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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Procesi i integrimit në BE ka një impakt shumë të madh në nivel kombëtar, 
rajonal dhe vendor. Sidoqoftë, ky impakt është më i dukshëm në nivel ven-
dor dhe është pikërisht pushteti lokal ai që ka një rol shumë të rëndësishëm 
në sigurimin e zbatimit në mënyrë të duhur të legjislacionit dhe politikave 
të BE-së. Zbatimi i legjislacionit të BE-së dhe Politikat Rajonale Evropiane 
dhe të Kohezionit janë instrumentet kryesore përmes të cilave procesi i in-
tegrimit evropian ndikon në punën e përditshme të qeverive lokale.

Studime të ndryshme tregojnë se pas pranimit në BE, pothuajse 50-70% e 
kuadrit ligjor të BE-së duhet të zbatohet nga qeveritë vendore, ndaj acquis-i 
i BE-së mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në funksionimin e tyre dhe 
ofrimin e shërbimeve. Ndërkohë, në vendet anëtare të BE-së shkalla e përf-
shirjes së qeverive vendore, kryesisht atyre bashkiake, në zbatimin e acquis 
të BE-së varet nga funksionet dhe përgjegjësitë që tashmë u janë transferuar 
atyre.

Në Shqipëri, Bashkitë janë shtresa e parë dhe kryesore e qeverisjes lokale, të 
cilat ushtrojnë një gamë të gjerë kompetencash dhe ofrojnë shërbime kyçe 
të ndryshme për komunitetet. Ky dokument ofron një përmbledhje të ndi-
kimit të legjislacionit të BE-së në qeverinë lokale në Shqipëri. Analiza bazo-
het në 33 kapitujt e acquis të BE-së të cilat janë të rëndësishme për procesin 
e integrimit në BE. Ajo tregon se jo vetëm legjislacioni i BE-së ka një ndikim 
në funksionimin dhe ofrimin e shërbimeve publike nga Bashkitë në Shqipëri, 
por konfirmon gjithashtu që këto të fundit kanë një rol kryesor në zbatimin 
e kërkesave të BE-së, duke kontribuar kështu në arritjet e shqiptarëve në 
procesin e integrimit evropian.
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Edhe pse NjQV-të në Shqipëri, kryesisht qeverisjet vendore, janë shumë 
të ekspozuara ndaj kërkesave të acquis-it, niveli i burimeve financiare dhe 
aftësitë e burimeve njerëzore mbeten të ulëta, si shkaku kryesor i pamundë-
sive të tyre në adresimin e duhur dhe në mënyrë të përshtatshme me kërke-
sat dhe standardet e vendosura nga legjislacioni i adoptuar, veccanërisht në 
fushën e mjedisit. Për më tepër, alokimet e buxhetit të shtetit për qeveritë 
vendore ende nuk janë propocionale me përgjegjësitë e tyre ligjore.

Mungesa e një dialogu dhe konsultimi të institucionalizuar, efektiv dhe të 
vazhdueshëm në nivel politikash, në fazën e pranimit nga BE të procesit 
të integrimit, mes qeverisë qendrore shqiptare dhe NjQV-ve, ka penguar 
zbatimin e duhur dhe në kohë të acquis-it të adoptuar në nivel vendor. Në 
anën tjetër, koordinimi dhe bashkëpunimi vertical ndërmjet dy niveleve të 
qeverisjes nuk është ngulitur sa duhet në kulturën e punës së administrates 
publike, duke mos lejuar ndjenjën e përforcuar të përkatësisë së NjQV-ve 
mbi politikat që lidhen me përafrimin me legjislacionin e BE-së.

Bazuar në një përmbledhje të përgjithshme të rolit dhe funksion-
imit të qeverive bashkiake, mund të vërejmë se nga 33 kapitujt e 
acquis të BE-së, në 23 prej tyre ka një përfshirje të drejtpërdrejtë 
të bashkive në zbatimin e legjislacionit, por shkalla e përfshirjes 
ndryshon në varësi të kapitullit. Kjo do të thotë që thuajse 70% 
e acquis të BE-së duhet të zbatohet nga NjQV-të. Për më tepër, 
rreth 10 kapituj ose pothuajse 50% e kërkesave të acquis të BE-së, 
do të ndikojnë në mënyrën e funksionimit të NjQV-ve në Shqipëri. 
Analiza tregon se efekti më domethënës i Acquis në qeveritë bash-
kiake vjen në fushën e politikës së mjedisit, e ndjekur nga ajo e 
prokurimit publik, shërbimet publike, punësimi dhe përfshirja 
sociale, zhvillimi rural, efikasiteti i energjisë, ndihmat shtetërore 
dhe zonat e planifikimit urban.
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Duke marrë parasysh këtë ndikim domethënës të acquis të BE-së për NjQV-
të, ky dokument nxit:

i) ndërgjegjësimin për domosdoshmërinë e qeverisë qendrore për të 
miratuar dhe krijuar një kornizë të institucionalizuar për të mundësuar 
një pjesëmarrje aktive dhe kontribut të Njësive të Qeverisjes Vendore 
(NJQV), kryesisht bashkive, në procesin e negociatave dhe në zbatimin 
e acquis në Shqipëri. Është përgjegjësi e Qeverisë së Shqipërisë për 
të analizuar dhe identifikuar aftësinë dhe kompetencën e NJQV-ve 
në zbatimin e acquis të BE-së, në mënyrë që të zvogëlojë rreziqet e 
mundshme dhe humbjet e tyre financiare;

ii) Qeverinë e Shqipërisë që të rrisë ndërgjegjësimin midis agjencive të 
qeverisë qendrore mbi nevojën për të planifikuar dhe për t’i dhënë 
prioritet mekanizmit të mbështetjes legjislative, financiare dhe insti-
tucionale për NjQV-të, përpara përkushtimit ndaj afateve dhe standar-
deve për adoptimin e legjislacionit të BE-së, në mënyrë që Njësitë e 
Qeverisjes Vendore të mund të jenë të përgatitur si duhet dhe në kohë 
për të menaxhuar përgjegjësitë dhe standardet e reja, si dhe të ndjekin 
mundësitë që sjell acquis-i;

iii) Ndërgjegjësimin mes NjQV-ve mbi rëndësinë e rolit që luajnë në 
zbatimin e acquis-it në Shqipëri, në procesin e negociimit/antarësimit, 
si dhe në impaktin që acquis-i ka në aktivitetet e tyre të pë

iv) shoqatat e qeverisjes vendore për t’u ndërgjegjësuar mbi nevojën për të 
bërë fushatë në kohën e duhur për NJQV-të, në mënyrë që të adresojnë 
sa më shpejt të jetë e mundur çështjet dhe ndikimet e legjislacionit të 
BE-së në funksionimin e qeverive vendore dhe përmbushjen e shërbi-
meve të ofruara;

v) qeveritë vendore të reflektojnë dhe konsiderojnë ambivalencën që sjell 
zbatimi i rregullave dhe legjislacionit të BE-së në veprimtarinë e tyre 
të përditshme, si dhe zhvillimi i njohurive mbi mënyrën dhe shkallën 
e ndikimit që zbatimi i acquis-it sjell për NjQV-të, p.sh. në ofrimin e 
shërbimeve dhe ujësjellësit dhe shërbimet e kanalizimeve.
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METODOLOGJIA

Dokumenti është zhvilluar bazuar në hulumtimin “nga tavolina” të raporteve 
të brendshme dhe ato ndërkombëtare, legjislacionit shqiptar, kryesisht atij 
të NjQV-ve, si dhe të dokumenteve të tjera me rëndësi të politikave në BE 
dhe në nivel rajonal.

Megjithatë, ekzistojnë disa kufizime në gjetje duke përdorur këtë metod-
ologji. Shtrirja dhe vëllimi i legjislacionit të acquis-it ndryshon shumë nga 
kapitulli në kapitull, për shembull me kapitullin për mjedisin sigurojnë një 
pjesë të madhe të legjislacionit, kështu që pesha e tyre në NjQV varet shumë 
nga sasia e legjislacionit për kapitull, dhe ndikimi i këtij kapitulli të veçantë 
në NjQV-të në Shqipëri. Në këtë fazë të veçantë të kandidimit në Shqipëri 
në BE është e vështirë të sigurohet një hulumtim sasior mbi ndikimin e 
komponentëve të ndryshëm të legjislacionit të acquis-it për NjQV-të shqip-
tare për arsye të ndryshme. Së pari, megjithëse Shqipëria tashmë ka fillu-
ar procesin e përafrimit të acquis-it të BE-së, ky proces nuk ka mbaruar 
ende. Legjislacioni shqiptar do të rishikohet dhe një rishikim i tillë mund 
të çojë në ndryshime të rolit të NJQV-ve. Së dyti, zbatimi i plotë i acquis 
të BE-së bëhet i rëndësishëm në momentin kur Shqipëria anëtarësohet në 
BE, përsëri duke shkaktuar ndikim të mëtutjeshëm në rolin e NJQV-ve. 
Thellësia e përfshirjes së NjQV-ve shqiptare në zbatimin e legjislacionit të 
acquis-it ndryshon nga kapitulli në kapitull dhe për t’a identifikuar si duhet, 
ekziston nevoja për një vlerësim të thelluar që do të përfshinte një analizë 
gjithëpërfshirëse dhe shumë më të detajuar .
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HYRJE

Shqipëria ka filluar zyrtarisht procesin e integrimit në BE me nënshkrim-
in dhe ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (Ligji Nr. 9590 
datë 27.07.2006 "Për Ratifikimin e MSA-së midis Republikës së Shqipërisë 
dhe Komuniteteve Evropiane dhe Shteteve Anëtare të tyre"). Në vitin 2009 
Shqipëria paraqiti kërkesën e saj për anëtarësim në BE dhe në Qershor 2014, 
Këshilli Evropian i dha Shqipërisë statusin e vendit kandidat. Kjo u pasua nga 
Konkluzioni i Këshillit për Zgjerimin i Qershorit 2018 i cili konfirmoi të 
ardhmen e Shqipërisë si një shtet anëtar i Bashkimit Evropian, pasi procesi i 
anëtarësimit të jetë përfunduar në mënyrë të dobishme. Në lidhje me këtë, 
Komisioni Evropian dhe Shqipëria janë angazhuar në fillimin e punës për-
gatitore (pre-screening). Kjo detyrë teknike kërkon një vlerësim sistematik 
të acquis-it të BE-së dhe një analizë të thelluar e të saktë krahasuese të leg-
jislacionit shqiptar me atë acquis.

