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“Ky botim është realizuar me përkrahjen e projektit Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar 
nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës 
(DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja e këtij botimi 

është përgjegjësi e Institutit për Politika Zhvillimore dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i 
SCO-K-së, DANIDA-së apo KCSF-së.” 
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Hyrje 
Po bëhen një vit që në Kosovë hyri në fuqi Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit në mes të Repubikës 
së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. E konsideruar si një marrëveshje me rëndësi historike si në 
aspektin politik ashtu edhe atë ekonomik, ajo përmban një sërë detyrash dhe obligimesh që janë 
jetike për integrimin. Gjithashtu, raporti i Komisionit Evropian për Kosovën i publikuar tre muaj 
më parë vuri në dukje një sërë vështirësish të cilat duhet të i tejkalojnë institucionet e Kosovës në 
procesin e integrimit. Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri e ka 
mundësinë unike që këto sfida ose një pjesë të tyre ti fus drejtëpërdrejtë në planin e vet të punës 
për vitin 2017. Raporti i KE për KE për Kosovën është një udhërrëfyes jo vetëm për progresin në 
shërbim të procesit të integrimit por edhe pasqyrë e stadit të zhvillimit ekonomiko-social në 
përgjithësi.  

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), monitoron dhe mbështetë punën e Komisionit që nga 
viti 2012. Ne kemi parë nga afër ligje, diskutime, dëgjime publike dhe aktivitete të tjera ligjvënëse 
e mbikëqyrëse të Komisionit. Përmes analizave tona të pavarura ne me modesti kemi shprehur 
opinionin tonë për çështje të caktuara. Kjo përvojë në hulumtimin parlamentar dhe në përcjelljen 
e një pjese të madhe të legjislacionit dhe politikave në rrafshin ekonomik, na bëjnë komod që të 
japim rekomandime të drejtëpërdrejta për përmirësimin e një pjese të mirë të tyre.  

Kjo analizë është përgatitur për dy qëllime kryesore: të i ofrojë Komisionit një pasqyrë të 
problemeve kryesore që janë evidentuar si pjesë e sfidave në integrimin evropian dhe të shërbejë 
si një përkujtues për rolin që ka Komisioni në adresimin e tyre. Masat e propozuara reflektojnë dy 
funksione themelore të komisioneve parlamentare dhe Kuvendit në përgjithësi: funksionin 
ligjvënës dhe atë mbikëqyrës. Ne kemi propozuar edhe masa ligjore edhe mbikëqyrëse në shërbim 
të rritjes së llogaridhënjes ndaj publikut dhe organit më të lartë politik, Kuvendit të Republikës së 
Kosovës. Përfundimisht analiza mëton të shërbejë edhe si një pasqyrë e punës së Institutit për 
Politika Zhvillimore në programet për zhvillim të qëndrueshëm dhe qeverisje demokratike me 
qëllim të identifikimit të fushave ku duhen shtuar përpjekjet, resurset dhe impakti.  

Analiza është ndarë në kaptina të veçanta dhe është bazuar në fushëveprimtarinë e Komisionit për 
Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri. Pas hyrjes, kapitulli i parë i kushtohet 
Tregtisë dhe Industrisë ku me theks të veçantë janë trajtuar fusha të ndryshme të ndara në dy 
nënkapituj kryesor, tregun dhe industrinë. Në kapitullin e zhvillimit ekonomik ne kemi vendosur 
energjinë, minierat dhe mineralet, ndërmarrjet publike dhe komunikimin elektronik dhe postar dhe 
si fusha kryesore. Në pjesën e infrastrukturës është trajtuar infrastruktura hekurudhore dhe ajo 
rrugore. Kësaj analize ia kemi kushtuar një pjesë të veçantë agjencive të pavarura dhe rolit që duhet 
të ketë Komisioni në adresimin e një numri të madh të çëtjeve që ndërlidhen me funksionimin, 
funksionalizimin, mbikëqyrjen dhe pavarësinë e tyre.  

Analiza është përpiluar duke marrë për bazë themelore çështjet e domosdoshme në procesin e 
integrimit evropian. Asaj i janë shtuar edhe sqarimi i masave të mëparshme, ideve dhe diskutimeve 
në të kaluarën dhe opsionet politike. Në fund të pjesëve kryesore janë ofruar disa masa që INDEP 
i konsideron si rrugët më të mira për t’u ndjekur. Ato më pas janë përmbledhur në një listë të 
prioriteteve në fund të këtij dokumenti. Ne jemi të vetëdijshëm që jo me çdo gjë që do të lexoni 
në këtë analizë do të pajtoheni, dhe jo secila kaptinë e nënkaptinë ka përfshirë gjithçka që duhet 
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thënë për to. Në fund të fundit, ne synojmë që në vitin 2017 të hapim debatin i cili për një pjesë 
të konsiderueshme të këtyre temave ka munguar.  

1. Tregtia dhe Industria  
Ky kapitull flet për tregun dhe industrinë si një nga sektorët nën fushëveprimtarinë e Komisionit 
parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri.  Kapitulli është ndarë në 
dy nënkapituj kryesor: tregtinë dhe industrinë. Në fund janë dhënë edhe masat që duhen ndërmarrë 
për adresimin e çështjeve në këtë kapitull.  

Në pjesën e tregtisë përveç një hyrje të përgjithshme, në mënyrë specifike janë trajtuar tregtia e 
brendshme dhe e jashtme, konkurrenca dhe masat anti-dumping, mbrojtja e konsumatorit, 
metrologjia, standardizimi dhe patentat, inspektorati dhe mbikëqyrja e tregut dhe investimet e 
huaja dhe zonat ekonomike. Rëndësi e veçantë i është kushtuar pjesës legjislative përfshirë 
mbikëqyrjes së zbatimit të legjislacionit veprime këto që hyjnë në fushëveprimtarinë dhe mandatin 
e Komisionit parlamentar.  

Pjesa e industrisë, përveç që nuk mund të trajtohet tërësisht ndaras nga elementet e 
sipërpërmendura të tregut, është shqyrtuar në kontekst të disa industrive kryesore legjislacioni i së 
cilave hynë në fushën e veprimit të Komisonit. Në mënyrë të veçantë janë trajtuar nafta, ndërtimi, 
metalet e çmuara dhe turizmi. Me një pjesë të këtyre sektorëve Komisioni është marrë më 
intensivisht në vitin 2016, kurse një pjesë të tyre kemi konsideruar që Komisioni duhet të punojë 
më tepër.  

1.1. Tregu 
1.1.1. Tregtia e Brendshme dhe e Jashtme  
Në pjesën e tregëtisë së brendshme dhe të jashtme, Kosova sfidat e evidentuara të Raportit janë 
pak a shumë edhe ato të identifikuara nga vet Komisioni. Tre rekomandimet kryesore të dhëna 
nga Komisioni Evropian janë që Kosova të:  

- Sigurojë përafrim të legjislacionit me të drejtën e BE-së dhe të filloj së zbatuari atë në lëmin 
e akreditimit, standardizimit, metrologjisë dhe mbikëqyrjes së tregut si dhe të 
amendamentoj ligjin në pjesën e kërkesave teknike për produkte dhe vlerësim të 
konformitetit të tyre;  

- Rifuqizojë kapacitetet e Agjencisë Shtetërore të Standardizimit, Agjencisë së Metrologjisë 
dhe Agjencisë së Kosovës për Akreditim;  

- Të fuqizojë mbikëqyrjen e tregut dhe të përmirësojë koordinimin ndër-institucional për të 
siguruar zbatim të legjislacionit;1  

Në pjesën e Standardizimit duhet kujtuar monitorimin e zbatimit të Ligji Nr. 03/L-144 për 
Standardizim të realizuar nga ana e Komisionit në vitin 2015. Raporti i Komisionit Evropian ka 
evidentuar pikërisht elementet e përmendura edhe në raportin përfundimtar të Komisionit në 
nëntor të vitit 2015. Këto përfshijnë nevojën për amendamentim të ligjit dhe për rritje të 
kapaciteteve dhe të bashkëpunimit me bizneset për të implementuar standardet në cilësinë e 

                                                
1 Komisioni Evropian, (2016), Raporti për Kosovën, Kapitulli V, Standardet Evropiane, 5.1., Tregu i Brendshëm, 
faqe 42, e qasshme në http://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf  (qasur në dhjetor, 2016) 
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produkteve dhe shërbimeve.2 Kjo sepse edhe gjatë procesit të monitorimit të ligjit është vërejtur 
që problemi themelor është implementimi i standardeve e jo thjeshtë shitja e tyre. 

