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Fjala Hyrëse
Viti 2016 e shënoi përvjetorin e pestë të themelimit të INDEP-it. Duke qenë
përvjetor jubilar, ky vit pune na mundësoi ta ruanim reputacionin e një prej
instituteve kërkimore më me influencë në Kosovë, përkundër periudhës së
shkurtër të ekzistimit. Përgjatë vitit 2016 kemi arritur të përmbyllim tri projekte
madhore për të vazhduar me tri të reja, ndërkaq kemi nisur tri bashkëpunime
rajonale dhe jemi përfaqësuar në disa takime dhe panele ndërkombëtare. Përmes
hulumtimeve dhe analizave të pavarura, edhe këtë vit kemi shërbyer si burim i
zgjidhjeve përmbajtësore për politika publike të bazuara plotësisht në hulumtim
cilësor. Duke i trajtuar çështjet e efiçiencës së energjisë, ndryshimeve klimatike,
taksave të dedikuara, politikave të aftësimit profesional, funksionalizimit të
bordeve të pavarura, etj. ne kemi dhënë rekomandimet tona si alternativë për formësimin e politikave në
çështjet e trajtuara.
Puna jonë e deritashme ka dhënë rezultate konkrete gjatë këtij viti. Shqetësimi i ngritur nga ne dhe
partnerët tanë lidhur me politizimin e bordeve të ndërmarrjeve publike dhe agjencive publike është
përkrahur nga Zyra e BE-së në Kosovë dhe për më shumë është përmendur edhe në Raportin e Progresit
për Kosovë i publikuar në nëntor të vitit 2016 nga Komisioni Europian. Ndër tjerash, edhe më tutje i kemi
thelluar bashkëpunimin me komisionet parlamentare, përkatësisht Komisionin për Zhvillim Ekonomik,
Infrastrukturë dhe Tregti (KZHEIT) dhe atë të Bujqësisë, Pyllëtarisë, Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
(KBPMPH), ku kemi qenë pjesë e grupeve punuese për disa ligje. Përveç këtyre rezultateve shumë
të rëndësishme për punën dhe misionin që Instituti e bartë, këtë vit realizuam për herë të parë edhe
publikimin e Treguesve të Zhvillimit të Qëndrueshëm në Kosovë. Edhe përgjatë këtij viti kemi vazhduar
t’i promovojmë vlerat për zhvillim të qëndrueshëm duke synuar një qëndrueshmëri socio-politike dhe
ekonomike në vend përmes bashkëpunimit me institucionet qendrore dhe lokale në njërën anë dhe me
bizneset dhe qytetarët në anën tjetër. Gjithëpërfshirja e aktiviteteve tona ka shtyerë përpara misionin tonë
për lehtësimin e komunikimit mes qytetarëve dhe institucioneve përmes shoqërisë civile dhe medieve. Më
tutje, kemi vazhduar të shërbejmë si roje e interesit publik në procesin e politikëbërjes duke e monitoruar
punën e Qeverisë dhe Kuvendit dhe duke avokuar për përmirësim të vazhdueshëm të kornizës politike
e ligjore.
Pra, përderisa këtë vit i kemi përmbyllur disa projekteve, në anën tjetër kemi inicuar bashkëpunime të
reja rajonale dhe i kemi thelluar ato ekzistuese. Pjesëmarrja jonë në cilësinë e panelistit në tri panele
ndërkombëtare dëshmon më së miri zgjerimin e influencës sonë si institut, këtë herë duke sfiduar kufijtë
shtetëror dhe rajonal. Instituti ynë ka vazhduar punën e ndërmarrë ndër vite me qëllim të përmbushjes së
misionit që i kemi vënë vetes; zhvillimit të qëndrueshëm socio-politik dhe ekonomik të bazuar në parimet
dhe vlerat e demokracisë.
Suksesi që shënoi ky vit i detyrohet një numri të madh të partnerëve, donatorëve e mbështetësve që janë
pjesë e udhëtimit tonë drejt ndërtimit të një shoqërie demokratike në Kosovë. Përkatësisht, Rockefeller
Brothers Fund, Ambasada Britanike në Prishtinë, Friedrich Ebert Stiftung, Zyra e Bashkimit Evropian në
Kosovë, National Endowment for Democracy (NED), Kosovo Civil Society Foundation (KCSF) dhe EU
Tempus.
Për më tepër, ky sukses i detyrohet ekipit entuziast të Institutit, me të cilët së bashku po e udhëheqim këtë
ekspeditë. Ky sukses është një “faleminderit” për të gjithë ju!

Burim Ejupi

Drejtor Ekzekutiv
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Raporti Vjetor 2016
Fundi i vitit 2016 shënoi pesëvjetorin e themelimit të Institutit për Politika Zhvillimore - INDEP,
një përvjetor jubilar që na shërbeu si pikë reference për ta vlerësuar punën dhe aktivitetet tona
drejt përmbushjes së qëllimeve që i kemi caktuar. Për pesë vjet rresht, përmes punës tonë
kërkimore, avokimit të drejtpërdrejtë dhe angazhimit të shtuar në sferën e shoqërisë civile, kemi
arritur të ofrojmë zgjidhje për një sërë politikash publike. Bazuar në numrin e rekomandimeve
tona të cilat merren parasysh nga politikëbërësit, e sidomos nga Kuvendi i Kosovës, INDEP
sot është ndër institutet kërkimore me më së shumti influencë në Kosovë, përkundër kohës së
shkurtë të ekzistimit. Përgjatë vitit 2016, në veccanti, përmes aktiviteteve tona kemi arritur që të
kontribuojmë në përpjekjet e shoqërisë kosovare për një zhvillim të qëndrueshëm politik e socioekonomik, gjithmonë duke u bazuar në aktivitete që forcojnë demokracinë dhe promovojnë
vlerat e demokracisë liberale. Me një skuadër të vogël por të shkathtë hulumtuesish e analistësh
të politikave publike, përmes projekteve hulumtuese dhe angazhimit të drejtpërdrejtë me
qarqet vendimmarrëse, kemi arritur që të çojmë përpara misionin tonë. Këtë e kemi bërë duke
prodhuar botime të bazuara në hulumtime të detajizuara, duke mësuar nga praktikat më të
mira të shoqërive dhe shteteve tjera, duke stimuluar bashkëpunimin në sektorin jo-qeveritar
në Kosovë dhe duke bashkëpunuar ngushtë me institucione në njërën anë dhe me media e
qytetarë ne anën tjetër.
Programi ynë për Zhvillim të Qëndrueshëm gjatë vitit 2016 ka krijuar një sinergji produktive me
programin e Qeverisjes Demokratike, ku kemi përcjellur për së afërmi miratimin e legjislacionit
në fushën e enrgjisë që mëntonte të transpozojë pakon e tretë të legjislacionit të energjisësë
Bashkimit Evropian. Në suaza të Zhvillimit të Qëndrueshëm, projekti “Përkrahje për sektorin
publik dhe privat në ngritjen e kapaciteteve dhe implementimin e masave të Efiçiencës së
Energjisë” korri suksese të mëdha dhe u përmbyll me një kampanjë vetëdijësuese për
masat e efiçiencës së energjisë. Kampanja shërbeu jo vetëm për t’i promovuar investimet në
efiçiencë të energjisë nga ana e bizneseve por edhe për të promovuar efiçiencën si masë e
duhur politike në prag të themelimit të Fondit për Efiçiencë të Energjisë. Përmes koordinimit të
aktiviteteve, përkrahjes së kampanjave e kauzave të përbashkëta, vazhduam të kontribuojmë
në Konsorciumin Kosovar të Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm - KOSID dhe krijuam
aleanca e koalicione të tjera afatshkurta në rrugëtim e sipër.
Viti 2016 ishte viti i fillimit të matjes së Indikatorëve të Zhvillimit të Qëndrueshëm. Ky aktivitet
ishte një ndërmarrje ambicioze por e domosdoshme për ta matur gjendjen e zhvillimit të
qëndrueshëm në Kosovë, fushë në të cilën INDEP është formësuar si lider. Duke mbledhur,
analizuar e kontekstualizuar indikatorët ekonomikë, mjedisorë e socialë, ne synojmë ta
vizatojmë trekëndëshin e zhvillimit të qëndrueshëm në Kosovë përmes të dhënave që do të
shërbejnë për organizata të shoqërisë civile, institute kërkimore, akademikë dhe përfundimisht
për politikëbërësit. Planifikojmë që indikatorët e zhvillimit të qëndrueshëm t’i avancojmë edhe
më tej në vitin 2017 në atë mënyrë që ata të jenë pikënisje e mirë e punës hulumtuese për një
varg politikash publike që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm.
Në fushën e demokratizimit kemi vazhduar dhe zgjeruar aktivitetin tonë në Kuvendin e Kosovës,
gjithnjë duke ndjekur qasjen tonë që të punojmë drejtpërdrejtë me institucionet në mënyrë që
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ta ngrisim cilësinë e punës së tyre përderisa u ndihmojmë që t’i ngrisin kapacitetet e veta.
Përgjatë vitit, kemi vazhduar me monitorim të punës së Komisionit parlamentar për Zhvillim
Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe kemi filluar bashkëpunimin me Komisionin për
Bujqësi, Pylltari, Mjedis e Planifikim Hapësinor, ku kemi krijuar qasje për të dhënë komente për
secilin ligj a politikë. Kësisoj, kemi analizuar një sërë ligjesh e çështjesh që janë sjellë përpara
Komisioneve parlamentare dhe kemi vazhduar të ofrojmë mbështetje dhe të shtrojmë rrugën
për reformimin e sistemit të funksionimit dhe llogaridhënies ndaj agjencive të pavarura, çështje
kjo që kemi arritur ta prioritizojmë në agjendën publike. Përpjekje të tilla priten të intensifikohen
në vitin 2017.
Viti 2016 është karakterizuar edhe me shtimin e aktiviteteve tona sa i përket nismave rajonale,
duke arritur kështu synimin tonë që si institut i Kosovës të kontribuojmë përtej kufijve të shtetit.
Përmes projektit South East Electricity Roadmap (SEERMAP), synojmë zhvillimin e skenarëve
të energjisë elektrike deri në vitin 2050 për vendet e Europës Juglindore. Gjithashtu u bëmë
pjesë e platformës WEBER që synon t’i ndihmojë organizatat e shoqërisë civile në procesin e
monitorimit të reformës së administratës publike dhe për ta lehtësuar zhvillimin e qëndrueshëm
rajonal përmes platformave të komunikimit, dialogut politik dhe raportimit kualitativ të mediave.
Përveç aktiviteteve të parapara me projekte, të nxitur nga misioni ynë për të promovuar zhvillim
të qëndrueshëm ekonomiko-social dhe qeverisje demokratike, u bëmë forcë udhëheqëse
në një sërë reagimesh publike e aktivitetesh hulumtuese të organizatave të shoqërisë civile.
Analiza për projektin e gasifikimit nëntokësor të qymyrit dhe kampanja për depolitizimin e
bordeve të ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura ishin dy prej shembujve më të mirë
të angazhimit tonë edhe përtej obligimeve të marra me projekte. Viti 2016 ishte vit i përmbylljes
së një sërë aktivitetesh e projektesh dhe të i vazhdimit misionit tonë për të ndërtuar dhe forcuar
një zhvillim të qëndrueshëm socio-politik dhe ekonomik, të bazuar në parimet e demokracisë
dhe vlerave demokratike.