Procesi i pranimit në BE ka një ndikim të madh në nivel kombëtar, rajon-
al dhe vendor. Sidoqoftë, është në nivelin vendor ku ndikimi është më i 
dukshëm, thuajse katër nga dhjetë qytetarë mendojnë se është në nivelin 
vendorai  i cili ka më shumë ndikim në kushtet e tyre të jetesës (38%)1. 
NjQV preken si planifikues, si rregullatorë me përgjegjësinë e zbatimit të 
standardeve (për shembull, në mjedis, cilësi të ajrit dhe ujit) dhe si ofrues 
të shërbimeve publike.

Edhe pse qeveritë vendore janë në zemër të zhvillimit lokal e mirëqenies së 
komuniteteve dhe aktorët kryesorë në zbatimin e standardeve dhe legjisla-
cionit të BE-së në nivelin lokal, acquis i BE-së nuk i adreson ato në mënyrë 
të drejtpërdrejtë. Ekzistojnë dy dokumente të rëndësishme, të vlefshme 

1  http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm, Komiteti i Rajoneve, Roli dhe impakti i autoritetve vendore dhe rajona-
le brenda Bashkimit EVropian (2009)
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edhe për BE-në dhe vendet anëtare të saj, d.m.th: 1) Karta Evropiane 
për Vetëqeverisjen Vendore2, dhe 2) Konventa Kuadër për bashkëpunimin 
ndërkufitar midis autoriteteve lokale3, që përcaktojnë parimet kryesore për 
funksionimin e NjQV-ve.

Ligji 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" dhe Ligji 68/2016 "Për fi-
nancat e qeverisjes vendore" kanë pasqyruar në mënyrë të konsiderueshme 
dispozitat e Kartës Evropiane për Vetëqeverisjen Vendore, duke pajisur 
kryesisht qeveritë vendore me funksione dhe përgjegjësi të ndryshme. Kar-
ta Evropiane e Vetëqeverisjes Vendore garanton "të drejtën dhe aftësinë e 
qeverive vendore, brenda kufijve të ligjit, për të rregulluar dhe menaxhuar 
një pjesë të konsiderueshme të punëve publike nën përgjegjësinë e tyre dhe 
në interes të popullatës lokale"4.

Qeveritë vendore në Shqipëri kanë përgjegjësinë të promovojnë, mbështes-
in dhe nxisin zhvillimet lokale ekonomike, sociale, mjedisore dhe kulturore 
dhe kohezionin e komunitetit, si dhe ato ndikojnë në fusha dhe shërbime 
të ndryshme të politikave me interes të përgjithshëm, d.m.th. shërbime 
sociale, publike dhe të infrastrukturës. Sipas Ligjit 139/2015, ata janë krye-
sisht përgjegjës për planifikimin, administrimin dhe ofrimin e shërbimeve 
të ndryshme për zhvillim publik dhe të komunitetit, kryesisht për mbrojt-
jen sociale, zbutjen e varfërisë dhe përfshirjen e grupeve vulnerabël dhe të 
zhvendosurve, si dhe për ofrimin e shërbimeve komunale, pra furnizimi me 
ujë, grumbullimi dhe trajtimi i ujërave të zeza, administrimi i mbeturinave, 
infrastruktura lokale, transporti dhe mbrojtja e mjedisit.

Ata janë gjithashtu përgjegjës për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, 
arsimin parashkollor, mbrojtjen e tokës, zhvillimin rural, mbrojtjen dhe zh-
villimin e pyjeve dhe kullotave, efikasitetin e energjisë, mbrojtjen civile dhe 
sigurinë publike dhe mbrojtjen e shëndetit publik, shërbimet veterinare, 
prokurimin publik, punësimin, mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut 
dhe ndihmat shtetërore. Ndërkohë, mjedisi, shërbimet me interes të përg-
jithshëm dhe fushat e politikave të prokurimit janë më kërkueset për sa i 
përket financimit, kornizës rregullatore dhe cilësisë së burimeve njerëzore.

2 Shqipëria ratifikoi kartën me Ligjin Nr. 8548, datë 11.11.1999 “Për ratifikimin e Kartës Evropiane për Vetqeverisjen Vendore”
3  Të dyja të adoptuara nën Këshillin e Evropës
4  VKM Nr.8548, datë 11.11.1999 Për Ratifikimin e “Kartës Evropiane të Autonomisë Vendore”
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Detyrimet dhe standardet e detajuara në lidhje me fushat e politikave për 
të cilat është përgjegjëse qeveria vendore, janë parashikuar në legjislacionin 
sektorial dhe ndërkufitar, ndërsa objektivat për reformën dhe modern-
izimin e qeverisjes vendore specifikohen në Strategjinë Ndërsektoriale për 
Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2015–2020. Në sigurimin e një 
demokracie lokale efektive dhe gjithëpërfshirëse dhe në zbatimin e detyrimit 
të qeverisjes, pushteti vendor duhet të respektojë të drejtën e informacionit 
(Ligji Nr. 146/2014), pjesëmarrjen dhe konsultimin e publikut në politikë 
dhe procesin e vendimmarrjes (Ligji nr. 119 / 2014; Ligji 139/2015).

Procesi i integrimit në BE i Shqipërisë tashmë ka filluar 
dhe do të vazhdojë të ketë një ndikim të madh në njësitë 
e qeverisjes vendore dhe aftësinë e tyre për të realizuar në 
mënyrë efektive dhe të barabartë misionin, mandatin dhe 
ofrimin e shërbimeve të tyre. Aderimi në BE do t'i lejojë 
NjQV-të në Shqipëri të përfitojnë nga fondet e BE-së në dis-
pozicion dhe të përmirësojnë kapacitetet lokale si struk-
turat qeveritare dhe entitetet e ofrimit të shërbimeve.

Figura 1. Fushat e politikave të acquis-it të BE-së me ndikim të rëndësishëm 
në njësitë e qeverisjes vendore
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Ekziston një nevojë jetike për bashkëpunim efektiv vertikal dhe horizontal 
të njësive të qeverisjes vendore dhe agjencive të tjera të pushtetit qendror 
për të siguruar zbatimin e duhur të standardeve të BE-së, të përcaktuara në 
direktivën dhe rregulloret e acquis-it. Për shkak të mungesës së koordinimit 
në objektivat e politikave dhe veprimeve në nivele të ndryshme të qeverisjes 
që pengojnë zbatimin efektiv të legjislacionit të acquis dhe bashkëpunimi 
horizontal nuk është ngulitur aq sa duhet në kulturën e punës së adminis-
tratës publike.

Duke marrë parasysh rolin e autoriteteve lokale në hartimin dhe zbatimin 
e legjislacionit të BE-së, është e rëndësishme që përgjegjësia për procesin 
e integrimit në BE, të mos bjerë plotësisht te qeveria qendrore shqiptare, 
por duhet të ndahet edhe me qeverinë rajonale dhe vendore. Në momentin 
kur Shqipëria do të bëhet një vend anëtar i BE-së, pushteti vendor do të 
konsiderohet si autoritetet publik i BE-së dhe do të jetë i detyruar të zbatojë 
plotësisht ligjin e BE-së, duke i vënë kështu një barrë të rëndë politikë-bër-
jeje, financiare dhe zbatuese.
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I.  ROLI I NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE  
     NË BASHKIMIN EVROPIAN 

Bashkimi Evropian është, mbase mbi të gjitha, shteti i bashkive, qyteteve dhe 
rajoneve të tij5, ndërsa qeverisja e mirë lokale është në zemër të suksesit të 
tij. Evropa do të jetë më e fortë, institucionet e saj legjitime, politikat e saj 
efektive, dhe qytetarët e saj të ndjehen të përfshirë dhe të angazhuar, nëse 
mënyra e saj e qeverisjes garanton bashkëpunim midis niveleve të ndryshme 
të qeverisjes, në mënyrë që të zbatojë axhendën e BE-së dhe të përmbushë 
sfidat globale. Kapaciteti i Bashkimit Evropian për të kryer rolin e tij dhe për 
të arritur objektivat e unionit varet jo vetëm nga organizimi i tij institucio-
nal, por mbi të gjitha nga mënyra e tij e qeverisjes. Legjitimiteti, efikasiteti 
dhe dukshmëria e mënyrës se si funksionon Unioni varet nga kontributet 
e të gjithë aktorëve të ndryshëm. Ato janë të garantuara nëse autoritetet 
lokale dhe rajonale janë partnerë të vërtetë dhe jo thjesht "ndërmjetës"6.