Agjencia Kosovare e Standardizimit kryen adoptimin e standardeve dhe shitjen e tyre. Drejtoria e 
Akreditimit të Kosovës në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë që njeh kompetencën e 
Trupave të Vlerësimit të Konformitetit që kryejnë aktivitete të testimit, kalibrimit, certifikimit etj. 
Janë 39 trupa të vlerësimit të konformitetit të akredituara në 
Kosovë: 30 laboratore testuese, 1 laborator kalibrues dhe 8 
trupa inspektues. Në pjesën e akreditimit ka një politikë dhe 
strategji të miratuar por burimet e limituara dhe mungesa e 
kapaciteteve të këtyre trupave dhe të Drejtprisë së 
Përgjithshme të Akreditimit e vënë implementimin në 
rrezik.3 Me Ligjin e ri të vitit 2009, kjo kompetencë i është 
hequr AKS-së, edhe pse një kompetencë e tillë ekzistonte në 
Ligjin paraprak.  

Tani për tani, Drejtoria për Akreditim në MTI është 
përgjegjëse për të certifikuar kompaninë ose kompanitë të cilat ofrojnë shërbime të inspektimit 
dhe pajisjes me çertifikatë të konformitetit për bizneset që pretendojnë se ofrojnë shërbime në 
pajtim me standardet ISO apo IEC. Po që se një kompetencë e tillë i kthehet AKS-së, kjo do të 
mundësonte që e njëjta të bëjë kontrolle të zbatimit të standardeve për produktet që mëtojnë se 
janë konform tyre dhe do të mundësonte edhe bazë më të mirë të të dhënave për kualitetin e 
produkteve. Megjithatë, edhe një proces i tillë shihet me dyshim për shkak të dilemës se a ka AKS 
kapacitete të mjaftueshme për të ushtruar edhe këtë funksion shtesë.4 Sidoqoftë, nevoja për të 
ndryshuar Ligjin Nr. 03/L-144 për Standardizimin. Në fund të fundit, bie fjala, vetëm për shkak 
të pengesave ligjore, Agjencia Kosovare për Standardizim nuk mund të adoptojë standarde të ITU-
së që janë shumë të rëndësishme në fushën e teknologjisë informative. 

Komisioni, bashkë me Komisionin parlamentar për MSA duhet të punojë në promovimin e 
bashkëpunimit në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian në fushën e vlerësimit të kondormitetit 
sipas Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit.5 Pra, edhe në bazë të marrëveshjes së Stabilizim-
Asociimit në mes të Kosovës dhe BE-së, parashihet asistencë nga ana e BE-së në fushën e 
standardizimit dhe konformitetit. Meqë standardizimi dhe rritja e kualitetit të produkteve vendora 
janë pjesa më qëndrore e integrimit në tregun evropian, Ligji i ri për Standardizim është tepër i 
rëndësishëm si edhe përmbajtja e tij. Një tjetër ligj me rëndësi është edhe Ligji Nr. 04/L-039 për 
Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit. Një monitorim i zbatimit të këtij 
ligji do të  ishte tepër i rëndësishëm marrë për bazë që ligji hyn në vitin e gjashtë që nga miratimi 

                                                
2 Kuvendi i Kosovës, Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri, (2015), Raport i 
monitorimit të zbatimit të Ligjit Nr. 03/L-144 për Standardizim, Prishtinë: Libraria e Kuvendit.  
3 Komisioni Evropian, (2016), Raporti për Kosovën, Kapitulli V, Standardet Evropiane, 5.1., Tregu i Brendshëm, 
faqe 43, e qasshme në http://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf  (qasur në dhjetor, 2016) 
4 INDEP, (2015), Analizë Nr.06/2015 e Zbatimit të Ligjit Nr. 03/L-144 për Standardizim, Prishtinë: INDEP.  
5 Republika e Kosovës, (2015), Ligji Nr. 05/L-069 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit ndërmjet 
Republikës së Kosovës, në njërën anë, dhe Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Evropian të Energjisë Atomike, në 
anën tjetër, Shtojcë ligji: Marrëveshja e Stabilizim Asociimit, neni 80, Standardizimi, metrologjia, akreditimi dhe 
vlerësimi i konformitetit, nën 2(d), Prishtinë: GZRKS.  

Ka mungesë kapaciteti të 

Trupave për Vlerësim të 

Konformitetit për produkte 

dhe shërbime që mëtojnë të 

kenë të integruara standarde 

kosovare për cilësi të 

produkteve. 
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dhe ndonëse janë raportuar vështirësi në implementim ende nuk ka pasur një monitorim të 
zbatimit të tij.   

1.1.2. Konkurrenca dhe Masat Anti-Dumping dhe Kundër Balancuese  
Konkurrenca e tregut, është kategori kushtetuese dhe mbrohet me Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës. Që në nenin 10 të Kushtetutës thuhet shprehimisht që ekonomia e tregut me 
konkurrencë të lirë është bazë e rregullimit ekonomik të Republikës së Kosovës6. Konkurrenca e 
lirë pra shihet si bazë e rregullimit ekonomik të Kosovës.  

Në pjesën e Konkurrencës, roli i Kuvendit dhe Komisionit do të jetë shumë i rëndësishëm në 
ruajtjen e pavarësisë së rregullatorit të konkurrencës. Raporti i Komisionit Evropian thekson 
rëndësinë që më në fund është funksionalizuar Autoriteti Kosovar i Konkurrencës. Në rastin e 
Autoritetit të Konkurrencës, Komisioni duhet të diskutojë rolin që ky autoritet po luan dhe bazën 
e tanishme ligjore për funksionimin e tij. Mbi të gjitha ndër kriteret e zgjedhjes së anëtarëve të 
bordit duhet të mbizotërojë profesionalizmi. Komentimi dhe kontestimi i vendimeve të një 
rregullatori të pavarur siç është Autoriteti i Konkurrencës është i paligjshëm dhe jo kushtetues, 
marrë parasysh faktin se themelimi i autoriteteve rregullatorë është në vetvete një delegim i 
brendshëm i pushtetit. 

Në vlerësimin tonë, janë dy probleme themelore që duhen adresuar sa i takon mbrojtjes së 
konkurrencës. E para ka të bëjë me funksionimin e autoritetit që ndërlidhet me bazën ligjore dhe 
formën e zgjedhjes së anëtarëve të bordit. E dyta janë problemet e vazhdueshme që Autoriteti ka 
pasur me hapësirë të punës, buxhet dhe personel. Rikujtojmë që Ligji Nr. 03/L-229 për Mbrojtjen 
e Konkurrencës është miratuar në vitit 2010, është plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-226 për 
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-229 për Mbrojtjen e Konkurrencës. Edhe pse të qenit 
jofunksional për pothuaj tre vite është arsye e mjaftueshme për ndryshim të ligjit, Komisioni 
mundet që fillimisht të bëjë një monitorim të zbatimit të ligjit nga i cili do të mund të dilnin 
rekomandimet e nevojshme.  

1.1.3. Mbrojtja e Konsumatorit dhe Siguria e Produkteve  
Kur në vitin 2012, Kuvendi miratoi Ligjin Nr. 04/L-121 për Mbrojtjen e Konsumatorit, ligji kishte 
sjellë disa risi të cilat u lavdëruan në Raportin e Progresit. Ndër to ishin të drejtat e konsumatorit 
gjatë blerjeve online, forcimi i legjislacionit kundër marrëveshjeve të ndaluara e formave të tjera të 
dëmtimit të konsumatorit. Në raportin pasues, Komisioni Evropian kishte lavdëruar punën e 
Kuvendit në adresimin e këtyre çështjeve. Megjithatë, që nga ajo kohë nuk ishte bërë ndonjë 
aktivitet në monitorimin e ligjit ose në identifikimin e mangësive në zbatimin e tij. Komisionit i ka 
munguar një informacion i strukturuar në lidhje me zbatimin e Ligjit Nr. Nr. 04/L-121 për 
Mbrojtjen e Konsumatorit. 

