon aktivitetet në këtë fushë. Baza e të dhënave për
identifikimin e lëvizjeve të kafshëve vazhdon të jetë funksionale derisa laboratoret relevante të
Agjencisë janë në proces të pajisjes shtesë. AUVK (Agjencia Kosovare për Ushqim dhe
Veterinari) ka vazhduar të transpozojë paketa higjienike të BE-së dhe një studim
realizueshmërie për themelimin e një fabrike pasqyruese është përfunduar. Sfidat e mëdha në
fushë mbeten stafi i pamjaftueshëm dhe informacionet relevante fitosanitare, si dhe pikat
veterinare kufitare dhe numri i ultë i inspektorëve në terren. Donatorë të mëdhenj në këtë
fushë janë, krahas institucioneve të qeverisë lokale dhe qendrore, edhe shoqatat biznesore, ,
organizatat e shoqërisë civile dhe donatorët.

7.2. Qëllimi dhe përgjegjësitë
Objektivi i përgjithshëm i kësaj Tryeze Tematike është të përkrahet progresi i mëtejshëm i
Kosovës në fushat e bujqësisë, pylltarisë dhe sigurisë së ushqimit, veçanërisht në lidhje me
kërkesat nga procesi i integrimit Evropian. Kjo TT synon ta arrijë këtë përmes zhvillimit të
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mekanizmave të ndërtimit të konsensusit në këto fusha, duke i përfshirë të gjitha palët e
interesuara në proces, por duke u fokusuar në institucionet qeveritare (qendrore dhe lokale),
organizatat e shoqërisë civile aktive në këto fusha, si dhe projektet e ndryshme përkrahëse.
Synimi i TT-së mbulon fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pylltarisë, peshkatarisë dhe
sigurisë së ushqimit. Kjo TT është kryesisht e interesuar në kapacitetet institucionale si dhe në
zbatimin e kornizës ligjore dhe të politikave në këto fusha.
Fushat vijuese specifike janë nën synimin e Tryezës Tematike për bujqësi, zhvillim rural,
peshkatari dhe siguri të ushqimit:
- Politikat sektoriale; bujqësi, zhvillim rural, pylltari, peshkatari dhe siguri e ushqimit (në
veçanti politikat e zhvillimit bujqësor dhe rural, pyjor, peshkatarisë, sigurisë së
ushqimit dhe politikat e veterinarisë dhe fitosanitarisë);
Në mënyrë që ta arrijë objektivin e saj të përgjithshëm të krijimit të një mekanizmi të ndërtimit
të konsensusit brenda sektorëve që mbulon, detyrat dhe përgjegjësitë e Tryezës Tematike për
Bujqësi, zhvillim rural, pylltari, peshkatari dhe sigurinë e ushqimit do të jenë të:
-