Zhvillimi i qëndrueshëm
Në shtyllën e parë të institutit, Zhvillimi i Qëndrueshëm, e promovojmë zhvillimin ekonomik për
t’i avancuar kushtet politike e sociale duke e ruajtur mjedisin. Për këtë qëllim, edhe këtë vit jemi
angazhuar intensivisht për promovimin e politikave për ruajtjen e mjedisit, përdorim efiçient
të energjisë, duke i ndërlidhur ato vazhdimisht me nevojat zhvillimore të Kosovës, gjegjësisht
pengesën më të madhe – papunësinë.
Me këtë qëllim, në fillim të këtij viti e kemi përmbyllur me sukses projektin “Përkrahje për
sektorin publik dhe privat në ngritjen e kapaciteteve dhe implementimin e masave të Efiçiencës
së Energjisë.” Pas përmbushjes së dy fazave të para; 1)investimi në edukimin e komunitetit të
biznesit mbi rëndësinë e zbatimit të masave të eficciencës dhe hartimi i një skeme të granteve
për investime në masat e effiçiencës, 2) organizimi i dy moduleve të trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve të zyrtarëve komunalë përgjegjës për menaxhimin e politkave të efiçiencës së
energjisë, si dhe perfaqësuesve të bizneseve dhe atyre të sektorit të shoqërisë civile; 3) faza e
tretë dhe përfundimtare e këtij projekti, e cila u realizua këtë vit, ishte vetëdijësimi mbi rëndësinë
e implemementimit të masave të efiçiencës së energjisë. Aktivitetet e ndërmarra rezultuan në
zgjerimin e audiencës, kështu duke rritur vetëdijësimin për dobinë e implementimit të këtyre
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masave ku përveç institucioneve, bizneseve, ne i informuam edhe qytetarët e studentët për atë
që sjellë përdorimi efiçient i energjisë.
Së dyti, në prill mbajtëm tryezë dhe e prezantuam analizën “Kah është duke shkuar Kosova
pas marrëveshjes në Konferencën e Palëve (COP21) në Paris.” në bashkëpunim KOSID, për
ta vlerësuar se ku qëndron vendi ynë krahas objektivave të Konferencës së Parisit COP21,
objektiva të parapara t’i zbusin efektet e ndryshimeve klimatike dhe kontrollimin e ngrohjes
globale.
Ndërkohë, edhe këtë vit kemi vazhduar monitorimin e politikave në sektorin e energjisë përmes
pjesëmarrjes aktive në Komisionin për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri
(KZHITI) dhe atij tëBujqësisë, Pylltarisë, Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Përveç se kemi
qenë pjesë e grupit punues për Ligjin për Efiçiencë të Energjisë, në versionin përfundimar të të
cilit janë përfshirë një sërë rekomandimesh të ofruara nga ne dhe parashihet të kalojë për votim
në Kuvend në vitin 2017; ne kemi avokuar intensivisht për nevojën e themelimit të Fondit të
Efiçiencës së Energjisë. Sipas Projekt Buxhetit të Qeverisë për vitin 2017, parashihet buxhetimi
i këtij fondi. Kemi treguar gatishmëri për monitorim dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me
akterët përgjegjës pas miratimit të buxhetit për këtë fond.
Përveç bashkëpunimit me Komisionet respektive parlamentare, si pjesë e KOSID, kemi marrë
pjesë në bisedimet zyrtare me Bankën Botërore gjatë tetorit, ku falë punës sonë kërkimore,
janë konstatuar një sërë shkeljesh ligjore dhe procedurale në bisedimet e Qeverisë së Kosovës,
Bankës Botërore edhe kompanisë ofertuese të përzgjedhur Contour Global, për ndërtimin e
kapacitetit të ri gjenerues me qymyr “Kosova e Re”.
Kështu, përveçse e kemi rritur vetëdijësimin e audiencës për dobitë e implementimit të masave
të EE-së dhe kemi avokuar intensivisht te politikëbërësit me rekomandimet tona për Ligjin e
EE-së dhe Fondin e EE-së, kemi marrë parasysh edhe propozimin e politikave alternative
për uljen e papunësisë në vend, kështu duke synuar draftimin e politikave drejt zhvillimit të
qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror.
Për këtë shkak kemi bashkëpunuar me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në fushën e
aftësimit profesional. Kësaj ministrie ia kemi prezantuar rekomandimet e nxjerra nga hulumtimi
mbi arsimin profesional në Kosovë, sfidat dhe mundësitë, me qëllim për ta promovuar arsimin
profesional si një ndër përgjigjet optimale ndaj papunësisë. Rekomandimet e nxjerra nga ky
hulumtim janë pranuar në plotni nga Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale për të shërbyer
si bazë për hartimin e politikave në këtë sektor nëtë ardhmen. Ajo çka vlen të theksohet është
se vetëm brenda 9 muajve të këtij viti, në trajnimet që ofrojnë qendrat për aftësime profesionale
kanë marrë pjesë 5 mijë e 180 persona nga 3000 sa ka qenë numri vitin e kaluar. Përkundër
progresit të dukshëm; rekomandimet tona synonin që numri i të aftësuarve profesionalë të
arrijë në 10 mijë, target ky që ende do shumë punë për t’u arrirë. Përderisa, në vazhdimësinë e
punës me Kuvend, kemi qenë pjesë e grupeve punuese për Ligjin e Punës dhe atë të Skemave
Pensionale.
Duke ndikuar drejtpërdrejtë te këto çështje përmes aktiviteteve tona, avokimit dhe propozimeve
të politikave, së fundi publikuam edhe Treguesit e Zhvillimit të Qëndrueshëm në Kosovë
4

RAPORTI VJETOR 2016

(TZHQ).Kjo listë përmban më shumë se 150 tregues, të klasifikuar në 19 tema kryesore dhe 47
nëntema. Qëllimi kryesor i publikimit të këtyre treguesve ishte të ofrojë një pasqyrë të qartë të
trendeve në tri shtyllat kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm, në ekonomi, shoqëri dhe mjedis.
Kjo databazë do të përditësohet në bazë të rregullt, pasi që do të shërbejë si bazë referente për
të matur sukesin e politikave qëndrore në fusha të ndryshme dhe rrjedhimisht të kuptohet më
qartë se ku janë nevojat kyçe për intervenim të menjëhershëm. Këta tregues do t’u shërbejnë
institucioneve (jo)qeveritare, studiuesve e studentëve, të cilët janë të interesuar në komponentët
e publikuar, për hulumtime, studime, etj.
Në koordinim me KOSID, argumentuam kundër vendimit të Qeverisë për t’i propozuar Kuvendit
të Kosovës shpalljen me interes publik të projektit të kompanisë “Envidity” për gasifikimin
nëntokësor të qymyrit kryesisht në pjesën e basenit të Dukagjinit. Me këtë rast synohej
marrja e licencës për shfrytëzim të thëngjillit në 1/3 e territorit të Kosovës e që në parim është
kundërshtuar nga ne për procedurën se si po pretendohej të licencohej dhe pasojat që mund
të ketë implementimi i këtij projekti në mjedis.
Po ashtu, në bashkëpunim me KOSID hartuam “Analizën e raportit të Komitetit për Partneritet
Publiko-Privat në lidhje me shpalljen me interes publik të projekteve të kompanive Envidity
dhe SharrCem” dhe të njëjtën e drejtuam tek deputetët e Republikës së Kosovës. Insistuam
përmes debateve dhe reagimeve publike se ky projekt rrezikon tokën, ujin dhe ajrin e Kosovës.
Në shtator 2016, në seancën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, ky vendim i Qeverisë u
tërhoq nga rendi i ditës, veprim ky që shënon një ndër sukseset më të mëdha të organizatave
të shoqërisë civile në formësimin e politikës publike.

Qeverisja Demokratike
Edhe këtë vit në programin Qeverisja Demokratike; ishim të fokusuar në fuqizimin e kontrollit
dhe balancit mes instituteve demokratike që kanë si bazë veprimi transparencën, përgjegjësinë
dhe llogaridhënien. Pas punës intensive lidhur me vërejtjet e vazhdueshme për politizimin masiv
të bordeve të pavarura në Kosovë, rekomandimet e nxjerra nga hulumtimet e Institutit janë
përfshirë edhe në Raportin e Progresit për Kosovë 2016, ku përmendet nevoja për depolitizimin
e bordeve të ndërmarrjeve publike. Kjo vjen si rezultat i drejtpërdrejt pas denoncimit të INDEPit në bashkëpunim me Institutin GAP dhe Grupin për Studime Juridike dhe Politke - GLPS, të
politizimit masiv të bordeve dhe raportimit zyrtar të rastit në Agjencionin Kundër Korrupsionit.
Vetëm disa muaj më pas, AKK publikoi opinionin ligjor të saj dërguar Zyrës së Kryeministrit
me të cilin konstatohen shkeljet ligjore të bëra me rastin e zgjedhjes së drejtorëve në bordet e
ndërmarrjeve publike.

Në të njëjtën linjë edhe zyra e Komisionerit për Politika të Zgjerimit dhe Fqinjësisë,
z. Johannes Hahn, e ka ndarë shqetësimin e njëjtë lidhur me politizimin e bordeve
të ndërmarrjeve, në këtë rast si pengesë në procesin e Integrimit Europian të
Kosovës.
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Një ndër hapat që është ndërmarrë nga ana
e Qeverisë mbi këtë çështje është nënshkrimi
i Memorandumit me Ambasadën Britanike në
Kosovë për të siguruar mbështetje të jashtme
edhe të pavarur në emërimin e pozitave të
mbetura në borde.

Në të njëjtën kohë, me anë të
rekomandimeve tona dhe të partnerëve
tanë, në Planin Strategjik të Kuvendit 20152020 është shtuar parashikimi që zyrtari
ndërlidhës për agjenci të pavarura të bëhet
njësi e veçantë në kuadër të agjencisë.