Që nga ajo kohë ende nuk është bërë ndonjë plotësim ndryshim i bazës ligjore në fushën e 
mbrojtjes së konsumatorit. Në programin legjislativ është paraparë sjellja e Projektligjit për 
Mbrojtjen e Konsumatoruit.7 Ligji i ri për Mbrojtjen e Konsumatorit do të jetë shumë i 
rëndësishëm në zbatimin e kritereve që dalin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asiciimit. Në bazë të 

                                                
6 Republika e Kosovës, (2008), Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 10, Prishtinë: GZRKS.   
7 Zyra e Kryeministrit e Qeverisë së Kosovës, (2017), Programi Legjislativ për vitin 2017, faqe 5, i qasshëm në 
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/PROGRAMI_LEGJISLATIV_PER_VITIN_2017.pdf (qasur në 
shkurt, 2017). 
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Planit Kombëtar për zbatimin e MSA-së, Kuvendi duhet të sigurojë që Projektligji do të 
transpozojë: Direktivën 85/374/KEE mbi Përgjegjësinë për Produkte të Dëmtuara, Direktivën 
2002/65/KE mbi Distancë Marketingun e Shërbimeve Financiare të Konsumatorit, Direktivën 
2008/122/KE për Mbrojtjen e Konsumatorëve në Lidhje me Aspekte të Caktuara të Ndarjes 
Kohore, Produkteve te Pushimit Afatgjatë, Rishitje dhe Shkëmbim Kontratash, Direktiva 
2011/83/BE për të Drejtat e Konsumatorëve, Direktiva 2013/11/BE për Zgjidhjen Alternative 
të Konflikteve për Konsumatorët si dhe Rregullorja 524/2013 për Zgjidhjen Alternative të 
Kontesteve Elektronike për Konsumatorët.8 Komisioni duhet në veçanti të sigurojë pjesëmarrje 
të gjerë në procesin e ligjbërjes dhe të sigurojë që mbrojtja e konsumatorit trajtohet edhe në ligjet 
e tjera veçanërisht në fushën e marrdhënieve tregtare të brenshme.  

1.1.4. Inspektorati dhe Mbikëqyrja e Tregut 
Inspektorati dhe mbikëqyrja e tregut edhe në rrafshin ekonomik edhe në atë të agjendës evropiane 
mbeten dy elemente thelbësore. Problemet kryesore ndërlidhen me sfidat në koordinim në mes të 
inspektorateve komunale dhe atij qëndror dhe në mungesën e kapaciteteve të inspektoratit të 
tregut.9 Këto probleme janë theksuar edhe në të kaluarën. Ligji Nr. 03/L-181 për Inspektoratin e 
Tregut i vitit 2010 ka pësuar një plotësim ndryshim në vitin 2013.  

Komisioni gjatë vitit 2017 mund të ndikojë në inicimin e monitorimit të zbatimit të këtij ligji. Edhe 
pse nuk priten gjetje të ndryshme nga ato të Komisionit Evropian, një monitorim i zbatimit të 
legjislacionit do të mund të incionte ndryshime pozitive për rritje të kapaciteteve dhe qartësim 
kompetencash. Këto do të mund të adresoheshin në një plotësim-ndryshim të ligjit që do të mund 
të hynte në agjendën legjislative për vitin 2018.   

Një gjë tjetër që mund të bëjë Komisioni është të kërkojë informatë nga Qeveria në lidhje me 
nivelin e zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Parandalimin dhe Luftimin e Ekonomisë Joformale 
2014-2018.10 Ky është një dokument i rëndësishëm që synonte luftimin e ekonomisë joformale e 
cila në raportin e Komisionit Evropian cilësohet si “gjerësisht e shtrirë“. Ekonomia joformale 
është një pjesë e rëndësishme në punën e inspektimit dhe mbikëqyrjes së tregut.  

1.1.5. Investimet e huaja dhe zonat ekonomike 
Në fushën e investimeve të huaja është e qartë që kemi pasur një rënie të investimeve. Angazhimi 
i Komisionit në shtytjen e rritjes së efikasitetit të gjykatave në trajtimin e kontesteve të natyrës 
biznesore është shumë i rëndësishëm. Neni 98 i marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit thekson 
nevojën që Kosova “të përmirësoj kornizën ligjore për të favorizuar dhe mbrojtur investimet”.11 
Sidoqoftë, krahas nevojës që përmes ndonjë dëgjimi publik të shqyrtohet implementimi i Ligjit Nr. 

                                                
8 Qeveria e Republikës së Kosovës, (2016), Plani Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit 
(PKZMSA), Blloku III Standardet Evropiane – Përafrimi i Legjislacionit të Kosovës me Acquis-në e Be-së, faqe 354, 
e qasshme në http://www.mei-ks.net/repository/docs/1_pkzmsa_miratuar_nga_kuvendi_final_.pdf (qasur në 
shkurt 2017) 
9 Komisioni Evropian, (2016), Raporti për Kosovën, e qasshme në http://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf  (qasur në dhjetor, 2016) 
10 Qeveria e Republikës së Kosovës, (2014), Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës për Parandalimin dhe 
Luftimin e Ekonomisë Joformale, Pastrimin e Parave, Financimin e Terrorizmit dhe Krimeve Financiare 2014-2018, 
Prishtinë: Zyra e Kryeministrit.  
11 Republika e Kosovës, (2015) Ligji Nr. 05/L -069 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit Ndërmjet 
Republikës së Kosovës, në njërën anë, dhe Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Evropian të Energjisë Atomike, në 
anën tjetër, në aneks Marrëveshja, neni 98, Nxitja dhe Mbrojtja e Investimeve, e qasshme në https://gzk.rks-
gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=11239 (qasur në shkurt, 2017) 
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04/L-220 për Investime të Huaja nevojiten veprime të bashkërenduara edhe me komisione të tjera 
parlamentare. Bashkëpunimi me Këshillin Gjyqsor në trajtimin e temës së kontesteve biznesore ka 
qenë shembull i mirë.  

Në pjesën e zonave ekonomike në kuptim të agjendës evropiane dhe zhvillimore, mungon një 
vlerësim i efektit të zonave ekonomike të parapara me Ligjin Nr. 04/L-159 për Zonat Ekonomike. 
Edhe pse një monitorim i thuktë i zbatimit të ligjit mund të mos jetë i nevojshëm, një informatë 
duhet gjithësesi të jepet. Raporti i Komisionit Evropian thekson që “mbështetja financiare ndaj 
zonave ekonomike dhe parqeve industriale po bëhet pa një plan të qartë apo një plani transparent 
të impaktit dhe analize të hendekut”.12 Komisioni duhet gjithashtu të kërkojë raport të zbatimit të 
Planit Kombëtar për Zonat Ekonomike i përcaktuar në Ligjin Nr. 04/L-159 për Zonat 
Ekonomike.  

1.2. Industria 
Në pjesën e industrisë, në kuptim të integrimit nevojitet më tepër fokus në implementim të 
legjislacionit sesa në politikëbërje të re. Mungesa e një sistemi të fuqishëm statistikor është një nga 
problemet kryesore. Neni 95 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit parasheh:  

Zhvillimin e një sistemi statistikor efikas dhe të qëndrueshëm në Kosovë të aftë për të siguruar të 
dhëna të besueshme, objektive dhe të sakta, të krahasueshme me statistikat Evropiane, që 
nevojiten për të planifikuar dhe monitoruar procesin e tranzicionit dhe reformës në Kosovë.13  

Në vlerësimin e raportit të Komisionit Evropian, mungesa e statistikave për ndërmarrje të vogla 
dhe të mesme dhe mungesa e një vlerësimi të ndikimit rregullativ vlerësohen si problemet më të 
mëdha në pjesën e industrisë. Edhe në Indeksin e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme të OECD-
së, në pjesën e Kosovës theksohet sistemi i dobët i statistikave si shumë problematik.14 Duke qenë 
se statistikat janë bazë për planifikim politik, konsiderojmë që Kuvendi dhe komisioni duhet të 
ofrojë mbështetje në avokimin për përmirësim.   