-

-

-

-

-

-

Shqyrtojë gjendjen aktuale në fushat e bujqësisë, zhvillimit rural, pylltarisë,
peshkatarisë, dhe sigurinë e ushqimit, me synim për të arritur një mirëkuptim
ndërmjet anëtarëve;
Kontribuojë në zhvillim të politikave nacionale, implementim dhe monitorim në fushat
e bujqësisë, zhvillimit rural, pylltarisë, peshkatarisë dhe sigurinë e ushqimit duke
diskutuar dhe pajtuar për masat afat-mesme të mundshme;
Kontribuojë në rritjen e konsultimit dhe koordinimit midis palëve të interesuara në
fushat e bujqësisë, zhvillimit rural, pylltarisë, peshkatarisë dhe sigurisë së ushqimit;
Kontribuojë në përmirësimin e pronësisë nacionale mbi sistemin e politikave të
integrimit të BE-së në fushat e bujqësisë, zhvillimit rural, pylltarisë, peshkatarisë dhe
sigurisë së ushqimit;
Kontribuojë në rritjen e politikave të dialogut ndërmjet Kosovës dhe BE-së në fushat e
bujqësisë, zhvillimit rural, pylltarisë, peshkatarisë dhe sigurisë së ushqimit dhe
zbatimin e masave të pajtuara;
Mbledhë dhe analizojë informacionet dhe të dhënat që kanë të bëjnë me fushat e
bujqësisë, zhvillimin rural, pylltarinë, peshkatarinë dhe sigurisë së ushqimit, duke
përfshirë hulumtime akademike, analizat e politikave dhe praktikave më të mira të
këtyre sektorëve;
Kontribuojë në përmirësimin e llogaridhënies dhe transparencës publike të palëve të
interesuara në fushat e bujqësisë, zhvillimit rural, pylltarisë, peshkatarisë dhe sigurisë
së ushqimit;
Kontribuojë për rritjen e vetëdijësimit të publikut dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në
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procesin e integrimit në BE, në fushat e bujqësisë, zhvillimit rural, pylltarisë,
peshkatarisë dhe sigurisë së ushqimit.
7.3. Çështjet e ndërlidhura
Informimi publik dhe komunikimi: të gjitha aktivitetet e kryera nga TT do të organizohen në
mënyrë që të sigurojë sa më shumë që të jetë e mundur shkëmbimin e informacionit ndërmjet
palëve të interesuara dhe komunikimin proaktiv të rezultateve të aktiviteteve të saj për
publikun e gjerë. Për të arritur këtë, TT, përveç takimeve të rregullta, do të organizojë ngjarje
të ndryshme për shkëmbim të informacionit dhe do të publikojë vazhdimisht materialet e
zhvilluara gjatë punës e saj në faqen e internetit të Task-Forcës për Integrim Evropian.
IPA dhe ndihma e donatorëve: shumë aktivitete në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural,
pylltarisë, peshkatarisë dhe sigurisë së ushqimit, veçanërisht në kuadër të kornizës së
integrimit Evropian, në mënyra të ndryshme, janë mbështetur përmes IPA-s dhe përkrahjes
tjetër të donatorëve. Prandaj, TT, do të pasqyrojë këtë dimension gjatë punës së saj duke
siguruar që parimet për të dhënë një ndihmë të tillë të merren në konsideratë të duhur gjatë
diskutimeve të anëtarëve të saj, posaçërisht kur rekomandohen masa për adresimin e
mangësive të identifikuara.
Në kryerjen e detyrave të saj, TT duhet të sigurojë përgatitjen e Raportit Diagnostikues në
fushat e bujqësisë, zhvillimit rural, pylltarisë, peshkatarisë dhe sigurisë së ushqimit, e cila do
të përfshijë një vlerësim të gjendjes aktuale në këto fusha, duke përfshirë praktikat më të mira.
Për më tepër, TT, do të përgatisë një raport përfundimtar për fushat e bujqësisë, zhvillimit
rural, pylltarisë, peshkatarisë dhe sigurisë së ushqimit, i cili do të përfshijë rekomandime se si
të adresohen sfidat që janë identifikuar këtu. TT do të veprojë në përputhje me Parimet
Udhëzuese të Tryezave Tematike, të miratuara nga Task-Forca për Integrim Evropian.
7.4. Orari
TT duhet të përfundojë Raportin Diagnostikues për bujqësinë, zhvillimin rural, pylltarinë,
peshkatarinë dhe sigurinë e ushqimit, deri në fund të gushtit 2012, ndërsa pritet të nxjerrë
Raportin Përfundimtar për bujqësinë, zhvillimin rural, pylltarinë, peshkatarinë dhe sigurinë e
ushqimit deri në dhjetor 2012.
TT do të veprojë në bazë të Planit të Aktiviteteve, të hartuara nga Sekretariati dhe të miratuara
nga vet TT.
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7.5. Fushat e mbuluara nga TT-ja:
1. BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI RURAL
1.1. Horizontale
1.2. Masat e tregut
1.3. Pagesa te drejtpërdrejta për bujqit
1.4. Politika e zhvillimit rural
1.5. Politika e cilësisë
1.6. Bujqësia organike
1.7. Mbikëqyrja dhe inspektimi i bujqësisë
1.8. Statistikat e bujqësisë
2. SIGURIA E USHQIMIT, VETERINARI, DHE POLITIKA E FITOSANITARISË
2.1. Gjenerale
2.2. Politika e veterinarisë
2.3. Vënia në treg e ushqimit, ushqyerja dhe nënproduktet e shtazëve
2.4. Kontrolli dhe siguria e ushqimit
2.5. Rregullat specifike për ushqyerje
2.6. Politika fitosanitare
3. PESHKATARIA
3.1. Gjenerale
3.2. Inspektimi dhe kontrolli
3.3. Veprimet strukturore
3.4. Politika e tregut
4. PYLLTARIA
4.1. Gjenerale
4.2. Menaxhimi i pyjeve
4.3. Sistemi i kontrollit dhe monitorimit
4.4. Statistikat e sektorit pyjor
• Analizë e praktikave më të mira në fushat e bujqësisë, zhvillimit rural, pylltarisë,
peshkatarisë dhe sigurisë së ushqimit.
• Përmbledhje e Raportit Diagnostikues për bujqësi, zhvillim rural, pylltari, peshkatari
dhe siguri të ushqimit
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