Ndër tjerash, edhe këtë vit kemi kontribuuar
në analizimin e disa projektligjeve; kemi analizuar projektligjin për Tregun e Naftës dhe të njëjtin
ia kemi dorëzuar deputetëve të Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe
Industri. Gjithashtu, është analizuar gjendja në fushën e radiacionit dhe mbrojtjes nga rrezatimi
në Kosovë dhe mungesa e kapaciteteve monitoruese në fushën e radiacionit, mungesa e
kontrollit të mbetjeve radioaktive dhe planit të emergjencave radiologjike etj. Një analizë e
politikave i është dërguar Komisionit për Bujqësi, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor dhe pritet të
veprohet në këtë drejtim.
Përveç punës në hulumtime të pavarura me qëllim të mbikëqyrjes dhe bashkëpunimit me
institucionet publike, kemi vazhduar t’i monitorojmë Komisionet e lartpërmendura; duke
përmbyllur kështu me sukses vitin e katërt të monitorimit dhe pjesëmarrjes në ligje punuese.
Pjesëmarrja në grupin punues të Planit Strategjik të Kuvendit 2015 – 2020, e ka mundësuar
punën tonë në këto instituticione. Megjithatë, si rezultat i punës sonë të vazhdueshme, prej
1 shtatorit 2016 me anë të grantit tëFondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), neve na
vazhdohet edhe për dy vite tjera prezenca dhe aktivitetet në të njëjtën fushë. Me këtë synojmë
rritjen e kapaciteteve në fushën e hulumtimit dhe ofrimit të zgjidhjeve për politika publike bazuar
në hulumtim të pavarur.
Ndërkaq, me qëllim të pajisjes së qytetarëve me instrumente që u ndihmojnë për të qenë qytetarë
aktivë dhe pjesëmarrës në vendimmarrje, gjë që rritë transparencën dhe llogaridhënien e
institucioneve qeverisëse, ne e lansuam platformën elektronike INVESTOMETRI, projekt ky që
ka qëllim rritjen e transparencës së komunave sa i përket investimeve kapitale. INVESTOMETRI
për momentin po implementohet në katër komuna, në Prishtinë, Obiliq, Fushë Kosovë dhe
Drenas. Plasimi i kësaj platformë është përshëndetur nga të gjitha palët e interestit, duke qenë
që shihet si një mjet që kontribuon dukshëm në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në
nivel lokal.
Përgjatë vitit 2016, në suaza të programit për qeverisje demokratike, INDEP ka shërbyer si roje
e interesit publik në procesin e politikëbërjes, duke shikuar për së afërmi punën legjislative të
institucioneve dhe duke avokuar përmirësim të vazhdueshëm të kornizës politike e ligjore. Këtë
e kemi bërë jo vetëm përmes punës kërkimore dhe aktiviteteve të organizuara në projektet
e sqaruara në këtë raport, por edhe përmes reagimeve të shpejta dhe ad-hoc, qoftë në
bashkëpunim me organizatat tjera të shoqërisë civile, qoftë përmes forcave vetanake.
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Bashkëpunimi rajonal dhe rrjetëzimi
Edhe këtë vit, Bashkëpunimi Rajonal ka zënë vend të rëndësishëm në fushëveprimin tonë,
duke bërë një hap tutje drejt qëllimit tonë që si institut i Kosovës të shërbejmë për përmirësimin
e nismave dhe politikave rajonale, duke stimuluar bashkëpunimin ndërkufitar. Instituti gjatë këtij
viti është përfshirë në tri rrjete madhore rajonale: projekti CONSUS, rrjeti rajonal shkencorshoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe
bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës për zhvillim
të qëndrueshëm; projekti SEERmap (South East Europe Electricity Roadmap), projekt ky që
synon zhvillimin e skenarëve të energjisë elektrike deri në vitin 2050 për vendet e Europës
Juglindore;dhe platforma WeBER, e cila është është themeluar për t’i mbështetur organizatat
e shoqërisë civile për ta monitoruar Reformën e Administratës Publike dhe për ta lehtësuar
zhvillimin e qëndrueshëm rajonal përmes platformave të komunikimit, dialogut politik dhe
raportimit kualitativ të mediave.
Ky vit u shënua me pjesëmarrjen tonë në tri panele ndërkombëtare me tema drejtpërdrejtë
të lidhura me veprimtarinë tonë. Këto pjesëmarrje e zgjeruan rrjetin e bashkëpunimit, ku nga
bashkëpunimi rajonal, kaluam në atë ndërkombëtar. Me këtë rast, në takimet OSBE-së me
ekspertë për luftimin e korrupsionit, të mbajtur në Vjenë, prezantuam aktivitetet e ndërmarra
në fushën e luftimit të korrupsionit me fokus të veçantë në punën e bërë më (de)politizimin
e bordeve. Si dhe morëm pjesë në Forumin Ekonomik Botërortë XXVI: “Të bashkuar apo të
ndarë? Evropa në prag të sfidave të së nesërmes” që u mbajt në Poloni, ku Instituti prezantoi
punën e vet dhe theksoi rëndësinë që ka inovacioni në shërbim të të mirës së përgjithshme.
Ndërsa, në takimin e ekspertëve nga rajoni dhe BE me fokus energjinë alternative dhe
modelimin energjetik rajonal të mbajtur në nëntor në Budapest, e prezantuam punën e bërë për
promovimin e Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë (BRE) në Kosovë dhe sfidat e mundësitë
për intervenim.
Përveç bashkëpunimeve rajonale dhe ndërkombëtare, Instituti vazhdon të jetë pjesë e KOSID,
koncorsiumi i organizatave lidere të shoqërisë civile në Kosovë i përbërë prej think-tankve dhe
organizatave të medieve të pavarura, deri tek organizatat të cilat punojnë me komunitete lokale.
Të gjithë organizatat anëtare punojnë drejt zhvillimit të qëndrueshëm të Kosovës. Qëllimi i këtij
koncorsiumi është bashkimi dhe përdorimi i aftësive specifike të çdo organizate për të qenë më
efiçientë në ngritjen e debateve të rëndësishme për të ardhmen e Kosovës. Duke u nisur nga
përvojat dhe sukseset e KOSID-it, INDEP do të marr përsipër prirjen e organizatave kosovare
që të rrjetëzojnë dhe të arrijnë koalicione të tilla edhe ne nivel rajonal.
Ndërkaq, përveç bashkëpunimeve formale, ne kemi vazhduar jo formalisht të jemi pjesë e
zërit të shoqërisë civile kundër korrupsionit dhe fenomeneve të tjera të dëmshme në shoqëri,
ku gjatë këtij viti ne e kemi mbështetur kërkesën e drejtuar ndaj kryeprokurorit, Aleksandër
Lumnezi, për hetime ndaj atyre që keqpërdorin pozitën shtetërore për nepotizëm e rehatime të
militantëve partiake që dolën në shesh përmes skandalit Pronto 2. Po ashtu, e kemi përkrahur
protestën qytetare në Prizren, e cila ka kërkuar dorëheqje dhe përgjegjësi penale për tragjedinë
që ka ndodhur në Prizren gjatë gushtit të këtij viti, kur për shkak të neglizhencës së strukturave
komunale në mirëmbajtjen e objekteve të vjetra në qytet humbi jetën një fëmijë.
Në kuadër të këtij viti, ne kemi publikuar rreth 10 hulumtime, kemi organizuar 7 tryeza, kemi
përmbyllur 3 projekte të mëdha për të vijuar me 3 projekte të reja, kemi filluar 3 bashkëpunime
në nivel rajonal si dhe jemi përfaqësuar në një sërë takimesh dhe panelesh ndërkombëtare.
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Programet e INDEP
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Arritjet në programin e Zhvillimit të
Qëndrueshëm në vitin 2016
Duke qenë se nga themelimi njihemi për publikun si një think tank që e promovon vazhdimisht
zhvillimin e qëndrueshëm si koncept kyç për zhvillimin afatgjatë të vendit, edhe këtë vit
u fokusuam në shtyerjen para të agjendës për zhvillim të qëndrueshëm. Gjatë tërë vitit, e
promovuam efiçiencën e energjisë si mjetin më efektiv dhe të përshtatshëm për reduktimin e
nivelit të konsumimit të energjisë, kështu duke kontribuar në zhvillimin ekonomik.
Përveç bashkëpunimit me institucionet e nivelit
qendror, tanimë që dy vite bashkëpunojmë
edhe me ato të nivelit lokal; komunitetin e OJQve, bizneset e edhe me qytetarët e komunave
të ndryshme. I gjithë ky bashkëpunim është
i përkushtuar drejt koordinimit të veprimeve
drejt përmbushjes së synimeve nacionale
për efiçiencë të energjisë. Ne ishim pjesë e
grupeve punese për Ligjin e Efiçiencës së Energjisë që pritet të kalojë në Qeveri në vitin 2017,
e në të cilin janë përfshirë shumica e rekomandimeve tona. Krahas kësaj, avokuam intensivisht
për themelimin e Fondit të Efiçiencës së Energjisë, i cili tashmë është i buxhetuar në Projekt
Buxhetin për vitin 2017. Ndër tjerash kemi qenë pjesë, me anë të KOSID, e bisedimeve formale
me Bankën Botërore gjatë tetorit ku janë konstatuar një sërë shkeljesh ligjore dhe procedurale
në bisedimet e Qeverisë së Kosovës, Bankës Botërore dhe Contour Global, për ndërtimin e
kapacitetit të ri gjenerues me qymyr “Kosova e Re”.
Sa i përket bashkë punimit me Qeverinë e Kosovës, kemi vazhduar monitorimin dhe
bashkëpunimin me Komisionin për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri
(KZHITI) dhekemi filluar bashkëpunimin me Komisionin për Bujqësi, Mjedis dhe Planifikim
Hapësinor(KBMPH). Së fundi kemi analizuar gjëndjën në fushën e radiacionit dhe mbrojtjes
nga rrezatimi në Kosovë dhe mungesën e kapaciteteve monitoruese në fushën e radiacionit,
mungesën e kontrollit të mbetjeve radioaktive dhe planit të emergjencave radiologjike, etj. Një
analizë e politikave i është dërguar Komisionit për Bujqësi, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor dhe
pritet të veprohet në këtë drejtim.
Ndër tjerash, këtë vit kemi bashkëpunuaredhe me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Socialenë
fushën e aftësimit profesionale, ku rekomandimet tona kanë për të shërbyer si bazë për hartimin
e politikave në këtë sektor nëtë ardhmen.
Gjithashtu, në bashkëpunim me KOSID, kemi bërë evaluimin e gjendjes aktuale në Kosovë
në fushën e zhvillimeve klimatike pas marrëveshjes në Konferencën e Palëve (COP21) në
Paris. Me këtërast u publikua punimi ‘Kah është duke shkuar Kosova pas marrëveshjes në
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Konferencën e Palëve (COP21) në Paris?’ dhe u organiuza tryeza me akterët kyçë dhe palët e
interesit në të cilën u diskutan sfidat dhe mundësitë e Kosovës në këtë drejtim.
Tre muajt e parë të këtij viti shënuan përmbylljen me sukses të projektit “Përkrahje për sektorin
publik dhe privat në ngritjen e kapaciteteve dhe implementimin e masave të Efiçiencës së
Energjisë.” Me anë të këtij projekti, e mbështetëm Kosovën që t’i implementojë masat dhe t’i
arrijë synimet për efiçiencë të energjisë, të cilat janë të parapara në Plani Kombëtar i Veprimit
për Efiçiencë të Energjisë dhe në Komunitetin Energjetik. Tri synimet kryesore që i përmbushëm
ishin:

Vetëdijësimi i bizneseve dhe qytetarëve për implementimin e masave të
Efiçiencë të Energjisë

Mbështetja e sektorit privat në implementimin e masave dhe gjenerimin
e punëve të gjelbërta

Përmirësimi i kapaciteteve njerëzore dhe institucionale në implementimin
e planit të veprimit për efiçiencë të energjisë

Gjatë fazës së parë, ne e përkrahëm sektorin privat duke shpërndarë kështu grante për 48
biznese për investim në masa të ndryshme të efiçiencës së energjisë, përfshirë këtu: ndërrimin
e dyerëve dhe dritareve, izolimin e objekteve, blerjen e pajisjeve eficciente, etj. Ndërkaq,
gjatë fazës së dytë e përkrahëm sektorin publik drejt implementimit të masave të EE-së duke
ofruar trajnime për ngritjen e kapaciteteve të zyratrve komunal përgjegjës për përpilimin dhe
implementimin e politikave në këtë fushë, si dhe vetëdijësimin e bizneseve e institucioneve
joqeveritare për t’i kuptuar dhe implementuar masat e efiçiencës së energjisë të parapara në
kornizën strategjike, ligjore dhe politike. Për këtë qëllim u trajnuan rreth 245 pjesëmarrës.
Pas përmbushjes së suksesshme të dy fazave të para të projektit, gjatë tre muajve të parë të
këtij viti e drejtuam energjinë drejt rritjes së vetëdijësimit të qytetarëve për masat e Efiçiencës së
Energjisë. Përderisa target grupet gjatë dy fazave të para ishin kryesisht bizneset e organizatat
jo qeveritare; e konstatuam si më se të nevojshme që ta zgjerojmë audiencën për t’u treguar se
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sa e rëndësishme është të zbatohen masat e EE-së ngaqë me implementimin e këtyre masave
shkurtohen shpenzimet, ulen faturat e energjisë dhe ndikohet në krijimin e vendeve të reja të
punës.
Fushatën e vetëdijesimit e filluam zyrtarisht në Dhjetor 2015 dhe e zhvilluam në tri periudha:
I. Vetëdijësimii target grupeve të ndryshme për rëndësinë e zbatimit të masave të EE-së
II. Organizimi i Javës së Efiçiencës së Energjisë
III. Konferenca përmbyllëse
Gjatë këtyre muajve, informacionet për dobinë e implementimit të masave të EE-së ishin të
gjithëpranishme në pesë qytete intensivisht. Kemi shpërndarë broshura informuese, kemi
vendos e transmetuam reklama informuese, kemi informuar bizneset e qytetarët drejtpërdrejtë
se sa i dobishëm është përdorimi i EE-së.