1.2.1. Nafta 
Duhet thënë që diskutimet për këtë Projektligj datojnë që nga viti 2013 kur para Komisionit kishte 
ardhë Projektligji për Tregti me Naftë dhe Produkte të 
Naftës në Kosovë. Edhe pse ligji pati dështuar të 
miratohet, ai adresonte dy çështje thelbësore: mënyra e 
ushtrimit të veprimtarisë me naftë dhe produkte të 
naftës si: importi, deponimi, shitja me shumicë dhe 
pakicë, përpunimi, dhe krijimi dhe menaxhimi i 

                                                
12 Komisioni Evropian, (2016), Raporti për Kosovën, e qasshme në http://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf  (qasur në dhjetor, 2016) 
13 Republika e Kosovës, (2015) Ligji Nr. 05/L -069 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit Ndërmjet 
Republikës së Kosovës, në njërën anë, dhe Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Evropian të Energjisë Atomike, në 
anën tjetër, në aneks Marrëveshja, neni 95, Bashkëpunimi Statistikor e qasshme në https://gzk.rks-
gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=11239 (qasur në shkurt, 2017) 
14 Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim – OECD, (2016), Indeksi i Zhvillimit të Ndërmarrjeve të 
Vogla dhe të Mesme në Ballkanin Perendimor dhe në Turqi, i qasshëm në 
 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/sme-policy-index-western-balkans-and-
turkey-2016_9789264254473-en#page1 (qasur në shkurt, 2017) 

Llogaritet që rezervat e naftës në 

Kosovë zgjasin vetëm për 4 ditë 

ndërkoh që me përfundimin e zbatimit 

të Direktivave Evropiane do të duhej të 

kishim rezervë ekuivalente me shumën 

e mesatareve të 90 ditëve të importit ose 

60 ditëve të konsumit.  
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rezervave obligative të naftës dhe produkteve të saj.15 Sepse në realitet ekzistonte dhe vazhdon të 
ekzistojë një problem themelor për Kosovën: mungesa e rezervave të naftës dhe siguria e dobët e 
furnizimit.  

Edhe për këto vite sa është diferenca në kohë, Kosova ende përballet me mungesë të theksuar të 
rezervës shtetërore të naftës. Nuk ka pasur progres në përafrimin e legjislacionit në fushën e 
rezervave të detyrueshme të naftës dhe karburanteve. Rezervat aktuale të naftës llogaritet të zgjasin 
vetëm për 4 ditë.16 Edhe pse është thënë që do të ketë një ligj të veçantë për rezervën shtetërore, 
kjo nuk është sjellur bashkë me Projektligjin për Tregtinë me Produkte të Naftës dhe Karburante 
të Ripërtrishme në Kosovë. Gjatë shqyrtimit të ligjit, Kuvendi dhe Komisioni është e rëndësishme 
që të pëfrshijnë sa më shumë palë të interesit në diskutim.  

1.2.2. Ndërtimi dhe produktet e ndërtimit  
Në pjesën e ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit Kuvendi nuk ka bërë ndonjë monitorim të 
zbatimit të Ligjit Nr. 04/L – 110 Për Ndërtim. Megjithatë, në agjendën legjislative të Qeverisë për 
vitin 2017  janë paraparë hartimi i Ligjit për Produkte të Ndërtimit dhe i Ligjit për Tokën 
Ndërtimore. Komisioni gjatë shqyrtimit sidomos të ligjit për Produkte të Ndërtimit duhet të ketë 
parasysh faktin që tashmë që nga fillimi i këtij viti ka hyrë në fuqi Ligji Nr. 05/L-101 për 
Performancën Energjetike në Ndërtesa. Ky ligj, që ka qenë për një kohë të gjatë kërkesë si pjesë e 
integrimit energjetik evropian, ka nevojë të jetë komplimentar me Ligjin e Ndërtimit dhe të 
Produkteve të Ndërtimit.  

Ndërtimi përfaqson një pjesë të madhe të të bërit biznes në Kosovë, por përshtatja me 
legjislacionin evropian për ndërtim është ende e nevojshme.17Përveç ndryshimeve në legjislacion, 
është e nevojshme që të ketë më shumë informacion rreth veprimtarisë së sektorit. Edhe në këtë 
kuptim, mungesa e statistikave të bollshme e bënë të pamundshëm bashkërendimin e politikave të 
ndërtimit, planifikimit urban e politikave të efiçiencës së energjisë si tre komponenta kryesor që 
ndikojnë dhe ndikohen nga kjo bazë ligjore.  

Masat e propozuara: 

1. Komisioni të kërkojë Ligjin e ri për Standardizim dhe të zhvillojë një vizitë tek disa 
trupa të konformitetit   

2. Të sigurohet funksionaliteti i agjencisë së standardizimit  

3. Të sigurohet funksionimi i Agjencisë së Konkurrencës dhe të ruhet pavarësia e saj    

4. Komisioni të shqyrtojë ndërmarrjen e masave të përbashkëta me Komisionin për 
Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media për të shqyrtuar statistikat dhe 
kapacitetet e Agjencisë së Statistikave në fushat ekonomike.  

                                                
15 Qeveria e Kosovës, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, (2013), Memorandum shpjegues i Projektligjit për Tregti me 
Naftë dhe Produkte të Naftës në Kosovë, 1. Çështja kryesore e trajtuar, faqe 1, Kuvendi i Kosovës, Prishtinë. 
16 Komisioni Evropian, (2016), Raporti për Kosovën për vitin 2016, Kreu 5, Standardet Evropiane, Kapitulli 5.2, 
Politikat Sektoiale, Nënkapitulli 5.2.5, Energjia, Siguria e Furnizimit, faqe 60, e qasshme në 
http://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf (qasur në dhjetor, 2016) 
17 Ibid. 
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5. Komisioni të sigurojë që Ligji i ri për Mbrojtjen e Konsumatorit është në përputhje 
me legjislacionin evropian. Çdo vonesë në sjelljen e Ligjit është vonesë në 
implementimin e MSA .  

6. Komisioni të inicojë monitorimin e zbatimit të Ligjit Nr. 03/L-181 për Inspektoratin 
e Tregut në përputhje me të gjeturat e Komisionit Evropian.  

7. Komisioni të kërkojë informatë për efektet në ekonomi të zonave ekonomike dhe 
sipas nevojës të kërkojë monitorimin e zbatimit të ligjit.  

8. Komisioni të insistojë në sjelljen sa më parë të Projektligjit për Rezervën Shtetërore 
të Naftës  

9. Projektligjet për Produkte të Ndërtimit dhe për Tokën Ndërtimore të 
harmonizohen me Ligji Nr. 05/L-101 për Performancën Energjetike në Ndërtesa.  

2. Infrastruktura  
Në pjesën e infrastrukturës, këtu rëndësi e veçantë i jepet infrastrukturës rrugëre dhe asaj 
hekurudhore. Vetëm në gjashtë mujorin e parë të vitit të kaluar u raportuan 50 të vdekur në 
komunikacion dhe 25 mijë të tjerë ishin të lënduar. Ky numër kaq i madh i viktimave në 
komunikacion e bënë situatën alarmante. Ministria e Infrastrukturës kishte bërë një hap të duhur 
kur kishte vendosur që në vend të vend të një ligji të sjellë tre ligje: Ligjin për Rregullat e 
Komunikacionit Rrugor, Ligjin për Sigurinë në Komunikacion dhe Ligjin për Automjete. Krahas 
kësaj, Kosova ende vuan për funksionalizimin e transportit hekurudhor, i rëndësishëm për 
ekonominë dhe për lëvizjen e njerëzve.  

2.1. Infrastruktura rrugore  
Në pjesën e infrastrukturës, agjenda evropiane parasheh masa urgjente të cilat duhen ndërmarrë 
në fushën e standardeve të emetimeve dhe ndotjes nga transporti, në fuqizimin e legjislacionit për 
kontrolle teknike dhe për kualitet të karburanteve.18 Projektligji i tanishëm për automjetet të cilin 
po e shqyrton Kuvendi i Kosovës nuk ofron incentiva për automjete që nuk ndotin ambientin. 
Projektligji i propozuar për më tepër nuk ka rregulluar fare kushtet e importit, ndër të cilat më e 
rëndësishmja kufizimi i importit të veturave të vjetra.19 Këto elemente që nuk janë përmendur në 
projektligj janë thelbësore për të mbrojtur ambientin dhe sigurinë në komunikacion.  