Traktati për Bashkimin Evropian (TEU), për herë të parë njeh të dre-
jtën e vetëqeverisjes vendore, duke deklaruar se: Unioni respekton baraz-
inë e Shteteve Anëtare përpara Traktateve, si dhe identitetin e tyre kombëtar, i 
qënësishëm në strukturat e tyre themelore, politike dhe kushtetuese, gjithëpërf-
shirës në vetëqeverisjen rajonale dhe vendore. TEU shtrin subsidiaritetin në 
nivelin rajonal dhe lokal, duke deklaruar se: "Sipas parimit të subsidiar-
itetit, në fushat që nuk bëjnë pjesë në kompetencën e tij ekskluzive, Unioni do të 
veprojë vetëm nëse dhe për aq sa objektivat e veprimit të propozuar nuk mund 
të përmbushen sa duhet nga Shtetet Anëtare, as në nivelin qendror, as në atë ra-
jonal dhe vendor, por përkundrazi, për shkak të shkallës ose efekteve të veprimit 
të propozuar, mund të arrihen më mirë në nivel Unioni."7

5  Komiteti i Rajoneve, "Situata e Bashkimit Evropian, Pamja e Rajonit dhe Qyteteve, Tetor 2018"
6  Komiteti i Rajoneve, “Libri i Bardhë  mbi qeverisjen shumënivelëshe ”, 2009.
7  Traktati për Bashkimin Evropian (TBE), neni 3.5 dhe 4.2.
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Strategjia Evropa 2020 thekson rolin e rëndësishëm të qeverive ven-
dore, duke shprehur qartë se: "Të gjitha autoritetet kombëtare, rajonale dhe 
vendore duhet të aplikojnë partneritetin, duke shoqëruar nga afër parlamentet, 
si dhe partnerët socialë dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, duke kontribuar në 
elaborimin e programeve të reformës kombëtare si dhe zbatimin e tyre. Dialogu 
midis qeverisë kombëtare, rajonale dhe vendore do t'i afrojë prioritetet e BE-së 
më afër qytetarëve, duke forcuar ndjenjën e pronësisë, e nevojshme për t'i përf-
shirë të gjithë në lëvizjen e Evropës drejt objektivave të vitit 2020 8".

Qeveritë lokale janë shpenzues të mëdhenj të fondeve publike përmes të cilave 
përmbushen shërbimet publike dhe infrastruktura për të mundësuar rritjen 
ekonomike, mbrojtjen dhe zhvillimin social dhe mjedisor. Cilësia e shërbimeve 
publike është një përcaktues kryesor i besimit ndaj institucioneve pasi qytetarët 
vlerësojnë qeveritë nga perspektiva e përvojës së tyre me shërbimet e ofruara. 
Më shumë se një e treta e të gjitha shpenzimeve publike dhe më shumë se gjysma 
e investimeve publike kryhen në nivelin nën-kombëtar në Bashkimin Evropi-
an9. Autoritetet vendore dhe rajonale në BE janë gjithashtu aktorët kryesorë në 
zbatimin e legjislacionit të BE-së, si dhe kontribues të rëndësishëm në zhvillimin 
e Unionit. Në atë kapacitet ata zbatojnë 70% të të gjithë legjislacionit të BE-
së, ndërsa përfaqësojnë: 16% të PBB-së së BE-27, 56% të punësimit publik, 
1/3 e shpenzimeve publike, 2/3 e të gjitha shpenzimeve të investimeve pub-
like.10 Kështu që pesha e tyre në zhvillimin dhe zbatimin e politikave të BE-së 
është jetike për suksesin e BE-së. Pushteti vendor në rolin e tij të punëdhënësit, 
ofruesit të shërbimeve, planifikuesit urban, si organi monitorues dhe zbatues, 
është përgjegjës dhe ka për detyre zbatimin e acquis-it të BE-së në juridiksionin 
përkatës (Hessel, 2006, f. 91-110; Kaiser, 2005, fq 367-380). Në kuadër të 
funksioneve të tyre të monitorimit, bashkitë, ndërsa bëjnë inspektime në 
fusha të tilla si mbrojtja e mjedisit, higjiena e ushqimit / siguria dhe politika e 
përgjithshme bujqësore, duhet të hartojnë raporte të dedikuara sipas ligjit të BE-
së dhe standardeve të harmonizuara (Persson, 2013).

8  Komisioni Evropian, Evropa 2020. 
9  Komiteti i Rajoneve "Të punojmë së bashku për të afruar BE-në me qytetarët e saj", 2019
10  I njëjti
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Ndikimi i madh i BE-së në ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave të 
qeverive vendore, duhet të shoqërohet me kapacitetet dhe kompetencat e 
NjQV-ve për të rritur përfitimet dhe për të zvogëluar rrezikun e zbatimit 
të legjislacionit të BE-së. Për të adresuar këto çështje, agjencitë e BE-së zh-
villojnë seanca të rregullta konsultimesh me agjencitë e qeverisjes rajonale 
dhe vendore në mënyrë që të vlerësojnë perspektivën dhe sfidat e tyre, duke 
i lejuar ata të përfshihen sa më shpejt në fazat e zhvillimit të politikave dhe 
legjislacionit të BE-së.

Në këtë proces të rëndësishëm konsultimi, qeveria rajonale dhe vendore 
e shteteve anëtare të BE-së mbështeten nga Komiteti Evropian i Rajoneve 
(CoR), i cili përfaqëson autoritetet vendore dhe rajonale në të gjithë BE-në 
dhe këshillon për ligje të reja që kanë ndikim në rajone dhe qytete. CoR 
përdor qasjen e qeverisjes shumëplanëshe për të debatuar mendimet e saj 
mbi legjislacionin e propozuar dhe për t’u pajtuar me rezolutat për veprim 
të mëtejshëm nga BE. Komiteti Evropian i Rajoneve, si një organ këshilli-
mor, është aktor kryesor në mundësimin e fjalës zyrtare për rajonet, në bër-
jen e ligjit të BE-së dhe në ofrimin e mbështetjes gjatë gjithë procesit të kon-
sultimit me autoritetet vendore në mënyrë që të sigurojë që pozicioni dhe 
nevojat të dëgjohen dhe adresohen si duhet. Konsultimi është i detyrueshëm 
për të gjitha ligjet e BE-së në fushat e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror 
dhe kohezionit territorial; rrjetet trans-evropiane; transporti, telekomunik-
acioni dhe energjia; shëndeti publik; arsimi dhe rinia; kultura; punësimi; 
politika sociale; mjedisi; trajnimi profesional dhe ndryshimi i klimës11.

CoR konsideron se "Qeverisja shumëplanëshe nuk është thjesht çështje e përkthimit 
të objektivave evropianë ose kombëtarë në veprim lokal ose rajonal, por si një proces 
për integrimin e objektivave të autoriteteve vendore dhe rajonale brenda strategjive 
të Bashkimit Evropian. Për më tepër, qeverisja shumëplanëshe duhet të forcojë dhe 
formësojë përgjegjësitë e autoriteteve vendore dhe rajonale në nivelin kombëtar dhe të 
inkurajojë pjesëmarrjen e tyre në koordinimin e politikës evropiane, duke ndihmuar 
kështu në hartimin dhe zbatimin e politikave të komunitetit"12.

Për të arritur misionin e saj, CoR punon me 10 fushat e konsultimit të de-

11  KR; Një traktat i ri: Një rol i ri për rajonet dhe autoritetet lokale
12  KiR, Libri i Bardhë  “Për Qeverisjen shumënivelëshe”, (2009)
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tyrueshëm: transporti, punësimi; politikat sociale; edukimi, formimi pro-
fesional, rinia dhe sporti; kultura; shëndeti publik; rrjetet trans-evropiane; 
kohezioni ekonomik, social dhe territorial; mjedisi dhe ndryshimi i klimës; 
dhe energjia. Këto fusha të detyrueshme dhe gjithashtu opsionale të politi-
kave të këshillimit janë të ndara në 6 komisione, ai për: qytetari, qeverisje, 
punë të jashtme dhe institucionale; politika e kohezionit territorial; politika 
ekonomike dhe sociale; arsimi, rinia, kultura dhe kërkimi; mjedisi, ndry-
shimet klimatike dhe energjia; dhe burimet natyrore.

Ndërsa punojnë në një sistem qeverisjeje me shumë nivele, NjQV-të janë të 
detyruara të zbatojnë legjislacionin e BE-së dhe të përmbushin detyrimet që 
rrjedhin nga ky legjislacion, sipas parimit të besnikërisë së bashkëpunimit.13 
Ky parim vlen jo vetëm për qeverinë qendrore, por edhe për autoritetet 
vendore dhe rajonale. Kjo do të thotë që këto autoritete kanë një detyrim 
ligjor të tyrin për të respektuar ndalimet dhe detyrimet e ligjit të BE-së në 
një mënyrë besnike. Autoritetet lokale dhe rajonale mundet që  për shem-
bull, në bazë të parimit të bashkëpunimit besnik, të jenë të detyruar të mos-
respektojnë legjislacionin kombëtar, i cili zbaton gabimisht një direktivë, 
si dhe madje të zbatojnë direkt një dispozitë të një direktive në dobi të një 
qytetari. Neni 10 i Traktatit të KE-së gjithashtu formon bazën e të ashtuqua-
jturës "përgjegjësi Francovich", mbi bazën e së cilës autoritetet vendore dhe 
rajonale mund të mbajnë përgjegjësi financiare përmes gjykatave kombëtare 
për dëmet që vijnë nga shkelja prej tyre e ligjit të Komunitetit.14

13  Traktati për Bashkimin Evropian, neni 10
14  Integrimi Evropian dhe mbikëqyrja e autoriteteve lokale dhe rajonale, Përvojat e Hollandës me kërkesat e ligjit të Komuni-
tetit Evropian, Bart Hessel, 2006
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II.   NJËSITË E QEVERISJES VENDORE DHE    
      ZBATIMI I KRITEREVE TË KOPENHAGENIT

1. KRITERI POLITIK

1.1 Demokracia

1.1.1 Qeverisja
Shqipëria ka miratuar Strategjinë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe 
Vetëqeverisjen Vendore (NCSDLG) 2015-2020 në korrik 2015 dhe Strate-
gjinë Ndërsektoriale për Reformën e Administratës Publike 2015-2010, dy 
dokumente kyçe të politikave që mundësojnë konsolidimin dhe efikasitetin 
e njësive të qeverisjes vendore.