Me anë të përdorimit të mjeteve të ndryshme promovuese, ne e bëmë të pranishëm mesazhin
për dobinë e implementimin e masave të EE-së dhe në këtë mënyrë e zgjeruam audiencën
tonë përtej target grupeve të mëparshme.
Në pesë komunat, Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Podujevë dhe Lipjan, ne u shpërndamë rreth
15000 broshura bizneseve dhe qytetarëve edhe gjatë Javës së Efiçiencës së Energjisë dhe
ligjëratave të mbajtura nëpër shkolla. Nëpër broshura vendosëm informacione të thjeshtëzuara
mbi dobinë nga implementimi i masave të Efiçiencës së Energjisë. Në këtë mënyrë, bizneset
dhe qytetarët u informuan se si konkretisht ata mund të përfitojnë nga investimi në EE. Përveç
broshurave, ne kontaktuam drejtpërdrejtë me biznese dhe qytetarë dhe u dhamë informacionet
e nevojshme sa i përket kësaj çështjeje.
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Përveç broshurave dhe kontaktit të drejtpërdrejtë, vendosëm rreth 500 posterë lidhur me
Efiçiencën e Energjisë nëpër qytete në lokacione strategjike që të arrijmë audiencë sa më të
gjerë. Shpërndamë stikera dhe në komunën e Prishtinës, në 27 lokacione, për një muaj rresht
u shfaqën reklamat e EE-së deri në 100 herë në ditë. Kjo fushatë promovuese arriti të sigurojë
audiencë të gjerë pasi mesazhi ynë për EE-në u bë pjesë e përditshmërisë së qytetarëve të
cilëve mund t’ua kapte syri ndonjë reklamë të EE-së gjatë rrugës për në punë etj,.
Ne e zgjeruam fushatën edhe në mediet e shkruara dhe ato audiovizuele. Kështu, qytetarët
mund të informoheshin për EE-në duke lexuar gazetë, duke dëgjuar radio e duke ndjekur
televizion.
Për pothuajse një muaj u transmetuan reklamat për masat e EE-së në televizionet nacionale:
RTK, KTV dhe RTV21 si dhe në televizionin Klan Kosova. Përveç televizioneve, ne e shtrimë
fushatën tonë edhe në radiostacione, ku gjatë të njëjtës periudhë u transmetuan reklamat në
pesë radiostacione. Përveç Radio Dukagjinit, Radio 21, Radio Kosova 1 dhe Radio urban FM,
reklamat tona u transmetuan edhe në radiostacionin lokal Radio Llapi me qëllim të shtrirjes së
fushatës edhe në zona lokale, përveç atyre urbane.
Ndërkaq, ne i përdorëm edhe mediet e shkruara përveç atyre audiovizuele, ku gjatë të njëjtës
periudhë, reklamat për dobinë e implementimit të masave të EE-së u publikuan në katër të
përditshme, të cilat e ruajnë epitetin e gazetave me qarkullim më të madh: Koha Ditore, Kosova
Sot, Zëri dhe Epoka e Re.
Ekipi punues i projektit u ftua për diskutime në emisione televizive dhe një nga televizionet
prodhoi një dokumentar për efiçiencën e energjisë.Emisioni “Ekonomia me Erëzen”, i dedikuar
ekskluzivisht Zhvillimeve të Efiçiencës së Energjisë në vend, u transmetua në njërin nga
televizionet më të famshme nacionale. Ky emision u transmetua qëllimisht gjatë javës së EEsë për ta shënjuar dhe respektuar simbolikisht idenë e kësaj jave.
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Efiçienca e energjisë për të rinjtë
Përveç përdorimit të mjeteve promovuese, gjatë fushatës së vetëdijësimit, ne e zgjeruam
audiencën tek të rinjtë për t’i njohur me Efiçiencën e Energjisë. Për ta arritur këtë qëllim ne
zgjodhëm shkollat me numër më të madh nxënësish në pesë komuna; Prishtinë, Obiliq, Fushë
Kosovë, Podujevë dhe Lipjan, dhe mbajtëm ligjërata se si të përdoret/ruhet energjia. Ligjëratat
u zhvilluan në dy shkolla të mesme të larta, dy të mesme të ulëta dhe një gjimnaz.
Për t’i bërë ligjëratat sa më efikase ne përdorëm projektorë gjatë ligjërimit, shpërndamë broshura
dhe poça efiçientë. Rreth 200 nxënës ishin përfitues direktë të këtyre ligjëratave, ndërkaq rreth
dy mijë prej tyre, përfitues indirektë. Kjo për shkak se përveç ligjëratave me grupe studentësh,
shpërndamë broshura, që përmbanin informacione mbi dobinë e EE-së, në të pesë shkollat.
Kështu, nxënësit u njoftuan me masat e EE-së dhe si brez i ri tani mund të kontribuojë në
shpërndarjen e njohurive dhe nxitjen për përdorimin e EE-së – kjo nisur nga fakti që interesimi
për angazhim aktiv drejt implementimit të masave të EE ishte i lartë.
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Dita e Efiçiencës së Energjisë
Me 5 mars e shënuam Ditën e Efiçiencës së Energjisë. Ky aktivitet u shtri në pesë komuna,
ndërkaq në Prishtinë bashkëpunuam me Komunën e Prishtinës dhe Green School. Edhe gjatë
kësaj dite, shpërndamë informacione rreth masave të Efiçiencës së Energjisë duke vënë stenda
promocionalenë qendrate 5 qyteteve. Me këtë rast, kontaktuam drejtpërdrejtë me qytetarë duke
i informuar për EE-në, u shpërndamë broshura dhe poça elektrikë.
Po ashtu, vizituam rreth njëqind biznese dhe
ua ndërruam poçat elektrikë me ata efiçientë,
në të njëjtën kohë duke u dhënë informacione
bizneseve për dobinë e përdorimit të EE-së. Me
demonstrimin e dobisë që sjell implementimi i
masave të EE-së, i vetëdijësuam ato biznese
duke i nxitur për ta marrë këtë hap. Përveç
poçave efiçientë, u dhamë edhe stikera që
me mbishkrimin e tyre “Ky biznes përdorë
ndriçim efiçient” dhe “Ky biznes përdorë
pajisje efiçiente” demonstronin vullnetin e
bizneseve për investim në masa të EE-së.
Kështu, audienca jonë u zgjerua suksesshëm
pasi target grupet tani përfshijnë përveç
bizneseve, institucioneve (jo)qeveritare edhe
qytetarë të ndryshëm nga pesë komuna
si dhe më e rëndësishmja, arritëm t’ua
transmetonim mesazhin tonë gjeneratave të
reja që konsiston me llojin e audiencës më
premtuese në terma afatgjatë.
14
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Konferenca përmbyllëse e Javës së Energjisë në Zhvillim
Në përmbyllje të Javës së Energjisë në Zhvillim ne e mbajtëm një konferencë për ta shënuar
përmbylljen e Fushatës për Rritjen e Vetëdijësimit, përkatësisht vetë projektit. Në këtë
konferencë kishim qëllim ta analizonim dhe vlerësonim arritjen e përgjithshme të vendit në
fushën e Efiçiencës së Energjisë; sukseset dhe ngecjet në këtë sektor si dhe sfidat që duhet
adresuar.
Rreth 100 pjesëmarrës në këtë konferencë ishin përfituesit direkt dhe indirekt të këtij projekti;
qytetarët, bizneset, figurat eminente nga sektori i energjisë në Kosovë, së bashku me akterët
ndërkombëtarë që janë të përfshirë drejtpërdrejtë në çështjet e energjisë në Kosovë. Përveç
tyre, në konferencë të pranishëm ishin edhe ekspertë nga rajoni (Shqipëria) dhe më gjerë si
nga Austria dhe përfaqësues të tjerë të organizatave ndërkombëtare. Ata treguan përvojat dhe
modelet e rregullimit të kësaj fushe në shtetet e tyre.
Në anën tjetër, përveçse shpërndamë broshura për të pranishmit lidhur me EE-në; në këtë
konferencë ne i shfaqëm sukseset e 48 bizneseve që kishin përfituar grante për implementimin
e masave të EE-së dhe theksuam nevojën për më shumë skema të tilla grantesh që do t’i
ndihmonte sektorit biznesor në investimet që duhen bërë në këtë sektor.
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Inkurajim i bizneseve për përdorimin e masave të EE-së
Siç e përmendëm edhe më lartë, ne u ndamë grante 48 bizneseve nga skema “Efiçienca e
energjisë në zhvillim” gjatë fazës së parë të projektit. Grantet e dhëna u kanë shërbyer këtyre
bizneseve për të investuar në masa të ndryshme të EE-së si p.sh në izolimin e objekteve ku
operojnë, ndërrimin e dyerve dhe dritareve, përdorimin e ndriçimit dhe pajisjeve efiçiente dhe
instalim të paneleve solare. Mbi të gjitha, ky investim është i rëndësishëm sepse tregoi rezultate
konkrete: pas implementimit të masave të Efiçiencës së Energjisë, këto biznese kursyen rreth
30% nga shpenzimet e tyre.
Në përmbyllje të projektit, ne i inkurajuam edhe më tutje këto biznese për implementimin e
masave të EE-së duke u ndarë çertifikata si mirënjohje për suksesin që kanë treguar në këtë
proces.
Përndryshe, nga kjo skemë e granteve kanë përfituar 48 biznese nga 5 komuna, respektivisht
Komuna e Prishtinës, e Fushë Kosovës, e
Obiliqit, e Podujevës dhe e Lipjanit. Shuma
totale e skemës së granteve e destinuar për
këto biznese ishte 99,912.00 EUR.

Bizneset përfituese
kursyen rreth

30%

Skema e granteve ‘Efiçienca e energjisë për
zhvillim’ është mbështetur nga Zyra e Bashkimit
Evropian në Kosovë. Ndërkaq, projekti i cili u
implementua u financua nga Skema e Granteve
të Zhvillimit Rajonal Ekonomik të BE-së.

nga shpenzimet e tyre
pas implementimit të
masave të Efiçiencës së
Energjisë

16

RAPORTI VJETOR 2016

Përgjigja më e mirë ndaj papunësisë është aftësimi profesional
Shkalla e papunësisë në Kosovë ka arritur në 32.9 për qind gjatë vitit 2015 gjë që e bën
papunësinë një ndër shqetësimet kryesore në Kosovë. Ne vazhduam edhe këtë vit të ofrojmë
propozime për politika që duhet të ndiqen për zgjidhjen e këtij problemi. Në bazë të studimit
të kryer nga hulumtuesit tanë, ne rekomanduam aftësimin profesional si përgjigjen më të mirë
ndaj papunësisë. Me qëllim të diskutimit të të gjeturave të studimit, respektivisht ‘Aftësimi
profesional në Kosovë: Specifikat, Marrëdhëniet dhe problemet’, ne organizuam me 4 shkurt
një tryezë në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.

“Rekomandimet e marra nga ky
studim do të shërbejnë si bazë
për hartimin e politikave në të
ardhmen”
Ministri i Punës dhe Mirëqenies
Sociale, Arban Abrashi
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Kjo tryezë mblodhi më shumë se njëqind persona të
interesuar për këtë çështje; një numër i madh i përfaqësuesve
të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, akterë
institucionalë, përfaqësues të shoqërisë civile, studentë dhe
pjesëmarrës të tjerë të interesuar.
Të gjeturat e analizës së kryer nga hulumtuesit tanë treguan
se megjithëse ekziston infrastruktura përcjellëse për
aftësimin profesional, por se vihet re nevoja që veçanarisht
bizneset dhe praktikatët ta kuptojnë më mirë aftësimin
profesional në Kosovë. Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies
Sociale iu dhanë rekomandimet e dala lidhur me masat që
duhet të ndërmirren për të bërë progres në këtë drejtim e të
cilat përfshijnë: të bëhet akreditimi i profileve të Qendrave
të Aftësimit Profesional, të bëhet informimi përmes një
strategjie marketingu, të ndahet buxheti në mënyrë më
të drejtë dhe të ketë një sistem fleksibil të përditësimit të
profileve.
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Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, z. Arban
Abrashi, po ashtu u pajtua se aftësimi profesional
është përgjigja më e mirë ndaj problemit të
papunësisë sepse ata si ministri në baza ditore
marrin kërkesa nga bizneset për forcë punëtore të
kualifikuar dhe nuk janë në gjendje t’u ofrojnë këta
punëtorë. Ai gjithashtu potencoi nevojën për më
shumë bashkëpunim ndër-institucional në mes të
Ministrive dhe për domosdoshmërinë e ekzistimit
të një sistemi fleksibil që i përgjigjet më shpejtë
nevojave të tregut dhe të bizneseve.

Të gjeturat e analizës
Megjithëse ekziston infrastruktura
përcjellëse
për
aftësimin
profesional, por se vihet re
nevoja që veçanarisht bizneset
dhe praktikatët ta kuptojnë më
mirë aftësimin profesional në
Kosovë. Ministrisë së Punës
dhe Mirëqenies Sociale iu dhanë
rekomandimet e dala lidhur me
masat që duhet të ndërmirren për
të bërë progres në këtë drejtim
e të cilat përfshijnë: të bëhet
akreditimi i profileve të Qendrave
të Aftësimit Profesional, të bëhet
informimi përmes një strategjie
marketingu, të ndahet buxheti në
mënyrë më të drejtë dhe të ketë
një sistem fleksibil të përditësimit
të profileve.

Ndërkaq, znj. Louise Taylor, zëvendës-ambasadore
e Britanisë së Madhe në Kosovë, theksoi rëndësinë
që ka aftësimi profesional në adresimin e problemit
të papunësisë dhe problemit të fuqisë punëtore të
pakualifikuar. Tryeza u organizua si pjesë e projektit
“Promovimi i aftësimit profesional si mjet efektiv për të
luftuar papunësinë në Kosovë përmes përmirësimit
të bashkëpunimit ndër-institucional”, i financuar nga
Ambasada Britanike në Kosovë.