Në pjesën e infrastrukturës rrugore incentivat kufizohen për shkak të mungesës së një sistemi të 
harmonizuar të regjistrimit, kontrolleve teknike dhe inspektimeve të automjeteve. I njëjti do të 
mundësonte përcjelljen e historikut të veturës dhe do të zvogëlonte rastet e mashtrimeve me ulje 
të kilomentrave. Sistemi do të lejonte kategorizim të taksës rrugore dhe ekologjike edhe duke u 
bazuar në indikator si kilometrat e kaluara dhe vjetërsia e veturës e jo vetëm në dy kategorizime të 
trasha në bazë të tonelatës siç është aktualisht me Ligjin Nr. 04/L-117 për Taksën Rrugore dhe 

                                                
18 Komisioni Evropian, (2016), Raporti për Kosovën për vitin 2016, Kreu 5, Standardet Evropiane, Kapitulli 5.2, 
Politikat Sektoiale, Nënkapitulli 5.2.5, Energjia, Siguria e Furnizimit, faqe 60, e qasshme në 
http://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf (qasur në dhjetor, 2016) 
19 INDEP, (2017), Analizë e Politikave Nr. 01/2017 e Projektligjit për Automjete, Prishtinë: INDEP.  
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Ekologjike.20 Sidoqoftë, Komisioni ka mundësinë që me Projektligjin për Automjete të adresojë 
një pjesë të mirë të këtyre problemeve.  

Në pjesën e infrastrukturës rrugore, më tepër se ndërtimi i rrugëve të reja, problematike është 
mirëmbajtja e tyre. Kjo është theksuar edhe në Raportin e Komisionit Evropian. Ndërtimi i rrugëve 
të reja shtron nevojën për financim të qëndrueshëm të mirëmbajtjes së tyre. Ligji Nr. 04/L-117 
për Taksën Rrugore dhe Ekologjike vendosë një taksë pothuaj të sheshtë që dallon vetëm për 
automjete mbi dhe nën 3.5 ton. Për më tepër, karakteri i kësaj takse nuk është i dedikuar dhe 
derdhen në buxhetin e Republikës së Kosovës, për t’u rialokuar pastaj.  

2.2. Infrastruktura hekurudhore 
Infrastruktura hekurudhore zë vend të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik sidomos për shkak se 
Kosova dhe Bashkimi Evropian përmes MSA-së janë pajtuar që të lehtësojnë qarkullimin 
hekurudhor të mallërave (Neni 63). Meqë tregu rregullohet nga Autoriteti i Hekurudhave, roli i 
komisionit parlamentar është më i fokusuar në mbikëqyrjen e këtij autoriteti dhe në sigurimin se i 
njëjti ka kapacitetet dhe buxhetin e mjaftueshëm për operim. Komisioni Evropian, përmes raportit 
të tij, vë në dukje kapacitetet e dobëta administrative të autoritetit dhe infrastrukturën e dobët. Në 
këtë kuptim, Komisioni mund të angazhohet që në shqyrtimin e buxhetit të sigurojë se autoriteti 
ka mjete të mjaftueshme së paku për operim të mirë administrativ. Siç edhe ka bërë në të kaluarën, 
Komisioni mund të angazhohet në mbajtjen të hapur të diskutimeve për format e financimit të 
projektit të hekurudhës me Shqipëri dhe në përgjithësi të përmirësimit të infrastrukturës 
hekurudhore.  

Masat e propozuara: 

1. Komisioni të plotësojë Projektligjin për Automjetet në atë mënyrë që të vendosë 
kritere të importit dhe të shtojë masat incentive për veturat që emetojnë më pak, që 
janë më të reja dhe që përdorin rrugët e Kosovës më pak.   

2. Komisioni të kërkojë monitorim të zbatimit të Ligjit Nr. 04/L-117 për Taksën 
Rrugore dhe Ekologjike dhe në shtojcat e këtij ligji të shtohen kategorizime të 
çmimeve në bazë të vjetërsisë dhe kilometrave të kaluara.    

3. Të sigurohet funksionimi i Autoritetit të Hekurudhave të Kosovës përmes rishikimit 
buxhetor.     

4. Komisioni të shqyrtojë ndërmarrjen e masave të përbashkëta me Komisionin 
homolog të Shqipërisë për të sensibilizuar mbështetjen e projektit të hekurudhës 
Kosovë-Shqipëri sidomos nga ana e Shqipërisë.   

                                                
20 Shih punimin e INDEP: “Taksat e Dedikuara në Kosovë - çka po marrim në këmbim të pagesës” i qasshëm 
http://indep.info/wp-
content/uploads/publikimet_sq/Analizë%20e%20politikave%20Taksat%20e%20dedikuara%20në%20Kosovë%20
–
%20%20çka%20po%20marrim%20në%20këmbim%20të%20pagesës%20%5bDardan%20Abazi%20Dhe%20Leart
a%20Hollaj%2C2016%2001%2CAnalizë%20E%20Politikave%5d.pdf  
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5. Komisioni të organizojë një diskutim të përbashkët me Ministrin dhe Policinë e 
Kosovës rreth aksidenteve në komunikacion. Kjo të bëhet para korrikut që të 
shqyrtohet Strategjia e Policisë për Parandalimin e Aksidenteve.    

 

3. Zhvillimi Ekonomik 
Në pjesën e zhvillimit ekonomik, Komisioni gjatë këtij viti mund të luaj rol shumë pozitiv në 
mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit, në punën mbikëqyrëse ndaj institucioneve dhe në nxitjen 
e zhvillimit. Një pjesë shumë e madhe e punës së Komisionit mund të jetë monitorimi i zbatimit 
të legjislacionit. Përveç pakos së tretë të legjislacionit për energji, Komisioni duhet të monitorojë 
edhe implementimin e hapave të parë të zbatimit të Ligjit Nr. 05/L-101 që ka hyrë në fuqi në fillim 
vit dhe do të jetë tepër i rëndësishëm për rritjen e masave të efiçiencës së energjisë.  

3.1. Energjia 
Zhvillimi ekonomik pa dyshim kërkon furnizim të mjaftueshëm me energji sidomos kur vlerësohet 
se potenciali prodhues i ekonomisë kosovare ende nuk është shfrytëzuar mjaftueshëm. Sektori i 
energjisë përballet me sfida të ndryshme. Lehtësimi i procesit të liberalizimit të tregut, integrimi i 
operatorit të transmisionit në rrjetin evropian dhe linjat e interkoneksionit me rajonin, promovimi 
i energjisë elektrike nga burime të ripërtrishme, funksionalizimi i fondit të efiçiencës dhe 
monitorimi i zbatimit të masave të efiçiencës në ndërtesat publike, kompanitë esko dhe mbështetja 
e projekteve të efiçiencës në sektorin rezidencial etj., janë të gjitha masa që duhen ndërmerrë dhe 
në një pjesë të së cilave Komisioni parlamentar mund të luaj rol të rëndësishëm shtytës.  