Zhvillimi i kapaciteteve të pushtetit vendor: Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore 
në njësitë e qeverisjes vendore është një faktor kryesor që kontribuon në 
efikasitetin dhe efektivitetin e qeverisjes vendore. Ligji për nëpunësit civil 
parashikon standardet për rekrutimin, zhvillimin, vlerësimin dhe shkarkim-
in e nëpunësve civilë, duke siguruar një bazë të qëndrueshme ligjore për 
konsolidimin e administratës publike në NjQV-të. Gjithsesi mbetet ende një 
rrugë e gjatë për të zbatuar plotësisht Ligjin e Shërbimit Civil. Rekrutimi 
dhe promovimi i bazuar në meritë duhet të bëhet realitet në qeverisjen ven-
dore, me qëllim që të ndërtohet një administratë e qëndrueshme, e aftë për 
zbatimin e duhur të politikave publike për të siguruar zhvillim të qëndrue-
shëm dhe për të garantuar mirëqenien e qytetarëve. Zbatimi i ligjit duhet 
të mbizotërojë ndaj rekrutimeve politike dhe bashkitë duhet të forcojnë 
kapacitetet e strukturave bashkiake dhe stafit përkatës, nëpërmjet trajnim-
it sistematik dhe zbatimit të praktikave të mira në lidhje me planifikim-
in dhe menaxhimin strategjik. Ata gjithashtu duhet të vendosin si prioritet 
trajnimin e vazhdueshëm dhe të përjetshëm dhe shkëmbimin e njohurive 
me stafin e tyre administrativ dhe këshilltarët e zgjedhur për planifikimin e 
ofrimit të shërbimeve, vendosjen e standardeve të shërbimit dhe kryerjen e 
punës me kosto efektive dhe me çmim të arsyeshëm.
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Llogaridhënia e Vetëqeverisjes Vendore: Praktikat e llogaridhënies dhe mekanizmat 
në vetëqeverisjen vendore janë çelësi për të forcuar besimin në integrite-
tin dhe profesionalizmin e qeverisë vendore dhe për të rritur efikasitetin 
në hartimin e politikave dhe ofrimin e shërbimeve publike (vlerë për 
para). Raportet e bashkive në lidhje me performancën e tyre për ofrimin e 
shërbimeve dhe përdorimin e parasë publike, si dhe raportimi mbi zbatimin 
e buxhetit dhe të ardhurave dhe shpenzimeve mbetet një sfidë kycce për 
NjQV-të. Sistemet efektive të marrjes dhe trajtimit të ankesave dhe kërke-
save të qytetarëve duhet ende të krijohen dhe të jenë funksionale, duke qënë 
se strukturat e komunitetit ende nuk janë krijuar.

Transparenca e Qeverisjes Vendore: Bashkive u kërkohet të hapin plotësisht biz-
nesin e qeverisë, vendimmarrjen dhe të gjithë dokumentacionin përkatës, 
duke u përqendruar në projekt-aktet, si dhe të dhënat dhe publikimet, 
përveç nëse kjo është e ndaluar me ligj. Programi i Transparencës, i kërkuar 
nga ligji, duhet të mbulojë një gamë të gjerë të dokumenteve zyrtare bash-
kiake, të cilat duhet të jenë të shkarkueshme dhe të përdorshme, duke përf-
shirë kontratat e shërbimit, raportet e auditimit, raportet e performancës, 
buxheti për qytetarët (Ligji nr 139/2015).

Pjesëmarrja e qytetarëve në vetëqeverisjen vendore: Pjesëmarrja dhe konsultimi i 
qytetarëve mbi politikën bashkiake dhe procesin e vendimmarrjes, është një 
kërkesë ligjore (ligji nr.139/2015, ligji nr.146/2014). Kërkesat ligjore për 
konsultimin publik nga njësitë e vetëqeverisjes vendore ende nuk janë ar-
ritur formalisht, duke rrezikuar në këtë mënyrë vlefshmërinë e vendimeve 
të këshillit bashkiak. Mendimet dhe sugjerimet e qytetarëve gjatë dëgjesave 
publike dhe forumeve të konsultimeve herë pas here regjistrohen dhe rapor-
tohen në mbledhjet e këshillit bashkiak, edhe pse kjo kërkohet me ligj dhe 
procesverbalet e këtyre takimeve publike përbëjnë një dokument zyrtar.

Përmirësimi i llogaridhënies së bashkisë në shqyrtimin dhe adresimin e gjetjeve dhe 
rekomandimeve të raporteve të Avokatit të Popullit: Prezantimi dhe diskutimi i 
raporteve të Avokatit të Popullit në mbledhjet e këshillit bashkiak nuk 
është një praktikë e konsoliduar. Kjo situatë pengon llogaridhënien dhe 
mundësinë për të adresuar përmirësimet e qeverisjes dhe respektimin e 
sundimit të ligjit.
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Roli i shoqërisë civile në nivel vendor: Njësitë e qeverisjes vendore duhet të hu-
lumtojnë mënyrat e bashkëpunimit me OSHC-të, në mënyrë që të krijojnë 
partneritete të qëndrueshme në lidhje me ofrimin e shërbimeve (sidomos 
shërbimet sociale), hartimin e politikave dhe monitorimin e performancës 
së vetëqeverisjes vendore si dhe inkurajimin e OSHC-ve për të kryer aktivi-
tete të ndryshme kulturore dhe ndërgjegjësuese në komunitet ose aktivitete 
të tjera që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Njësitë e 
vetëqeverisjes vendore janë të detyruara me ligj të kryejnë konsultime pub-
like, për të pranuar sistematikisht dhe reflektuar rekomandimet e OSHC-ve 
gjatë procesit të konsultimit, dëgjesave publike dhe proceseve të vendim-
marrjes.

1.1.2 Zbatimi i ligjit/ Shteti i së Drejtës
Forcimi i regjimit të deklarimit dhe kontrollit të pasurisë dhe konfliktit të 
interest: Kryetarët e Bashkive kanë detyrimin të deklarojnë pasuritë e tyre 
dhe interesat private. Ndërsa të gjithë zyrtarët e vetëqeverisjes vendore dhe 
administrata duhet të zbatojnë dispozitat e ligjit për parandalimin e konflik-
tit të interesave në ushtrimin e funksionit publik.

Kapacitetet e vetëqeverisjes vendore në luftën kundër korrupsionit: Njësitë e 
vetëqeverisjes vendore, në ushtrimin e funksioneve të tyre, krijojnë me-
kanizma dhe rregulla për të frenuar korrupsionin dhe për të ndërtuar in-
tegritet. Njësitë e vetëqeverisjes vendore janë ndër aktorët kryesorë në 
zbatimin e “Strategjisë Kombëtare Ndërsektoriale për Luftën kundër Kor-
rupsionit” dhe zhvillojnë planet e tyre vendore të integritetit për të siguruar 
zbatimin e duhur të politikave dhe planeve të veprimit që mbrojnë sjelljen 
individuale dhe organizative në respektimin e sundimit të ligjit.

1.1.3 Të Drejtat e Njeriut
Një nga elementët e misionit të qeverisë vendore është mbrojtja e të dre-
jtave të njeriut (Ligji nr. 139/2015). Për të përmbushur misionin e tyre 
dhe mandatin statutor, njësitë e vetëqeverisjes vendore respektojnë ose 
shkelin të drejtat e njeriut dhe të drejtat e tjera të qytetarëve. Forcimi i 
kapacitetit të qeverisë vendore për të zbatuar standardet kombëtare dhe 
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut është jetik. Çështjet si e drejta për 
informim e konsultim publik (Ligji për të drejtën për informim dhe kon-
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sultim publik), e drejta për të mos u diskriminuar (Ligji për mbrojtjen nga 
diskriminimi) dhe standardet dhe procedurat e vendosura për kryerjen e 
biznesit, marrjen e vendimeve ose ofrimin e shërbimeve, si dhe mbrojtjen e 
qytetarëve nga diskriminimi, kanë ndikim të drejtpërdrejtë në mbrojtjen e 
të drejtave të njeriut.
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2. KRITERI EKONOMIK