Brenda 9 muajve të këtij viti, në
trajnimet që ofrojnë qendrat për
aftësime profesionale kanë marrë
pjesë 5 mijë e 180 persojna nga
3000 sa ka qenë numri vitin e
kaluar. Përkundër progresit të
dukshëm; me rekomandimet tona
synonym që numri i të aftësuarve
profesionalë të arrijë deri në 10
mijë.
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INDEP dhe KOSID
shënojnë Ditën e
Tokës në Kosovë
Në dhjetor të vitit 2015,
Samiti i organizuar nga
Konferenca e Kombeve
të Bashkuara për
Ndryshime Klimatike në
Paris, vendosi si synim
të përbashkët
për zbutjen e efekteve të ndryshimeve klimatike dhe
kontrollimin e ngrohjes globale duke e mbajtur rritjen
e temperaturës nën 2 °C.
Me këtë rast, e pamë të nevojshme ta konstatojmë
progresin e Kosovës si në aspektin ligjor ashtu
edhe në implementim, përballë iniciativave globale
të ndërmarrjes së masave për ta zbutur ndikimin e
ndryshimeve klimatike.
N ë këtë linjë, organizuam tryezë në bashkëpunim
me KOSID, në Ditën e Tokës me 22 prill, për
ta vlerësuar se ku qëndron vendi ynë krahas
objektivave të Konferencës së Parisit COP21. Në
tryezën me temë “Kosova, ndryshimet klimatike,
dhe objektivat e Konferencës së Parisit COP21”,
ku ishin të pranishëm zyrtarë publikë, përfaqësues
të organizatave ndërkombëtare dhe lokale,
përfaqësues të biznesit dhe studentëve, u prezantua
analiza ‘Kah është duke shkuar Kosova pas
marrëveshjes në Konferencën e Palëve (COP21) në
Paris.”Ilir Morina, Kryeshef i Agjencisë per Mbrojtjen
e Mjedisit, i pranishëm në tryezë, e konfirmoi faktin
që përkushtimi i insituticioneve të vendit drejt
implementimit të objektivave dhe caqeve të parapara
Pse është e rëndësishme?
Sipas të dhënave të Insitutit Hidrometerologjik
te Kosovës të cilat mbledhen prej vitit 1960,
temperatura mesatare në Kosovë është ngritur në
1.4, e cila përkon me mesataren 1.5 në botë. Për
më tepër, në Kosovë emitohen mesatarisht 9.5
milion ton CO2 për vit.
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Të gjeturat e analizës
Pavarësisht pranisë së një baze
relativisht të fuqishme ligjore,
ekzistojnë vështirësi që e pengojnë
materializimin adekuat të ligjeve
dhe strategjive. Hulumtimi vë në
pah barrierat drejt materializimit
adekuat të Strategjisë Kornizë për
Ndryshime Klimatike (SKNK). Në
këtë linjë, ky punim rekomandon
një sërë veprimesh që duhet t’i
ndërmarrë vendi për t’i përshtatur
synimet kombëtare me ato
ndërkombëtare.
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në fushën e ndryshimeve klimatke është i mangët.

INDEP promovoi zhvillimin e qëndrueshëm dhe masat e efiçiencës së energjisë
në Ditën e Edukimit dhe Punësimit të Gjelbër
Më 17 Qershor u organizua panairi “Dita e punësimit dhe edukimit të gjelbër” nga OJQ Go
Green dhe Fondacioni Konrad Adenauer, ku morën pjesë organizata dhe biznese të shumta që
janë të orientuara drejt promovimit dhe avancimit të zhvillimit të qëndrueshëm.
Ne morëm pjesë në këtë panair ku e promovuam rëndësinë e zhvillimit të qëndrueshëm.
Në këndin e Institutit tonë kishim punime, materiale audio-vizuele dhe raportet që shfaqnin
aktivitetet që ne i kemi ndërmarrë për ta promovuar efiçiencën e energjisë dhe zhvillimin e
qëndrueshëm.
Ky panair na dha mundësi të mirë që të kemi kontakt të drejtpërdrejtë me qytetarë që t’i njoftojmë
me masat për zbatimin e efiçiencës së energjisë dhe në të njëjtën kohë që t’ua përcjellim
organizatave dhe bizneseve përvojën që e kemi fituar nga angazhimi ynw drejt promovimit dhe
avancimit të zhvillimit të qëndrueshëm.
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Treguesit e Zhvillimit të Qëndrueshëm për herë të parë në Kosovë
Gjatë këtij viti ne publikuam për herë të parë Treguesit e Zhvillimit të Qëndrueshëm në Kosovë
(TZHQ) për ta promovuar zhvillimin e qëndrueshëm në të gjitha nivelet e politikëbërjes. Përmes
këtyre treguesve mund të shihen trendet, sfidat dhe mundësitë në shtyllën ekonomike, sociale
dhe mjedisore që konsistojnë në tri shtyllat kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm në vend.
Duke i identifikuar dhe rreshtuar këta indikatorë, ne kemi një pasqyrë të qartë të gjendjes
në nivel shtetëror të çështjeve kyçe në kuadër të këtyre tre sektorëve. Këta tregues do të
shërbejnë për të gjitha palët e interesuara dhe ato të përfshira në proceset e politikbërjes; për
institucionet, OJQ-të e studentët. Kështu, duke pasur parasysh këta Tregues, secili mund ta
shohë se ku qëndrojmë në një sektor dhe ku kërkohet intervenim i menjëhershëm.
Kjo databazë e TZHQ-ve përmban më shumë se

			

150

tregues

21

19

tema
kryesore

47

nën-tema
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INDEP - lider në promovimin e bashkëpunimit në mes të akademisë
dhe shoqërisë civile në Kosovë
Vitin e përmbyllëm me mbajtjen e tryezës diskutuese për sfidat e prodhuesve vendorë në
Kosovë karshi produkteve të importuara nga vendet tjera. Kjo çështje është bërë akoma
më e rëndësishme pas nënshkrimit të marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA) në mes
të Bashkimit Europian dhe Kosovës. Ndonëse kjo marrëveshje u pa si një shansë e mirë e
prodhuesve vendorë për hyrjen në tregun e madh evropian, sfida mbetet në (mos)përgaditjen
e duhur të këtij sektori kundrejt standardeve evropiane. Andaj, me anë prezantimit të hulumtimit
që realizuam me qytetarë - Konsumimi i produkteve vendore në Kosovë- një pasqyrim i opinionit
publik- ne dhamë një pasqyrim të asaj që ata mendojnë për produktet vendore; në luan rol më
shumë kualiteti apo çmimi i produkteve vendore në përzgjedhjen e tyre, sa janë të informuar
lidhur me to, cilat janë produktet vendore që konsumohen më shumë dhe sa përputhet kjo me
ofertën që ekziston në treg, etj. Ky hulumtim do t’i shërbejë jo vetëm kompanive vendore, por
edhe institucioneve vendimmarrëse për t’i hartuar politikat e tyre mbështetëse ndaj nevojave
të prodhuesve vendorë në përmirësimin e kualitetit të produkteve e po ashtu edhe gjetjen e
mënyrave efektive për të depërtuar tek konsumatori vendor dhe për ta përballuar konkurrencën
nga produktet e importuara.
Panelistë në këtë tryezë ishin Visar Kelmendi, Kryetar i Klubit të prodhuesve vendorë në Kosovë;
Burim Ejupi, drejtor ekzekutiv i INDEP, Alejtin Berisha, drejtor ekzekutiv i Kolegjit “Universum”
dhe autorja e hulumtimit, Learta Hollaj. Të pranishëm ishin edhe studentë e ligjërues. Diskutuesit
apeluan për mbështetje konkrete nga institucionet qeveritare për sektorin privat në mënyrë që
t’i bëjë ballë konkurrencës nga produktet e importuara e që në të njëjtën kohë t’i ndihmojë
vetë zhvillimit ekonomik në Kosovë përmes politikave mbështetëse për këtë sektor - e parë si
lokomotiva e zhvillimit ekonomik të një vendi.
Përndryshe, ky hulumtim u realizua përmes anketimit të qytetarëve në shtatë zona rajonale
nga studentët e kolegjit “Universum” përmes projektit të bashkëpunimit mes Institutit tonë dhe
këtij kolegji. Përmes realizimit të këtij hulumtimi në terren, studentët kishin mundësi t’i vinin
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në praktikë të gjitha shkathtësitë që ua kishin mësuar hulumtuesit tanë në ligjërim, si pjesë e
programit të shkembimit të njohurive dhe eksperiencave në mes të dy institucioneve.Tryeza
është financuar nga Think Tank Fund dhe Open Society Foundations.

Të gjeturat e hulumtimit
“Konsumimi i produkteve vendore në Kosovë”
Sipas të gjeturave të hulumtimit del se 94% të të anketuarve janë
deklaruar se konsumojnë produkte vendore; por vetëm 7.3% e tyre
janë deklaruar që pjesëmarrja e produkteve vendore në shporten e
produkteve të konsumuar në baza mujore është mbi 70%. Ndërkaq,
sipas kritereve përzgjedhëse të konsumimit të produkteve nga qytetarët,
del se rol primar ka cilësia (71%), çmimi (46%), pastaj ekspozimi në
rafte, marketing, etj.
Ndërkaq, ndonëse 94% të tyre kanë deklaruar se konsumojnë
produkte vendore, 56% prej tyre mendojnë se konsumatorët nuk janë
të informuar sa duhet lidhur me produktet vendore. Përfundimisht, doli
se marketingu luan rol shumë të madh në përcaktimin e konsumimit të
produkteve vendore për shkak se produktet me marketingun më aktiv,
ishin ato që u përmendën më shumë prej të anketuarve.Ndonëse nga
vetë të anketuarit nuk është identifikuar si faktor kyç.
Përmes këtij hulumtimi, INDEP ofroi rekomandime kyçe që do
t’i ndihmonin edhe prodhuesit vendorë në qasjen e tyre ndaj
konsumatorëve, edhe institucioneve qeveritare në hartimin e politikave
mbështetëse për sektorin privat.
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Arritjet në Programin Qeverisja Demokratike për vitin 2016
Me punën e vazhdueshme edhe gjatë këtij viti e ruajtëm reputacionin si një prej organizatave
gjithnjë të gatshme për promovimin e qeverisjes demokratike.
Si vazhdimësi e punës sonë në bashkëpunim me institutin GAP dhe GLPS lidhur me mbrojtjen
e Ligjit Nr. 03/L-038 për Ndërmarrjet Publike dhe depolitizimin e tyre; të gjeturat mbi politizimin
e bordeve të ndërmarrjeve publike morën reagime nga akterë ndërkombëtarë që theksuan
nevojën për depolitizim të këtyre bordeve. Këto të gjetura u përfshinë në Raportin e Progresit
2016 nga Komisioni Europian (KE), i cili u publikua në nëntor, ku theksohet se emërtimet e
Bordeve në ndërmarrjet publike janë ende objekt i ndikimit politik, gjë që sipas KE-së e dëmton
funksionimin e pavarur dhe menaxhimin efikas të tyre. Një ndër hapat që është ndërmarrë nga
ana e Qeverisë mbi këtë çështje është nënshkrimi i Memorandumit me Ambasadën Britanike
në Kosovë për të siguruar mbështetje të jashtme edhe të pavarur në emërimin e pozitave të
mbetura në borde. Në të njëjtën kohë, me anë të rekomandimeve tona dhe të partnerëve tanë,
në Planin Strategjik të Kuvendit 2015-2020 është shtuar dispozita që zyrtari ndërlidhës për
agjenci të pavarura të bëhet njësi e veçantë në kuadër të agjencisë.
Ne bashkëpunuam ngushtë edhe këtë vit me Komisionet Parlamentare duke qenë pjesë e
grupeve punuese në hartimin e ligjeve, ku dhamë rekomandimet tona. Vlen të përmendet
pjesëmarrja në grupet punuese për Ligjin e Punës dhe atë të Skemave Pensionale. Në të
njëjtën kohë, Ligji i ri për Efiçiencën e Energjisë, në të cilin përfshihen rekomandimet tona, pritet
të kalojë në Qeveri gjatë vitit 2017. Viti 2016 ishte vit i miratimit dhe hyrjes në fuqi të Ligjit për
Performancën Energjetike në Ndërtesa shpallur me dekret të Presidentit më 5 dhjetor 2016.
INDEP ka qenë pjesë e hartimit të këtij ligji dhe puna në këtë drejtim është pjesë e përpjekjeve
tona për ta promovuar efiçiencën e energjisë në nivel të politikave publike.
Ndërkaq, që nga 1 shtatori 2016, kemi filluar ta implementojmë grantin institucional të Fondacionit
Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Projekti “Promovimi dhe inkurajimi i bashkëpunimit në mes
të hisedarëve si mjet për instalimin e praktikës demokratike në vendimmarrje” implementohet
në kuadër të programit të INDEP për Qeverisje Demokratike dhe synon rritjen e kapaciteteve të
Institutit në fushën e hulumtimit dhe ofrimit të zgjidhjeve për politika publike bazuar në hulumtim
Monitorojmë dhe mbështesim:
Komisionin parlamentar për
Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë,
Tregti dhe Industri
Komisionin për Bujqësi, Pylltari,
Mjedis dhe Planifikim Hapësinor