Në procesin integrues, Kosova ka marrë obligime me të qenit pjesë e Traktatit të Komunitetit të 
Energjisë dhe gjithashtu me nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit. Kjo e fundit, 
përveç përgjegjësive, shtron edhe një sërë çështjesh për të cilat Kosova do të ketë mbështetjen e 
BE-së në fushën e energjisë:  

Bashkëpunimi mund të përfshijë ndihmën për Kosovën në veçanti sa i përket: 

(a) përmirësimit dhe shumëllojshmërisë së furnizimit dhe përmirësimit të qasjes në tregun e 
energjisë, në përputhje me acquis të BE-së mbi sigurinë e furnizimit dhe të strategjisë 
rajonale të energjisë të Komunitetit të Energjisë, si dhe aplikimin e rregullave të BE-së dhe 
Evropiane në transit, transmetim, shpërndarje dhe restaurim i ndërlidhjeve energjetike me 
rëndësi rajonale me fqinjët e saj; 

(b) ndihmës për Kosovën që të zbatojë acquis të BE-së për e çiencën e energjisë, burimeve 
të ripërtëritshme të energjisë si dhe ndikimit mjedisor nga sektorit i energjisë, duke nxitur 
kështu kursimin e energjisë, e çiencën e energjisë, energjinë e ripërtëritshme si dhe 
hulumtimin dhe zbutjen e ndikimit mjedisor nga prodhimi i energjisë dhe konsumi; 
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(c) hartimit të kushteve të kornizës për ristrukturimin e shoqërive të energjisë dhe 
bashkëpunimit ndërmjet ndërmarrjeve në këtë sektor, në përputhje me rregullat e tregut të 
brendshëm të energjisë të BE-së për shthurjen (unbundling).21 

3.1.1. Siguria e furnizimit  
Në pjesën e sigurisë së furnizimit, rolin më të madh Komisoni e ka në shtytjen përpara të procesit 
të liberalizimit dhe integrimit të tregut dhe përkrahjen e 
investimeve në një rrjetë të qëndrueshme të sistemit 
energjetik. Pjesë e rëndësishme e implementimit të 
legjislacionit do të jetë procesi i liberalizimit të tregut me 
theks të veçantë në shumëllojshmërinë e burimeve të 
prodhimit të energjisë dhe sigurimi i mjedisit të favorshëm 
për furnitorë të ri në treg.  

Siguria e furnizimit ndërlidhet ngusht edhe me e 
kapacitetin e rrejtit për të përballuar ndryshimet e 
shpeshta në kërkesën dhe ofertën për energji. Këtu vihet 
në dukje rëndësia e investimeve në rrjet. Edhe pse humbjet në rrjet ngadalë po bien, shpejtësia e 
investimeve në rrjetin e distribucionit nuk është e kënaqshme.22 Kësaj duhet shtuar mungesa e 
transparencës nga ana e ZRRE-së. Kjo e fundit, në raportet vjetore, në pjesën e investimeve në 
rrjetin e distribucionit, nuk paraqet detaje të investimeve përfshirë koston, kohëzgjatjen, planin për 
vitin e kaluar dhe vitin e ardhshëm por vetëm tregon listën e emërtimeve të investimeve kryesore. 
Komisioni mund të kërkojë që në raportin e ardhshëm të jepen detaje në aneks rreth të gjitha 
investimeve të kryera në rrjetin e distribucionit dhe planeve për vitin e ardhshëm. Përkundër 
operatorit të prodhimit dhe atij të transmisionit, ZRRE nuk e ka bërë publike Planin Zhvillimor të 
Operatorit të Shpërndarjes 2014-2023 deri sa këtë e ka bërë vet KEDS.23 

3.1.2. Efiçienca e energjisë  
Në pjesën e efiçiencës së energjisë, detyrat e ardhshme mund të përmbledhen në këtë listë: 

• Ende nuk është miratuar Ligji i ri për Efiçiencën e Energjisë 
• Ende nuk është bërë Fondi i Efiçiencës që pritet të parashihet në Ligjin për Efiçiencë 
• Kapacitetet e Agjencisë së Efiçiencës për të matur progresin në implementimin e caqeve 

është i dobët 
• Implementimi i Ligjit Nr. 05/L-101 për Performancën Energjetike në Ndërtesa është në 

ende në tre muajt e parë ndërkohë që ligji është dashur të miratohej tre vite më parë.  

                                                
21 Republika e Kosovës, (2015) Ligji Nr. 05/L -069 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit Ndërmjet 
Republikës së Kosovës, në njërën anë, dhe Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Evropian të Energjisë Atomike, në 
anën tjetër, në aneks Marrëveshja, neni 114, Energjia e qasshme në https://gzk.rks-
gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=11239 (qasur në shkurt, 2017) 
22 Komisioni Evropian, (2016), Raporti për Kosovën për vitin 2016, Kreu 5, Standardet Evropiane, Kapitulli 5.2, 
Politikat Sektoiale, Nënkapitulli 5.2.5, Energjia, Siguria e Furnizimit, faqe 59, e qasshme në 
http://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf (qasur në dhjetor, 2016) 
23 Plani mund të gjendet në këtë vegzë http://www.keds-
energy.com/dok/Projects/12%20Mars14_Plani%20Zhvillimor%20i%20OSSH%202014-23_Shqip_Final.pdf (qasur 
në shkurt, 2017) 

Në raporte vjetore ZRRE jep vetëm 

informata të përgjithshme rreth 

investimeve në rrjetin e shpërndarjes 

por nuk sqaron se sa ka bërë 

investime KEDS në para, sa është 

plani i investimeve në të ardhmen dhe 

si do të ndikojë në performancën e 

përgjithshme të rrjetit.  
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Mbetet e pakuptimtë përse Qeveria ende nuk e ka proceduar Ligjin e ri për Efiçiencën e Energjisë. 
Ky është parakusht për themelimin e fondit të efiçiencës së energjisë i cili është i domosdoshëm 
për mbështetjen e projekteve të efiçiencës së energjisë në ndërtesa rezidenciale, në inkurajimin e 
përdorimit të pajisjeve efiçiente, në rritjen e vetëdijes së përgjithshme mbi efiçiencën e energjisë 
etj. Nëse prioritizohet, efiçienca e energjisë mund të llogaritet lirshëm si një nga burimet e energjisë.  

Kapacitetet e Agjencisë së Efiçiencës për matjen e progresit në mbërritjen e caqeve afatmesme dhe 
cakut të përgjithshëm prej 9% të efiçiencës së energjisë mbeten të dobëta. Kjo pritet të ketë 
përmirësim me zbatimin e sistemit për matjen e performancës energjetike në ndërtesa. Ligji Nr. 
05/L-101 për Performancën Energjetike në Ndërtesa, pjesë e grupit punues për hartimin e të cilit 
ka qenë INDEP, parashikon një sërë masash të rëndësishme të cilat nëse zbatohen, do të ndikojnë 
në promovimin e efiçiencës së energjisë. Këto përfshijnë, auditimin e energjisë, nxitjen e krijimit 
të kompanive esko për matjen e performancës energjetike të ndërtesave dhe hartimit të projekteve 
të efiçiencës, inspektimin e energjisë, shënjimin e objekteve në shitje dhe në qiradhënie me 
çertifikatën e performancës energjetike etj. Ka hapësirë për aktivitete të përbashkëta në mes të 
Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe Komisionit për 
Bujqësi, Pylltari, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor. Efiçienca e energjisë në sektorin e bizneseve 
ndikon në uljen e shpenzimeve dhe orientimin e investimeve në rritje të kualitetit të produkteve 
dhe shërbimeve, aq e nevojshme për zbatimin e MSA-së.  

3.1.3. Energjia nga burimet e ripërtrishme 
Promovimi i burimeve të ripërtrishme të energjisë është jo vetëm nevojë që ndërlidhet me 
diversifikimin e burimeve si masë për siguri të furnizimit por mbi të gjitha është obligim 
ndërkombëtar që ka Kosova me të qenit pjesë e Traktatit të Komunitetit të Energjisë. Edhe Plani 
i Veprimit i Kosovës për burime të ripërtrishme dhe efiçiencë të energjisë 2013-2020 parasheh një 
cak shumë ambicioz prej 29.47% të energjisë nga burimet e ripërtrishme deri në vitin 2020, ka pak 
gjasa që Kosova të realizoj edhe cakun obligativ prej 25%.24 Edhe pse kompletimi i skemës së 
tarifave nxitëse është pozitiv, mbërritja e caqeve do të kërkojë masa shtesë në mbështetje të 
investitorëve.  