2.1 Klima e Biznesit
Bashkitë luajnë një rol të rëndësishëm për të krijuar një klimë biznesi inku-
rajuese për zgjerimin e bizneseve aktuale, fillimin dhe tërheqjen e bizneseve 
të reja në territorin e tyre. Bashkitë duhet të miratojnë planin e tyre të 
zhvillimit ekonomik, turizmin dhe programet e zhvillimit rural, të krijojnë 
dhe të operojnë tregjet publike dhe rrjetet tregtare, të mbështesin zhvillim-
in e biznesit të vogël përmes veprimtarive promovuese, të organizojnë shër-
bime në mbështetje të zhvillimit ekonomik në nivel vendor, (të tilla si toka 
e njësive të vetëqeverisjes vendore/bashkive, burime publike pyjore dhe 
kullota dhe burime të tjera natyrore, dhe asetet e krijuara nga njeriu), of-
rojnë grante financiare për të mbështetur aktivitetet e biznesit të vogël dhe 
të mesëm, krijimin dhe menaxhimin e skemave të granteve për bujqësinë 
vendore dhe zhvillimin rural të financuar nga buxheti vendor dhe/ se të 
bashkëfinancuara nga palë të treta, të ndërtojnë infrastrukturën komunale, 
të krijojnë atraksione kulturore për zhvillimin e turizmit, të krijojnë stimuj 
fiskalë për bizneset (Ligji nr. 139/2015), krijojnë mekanizma zhvillimi të 
bizneseve si: rrethet e përmirësimeve të biznesit, inkubatorët e biznesit, 
parqet e biznesit. Qeveria Shqiptare ka zhvilluar disa strategji që ndikojnë në 
zhvillimin e drejtpërdrejtë ekonomik vendor, përkatësisht Strategjinë për 
zhvillimin e biznesit, Strategjinë për zhvillimin rural, Strategjinë për zhvil-
limin e bujqësisë, Strategjinë për zhvillimin e Alpeve (disa ligje që lidhen 
me Ligjin për ZHEL nr.9789, datë 19.07.2007 "Për Krijimin dhe Funk-
sionimin e Zonave Ekonomike", Ligji Nr. 10 081, datë 23.02.2009 "Për Li-
cencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë" Ligji Nr.10 158, 
datë 15.102.2009 "Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe të njësive të 
vetëqeverisjes vendore".
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2.2 Papunësia
Bashkitë në bashkëpunim të ngushtë me shërbimet rajonale të punësim-
it dhe bizneset private, përmes mbështetjes për zhvillimin e biznesit dhe 
kontraktimin e punëve dhe shërbimeve publike, mund të rrisin normat e 
punësimit në këtë zonë.

2.3 Politika Fiskale
Bshkitë prezantojnë çdo vit një paketë fiskale që ndikon në të ardhurat ta-
timore dhe administratën tatimore. Nga ana tjetër, ajo siguron shpenzimet 
që lidhen me infrastrukturën dhe shërbimet bashkiake. (Ligji nr. 139/2015, 
Ligji për taksat vendore, Ligji për financat vendore)

2.4 Borxhi Publik
Borxhi vendor është pjesë e borxhit kombëtar, kështu që menaxhimi i borx-
hit është shumë i rëndësishëm për kapacitetin financiar dhe stabilitetin e 
njësive të vetëqeverisjes vendore, në përpjekjet e tyre për të balancuar nev-
ojat dhe burimet. Bashkitë mund të marrin hua nga bankat për të financ-
uar ndërtimin e infrastrukturës bashkiake, bazuar në performancën e tyre 
të menaxhimit financiar (Ligji nr.9869, datë 4.2.2008 “Për huamarrjen e 
vetëqeverisjes vendore”).

2.5 Privatizimi
Bashkitë mund të shesin dhe/ose transferojnë shërbimet dhe pasuritë e tyre, 
duke luajtur një rol të rëndësishëm në ekonominë vendore dhe zhvillimin 
e biznesit. Ata mund të kontraktojnë ofrimin e shërbimeve bashkiake, të 
krijojnë partneritete publike-private (Ligji nr.139/2015) si dhe të përdorin 
tokën e tyre ose të privatizojnë pasuritë e tyre për të gjeneruar të ardhura 
për bashkinë.
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III.   DETYRIMET SEKTORIALE TË NJQV-VE  
        PËRBALLË ACQUIS-IT  

Impakti i zbatimi i legjislacionit nga autoritetet vendore, parashtrohet nga 
analiza në vijim të kapitujve të acquis-it.Siç u përmend më sipër, edhe pse 
qeveria qendrore është përgjegjëse për përafrimin e legjislacionit kombëtar 
me acquis të BE-së, efektet e zbatimit të legjislacionit të përafërt janë parë 
dhe kryesisht vërejtur në nivel vendor. Kjo pjesë e dokumentit përpiqet të 
nxjerrë në përgjegjësitë e njësive të vetëqeverisjes vendore, veçanërisht të 
bashkisë, në zbatimin e acquis.
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LËVIZJA E LIRË E MALLRAVE 

(Kapitulli 1)

Parimi i lëvizjes së lirë të mallrave nënkupton që produktet duhet të tregto-
hen lirisht nga një pjesë e Bashkimit në një tjetër. Në një numër sektorësh, 
ky parim plotësohet nga një kuadër rregullator i harmonizuar, duke ndjekur 
"qasjen e vjetër" (imponimin e specifikimeve specifike të produktit) ose 
"qasjen e re" (vendosjen e kërkesave të përgjithshme të produktit). Legjis-
lacioni i harmonizuar i produkteve evropiane, i cili duhet të transpozohet, 
përfaqëson pjesën më të madhe të acquis sipas këtij kapitulli. Përveç kësaj, 
kapacitetet e mjaftueshme administrative janë thelbësore për të njoftuar ku-
fizimet mbi tregtinë dhe për të aplikuar masat horizontale dhe procedurale 
në fusha të tilla si standardizimi, vlerësimi i konformitetit, akreditimi, me-
trologjia dhe mbikëqyrja e tregut.

Përmbledhje
Siç është përshkruar në raportin e progresit të Shqipërisë në vitin 2019, 
Shqipëria ka një nivel përgatitjeje në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave. 
Më shumë përpjekje duhet treguar në procesin e përafrimit të legjislacionit 
horizontal dhe vertikal dhe përforcimit të kapaciteteve të Inspektoriatit për 
Mbikqyrjen e Tregut.

Bashkitë merren me Mbrojtjen e Konsumatorit, ndërkohë që krijojnë dhe 
menaxhojnë tregjet publike, si dhe në përgjegjësitë e tyre për lëshimin e 
licencave, p.sh. për shoferët e taksive. Strategjia e Mbrojtjes së Konsuma-
torit dhe Mbikëqyrjes së Tregut 2015-2020, kërkon krijimin e mekanizmave 
relevante për mbrojtjen e konsumatorit. NjQV-të duhet të bëhen pjesë dhe 
të marrin rolin e tyre në funksionimin e mekanizmave në mbrojtje të kon-
sumatorit.
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Përmbledhje e legjislacionit të BE-së që lidhet me lëvizjen e lirë 
të mallrave:
• Rregullorja (KE) Nr. 764/2008 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit 

e 9 korrikut 2008 për përcaktimin e procedurave 
• Zbatimi i rregullave të caktuara teknike kombëtare për produktet që 

tregtohen në mënyrë të ligjshme në një shtet tjetër anëtar dhe shfuqizo-
jnë vendimin nr. 3052/95 / KE

• Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 2679/98 e datës 7 dhjetor 1998 për 
funksionimin e tregut të brendshëm në lidhje me lëvizjen e lirë të mall-
rave midis Shteteve Anëtare

• Rregullorja (KE) Nr. 765/2008 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit 
e 9 korrikut 2008 që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikëqyrje 
të tregut në lidhje me tregtimin e produkteve dhe shfuqizimin e Rreg-
ullores (KEE) Nr. 339/93

• Rregullorja (BE) Nr. 1025/2012 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 
25 Tetorit 2012 për Standardizimin Evropian

• Vendimi Nr. 768/2008/(KE) i Parlamentit Evropian dhe i Këshillit i 9 
korrikut 2008 për një kornizë të përbashkët për tregtimin e produkteve

• Direktiva 2013/29/(BE) e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 12 
qershorit 2013 për harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje 
me vënien në dispozicion të tregut të artikujve piroteknikë

• Direktiva 2009/48 / (KE) e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 18 
qershorit 2009 për sigurinë e lodrave

• Direktiva 2014/33/(BE) e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 26 
shkurtit 2014 për harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje 
me ashensorët dhe përbërësit e sigurisë për ashensorët

Legjislacioni Shqiptar për lëvizjen e lirë të mallrave
• Ligji Nr. 10489/2011 "Për marketingun dhe mbikëqyrjen e tregut të 

produkteve jo ushqimore"
• Ligji Nr. 116/2014, "Për Akreditimin e Organeve të Vlerësimit të Kon-

formitetit në Republikën e Shqipërisë"
• Ligji Nr. 10480 07.11.2011 "Për Sigurinë e Përgjithshme të Produk-

teve Jo Ushqimore"
• Ligji Nr. 10489, datë 15.12.2011 "Për marketingun dhe mbikëqyrjen e 
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tregut të produkteve jo-ushqimore".
• Ligji Nr. 9870, datë 02.04.2008 "Për Standardizimin", ndryshuar në 

Ligjin Nr 53/2015
• Ligji Nr. 27/2016 "Për administrimin e kimikateve",
• Ligji Nr. 9875, datë 14.2.2008 "Për Metrologjinë", i ndryshuar
• Ligji Nr. 10216, datë 21.02.2010 "Për detergjentët"
• Ligji Nr. 10390 datë 03.03.2011 "Për përdorimin e plehrave"
• Ligji Nr. 9126, datë 29.07.2003 "Për përdorimin e eksplozivëve në 

Republikën e Shqipërisë"
• VKM Nr. 753, datë 16.9.2015 "Strategjia për mbrojtjen e konsuma-

torit dhe mbikëqyrjen e tregut dhe planin e veprimit 2020"
• VKM Nr. 770, datë 02.11.2016 “Për instrumentet e matjes dhe listën 

referuese të standardeve përkatëse të harmonizuara”
• Ligji Nr. 105/2014, datë 31.7.2014 "Për barnat dhe shërbimin farma-

ceutik, të ndryshuar"

Lista e acquis-it të BE-së dhe legjislacionit të Shqipërisë të përafërt me të 
është mjaft e madhe dhe nuk është e mundur të ilustrohen plotësisht në këto 
dokumente. Zbatimi i legjislacionit të sipërpërmendur do të kërkojë përf-
shirjen e pushtetit vendor në veçanti për inspektimin e tregut dhe mbrojtjen 
e konsumatorit. Në këtë pikë mund të vlerësojmë se gati gjysma e legjisla-
cionit të përafërt do të kërkojë evoluimin e NjQV-ve.
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LËVIZJA E LIRË E PUNËTORËVE 

(Kapitulli 2)

Acquis i BE-së në fushën e lëvizjes së lirë të personave bazohet në parimet 
e përgjithshme që rrjedhin nga Traktati i Bashkimit Evropian. Këto parime 
përfshijnë heqjen e pengesave për lëvizjen e lirë të punëtorëve, qasjen e 
barabartë në tregun e punës dhe ndalimin nga diskriminimi. Acquis në këtë 
kapitull parashikon që shtetasit e BE-së kanë të drejtë të lëvizin dhe të puno-
jnë në vendet e tjera anëtare të BE-së, të qëndrojnë atje për këtë qëllim së 
bashku me familjen e tyre dhe të trajtohen në të njëjtën mënyrë si punëtorët 
vendas në kushtet e punës dhe avantazhet sociale dhe tatimore. Për më 
tepër, acquis përfshin instrumente të BE-së për koordinimin e sistemeve të 
ndryshme kombëtare të sigurimeve shoqërore.