Me këtë grant, ne po i zgjerojmë aktivitetet në Kuvend
edhe për 2 vite. Do të realizohen analiza të nismave
ligjore, mbështetje të nismave për monitorim të zbatimit
të ligjeve, promovime dhe mbështetje të dëgjimeve
publike, analiza të raporteve vjetore të agjencive të
pavarura, punime hulumtuese në lidhje me agjencitë e
pavarura, punëtori me stafin administrativ të Kuvendit,
takime të rregullta me partnerët, tryeza diskutimi për ligje
para miratimit të tyre në lexim të parë, trajnime të stafit
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në fushën e qeverisjes demokratike, etj. Shembulli i analizimit të raportit vjetor të Zyrës së
Rregullatorit për Energji për vitin 2016 ishte shembulli më i mirë i kombinimit të përpjekjeve në
Kuvend me aktivitete tona në fushën e zhvillimit të qendrueshëm. Ne identifikuam edhe njëherë
problemet që kanë qenë në funksionalizimin e Rregullatorit dhe arritëm që një pjesë të tyre ta
adresojmë në pakon e legjislacionit për energji që erdhi po këtë vit.
Që nga viti 2012 e kemi monitoruar dhe mbështetur
punën e Komisionit parlamentar për Zhvillim Ekonomik,
Infrastrukturë, Tregti dhe Industri. Me këtë projekt, që
nga 1 shtatori, Instituti monitoron dhe mbështetë edhe
punën e Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Mjedis dhe
Planifikim Hapësinor. Puna jonë në këto dy komisione
është e rëndësishme jo vetëm për programin e qeverisjes
demokratike dhe promovimit të parimeve të qeverisjes së
mirë por edhe për përcjelljen e legjislacionit në programin
e zhvillimit të qëndrueshëm.
Si pjesë e këtij projekti, kemi monitoruar 14 mbledhje
të Komisionit për Zhvillim Ekonomik Infrastrukturë,
Tregti dhe Industri dhe 9 mbledhje të Komisionit për
Bujqësi, Pylltari, Mjedis e Planifikim Hapësinor. Si pjesë
e implementimit të këtij granti, Instituti ka paraqitur për
të dy komisionet analizën “Raporti i Komisionit Evropian
dhe obligimet që komisioni parlamentar duhet të i adresojë në planin e punës për vitin 2017”.
Me anë të kësaj analize janë identifikuar fushat prioritare për secilin komision bazuar nëtë
gjeturat e raportit të Komisionit Evropian për Kosovën publikuar në fillim të nëntorit 2016.
Ne gjithashtu kemi analizuar projektligjin për Tregun e Naftës dhe të njëjtin ia kemi dorëzuar
deputetëve të Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri. Gjithashtu,
është analizuar gjendja në fushën e radiacionit dhe mbrojtjes nga rrezatimi në Kosovë dhe
mungesa e kapaciteteve monitoruese në fushën e radiacionit, mungesa e kontrollit të mbetjeve
radioaktive dhe planit të emergjencave radiologjike, etj. Një analizë e politikave i është dërguar
Komisionit për Bujqësi, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor dhe pritet që se shpejti të veprohet
në këtë drejtim.
Kemi zhvilluar takime të rregullta me partnerë të projektit dhe me palë të tjera në Kuvend.
Kemi qenë pjesë e grupit të punës për Planin Strategjik të Kuvendit 2015-2020. Në dhjetor, si
pjesë e këtij plani është paraparë që zyrtari ndërlidhës për agjenci të pavarura të bëhet njësi e
veçantë në kuadër të agjencisë si rezultatet i rekomandimeve të ofruara nga INDEP.
Në shtator, si pjesë e Forumit për Transparencë Parlamentare, ne ishim ndër organizatorët e
shënimit të Ditës së Demokracisë të organizuar nga ana e Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Morëm pjesë në panairin e organizatave të shoqërisë civile i cili u mbajt më 15 shtator. Në
stendën tonë prezantuam punime nga programi për zhvillim të qëndrueshëm si Indikatorët
e Zhvillimit të Qëndrueshëm, pastaj broshurat për promovim të Efiçiencës së Energjisë, si
dhe punimet që promovojnë liberalizimin e tregut të energjisë elektrike, krijimin e fondit për
efiçiencë të energjisë, etj. Edhe në fushën e qeverisjes demokratike u shpërndanë disa punime
si punimi: “Papunësia në Kosovë: 3 masa për mbi 20.000 vende pune”, punimi “Taksat e
Dedikuara në Kosovë - çka po marrim në këmbim të pagesës”, etj.
25
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Bashkëpunuam me komunitetin e biznesit për të vlerësuar impaktin e MSA-së
Në tryezën e organizuar me 5 shkurt, së bashku me Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare, ku
morën pjesë përfaqësues të Qeverisë, Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, përfaqësues të
bizneseve, doganës, shoqërisë civile dhe pjesëmarrës të tjerë të interesuar, ne u fokusuam në
vlerësimin e nivelit të përgatitjes së Kosovës drejt realizimit të objektivave të parapara në MSA
dhe çfarë efekte do të ketë nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje.
Nënshkrimi i MSA-së, në tryezën e organizuar, u pa si një mundësi për bizneset kosovare të
jenë pjesë e një tregu evropian të konsumatorëve dhe që do të shërbejë në rritjen e eksportit
të produkteve të Kosovës. MSA u vlerësua si marrëveshja e parë kontraktuale mes BE-së
dhe Kosovës që kërkonte reforma thelbësore nga ana e Kosovës. Ndërkaq, nga Instituti ynë u
pa e rëndësishme ndërmarrja e hapave të menjëhershëm të Qeverisë për funksionalizimin e
Autoritetit të Konkurrencës, i cili do ta mbronte konkurrencën në treg. Po ashtu, u diskutua roli
që Agjencia për Standardizim duhet të ketë në përgatitjen e bizneseve që të jenë konkurrente
në tregun evropian duke ngritur cilësinë e produkteve dhe pajtueshmërinë me standardet
evropiane të cilësisë.
Kjo tryezë u financua nga Open Society Insitute përmes Think Tank Fund.
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Çka u tha?

Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, znj. Hykmete Bajrami
“Nënshkrimi i marrëveshjes është një mundësi për bizneset kosovare që të
jenë pjesë e një tregu evropian të konsumatorëve dhe që të rritet eksporti i
produkteve të Kosovës. Megjithatë, është e pakuptimtë që tregu për biznese
të hapet, ndërkohë që për njerëz të jetë ende i mbyllur andaj shpresoj që me
hyrjen në fuqi të kësaj marrëveshje në qershor, të kemi edhe liberalizimin e
vizave.”

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, z. Christof Stock
“Marrëveshja e Stabilizim Asociimit është marrëveshja e parë kontraktuale
në mes të BE-së dhe Kosovës. Agjenda e zgjerimit nga ana e BE-së duhet
të përcillet me agjendë të reformave nga ana e Kosovës. Institucionet mund
të luajnë në zgjerimin e efekteve pozitive të MSA-së.”

Drejtori Ekzekutiv i INDEP, z. Burim Ejupi
“Kemi një institucion që e mbron konkurrencën në treg i cili që nga viti 2013
është jofunksional për shkak të mosveprimit të Qeverisë dhe i bëj thirrje
Qeverisë që të plotësojë bordin e Autoritetit me emra profesional e jo politik
siç është bërë praktikë tashmë. Agjencia për Standardizim duhet t’i përgatis
bizneset që të jenë konkurrente në tregun evropian duke ngritur cilësinë e
produkteve dhe pajtueshmërinë me standardet evropiane të cilësisë.”
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INDEP angazhohet në vlerësimin e punës së
agjencive të pavarura në Kosovë
Të gjeturat e analizës
Funksionalizimi
i
punës
së agjencive të pavarura:
mundësitë për fuzionim, rritje
të mbikëqyrjes dhe balancim të
pavarësisë dhe llogaridhënies
Praktika
e
tanishme
e
funksionimit të agjencive të
pavarura sugjeron që patjetër
duhet ndryshuar tërësisht
baza ligjore që rregullon
agjencitë e pavarura, përmes
një Ligji për Ndryshimin
dhe Plotësimin e Ligjeve
që Themelojnë Agjencitë e
Pavarura. Kjo bazë ligjore do
të mundësonte krijimin e një
mekanizmi të mbikëqyrjes
parlamentare që do të fillonte
me adresimin e çështjes së
zgjedhjes së anëtarëve të
bordit. Zgjedhja e anëtarëve të
bordit do të bëhej nga Kuvendi
i Republikës së Kosovës.
Kjo jo vetëm që do largonte
varshmërinë e funksionalizimit
nga Qeveria e Kosovës, por
do të rriste llogaridhënien dhe
transparencën e Kuvendit ndaj
agjencive të cilat i zgjedhë
vetë.