Raporti i fundit i ZRRE-së i trajtuar në Kuvend nxorri në pah se gjatë tërë vitit 2015 vetëm një 
autorizim përfundimtar ishte dhënë për ndërtim të kapaciteteve të reja nga burimet e ripërtrishme 
të energjisë. Edhe pse Qeveria e ka proklamuar, ende nuk ka një one-stop shop efektiv për burimet 
e ripërtrishme të Qeverisë. Kësaj do të duhej paraprirë me studime të plota të bëra nga Qeveria 
rreth burimeve të ripërtrishme të energjisë, kombinuar me përfshirje të masave politike siç janë 
ankandet me anë të së cilave do të përgatitej i gjithë dokumentacioni për investitorin dhe projektet 
do të jepeshin në formë të ankandeve. Përparësitë e ankandeve për BRE janë se ato janë: i) më 
fleksibile, ii) më shumë gjasë për para evaluim të çmimit, iii) më shumë siguri në çmim dhe sasi, iv) 
sigurojnë transparencë, planifikim më të mirë etj.25 Përparësia e këtyre masave do të trajtohet nga 

                                                
24  Komisioni Evropian, (2016), Raporti për Kosovën për vitin 2016, Kapitulli 5.2, Politikat Sektoiale, Nënkapitulli 
5.2.5, Energjia, Energjia e Ripërtrishme, faqe 60, e qasshme në https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf (qasur në shkurt, 2016).  
25 International Renewable Agency, (2015), Renewable Energy Policies and Auctions, e qasshme në 
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Auctions_Guide_2015_2_policies.pdf 
(qasur në shkurt 2017).  
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INDEP në punime të ndara në muajt në vazhdim, por nëse vendoset të shkohet me një Ligj për 
One-Stop-Shop, Komisioni mund të luaj rol të madh në propovimin e këtyre politikave.  

3.2. Minierat dhe Mineralet  
Sektori i minierave dhe mineraleve meriton të vazhdojë të ketë vëmendjen e Komisionit, për shkak 
të potencialit që ka Kosova për të pasur përparësi krahasuese. Komisioni është në hartim e sipër 
të Ligjit të ri për Miniera dhe Minerale. Në aspektin e rregullimit ligjor dhe institucional, Kosova 
ka arritur të ketë një Komision të Pavarur për Miniera dhe Minerale kompetent për rregullimin e 
tregut. Nevojitet më shumë bashkëpunim në mes të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe asaj të 
Mjedisit për të harmonizuar legjislacionin për mbrojtje të mjedisit me atë të minierave dhe 
mineraleve. Kjo është një nga fushat ku bashkëpunimi me Komisionin parlamentar për Bujqësi, 
Pylltari, Mjedis e Planifikim Hapësinor në diskutime të përbashkëta do të ishte i nevojshëm.  

3.3. Komunikimi elektronik dhe shërbimi postar 
Neni 10 i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit në mes të Republikës së Kosovës në njërën anë, 
dhe Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Evropian të Energjisë Atomike, në anën tjetër, parasheh 
që të ketë bashkëpunim të shtuar dhe rritje të mbështetjes së BE-së për zhvillimin e shoqërisë së 
informacionit. Ligji Nr. 05/L-027 për Dixhitalizimin e Transmetimeve Radiodifuzive Tokësore ka 
hyrë në dy vjetorin e hyrjes së tij në fuqi. Komisioni mund të inicojë monitorimin e zbatimit të tij. 
Shqetësimi rritet kur Raporti i Komisionit Evropian thekson qartazi se Komisioni i Pavarur i 
Mediave ka dështuar në përgatitjet për kalimin nga analog në digjital. Në veçanti Komisioni duhet 
të trajtojë dixhitalizimin me rastin e shqyrtimit të raportit vjetor të KPM-së.  

3.4. Ndërmarrjet Publike 
Ndërmarrjet publike edhe pse hyjnë nën ombrellën e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, kanë 
rëndësinë e tyre në funksion të ofrimit të shërbimeve publike. Në vitin 2016, Agjencia Kundër-
Korrupcionit, pas raportimeve të instituteve INDEP, GAP dhe GLPS kishte konkluduar se ka 
pasur shkelje të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike me rastin e emërimeve të drejtorëve 
të bordeve të ndërmarrjeve publike.26 Procedurat e emërimit të menaxhmenteve të ndërmarrjeve 
publike shpesh janë subjekt të ndërhyrjeve politike. Përzgjedhja e menaxhmenteve në bazë të 
procedurave të meritokracisë duhet të fuqizohet.27 Edhe pse ishte gjetur se në të paktën 18 raste 
ishte shkelur neni 17.2 i Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike gjatë emërimeve të bordeve, 
Qeveria nuk ka ndërmarrë asnjë hap për të depolitizuar bordet. Në këtë kuptim, Kuvendi duhet t’i 
kërkojë Qeverisë shkarkimin e drejtorëve të bordeve të cilët janë zgjedhur në mënyrë të paligjshme.  

Politizimi i bordeve ndikon edhe në performancën e ndërmarrjeve publike. E pakta që Komisioni 
për Zhvillim Ekonomik mund të bëjë është të kërkojë që me kohë të sillen raportet e performancës 
së ndërmarrjeve publike. Të njëjtat duhet të refuzohen dhe të mos kalojnë nëse kanë mungesë të 
theksuar të informatave siç ndodhi në vitin e kaluar. Në vitin 2017 Komisioni duhet të kërkojë që 
krahas raportit të vitit 2015 të shqyrtohet gjithësesi edhe ai i vitit 2016. Vlenë të theksohet që në 

                                                
26 Agjencia Kosovare Kundër-Korrupcionit, (2016), Opinion Ligjor Nr. 01-681/16, për z. Fitim Krasniqi-Sekretar i 
Qeverisë në lidhje me emërimet e drejtorëve të bordeve të ndërmarrjeve publike, i qasshëm në http://akk-
ks.org/repository/docs/01-681-16-dlk-Opinion_ZKM_66368.pdf (qasur në shkurt, 2017).   
27 Komisioni Evropian, (2016), Raporti për Kosovën për vitin 2016, Kreu 4, Kriteret Ekonomike, Kapitulli 4.1, 
Ekzistenca e një ekonomie funksionale të tregut, faqe 34, e qasshme në http://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf (qasur në shkurt, 2017) 
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bazë të mandatit, Kuvendi duhet të përqendrohet në kualitetin e shërbimeve dhe në kënaqshmërinë 
e konsumatorëve si dy prej qëllimeve kryesore të ekzistimit të ndërmarrjeve publike.  

Masat e propozuara:  

1. Komisioni të monitorojë zbatimin e pakos së tretë të legjislacionit në fushën e 
energjisë. Në fokus duhet të jenë mbështetja për liberalizimin dhe integrimin e tregut. 

2. Komisioni duhet të insistojë për më shumë informacion sa i takon investimeve në 
rrjet. Në raportin e sivjemë të ZRRE-së, në pjesën e investimeve nga operatori i 
sistemit të shpërndarjes, duhet të ketë më shumë informata sa i takon nivelit të 
investimeve, planit për të ardhmen dhe shuma e investuar.  

3. Komisioni të thërras në dëgjim publik Ministrin e Zhvillimit Ekonomik me të 
vetmen pikë të rendit të ditës: Ligji i Ri për Efiçiencën e Energjisë. Është e 
pakuptimtë që Kuvendi ende nuk e ka marrë në shqyrtim këtë ligj i cili është krucial 
për formimin e Fondit për Efiçiencën e Energjisë.  

4. Komisioni në bashkëpunim me Komisionin për Bujqësi, Pylltari, Mjedis dhe 
Planifikim Hapësinor të organizojnë një dëgjim të përbashkët mbi Ligjin për 
Performancën Energjetike. Edhe pse i miratuar rishtazi, regjistri i objekteve që do ta 
krijojë ky ligj është tejet i rëndësishëm për statistika më të mira dhe matje më të saktë 
të efiçiencës së energjisë.  

5. Komisioni mbështesë politika alternative në mbështetje të investimeve në burime 
të ripëtrishme të energjisë. Mund të organizohet një tryezë e përbashkët me Qeverinë 
dhe shoqërinë civile në diskutimin e politikave alternative përfshirë one-stop-shop dhe 
ankandet për ndërtim të kapaciteteve të reja në burime të ripërtrishme. 

6. Komisioni të monitorojë Ligjin Nr. 05/L-027 për Dixhitalizimin e Transmetimeve 
Radiodifuzive Tokësore.  

7. Komisioni të mos shqyrtoj raporte të Performancës së Ndërmarrjeve Publike pa 
përfshirjen e raportit të vitit të fundit (2016). 

