Botim i Institutit për Politika Zhvillimore (INDEP). Të gjitha të drejtat janë të
rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk guxon të riprodhohet, të ruhet në
ndonjë sistem të të dhënave apo të transmetohet, në asnjë formë apo mënyrë,
pa pëlqim paraprak nga botuesi. Botimi mund të shpërndahet në formë
elektronike, por vetëm në tërësi dhe vetëm për qëllime jokomerciale.

Ky punim është publikuar me mbështetjen e Fondacionit të Vëllezërve
Rockfeller. Përmbajtja e këtij dokumenti, duke përfshirë opinionet e
shprehura, jo domosdoshmërisht reflektojnë ato të donatorëve të INDEP, stafit
të tyre, bashkëpunëtorëve apo Bordit.
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Hyrje
Kosova njihet për një mjedis të ndotur, respektivisht cilësisë së dobët të ajrit, numrit të vogël të
hapësirave të gjelbërta, ujëra sipërfaqësor të ndotura, menaxhim joefikas i mbeturinave,
moszbatueshmëri e kornizës ligjore të mjedisit, etj. Për shkak që ndotja mjedisore nuk njeh
kufinjë dhe efektet e saj ndihen botërisht, Kosova ka obligim institucional që me anë të
politikave të menduara mirë të ndihmojë në krijim e një ambienti të pastër. Në mënyrë që të
rrisim vetëdijen qytetare, por edhe asaj institucionale, në lidhje me mbrojtjen e mjedisit, me rastin
e ditës ndërkombëtare të ambientit Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezanton 10
masat e nevojshme që duhen ndërmarrë për përmirësim të kualitetit të ambientit që na rrethon
dhe ruajtja e vlerave të tij.
1. Reformë kombëtare e trajtimit të mbeturinave
Sistemi i menaxhimit të mbeturinave përfshin aktivitetet si mbledhja, trajtimi, ripërdorimi,
procesimi, riciklimi, dhe hedhja përfundimtare e tyre. Këto aktivitete parashihen të reduktojnë
nivelin e përgjithshëm të gjenerimit të mbetjeve, ku rrjedhimisht do të parandaloheshin edhe
efektet negative të imponuara në mjedis, por edhe në shëndetin publik. Sidoqoftë, problemi
kryesor në Kosovë mbetet niveli i lartë i gjenerimit të mbeturinave brenda komuniteteve. Ky
problem do të mund të lehtësohej në rast se aplikohet edhe koncepti i hierarkisë së mbeturinave i
cili thekson se fillimisht duhet parandalimi i gjenerimit të madh të mbeturinave, dhe pastaj të
bëhet ripërdorimi i tyre në rast kur është e mundshme. Vetëm më pas mund të fillojë procesi i
riciklimit, i cili është i shoqëruar me kosto mjaft të larta. Përpos implementimit të hierarkisë së
mbeturinave, reformim i përgjithshëm i sistemit të menaxhimit të mbeturinave është i
nevojshëm; reformim ky i cili do të definonte qartë detyrat dhe përgjegjësitë e secilit akterë të
kyçur në këtë çështje.
2. Transformim i sistemit energjetik
Përderisa Kosova po favorizon investimet e dëmshme të bazuara në përdorimin e linjitit, ajo do
të duhej të hartonte një Plan Kombëtar për Transformimin e Sistemit Energjetik deri në vitin
2050. Plani kombëtar do të ishte në përputhje me përkushtimin e Bashkimit Evropian (BE) për
derkarbonizimin e plotë deri në 2050. Për Kosovën kjo është ekonomikisht e përshtatshme dhe e
mjaftë e mirëseardhur për ambientin dhe përmirësimin e shëndetit publik dhe mirëqenies në
përgjithësi. Për më tepër, transformimi i sistemit energjetik do të mundësonte krijimin e vendeve
të reja të punës të gjelbërta të cilat do të kontribuonin në rritjen e ekonomisë vendore dhe të
përmirësojë ndjeshëm shëndetin publik dhe mjedisin.
3. Mbrojtje e pyjeve
Fatkeqësisht, shpyllëzimi në Kosovë është një fenomen mjaft i zakonshëm. Në pjesët malore
shumë shpesh mund të shihen zona ku është evidente mospërgjegjësia mjedisore e personave të
cilët prejnë drunjtë për arsye të tyre të ndryshme. Për këtë, urgjentisht duhet rishikuar strategjia
kombëtare e pyjeve dhe e kategorizimit të resurseve pyjore e cila ka mungesë të mekanizmave
për vlerësim të politikave publike. Gjithashtu, legjislacioni enda nuk e ka të definuar koeficientin
kombëtar të përdorimit të drurit, i cili do të paraqiste në përqindje nivelin e përdorimit të
detyrueshëm të secilit dru që prehet. Për më tepër duhet certifikuar prerësit dhe të vendoset një
kuotë për nivel të caktuar të prerjes së drunjëve. Në Kosovë shumica e ekonomive familjare dhe
industriale përdorin sistemin e ngrohjes me anë të drurit, prandaj duhet inkurajuar transformimi i
sistemit të ngrohjes me anë të implementimit të strukturave menaxhuese që ulin kërkesën për
ngrohje me dru dhe ofrojnë zhvillim të sistemeve të ngrohjes qendrore që do të optimizonin
përdorimin e resurseve drurore.