Në muajin mars, INDEP organizioi tryezë për të diskutuar
lidhur me funksionalizimin e punës së agjencive të pavarura,
sfidat dhe rruga përpara. Në tryezë morën pjesë deputetë të
Kuvendit, përfaqësues të Ambasadës Britanike në Prishtinë
dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, ku
Instituti ynë që nga viti 2012 kur nisi edhe bashkëpunimi me
Komisionin parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë,
Tregti dhe Industri, ka qenë vazhdimisht i fokusuar në krijimin
e mekanizmave mbikëqyrës të Kuvendit ndaj agjencive
të pavarura. Si rrjedhojë e punës sonë, forma e raportimit
të agjencive të pavarura në Kuvend është standardizuar
duke e cilësuar këtë hap si një fitore të transparencës dhe
llogaridhënies.
Nga të pranishmit u vlerësua se rregullimi aktual i funksionimit
të agjencive të pavarura nuk siguron funksionalitet,
llogaridhënie dhe pavarësi. Po ashtu, në këtë tryezë,
prezantuam analizën: “Funksionalizimi i punës së agjencive
të pavarura: mundësitë për fuzionim, rritje të mbikëqyrjes
dhe balancim të pavarësisë dhe llogaridhënies”.
Në tryezë morën pjesë edhe përfaqësues të organizatave
të shoqërisë civile që përcjellin punën e Kuvendit dhe të
agjencive të pavarura. Ata mirëpriten rekomandimet dhe
theksuan rëndësinë që ka puna jonë si institut në këtë fushë,
duke shprehur gatishmërinë për një përkrahje nga ana e tyre
ende më aktive në këtë drejtim.
Tryeza ishte pjesë e projektit për mbështetje të punës së
Komisionit parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë,
Tregti dhe Industri mbështetur nga Ambasada Britanike në
Prishtinë.
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Të gjeturat e analizës
“Taksat e dedikuara në Kosovë
- çka po marrim në këmbim të
pagesës”
Sistemi i tanishëm i menaxhimit
të financave publike është i
centralizuar dhe nuk i përgjigjet
nevojës reale dhe shpenzimeve
reale. Më tutje, baza ligjore
duhet të sigurojë që qëllimet
e mbledhjes së një takse të
dedikuar dhe shpenzimet të
përputhen. Në këtë mënyrë
do të respektoheshin parimet
e mbledhjes së taksave të
dedikuara, do të mbrohej
qytetari dhe do të siguroheshin
burime të qëndrueshme dhe
të besueshme të financimit
të projekteve dhe fondeve në
pajtim me prioritetet qeveritare
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INDEP shqyrton problematikën e taksave të
dedikuara në Kosovë
Të udhëhequr nga misioni ynë për ta avancuar zhvillimin e
qëndrueshëm dhe qeverisjen demokratike në vend përmes
sigurimit të transparencës dhe llogaridhënies në menaxhimin
e financave publike, në muajin prill, në një konferencë për
media në bashkëpunim me Friedrich Ebert Stiftung (FES),
e prezantuam analizën e politikave “Taksat e dedikuara në
Kosovë - çka po marrim në këmbim të pagesës”
Përmes analizës i shqyrtuam taksat e dedikuara në Kosovë
duke u fokusuar në trajtimin që institucionet e Kosovës
i bëjnë të hyrave që në qëllimin e tyre janë të dedikuara.
Theksi u vu tek natyra e mbledhjes së të hyrave në buxhetin
e Kosovës. Një problematikë bazë që kjo analizë e adresoi
ishte mbledhja e taksave për qëllime të dedikuara dhe më
pas rishpërndarja e tyre për qëllime të tjera. Si shembull u
përmenden rasti i taksës ekologjike dhe taksës rrugore ku të
njëjtat mblidhen për një qëllim të caktuar dhe nuk alokohen
për të njëjtin qëllim. Sipas analizës, kjo praktikë, shkelë
parimin e ekuivalentit në caktimin e taksave dhe tatimeve
publike dhe dëmton qytetarët e Kosovës.
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Qytetarëve të Kosovës iu mundësua ta përcjellin
mbarëvajtjen e investimeve kapitale në kohë reale
Me 28 shtator e lansuam platformën elektronike www.investometri.com, përmes së cilës
qytetarët mund ta përcjellin zhvillimin e investimeve kapitale në komunat: Prishtinë, Fushë
Kosovë, Obiliq dhe Drenas. Përmes kësaj platforme, ne ua mundësuam qytetarëve që të
kenë qasje dhe të informohen lidhur me investimet kapitale në lagjet, fshatrat e qytetet e tyre,
rrjedhimisht ta shfrytëzojnë këtë mjet informimi për t’i monitoruar proceset e implementimit të
investimeve kapitale. Kështu, qytetarët mund të bëhen pjesë e vendimmarrjes në vendet ku
jetojnë.
Përmes treguesve vizuelë dhe atyre grafikë,
qytetarët e këtyre komunave munden që me
anë të një kliku në hartë, të informohen se ku
po ndodhin investimet kapitale, sa është vlera
e tyre, sa është kohëzgjatja e tyre dhe nëse
janë kryer në kohë apo jo. Qasja dhe përdorimi
i lehtë i kësaj platforme u mundëson qytetarëve
ta shfrytëzojnë këtë instrument pa procedura të
gjata e të mundimshme.
Jemi
përkushtuar
drejt
realizimitë
të
këtij projekti për shkak se në procesin e
politikëbërjes, krahas rëndësisë së planifikimit
të mirë dhe implementimit, nevoja e
monitorimit dhe evaluimit të politikave është
e pazëvendësueshme. Përveç që ekzistojnë
probleme të dukshme në ndarjen e buxhetit
bazuar në nevojat e qytetarëve, një tjetër sferë
ku implementimi i politikave çalon është edhe
informimi i qytetarëve për projektet që zhvillohen
në komunat e tyre. Me anë të informimit të
qytetarëve, transparenca e shpenzimit të
parasë publike rritet dhe njëkohësisht edhe
llogaridhënia e institucioneve qeverisëse.
Ndërkaq, Prishtina, Obliqi, Fushë Kosova
dhe Obiliqi u përzgjodhën për shkak se secila
nga këto qeveriset nga një parti e ndryshme.
Kështu, kjo mund të shërbejë edhe si një lloj
pasqyrë krahasimore për të matur efikasitetin
të secilës parti në qeverisje lokale. Në vazhdim,
ne synojmë ta shtrijmë këtë projekt edhe në
komuna tjera.
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Objektivat kryesore të
INVESTOMETRI-t:
Të ofrojë një hapësirë të qasshme
nga publiku për t’u informuar
rreth buxhetit, me theks të
veçantë shpenzimeve kapitale,
duke siguruar një mekanizëm të
përcjelljes që ofron informata të
vazhdueshme për progresin e
projekteve të ndryshme kapitale
në regjione të caktuara.
Të ngushtojë hendekun në mes
të vendimmarrjes politike dhe
qytetarëve në komunat e zgjedhura
duke
siguruar
transparencë,
llogaridhënie dhe informim më
të madh të qytetarëve rreth
projekteve kapitale në komunën e
tyre.
Të sigurojë një mundësi të
involvimit direkt të qytetarëve në
zhvillime strategjike në komunat e
caktuara.
T’i ofrojë komunave një mundësi
për të promovuar më shumë
punën e tyre tek qytetarët duke i
informuar ata rreth projekteve të
kaluara, aktuale dhe të ardhshme.
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Platformën e lansuam në prani të përfaqësuesve
të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal,
përfaqësuesve të komunave partnere dhe
organizatave të shoqërisë civile.

Pas lansimit të platformës, zhvilluam takime me
qytetarë në Drenas e Obiliq për t’i diskutuar me ta
investimet kapitale dhe mundësinë që qytetarët
e gëzojnë për t’u informuar më shumë rreth tyre.
Për këtë arsye, ne ua prezantuam platformën,
respektivisht projektin Investometri. Përmes
broshurave dhe buletinëve ne i informuam
qytetarët për projektet kapitale për vitin 2016
të parapara për këto dy komuna. I inkurajuam
qytetarët që ta përdorin të drejtën e tyre për
informim mbi këtë çështje që rrjedhimisht do t’u
mundësonte të marrin pjesë në vendimmarrje
në komunat ku jetojnë.
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Kontribuam duke ndarë suksesin tonë në Panairin për Ditën e
Demokracisë
Më 15 shtator u mbajt panairi i organizuar nga Forumi për Transparencë Parlamentare i
Kuvendit të Kosovës për nder të Ditës së Demokracisë. Ne morëm pjesë në këtë panair ku
promovuam programet tona të Qeverisjes Demokratike dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm. U
shpërndamë qytetarëve të interesuar broshura, buletine dhe analizat tona si “Papunësia në
Kosovë: 3 masa për mbi 20.000 vende pune”, punimi “Taksat e Dedikuara në Kosovë - çka po
marrim në këmbim të pagesës” etj.
Motoja e sivjetme e organizimit ishte: “Demokracia 2030”. Ky eshte ishte rast i mirë për të pasur
kontakt të drejtpërdrejtë me qytetarë dhe për t’i ndarë përvojat tona edhe me institutet e tjera
drejt rrugës së përbashkët.
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Arritjet në Programin Bashkëpunim rajonal për vitin 2016

Në fushën e bashkëpunimit rajonal, kemi vazhduar edhe këtë vit ta japim mbështetjen tonë në
shtyerjen përpara të synimeve të përbashkëta në fushën e energjisë, qeverisjes demokratike
dhe integrimit Euro-Atlantik. Përderisa i kemi përforcuar bashkëpunimet ekzistuese, kanë nisur
bashkëpunime të reja me partnerë të tjerë në nivele të ndryshme.
Prej ngjarjeve më të rëndësishme këtë vit në kuadër të këtij programi është pjesëmarrja e
Institutit në tri panele ndërkombëtare, gjë që shënon sukses konkret pasi nga niveli simbolik
pjesëmarrës nëpër ngjarje ndërkombëtare kemi kaluar në nivel përfshirjeje direkte, respektivisht
duke qenë të ftuar në cilësinë e panelistëve nëpër organizime të rëndësishme të akterëve
kyçë ndërkombëtarë. Kjo përveçse është mundësi e mirë për bashkëpunim drejt synimeve
të përbashkëta, shfaqë suksesin e punës sonë të vazhdueshme për avokimin e politikave që
ndikojnë në zhvillimin ekonomik, social e politik të vendeve në terma afatgjatë.
Së pari, morëm pjesë në takimet e OSBE-së me grupin e ekspertëve të Ballkanit Perëndimor
për luftimin e korrupsionit, ku ishin të ftuar 60 ekspertë të këtij rajoni. Në cilësinë e panelistit për
temën “Personat e ekspozuar politikisht dhe luftimi i korrupsionit”, drejtori ekzekutiv i Institutit,
z. Burim Ejupi tregoi për sfidat në luftimin e korrupsionit në Kosovë dhe për rolin e organizatave
të shoqërisë civile dhe INDEP-it në shtytjen e institucioneve që të veprojnë. Po ashtu, ai ndau
përvojën tonë në luftimin e politizimit të bordeve të ndërmarrjeve publike.
Paneli tjetër në të cilin morëm pjesë si panelistë ishte gjatë Forumi të XXVI Ekonomik Botëror
që u mbajt në Poloni dhe pati temë bosht “Të bashkuar apo të ndarë? Evropa në prag të
sfidave të së nesërmes”. Ne e përfaqësuam Kosovën si panelistë në panelin “Inovacioni si
çelës për zhvillimin intelegjent të qyteteve dhe rajoneve”, ku u diskutua për idetë inovative
që ua lehtësojnë njerëzve jetën e përditshme; gjë që ndihmon në sjelljen e banorëve dhe
investuesve të rinj.
Ndërkaq, morëm pjesë në cilësinë e panelistit edhe në punëtorinë e planifikuesve të energjisë
alternative dhe ekspertëve të modelimit energjetik në Budapest. Ne i prezantuam skenaret
alternative për energjinë në Kosovë, me fokus në promovimin e qëndrueshmërisë energjetike
që kundërshton një të ardhme të varur pothuaj tërësisht në linjit.
E rëndësishme të përmendet për këtë vit është edhe përfshirja në tre projekte rajonale, ku
Instituti ynë nisi bashkëpunimin me disa rrjete madhore rajonale. Ne ishim pjesë e projektit
CONSUS për zhvillim të qëndrueshëm që themeloi rrjetin rajonal të institucioneve të arsimit
të lartë, bizneseve dhe organizatave të shoqërisë civile për të kërkuar mënyra inovative për të
mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm në Kosovë dhe Shqipëri.
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Tri panele ndërkombëtare:
Forumi XXVI Ekonomik Botëror – Poloni
Takimet e OSBE-së të ekspertëve kundër korrupsionit në Ballkanit Perëndimor
– Vjenë
Punëtoria e planifikuesve të energjisë alternative dhe ekspertëve të modelimit
energjetik - Budapest

Tri bashkëpunime të reja:
Rrjeti CONSUS për zhvillim të qëndrueshëm
SEERmap (South East Europe Electricity Roadmap)
Platforma WeBER (Western Balkans Enabling Projects for Civil Society
Monitoring of Public Administration Reform)

Ndërkaq, e nisëm bashkëpunimin në kuadër të projektit SEERmap (South East Europe
Electricity Roadmap), projekt ky që synon zhvillimin e skenarëve të energjisë elektrike deri në
vitin 2050 për vendet e Europës Juglindore.
Në të njëjtën kohë, në nëntor, u bëmë pjesë e platformës rajonale WeBER(Western Balkans
Enabling Projects for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform), e cila është
është themeluar për t’i mbështetur organizatat e shoqërisë civile për ta monitoruar Reformën e
Administratës Publike dhe për ta lehtësuar zhvillimin e qëndrueshëm rajonal përmes platformave
të komunikimit, dialogut politik dhe raportimit kualitativ të mediave.
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Më 25 prill, morëm pjesë në Konferencën Rajonale të organizuar nga Balkan Green Foundation
për Politikat e Qëndrueshme të Ballkanit Perëndimor drejt Integrimit në BE.