8. Komisioni të kërkojë shpjegim nga Qeveria rreth adresimit të shkeljeve ligjore të 
vërtetura nga Agjencia Kundër-Korrupcionit me rastin e shqyrtimit të emërimeve në 
bordet e ndërmarrjeve publike.  
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4. Agjencitë e pavarura  
Si edhe çdo vit tjetër, Raporti i Komisionit Evropian vë 
në dukje problemet që ndërlidhen me mbikëqyrjen 
parlamentare ndaj institucioneve të pavarura. Përmes 
formës së raportimit të iniciuar nga Komisioni 
parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, 
Tregti dhe Industri është bërë një hap i mirë në 
standardizimin e formës së raportimit për agjenci të 
pavarura.28 Kjo formë e raportimit bashkë me formën e 
raportimit financiar po aplikohen tashmë për agjencitë e 
pavarura. Megjithatë, nevojitet që të ndërmerren hapa 
shtesë në vlerësimin efektiv të kualitetit të raporteve 
vjetore. 

Kuvendit qartësisht i mungon një mekanizëm i mirëfillt kontrolli ndaj agjencive të pavarua. Raporti 
vjetor, që është mjeti pothuaj i vetëm i Kuvendit për të mbikëqyrur punën e agjencive të pavarura 
ende nuk është një mjet i fuqishëm mbikëqyrës. Kjo për arsye se në njërën anë për shumicën 
absolute të agjencive të pavarura ligji nuk parasheh asnjë masë ndëshkuese në rast të mosaprovimit 
të raporteve vjetore, dhe në anën tjetër nuk ka një standard të qartë të vlerësimit të këtyre raporteve 
dhe përmbajtjes së tyre.  

Komisioni duhet të përballet me një rast të paprecedentë ku Operatori i Sistemit të Transmisionit 
dhe Tregut (KOSTT) ligjërisht është bërë agjenci e pavarur. Në të njejtën kohë, Zyra e Rregullatorit 
për Energji që është agjenci e pavarur e rangut të njëjtë kushtetues dhe ligjor me KOSTT-in do ta 
mbikëqyrë dhe rregullojë tregun në të cilin operon KOSTT. Komisioni në këtë situatë ka një rol 
të theksuar për të siguruar se marrëdhënia në mes të ZRRE dhe KOSTT funksionon rrjedhshëm 
edhe pas këtyre ndryshimeve.  

Përfundime dhe Rekomandime 
Komisioni parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri si një komision 
i specializuar ka rolin dhe përgjegjësinë për të i ndihmuar procesit integrues të Kosovës duke 
mbështetur legjislacionin përafrues me atë të Bashkimit Evropian, dhe për të shtytur institucionet 
të zbatojnë atë përmes rolit mbikëqyrës të tij. Nën fushëveprimtarinë e tij hyjnë fusha si tregtia, 
infrastruktura, energjia, standardizimi e shumë fusha të tjera që do të ndikojnë drejtpërdrejtë në 
suksesin ose jo të zbatimit të MSA-së.  

Rezultat i zbatimit të MSA-së pritet të jetë përgatitja e produkteve vendore për të qenë konkuruese 
në tregun evropian. Në këtë kuptim, zbatimi i një legjislacioni përafrues në fushën e standardizimit 
do të jetë i domosdoshëm. Me theks të veçantë vlerësohet e rëndësishme ngritja e kapaciteteve 
institucionale në lëmin e vlerësimit të konformitetit të produkteve. Edhe pse Komisioni kishte 
monitoruar zbatimin e Ligjit Nr. 03/L-144 për Standardizim, një ligj i ri ende nuk ka mbërritur nga 

                                                
28 Komisioni parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri i Republikës së Kosovës, (2014), 
Rekomandime Nr. 04/5364/90-2245 lidhur me funksionimin e rregullatorëve dhe agjencive të pavarura që i raportojnë 
Kuvendit: Prishtinë.  

Kuvendi ka dështuar që në mënyrë të 
duhur të mbikëqyrë institucionet e 
pavarura, autoritetet rregullatorë dhe 
agjencitë, raportet e të cilave shpesh 
kalohen pa marrë në konsideratë 
plotësisht rezultatet e debatit. Mungesa 
e mandateve të qarta, raportimit të 
duhur dhe mekanizmave të 
llogaridhënjes, si dhe fragmentimi 
institucional, vazhdojnë të paraqesin 
problem për mbikëqyrje dhe reforma 
efektive.  (Komisioni Evropian) 
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Qeveria. Ligji i ri për Standardizim është shumë i rëndësishëm në plotësimin e bazës ligjore për 
standarde dhe në zbatimin e të gjeturave të Komisionit gjatë monitorimit të zbatimit të Ligjit.  

Konkurrenca në treg është rrezikuar në disa sektor. Kjo është pasojë e drejtpërdrejtë e dështimit 
të funksionalizimit të Autoritetit të Konkurrencës për tre vite rresht. Ky shembull shfaqi 
brishtësinë e sistemit dhe Ligjit Nr. 03/L-229 për Mbrojtjen e Konkurrencës që nuk parashikonte 
mënyrë tjetër të zgjedhjes së anëtarëve të bordit përpos të porpozimit të tyre nga ana e Qeverisë. 
Kështu, kjo kohëzgjatje e mosfunksionimit duhet të përkthehet me mbështetje për bordin e ri në 
kryerjen e funksionit të tij. Komisioni në kohën e shqyrtimit të buxhetit duhet të ketë në 
konsideratë faktin që Autoriteti i Konkurrencës është përballur vazhdimisht me mungesë 
personeli, buxheti dhe hapësire.  

Gjatë vitit 2017, një pjesë e masave duhen fokusuar në avancimin e një sërë industrish si ajo e 
Naftës dhe Produkteve të Ndërtimit. Komisioni duhet të insistojë në sjelljen në Kuvend të Ligjit 
për Rezervën Shtetërore të naftës dhe që Kosova të fillojë së mbledhuri rezervën e saj të naftës. 
Përveç sigurisë së furnizimit, kjo është edhe obligim që rrjedhë nga Direktiva 2009/119/EC. 
Kosova është më së largu rajonit në fillimin e mbledhjes së rezervës shtetërore të naftës.  

Në pjesën e infrastrukturës rrugore Komisioni në njërën anë mund të kërkojë statistika sa i takon 
mirëmbajtjes së rrugëve, përfshirë formën e financimit dhe se a ka ndonjë plan për financim të 
qëndrueshëm të mirëmbajtjes së rrugëve. Në anën tjeter, me Projektligjin për Automjete mund të 
adresohen dy gjetje të tjera të Komisionit Evropian: vendosja e politikave mbi uljen e emetimeve 
nga veturat dhe luftimi i manipulimit me kilometrat e kaluara në vetura.  

Komisioni ka kryer një punë të madhe me shqyrtimin dhe miratimin e pakos së tretë të legjislacionit 
në fushën e energjisë. Përpjekje të përbashkëta nevojiten me komisionet tjera parlamentare në 
monitorimin e zbatimit të legjislacionit në fushën e efiçiencës së energjisë, në promovimin e 
politikave alternative në mbështetje të energjisë nga burimet e ripërtrishme etj. Edhe pse nuk ka 
fuqi të drejtpërdrejtë në funksionimin e ndërmarrjeve publike dhe kërkimin e llogarisë prej tyre, 
Kuvendi si organ përfaqësues duhet të sigurojë që përzgjedhja e bordeve të tyre nuk ka shkelur 
ligjin dhe barazinë e qytetarëve para konkursit publik, që raportet e performancës shqyrtohen me 
kohë dhe se ekziston një filtër i llogaridhënjes në Kuvend.  

Një pjesë e madhe e aktiviteteve të Komisionit konsiderojmë që do të jetë në mbikëqyrjen e punës 
së agjencive të pavarura. Edhe pse ende nuk janë përcaktuar mekanizmat e kontrollit më efektiv 
dhe balancimit të llogaridhënjes dhe pavarësisë, Komisioni mund të angazhohet në sigurimin e 
përzgjedhjes e anëtarëve të pavarur e profesional në bordet e agjencive të pavarura. Gjithashtu, në 
ligje individuale Kuvendi duhet të sigurojë fuqizimin e mekanizmave të kontrollit siç është raporti 
vjetor i agjencive në Kuvend.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Kjo analizë është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra 
Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës 

(DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)”. 