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4. Menaxhim efektiv i burimeve ujore
Sa i përket burimeve ujore, përpos që legjislacioni duhet përafruar me aqcuis të BE-së dhe të
implementohet plotësisht ai, gjithashtu duhet të ketë më shumë bashkëpunim mes institucioneve
dhe të ndahen përgjegjësitë ndërmjet tyre. Për më tepër, duhet bërë monitorimi i ndërmarrjeve
publike (NP-ve) të sektorit të ujërave. Ajo çfarë edhe inkurajohet nga BE-ja është implementimi i
parimit ‘Ndotësi Paguan’ dhe gjobave, mekanizma të cilat mendohen të ndihmojnë në
përmirësimin e cilësisë së ujit. Sektori i ujërave vuan gjithashtu edhe nga kapacitete e ulëta të
burimeve njerëzore dhe financiare, prandaj investimi në këtë sektor është i domosdoshëm.
5. Task forcë kombëtare për mbrojtjen e mjedisit nga aktivitetet minerare ilegale
Mjedisi në Kosovë, e vaçanërisht lumenjët përballen me ndotje të madhe nga aktivitetet ilegale të
nxjerrjes së mineraleve. Agjencioni Kosovare për Mbrojtjen e Mjedisit, Komisioni i Pavarur për
Miniera dhe Minerale, komunat dhe institucionet e drejtësisë duhet të bashkojnë forcat në një
task forcë të përbashkët për ndalimin e menjëhershëm të aktiviteteve minerare në shtratet e
lumenjëve dhe në zona të mbrojtura. Institucionet duhet të ndryshojnë bazën ligjore në atë
mënyrë që kompanitë që degradojnë mjedisin të mos mund të përdorin këtë material në tendera
publik siç po ndodhë tani!
6. Pastrim të mbetjeve radioa ktive
Kosova është vlerësuar të jetë vend me aktivitet të lartë radioaktiv. Mbetjet radioaktive mbesin
një sfidë mjedisore për Kosovën. Ajo ende nuk ka bërë pastrimin e këtyre mbetjeve të cilat jo
vetëm që janë të përshtatshme për kontaminim të resurseve jetësore, por edhe mjaft të
rrezikshme për anëtarët e komunitetit. Prandaj, pastrimi i mbetjeve radioaktive do të
kontribuonte pozitivisht në përmirësimin e kualitetit të tokës, ujërave, dhe së fundmi por jo më
pak i rëndësishëm shëndetit publik.
7.

Zbatimi i plotë i Strategjisë për Ndryshime Klimatike 2014 – 2024 dhe Planit
Kombëtar për Reduktim të Emisioneve
Ashtu siç u tha për strategjinë e pyjeve, edhe Strategjia për Ndryshime Klimatike 2014 – 2024
duhet rishikuar dhe definuar plani i veprimit. Shumica e masave që janë të përfshira në këtë
strategji nuk janë zbatuar. Në Kosovë ende nuk është themeluar Ekofondi, nuk është ndërmarrë
asgjë për përmirësimin e përdorimit racional të resurseve natyrore dhe madje nuk ka përditësuar
as legjislacionin në fushën e efiçiencës së energjisë. Raporti i Progresit i përgatitur nga BE-ja
thekson se Kosova ka nevojë urgjente për përmirësimin e standardeve të emetimeve për vetura,
kualitet të karburanteve, depozitimi gjeologjik i CO2, përdorimit të tokës, pyllëzimit, substancave
që zvogëlojnë ozonin dhe gazrave të fluoruar.
8. Dyfishim të hapësirave të gjelbra në zona urbane
Institucionet e nivelit qendror, në bashkëpunim me ato të nivelit lokal, duhet të punojnë fortë
drejt dyfishimit të hapërsirave të gjelbra në zonat urbane, të cilat fatkeqësisht janë shumë të
pakta. Planet urbanistike dhe hartat zonale të komunave duhet të planifikojnë rritjen e hapësirave
të gjelbra. Për më tepër, duhet siguruar ruajtja e hapësirave ekzistuese nëpër zona urbane.
Projektet të cilat përfshijnë aktiviteteve që shkojnë në përparësi të mjedisit, si psh. mbjellja e
drunjëve në zonat më të prekura urbane, duhet të mbështeten edhe nga institucionet e nivelit
qendor.
9. Rehabilitim të plotë të tokave
Masa tjetër e cila duhet ndërmarrë menjëherë është edhe rehabilitimi i plotë i tokave. Kjo do të
kontribuonte në një zhvillim të qëndrueshëm të tokave bujqësore, zgjerim të fermave,
përmirësim të infrastrukturës dhe zbatim të masave agroteknike. Gjithashtu, duhet bërë
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rivlerësimi i sistemeve të ujitjes dhe të ushtrohet monitorim konstant i zbatimit të projekteve për
rregullimin e tokave. Për shkak që një regjistër online mungon i cili përfshin gjendjen e tokave,
një i tillë duhet të funksionalizohet në atë mënyrë që të gjithë hisedarësit institucional dhe
joinstitucional të kenë çasje në informata të kohës reale mbi këtë burim, infrastrukturën dhe
prioritetet e tij.
10. Edukimi i Komunitetit mbi Mbrojtjen e Mjedisit
Masa e fundit përfshin edukimin e komunitetit rreth përfitimeve që vinë nga mbrojtja e mjedisit.
Ky vetëdijesim merr forma të ndryshme për çështje mjedisore specifike. Ngritja e vetëdijes bëhet
edhe me ushtrim të aktiviteteve të ndryshme në ditë të caktuara botërore rreth problematikave
mjedisore, në të cilat përfshihen direkt edhe qytetarët. Sa i përket autoriteteve lokale, ato mund të
promovojnë koncepte të shumta për çështjet mjedisore. Informimi i qytetarëve mbi këto
koncepte do të ndihmonte në theksimin e përfitimeve që vijnë nga mbrojtja e mjedisit.
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