E përfaqësuam Kosovën në Forumin e parë për Efiçiencë të Energjisë në Europën Qendrore
dhe Lindore (Forumi C4E) të mbajtur në Balchik të Bullgarisë gjatë 23 qershorit. Qëllimi i kësaj
ngjarjeje konsiston në krijimin e komunitetit të parë në efiçiencën e energjisë në ndërtesa.
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CONSUS shtrin rrjetin edhe në Kosovë
Projekti CONSUS (Connecting Science – Society Collaborations for Sustainability Innovations)
themeloi rrjetin rajonal të institucioneve të arsimit të lartë, bizneseve dhe organizatave të
shoqërisë civile për të kërkuar mënyra inovative për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm
në Kosovë dhe Shqipëri.
Projekti i udhëhequr nga konsorciumi i përbërë nga Universiteti i Gracit në Austri, ai Leuphana
në Gjermani dhe BOKU në Vjenë, në këtë rrjet përveç Institutit tonë përfshiu edhe:
-

Kolegjin Universum
Kolegjin Riinvest
Universitetin Haxhi Zeka në Pejë
Universitetin Bujqësor i Tiranës
Universitetin Aleksandër Moisiu në Durrës
Universitetin Evropian i Tiranës
Universitetin Polis
Qendrën për Studime Politike dhe Ndërkombëtare nga Shqipëria

Me anë të nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit më 11 maj, ne u pwrkushtuam drej
ofrimit tw përvojës tonë në formësimin e politikave publike. Ky rrjetëzim kishte rëndësi të
madhe për ne në rrugën drejt promovimit të mënyrave inovative për avancimin e zhvillimit të
qëndrueshëm ekonomiko-social.
Një rezultat i drejtpërdrejt i kësaj nisme është bashkëpunimi në mes të INDEP dhe Kolegjit
Universum me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën
e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës. Me këtë rast dy nga hulumtuesit tanë kanë ndarë
eksperiencën e tyre në fushën e hulumtimeve dhe kanë përgatitur studentët e vitit të parë
për realizimin e hulumtimeve kuantitative përmes paketës statistikore SPSS. Ndërsa në anën
tjeter, stafi i UNIVERSUM në bashkëpunim me stafin e INDEP janë angazhuar në përpilimin e
raporteve përundimtare të cilët pritet të rezultojnë në 3 publikime. Bashkëpunime të tilla pritet
të shumëfishohen në të ardhmen.
Ky projekt u financua nga Programi TEMPUS (Erasmus+) i Komisionit.
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E përfaqësuam Kosovën në Forumin Ekonomik Botëror
Forumi i XXVI Ekonomik Botëror u mbajt në Poloni dhe pati temë kryesore “Të bashkuar apo
të ndarë? Evropa në prag të sfidave të së nesërmes”. Afër gjashtëqind gazetarë përcollën mbi
dyqind debate tematike.
Ne e përfaqësuam Kosovën si panelistë në panelin “Inovacioni si çelës për zhvillimin intelegjent
të qyteteve dhe rajoneve”, ku u diskutua për idetë inovative që ua lehtësojnë njerëzve jetën e
përditshme; gjë që ndihmon në sjelljen e banorëve dhe investuesve të rinj. Panelistët diskutuan
rreth mënyrës më të mençur për t’i shpenzuar paratë dhe zgjidhjet që duhet të përdoren për
t’u siguruar njerëzëve rehati, siguri dhe zhvillim të qëndrueshëm.Përveç drejtorit ekzekutiv të
INDEP, z. Burim Ejupi, panelistët tjerë ishin:
-

Frank Barr nga Asosiacioni Irlandez i Pronarëve EV
Oleksandr Hanushchyn nga Këshilli Rajonal Lviv, Ukrainë
Gregorz Naiperlaski – Senator i Republikës së Polonisë
Peter Ramsden – Mbretëria e Bashkuar

Pjesëmarrja e Institutit tonë në këtë Forum Botëror shënon një sukses të radhës të rrjetëzimit
dhe bashkëpunimit në fushën ndërkombëtare, ku më nuk shënojmë vetëm pjesëmarrje por
angazhim direkt në ngjarje të tilla të mëdha. Në fjalën e tij, pasi prezantoi punën e INDEP-it,
z. Ejupi theksoi rëndësinë që ka inovacioni në shërbim të të mirës së përgjithshme. Sipas tij,
qëllimi i inovacionit është përmirësimi i jetës së të gjithëve dhe qëllimi i autoriteteve është që
duke ruajtur stabilitetin dhe kontinuitetin t’i hapin rrugën ndryshimit dhe të balancojnë këto të
trija. Përndryshe, ky forum u shpërblye me titullin kryesor Victoria Europe Award ndarë nga
European Business Club.
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Morëm pjesë në definimin e skenarëve të energjisë elektrike për Europës
Juglindore deri në vitin 2050
Në shtator, nëntë institute kërkimore të rajonit morën pjesë në zhvillimin e skenarëve të
energjisë elektrike deri në vitin 2050 për vendet e Europës Juglindore, me fokus të veçantë
në politikat e dekarbonizimit - synim ky i projektit “South East Europe Electricity Roadmap” –
SEERmap. Nga të nëntë institutet u diskutua për definimin e elementeve që do të zhvillojnë
modelet projektuese. Instituti ynë, së bashku me tetë të tjerë, ishte pjesë e punëtorisë së parë
të mbajtur nw Beograd.Po ashtu, të pranishëm ishin edhe përfaqësues të Ministrisë së Zhvillimit
Ekonomik dhe të Agjencisë Kosovare për Mbrojtjen e Mjedisit. Përfaqësuesit e Institutit tonë e
prezantuan situatën aktuale dhe sfidat në sektorin e energjisë elektrike në Kosovë. U diskutua
për rolin që INDEP-i dhe të organizatat e shoqërisë civile drejt shtyerjes përpara të politikave
që promovojnë zhvillimin e qëndrueshëm dhe përmbushjen e nevojave për energji me sa më
pak kosto mjedisore dhe sociale.
Po ashtu, gjatë dy ditëve në nëntor u mbajt punëtoria e dytë me radhë në Podgoricë. Temat
kryesore të trajtuara në këtë punëtori ishin politikat energjetike dhe instrumentet mbështetëse
për promovimin e Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë (BRE), rregullat dhe legjislacioni i
Bashkimit Evropian për BRE, sfidat e integrimit të BRE-ve në rrjetin e sistemit energjetik, si dhe
u trajtuan problemet dhe mundësitë me të cilat ballafaqohen vendet e Ballkanit Perëndimor
në drejtim të promovimit të BRE-ve.Në këtë punëtori ne i prezantuam zhvillimet në fushën e
BRE-ve në Kosovë.Në mungesë të progresit në drejtim të arritjes së caqeve indikative për
vitin 2020, u shqyrtuan mundësitë dhe alternativat për ridizajnim të politikave aktuale në nivel
kombëtar dhe rajonal. Po ashtu, u diskutuan pengesat kryesore të cilat ndikojnë drejtpërdrejtë
në tërheqjen e investimeve në këtë fushë, siç është rasti i procedurave administrative dhe
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mungesa e harmonizimit të tyre në nivel ndërinstitucional, vonesat në hapjen e One Stop
Shop, mungesa e studimeve të mirëfillta për matjen e kapaciteteve kombëtare për prodhimin e
energjisë nga BRE, etj. Edhe në punëtorinë e dytë u shoqëruam nga përfaqësues nga Ministria
e Zhvillimit Ekonomik Kosovë, Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit, si dhe Operatorit i Sistemit,
Transmisionit dhe Tregut (KOSTT). Përderisa, takimi i tretë u mbajt në Tiranë në muajin dhjetor,
me c’rast u diskutuan sfidat e integrimit të BRE-ve në rrjetet e transmisionit dhe distribucionit si
dhe sfidat e mundësitë e bashkëpunimi rajonal për një progres më substancial në këtë drejtim.
Pjesëmarrja e Institutit tonë në këtë projekt, respektivisht në punëtori, shënon angazhimin tonë
konkret në rrjete rajonale që synojnë të zhvillojnë politika që do të kenë impakt afatgjatë në
rajon.

Vjena mblodhi ekspertët për luftimin e korrupsionit, ndër ta edhe Institutin
INDEP
Më 26 tetor, OSBE mblodhi në Vjenë gjashtëdhjetë ekspertë të Ballkanit Perëndimor për luftimin
e korrupsionit. Takimi dy ditor i ekspertëve, i quajtur “Mësime nga Europa Juglindore”, diskutoi
prirjet në rajon dhe u shkëmbyen praktika të mira në luftën kundër korrupsionit në nivele të larta
në fushën e financimit të partive politike, mjeteve të zyrtarëve publikë, fshehja e të ardhurave,
prokurorimi publik dhe shpëlarja e parave.
Ndërkaq, paneli “Personat e ekspozuar politikisht dhe luftimi i korrupsionit” hapi diskutimin
për sfidat për luftimin e korrupsionit në rajon, ku në cilësinë e panelistit drejtori ekzekutiv i
Institutit tonë, z. Burim Ejupi, foli për sfidat në luftimin e korrupsionit në Kosovë dhe për rolin e
organizatave të shoqërisë civile dhe INDEP-it në shtytjen e institucioneve që të veprojnë. Po
ashtu, z. Ejupi tregoi përvojën tonë në luftimin e politizimit të bordeve të ndërmarrjeve publike;
se si fushata jonë kundër politizimit të bordeve e solli këtë çështje në vëmendje të publikut.
Për Institutin tonë, pjesëmarrja në këtë panel shfaqë suksesin e punës sonë të vazhdueshme
që pesë vite e që na është shërblyer duke qenë tani edhe panelistë në panele rajonale e
ndërkombëtare, pjesëmarrje e cila na ndihmon në avancimin e synimeve tona. Njëkohësisht,
duke dhënë kështu kontributin tonë në çështje shumë të rëndësishme afatgjate jo vetëm përpër
rajonin, por edhe më gjerë.
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I prezentuam skenarët alternativë për energjinë në Kosovë në
Budapest
Me 3 nëntor, u organizua punëtoria e planifikuesve të energjisë alternative dhe ekspertëve
të modelimit energjetik në Budapest, ku specialistë të sektorit të energjisë, profesorë dhe
hulumtues si dhe përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtarë prezantuan qëndrimet dhe
përvojat nga e kaluara dhe vizionin dhe parashikimet për të ardhmen. Qëllimi i këtij takimi të
veçantë ndërkombëtar ishte të iniciohej një projekt hulumtues mbi një skenar të përbashkët të
energjisë alternative për Evropën Qendrore dhe Juglindore.
Nga Instituti ynë, Learta Hollaj, në cilësinë e panelistes, i prezantoi skenarët alternativë për
energjinë në Kosovë me fokus në promovimin e qëndrueshmërisë energjetike që kundërshton
një të ardhme të varur pothuaj tërësisht në linjit. Vendimi i politikëbërësve në Kosovë për të
investuar në një termocentral të ri me djegie linjiti, i cili sipas studimeve do të jetë zgjidhja më e
shtrenjtë dhe më së paku e qëndrueshme nga alternativat tjera, u kontestua nga pjesëmarrësit.
Ngjarja u organizua nga Energiaklub Climate Policy Institute dhe Applied Communications dhe
Green Workshop Foundation.
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Platforma WeBER zgjeron rrjetin edhe në Kosovë
Platforma Western Balkans Enabling Projects for Civil Society Monitoring of Public Administration
Reform – WeBER, është krijuar për t’i mbështetur organizatat e shoqërisë civile për ta monitoruar
reformën e administratës publike dhe për ta lehtësuar zhvillimin e qëndrueshëm rajonal përmes
platformave të komunikimit, dialogut politik dhe raportimit kualitativ të mediave.
WeBER konsiston në një rrjet konsultativ të organizatave të shoqërisë civile që synon të krijojë
mjete dhe instrumente praktike për konsultime dhe monitorim të strukturës, performancës dhe
reformës së administratës publike.
Më rastin e lansimit të kësaj platforme në Podgoricë më 16 nëntor, Instituti ynë nënshkroi
memorandum bashkëpunimi me WeBER, gjë që shënoi fillimin e bashkëpunimit rajonal për
ta mbështetur një administratë publike të pavarur politikisht, efikase në funksionim dhe që
i përgjigjet nevojave të qytetarëve të saj. Në këtë linjë, do ta ofrojmë përvojën tonë në të
gjitha këto fushaqë nga fushata e depolitizimit të bordeve, mbështetja e procesit ligjvënës në
Kuvendin e Kosovës e deri te platforma për E-pjesëmarrje në procesin e politikëbërjes.
Për Institutin tonë, platforma WeBER është mundësi e mirë për bashkimin e përpjekjeve të
të gjithë akterëve në rajon për të pasur një pasqyrë më të mirë të kualitetit dhe efikasitetit të
administratës publike dhe reformës së saj në shërbim të Integrimit Europian.
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