Përmbledhje
Zhvillime të fundit tregojnë se Shqipëria ka filluar zbatimin e kërkesave të 
këtij kapitulli. Në linjë e detyrimet që rrjedhin nga MSA-ja, ajo ka firmosur 
disa marrëveshje për sigurinë sociale. Legjislacioni shqiptar mundëson edhe 
bazat e nevojshme për mos diskriminim dhe trajtim të barabartë të qytet-
arëve dhe të punësuarve të huaj në Shqipëri.

Bashkitë kanë një rol të rëndësishëm në territorin që kontrollojnë. Ato 
luajnë një rol të rëndësishëm në trajtimin e barabartë të të huajve ndaj 
punëtorëve vendas në aspektin e kushteve të punës dhe avantazheve sho-
qërore dhe tatimore, pensioneve dhe skemave të sigurimeve shoqërore dhe 
u sigurojnë atyre qasje të barabartë në tregun e punës dhe t'i mbrojë nga 
diskriminimi. 
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Legjislacioni kryesor i BE-së që lidhet me lëvizjen e lirë të 
punëtorëve në BE 
• Direktiva 2004/38/KE për të drejtën e qytetarëve të Bashkimit dhe 

anëtarëve të familjes së tyre për të lëvizur dhe për të qëndruar lirshëm 
brenda territorit të Shteteve Anëtare;

• Rregullore (BE) Nr. 492/2011 për lirinë e lëvizjes së punëtorëve bren-
da Bashkimit;

• Direktiva 2014/54/BE për masat që lehtësojnë ushtrimin e të drejtave 
të dhëna tek punëtorët në kontekstin e lirisë së lëvizjes për punëtorët;

• Rregullore (KE) Nr. 883/2004 për koordinimin e sistemeve të siguri-
meve shoqërore;

• Rregullore (KE) Nr. 987/2009 për përcaktimin e procedurës për 
zbatimin e Rregullores (KE) Nr. 883/2004 për koordinimin e siste-
meve të sigurimeve shoqërore;

Legjislacioni Shqiptar për lëvizjen e lirë të punëtorëve në BE
• Ligji Nr. 108/2013 "Për të huajt" i ndryshuar,
• Ligji Nr.10 221, datë o4/02/2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”
• Ligji Nr. 7961 datë 12.07.1995 "Kodi i Punës" i ndryshuar
• Ligji Nr. 15, datë 13.3.2019 "Për Promovimin e Punësimit"
• Ligji Nr. 7703, datë 11.5.1993 "Për Sigurimet Shoqërore", i ndryshuar,

Njësitë e qeverisjes vendore janë dhe do të jenë një shtresë e rëndësishme 
qeveritare në zbatimin e legjislacionit të përafruar në këtë kapitull. Roli i 
tyre në këtë kapitull nxit përmirësime në aftësitë e tyre administrative në 
mënyrë që të marrin përsipër angazhimet sipas acquis-it.
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E DREJTA E VENDOSJES DHE LIRIA  
PËR TË OFRUAR SHËRBIME 

(Kapitulli 3) 

Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë që e drejta e themelimit të personave 
juridikë të BE-së në çdo Shtet Anëtar dhe liria për të ofruar shërbime 
ndërkufitare nuk pengohen nga legjislacioni kombëtar, me përjashtim të 
parashikimeve të Traktatit. Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë që legjisla-
cioni kombëtar nuk pengon të drejtën e themelimit të personave juridikë të 
BE-së në çdo Shtet Anëtar dhe lirinë për të ofruar shërbime ndërkufitare, 
sipas përjashtimeve të Traktatit. Acquis gjithashtu harmonizon rregullat mbi 
profesionet e rregulluara për të siguruar njohjen reciproke të kualifikimeve 
dhe diplomave ndërmjet Shteteve Anëtare; për profesione të caktuara të 
rregulluara, duhet të ndiqet një program i përbashkët trajnimi minimal, me 
qëllim që kualifikimi të njihet automatikisht në një Shtet Anëtar të BE-së. 
Përsa i përket shërbimeve postare, acquis gjithashtu synon hapjen e sektorit 
të shërbimeve postare në konkurrencë në mënyrë graduale dhe të kontrol-
luar, brenda një kuadri rregullator i cili siguron një shërbim postar universal.

Përmbledhje
Në fushën e së drejtës së vendosjes dhe lirisë për të ofruar shërbime, 
Shqipëria garanton të drejtën e themelimit për kompanitë e vendosura në 
BE duke u ofruar atyre trajtim të njëjtë si kompanitë shqiptare.

Bashkitë mund të kontraktojnë shërbime dhe punë nga degët e kompanive 
evropiane të themeluara në Shqipëri, si dhe nga profesionistë të cilët janë 
diplomuar dhe kualifikuar në Shtetet Anëtare.

Legjislacioni kryesor i BE-së që lidhet me të drejtën e vendosjes 
dhe lirisë për të ofruar shërbime brenda BE-së
• Direktiva 2006/123/BE “Për shërbimet në tregun e brendshëm”
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• Direktiva 2013/55/  BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 
20 nëntor 2013 që ndryshon Direktivën 2005/36/BE mbi njohjen e 
kualifikimeve profesionale dhe Rregulloren (EU) Nr. 1024/2012 për 
bashkëpunimin administrativ përmes Sistemit Informativ të Tregut të 
Brendshëm ('Rregullorja IMI')

Legjislacioni Shqiptar për të drejtën e vendosjes dhe lirisë për të 
ofruar shërbime brenda BE-së 
• Ligji Nr. 66, datë 9.06.2016 “Për Shërbimet në Republikën e Shqipërisë. 
• Ligji Nr. 10171, datë 22.10.2009 “Për Profesionet e Rregulluara në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, datë 17.7.2014  me Ligjin Nr. 
90/2014  “ Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 10.171, datë 
22.10.2009, “Për Profesionet e Rregulluara në Republikën e Shqipërisë ”

• Ligji Nr. 46, datë 7.5.2015 "Për Shërbimin Postar në Shqipëri".

Acquis në këtë fushë parashikon rregulla për ofrimin e shërbimeve dhe ush-
trimin e profesionit të lirë. Ofrimi i shërbimeve do të kërkojë, ndër të tjera, 
pajtueshmërinë me rregulla dhe procedura të caktuara, të cilat duhet të 
respektohen nga autoritetet shtetërore, përfshirë autoritetet lokale. 
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LËVIZJA E LIRË E KAPITALIT 

(Kapitulli 4)

Shtetet Anëtare duhet të heqin, me disa përjashtime, të gjitha kufizimet 
në lëvizjen e kapitalit si brenda BE-së, ashtu edhe midis Shteteve Anëtare 
dhe vendeve të treta. Acquis përfshin edhe rregullat në lidhje me pagesat 
ndërkufitare dhe ekzekutimin e urdhrave të transferimit në lidhje me letrat 
me vlerë. Direktiva për luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit kërkon që bankat dhe operatorët e tjerë ekonomikë, veçanërisht 
kur bëhet fjalë për sende me vlerë të lartë dhe transaksione të mëdha në 
para, të identifikojnë klientët dhe të raportojnë transaksione të caktuara. 
Një kërkesë kryesore për të luftuar krimin financiar është krijimi i kapac-
iteteve efektive administrative dhe zbatuese, duke përfshirë bashkëpunimin 
midis autoriteteve mbikëqyrëse, të zbatimit të ligjit dhe prokurorisë.

Përmbledhje
Detyrimi për të përafruar legjislacionin shqiptar në fushën e lëvizjes së lirë 
të kapitalit me legjislacionin e Bashkimit Evropian rrjedh nga MSA-ja dhe 
acquis-i në këtë kapitull. Shqipëria ka bërë progres në sistemin e pagesave, 
por mbetet ende për të bërë sa i përket liberalizimit të blerjes së tokave.

Bashkitë mund të kryejnë transaksione financiare me shitjen dhe blerjen 
e pronave të paluajtshme nga shtetasit e huaj, edhe pse blerja e një pasurie 
të paluajtshme nga të huajt është subjekt i kufizimeve të caktuara, të huajve 
nuk u lejohet ende të blejnë tokë bujqësore, pyje, livadhe dhe kullota.

Bashkitë në lidhje me bashkëpunimin e tyre në nivel kombëtar dhe ndër-
kombëtar duhet gjithashtu të raportojnë veprimtari të dyshimta në transak-
sionet e tyre financiare dhe të bashkëpunojnë me Drejtorinë e Përgjithshme 
për Parandalimin e Pastrimit të Parave.
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Legjislacioni kryesor i BE-së që lidhet me lëvizjen e lirë të kapi-
talit brenda BE-së
• Direktiva 2015/2366/BE, për shërbimet e pagesave në tregun e brend-

shëm;
• Direktiva 2009/44/KE për shlyerjen përfundimtare në sistemet e 

pagesave dhe të shlyerjes së letrave me vlerë;
• Direktiva 2002/47/KE për aranzhimet e kolateralit financiar në lidhje 

me sistemet e lidhura dhe pretendimet për kreditë;
• Direktiva 2009/110/KE për mbarëvajtjen, ecurinë dhe mbikëqyrjen e 

kujdesshme të biznesit të institucioneve të parasë elektronike;
• Rregullorja (KE) Nr. 924/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshil-

lit e 16 shtatorit 2009 mbi pagesat ndërkufitare në Komunitet dhe 
shfuqizimin e Rregullores (KE) Nr. 2560/2001;

• Rregullorja (KE) Nr. 1781/2006 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit 
e datës 15 nëntor 2006 për informacionin mbi paguesin që shoqëron 
transfertat e fondeve;

• Direktiva 2005/60/KE për parandalimin e përdorimit të sistemit fi-
nanciar me qëllim pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit (Di-
rektiva kundër pastrimit të parave);

Legjislacioni Shqiptar për lëvizjen e lirë të kapitalit brenda BE-së
• Ligji Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar” 
• Ligji Nr. 7764, datë 02.11.1993 “Për investimet e huaja”, i ndryshuar;
• Ligji Nr. 133, datë 29.04.2013 "Për sistemin e pagesave"
• Ligji Nr. 9917, datë 19.05.2008 “Për Parandalimin e Pastrimit të Parave 

dhe Financimin e Terrorizmit”Regulore Nr.70, datë 14.10.2009, “Për 
veprimtarinë Valutore”;

• Ligji Nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për Bankat në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar”;

• Ligji Nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e Konsumatorit”;
• Ligji Nr. 8337, datë 30.04 1998 “Për kalimin në pronësi të tokës bu-

jqësore, pyjore, livadheve dhe kullotave”;

Megjithëse acquis në kapitullin 4 do të zbatohet më shumë nga autoritetet 
qendrore, ekzistojnë disa aspekte që do të kërkojnë përfshirjen e qeverive 
lokale.
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PROKURIMI PUBLIK 

(Kapitulli 5)

Legjislacioni komunitar Acquis për prokurimin publik bazohet në parimet e 
përgjithshme të Traktatit të BE-së për transparencën, trajtimin e barabartë, 
konkurrencën e lirë dhe mosdiskriminimin. Gjithashtu, zbatohen rregulla 
specifike të BE-së në lidhje me koordinimin e shpalljes fituese të kontratave 
publike për punë, shërbime dhe mallra, për entet tradicionale kontraktore 
dhe për sektorë të veçantë. Acquis gjithashtu përcakton rregullat për proce-
durat e shqyrtimit të ankesave dhe të disponueshmërisë së mjeteve juridike. 
Nevojiten organe zbatuese të specializuara.

Përmbledhje
Legjislacioni i prokurimit publik është rishikuar gjatë viteve në mënyrë që 
të përafrohet më tej me parimet e përgjithshme të BE-së dhe të acquis për 
shpalljes fituese të kontratave publike.

Njësitë e qeverisjes vendore prokurojnë mallra, shërbime dhe punë. Legjis-
lacioni i BE-së kërkon që procedurat e prokurimit për kontratat e punëve 
publike, për kontratat publike të mallrave dhe për kontratat publike të shër-
bimit duhet të garantojnë konkurrencën e ndershme, transparencën dhe 
barazinë e ofertuesve.

Bashkitë – Sipas Ligjit nr. 139/2015, bashkitë ofrojnë një gamë të gjerë 
shërbimesh publike dhe për këtë ato duhet të kryejnë procedura të prokurim-
it. Neni 54/e i Ligjit nr. 139/2015 përcakton se i takon Këshillit Bashkiak 
të vendosë për të blerë, shitur ose marrë me qira pronën bashkiake, dhe për 
këtë, ata duhet të zbatojnë procedurë të hapur të prokurimit elektronik. Me 
hyrjen e Shqipërisë në BE, rregullat e BE-së do të kenë një ndikim të thellë 
tek njësitë e qeverisjes vendore lidhur me blerjen e mallrave, shërbimeve 
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dhe pronave dhe me kontraktimin e tyre. Shqipëria ka krijuar sistemin e 
prokurimit elektronik, i cili përdoret edhe nga njësitë e qeverisjes vendore. 
Ai garanton konkurrencën, drejtësinë dhe transparencën e ofertave.  

Aktet kryesore të BE-së që kanë të bëjnë me prokurimin publik
• Direktiva 2014/24/BE për prokurimin publik;
• Direktiva 2014/25/BE për prokurimin nga subjektet që operojnë në 

sektorët e ujit, energjisë, transportit dhe shërbimeve postare;
• Direktiva e Këshillit 89/665/KEE për bashkërendimin e ligjeve, rreg-

ulloreve dhe dispozitave administrative që lidhen me zbatimin e proce-
durave të shqyrtimit të ankimeve ndaj dhënies së kontratave publike të 
mallrave dhe kontratave për punë publike;

• Direktiva e Këshillit 92/13/KEE për ligjet, rregulloret dhe dispozitat 
administrative lidhur me zbatimin e rregullave komunitare për proce-
durat e prokurimit të subjekteve që ushtrojnë aktivitetin në sektorët e 
ujit, energjisë, transportit dhe telekomunikacioneve; 

• Rregullorja (KE) Nr. 2195/2002 e Parlamentit Evropian dhe e Këshil-
lit, datë 5 nëntor 2002. “Për fjalorin e përbashkët të prokurimit”; 

• Direktiva 2014/23/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 26 
shkurt 2014, mbi dhënien e kontratave koncesionare, Gazeta Zyrtare L 
94, 28.3.2014;

• Direktiva 2014/55/  BE për faturimin elektronik në prokurimin publik;
• Direktiva 2009/81/KE për koordinimin e procedurave për dhënien e 

kontratave të punëve, mallrave dhe shërbimeve, përmes institucioneve 
ose enteve kontraktore në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë;

• Direktiva e Këshillit 92/13/KEE për bashkërendimin e ligjeve, 
rregulloreve dhe dispozitave administrative lidhur me zbatimin e 
rregullave komunitare për procedurat e prokurimit të subjekteve 
që ushtrojnë aktivitetin në sektorët e ujit, energjisë, transportit dhe 
telekomunikacioneve;

• Direktiva e Këshillit 89/665/KEE për bashkërendimin e ligjeve, rreg-
ulloreve dhe dispozitave administrative që lidhen me zbatimin e proce-
durave të shqyrtimit të ankimeve ndaj dhënies së kontratave publike të 
mallrave dhe kontratave për punë publike; 
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Legjislacioni përkatës shqiptar për prokurimin publik
• Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik”, i ndryshuar 

nga Ligji nr. 182, dhjetor 2014," Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 
nr. 9643/2006";

• VKM Nr. 914, datë 29.12.2014, "Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik", i ndryshuar me VKM Nr. 80, datë 14.2.2018;

• VKM Nr. 45, datë 21.01.2009 "Për procedurat e prokurimit elektron-
ik", i ndryshuar me VKM nr. 216, datë 11.2.2009;

• VKM Nr. 659, datë 3.10.2007 "Për miratimin e rregullave për 
prokurimin elektronik", i ndryshuar me VKM Nr. 918, datë 2.9.2009 
dhe VKM nr. 184, datë 17.3.2010;

• Ligji Nr. 125 prill 2013 "Për koncesionet dhe partneritetin publik pri-
vat", i ndryshuar me Ligjin nr. 88/2014 dhe Ligjin nr. 77/2015;

• VKM Nr, 575 "Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien 
me koncesion/PPP”, datë 10.07.2015.

Acquis i këtij kapitulli është një nga fushat ku përgjegjësia e NjQV-ve për 
zbatimin e legjislacionit në përputhje me standardet e BE-së është shumë e 
dukshme. Acquis kërkon që autoritetet lokale të ndjekin procedurat specifike 
që synojnë garantimin e konkurrencës, drejtësisë (trajtim të barabartë dhe 
mosdiskriminim) dhe transparencës. Procedurat janë në shumë raste më të 
rrepta, ose të paktën të ndryshme, nga rregullat e mëparshme kombëtare 
dhe zbatimi i tyre në mënyrë korrekte kërkon burime njerëzore dhe eksper-
tizë shtesë.
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E DREJTA E SHOQËRIVE TREGTARE 

(Kapitulli 6) 

E drejta e shoqërive tregtare e acquis përfshin rregullat për formimin, reg-
jistrimin, bashkimin dhe ndarjen e shoqërive. Në fushën e raportimit fi-
nanciar, acquis specifikon rregullat për paraqitjen e llogarive vjetore dhe 
të konsoliduara, duke përfshirë rregullat e thjeshtuara për ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme. Zbatimi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilite-
tit është i detyrueshëm për disa subjekte me interes publik. Përveç kësaj, 
acquis specifikon rregullat për miratimin, integritetin profesional dhe pa-
varësinë e auditimeve ligjore.

Acquis i BE-së në fushën e kontabilitetit dhe rregullave të auditimit përf-
shin vlerësimin e ekspozimit ndaj riskut dhe bilancet, llogaritë vjetore të 
shoqërive me përgjegjësi të kufizuar publike dhe private, kërkesat e auditi-
mit, si dhe dhënien e informacionit dhe detyrimet e publikimit. Ka edhe 
rregullore, të cilat kërkojnë që shoqëritë e listuara në një treg të rregullu-
ar t’i sjellin llogaritë e tyre në përputhje me standardet ndërkombëtare të 
kontabilitetit të miratuara nga Komisioni Evropian.

Përmbledhje
Kompanitë publike në Shqipëri respektojnë dispozitat e ligjit për kompanitë 
private, pasi nuk ka një ligj për shoqëritë publike.

Rregullat e BE-së për auditin dhe standardet tashmë aplikohen shoqërive 
bashkiake të ujësjellësit dhe kanalizimeve, shoqërive bashkiake të mbet-
jeve apo aksionerëve të tjerë. Këto shoqëri janë të hapura për auditime të 
brendshme dhe të jashtme. Gjithashtu, standardet e kontabilitetit janë të 
detyrueshme për entet dhe shoqëritë publike. 
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Aktet kryesore të BE-së që kanë të bëjnë me të drejtën e sho-
qërive tregtare
• Direktiva 2009/101/KE për koordinimin e masave mbrojtëse;
• Direktiva 2009/109/KE në lidhje me kërkesat për raportimin dhe do-

kumentimin në rastin e bashkimit dhe ndarjes së shoqërive tregtare ;
• Direktiva 2005/56/KE për bashkimin ndërkufitar të shoqërive me 

përgjegjësi të kufizuar;
• Direktiva 89/666/KEE në lidhje me kërkesat për dhënie informacio-

nesh shpjeguese për degët e hapura në një shtet anëtar nga lloje të cak-
tuara të shoqërive të qeverisura nga ligji i një shteti tjetër;

• Direktiva 2011/35/BE lidhur me bashkimet e shoqërive me përgjegjësi 
të kufizuar publike;

• Direktiva 2004/25/KE për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë 
publike;

• Direktiva 2009/102/KE në fushën e së drejtës së shoqërive tregtare 
për shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar me një ortak të vetëm;

• Direktiva 2012/30/KE për koordinimin e masave mbrojtëse;
• Direktiva 2007/36/KE për ushtrimin e disa të drejtave të aksionerëve 

në shoqëritë e listuara;
• Rregullorja (KE) Nr. 1606/2002 mbi zbatimin e standardeve ndërkom-

bëtare të kontabilitetit;
• Rregullorja e Komisionit (KE) Nr. 1126/2008 për miratimin e disa 

standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit në përputhje me Rreg-
ulloren (KE) nr. 1606/2002 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit;

• Direktiva 2013/34/BE lidhur me pasqyrat financiare vjetore, pasqyrat 
financiare të konsoliduara dhe raportet që kanë të bëjnë me lloje të 
caktuara të ndërmarrjeve;

• Direktiva 2006/43/KE për auditimin ligjor të llogarive vjetore dhe 
llogarive të konsoliduara, që ndryshon Direktivat e Këshillit 78/660/
KEE dhe 83/349/KEE.

Legjislacioni përkatës shqiptar për të drejtën e shoqërive treg-
tare 
• Ligji Nr. 9901, datë 14.4.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", 

ndryshuar me Ligjin Nr. 129/2014;
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• Ligji Nr. 9723, datë 03.05.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjis-
trimit", ndryshuar me Ligjin nr. 8/2015;

• Ligji Nr. 110, datë 15.11.2012, "Për bashkimin ndërkufitar të sho-
qërive tregtare";

• Ligji Nr. 10236, datë 18.02.2010, "Për marrjen në kontroll të sho-
qërive me ofertë publike";

• Ligji Nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e 
profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar", ndrysh-
uar me Ligjin nr. 47/2016;

• Urdhri i Ministrit të Financave Nr. 64, datë 22.07.2014 "Për shpalljen 
e Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit”.

Kompanitë e vetë NJQV-ve preken nga kërkesat e acquis-it në këtë fushë, 
pasi këto kompani janë të detyruara të respektojnë rregullat e menaxhimit 
të kompanisë dhe menaxhimit dhe kontrollit financiar, si dhe auditimin e 
brendshëm dhe kontabilitetin e bashkëpunimit.
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E DREJTA E PRONËSISË INTELEKTUALE 

(Kapitulli 7)

Acquis për të drejtat e pronësisë intelektuale përcakton rregullat e harmo-
nizuara për mbrojtjen ligjore të të drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhu-
ra me të. Për mbrojtjen e bazave të të dhënave, programeve kompjuterike, 
topografive gjysmëpërçuese, transmetimit satelitor dhe ritransmetimit 
kabllor zbatohen dispozita të veçanta. Në fushën e të drejtave të pronësisë 
industriale, acquis parashikon rregulla të harmonizuara për mbrojtjen lig-
jore të markave dhe dizenjove tregtare. Për shpikjet bioteknologjike, pro-
duktet farmaceutike dhe për mbrojtjen e bimëve zbatohen dispozita të tjera 
specifike. 

Përmbledhje
Ligji shqiptar për të drejtën e autorit dhe të drejtat e lidhura me të siguron 
harmonizimin e legjislacionit kombëtar me acquis të Bashkimit Evropian në 
shkallën më të lartë të mundshme. Ligji parashikon të njëjtin nivel mbrojtje-
je dhe zbatimi me atë të parashikuar në legjislacionin e Bashkimit Evropian, 
si një detyrim që rrjedh direkt nga neni 73 i Marrëveshjes së Stabilizim-Aso-
ciimit.

Bashkitë janë subjekt e dispozitave të këtij ligji, përfitojnë prej saj, por ato 
janë gjithashtu edhe subjekt i sanksioneve dhe gjobave, veçanërisht lidhur 
me veprat e artit, bazat e të dhënave dhe programet kompjuterike.

Aktet kryesore të BE-së që kanë të bëjnë me të drejtën e autorit 
dhe me ligjin e të drejtave të lidhura me të
• Direktiva 2001/29/ për harmonizimin e disa aspekteve të së drejtës së 

autorit dhe të drejtave të lidhura me të në shoqërinë e informacionit;
• Direktiva 2009/24/KE për mbrojtjen ligjore të programeve komp-

juterike;
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• Direktiva 2001/84/KE për  të drejtën e rishitjes në dobi të autorit të 
një vepre origjinale të artit;

• Direktiva 2006/115/KE për të drejtën e qirasë dhe të drejtën e kred-
itimit dhe mbi disa të drejta që lidhen me të drejtën e autorit në fushën 
e pronësisë intelektuale; 

• Direktiva 2006/116/KEE për afatin e mbrojtjes së të drejtave të au-
torit dhe disa të drejtave të lidhura me të;

• Direktiva 96/9/KEE për mbrojtjen ligjore të bazave të të dhënave;
• Direktiva 93/83/KEE për koordinimin e rregullave të caktuara në lidh-

je me të drejtën e autorit
• dhe të drejtave të lidhura me të drejtën e autorit të aplikueshme në 

transmetimet satelitore dhe ritransmetimet kabllore; 
• Direktiva 2012/28/BE për disa përdorime të lejuara të veprave jetime;
• Direktiva 2014/26/BE për menaxhimin kolektiv të së drejtës së au-

torit dhe të drejtave të lidhura me të dhe licencimi multi - territorial 
i të drejtave në veprat muzikore për përdorim në internet në tregun e 
brendshëm;

Legjislacioni përkatës shqiptar për të drejtat e autorit dhe të 
drejtat e lidhura me të 
• Ligji Nr. 9947, datë 7.7.2008, "Për pronësinë industriale”, i ndryshuar;
• Ligji Nr. 35/2016 "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me 

to";
• VKM Nr. 1090, datë 28.12.2015 "Për disa ndryshime në VKM Nr. 

205, datë 13.04.1999 "Për miratimin e dispozitat zbatuese të Kodit 
Doganor".

Kjo është një fushë ku nuk parashikohet roli i drejtpërdrejtë i NjQV-ve 
në zbatimin e legjislacionit, megjithatë është e rëndësishme që mbrojtja e 
pronësisë intelektuale të respektohet edhe në nivelin lokal.
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POLITIKA E KONKURRENCËS 

(Kapitulli 8)

Acquis për konkurrencën mbulon si politikat anti-trust ashtu edhe ato të 
dhe kontrollit të ndihmës shtetërore. Ai përfshin rregulla dhe procedura 
që luftojnë sjelljen anti-konkurruese të shoqërive (marrëveshjet kufizuese 
midis ndërmarrjeve dhe abuzimi me pozitën dominuese) dhe që shqyrto-
jnë hollësisht bashkimet ndërmjet ndërmarrjeve dhe për të parandaluar 
dhënien e ndihmës shtetërore nga ana e qeverive, gjë e cila shtrembëron 
konkurrencën në tregun e brendshëm. Në përgjithësi, rregullat e konkur-
rencës janë të zbatueshme drejtpërsëdrejti në të gjithë Bashkimin Evropian, 
ndërkohë që Shtetet Anëtare duhet të bashkëpunojnë plotësisht me Komis-
ionin për zbatimin e tyre. Qeverive i lejohet të japin grante ndihmëse sipas 
rregullave strikte. Legjislacioni shqiptar, si për konkurencën ashtu edhe për 
ndihmën shtetërore është gjerësisht në linjë me acquis-in e BE-së dhe kërke-
sat e MSA-së.

Përmbledhje
Autoriteti i Konkurrencës kryen veprimtarinë e tij në përputhje me rregul-
lat e konkurrencës së lirë dhe efikase duke zbatuar të gjithë kuadrin ligjor në 
fuqi. Fokusi i aktiviteteve të tij përfshin të gjitha praktikat anti-konkurruese 
të cilat mund të shtrembërojnë ose kufizojnë konkurrencën në treg. Sektori 
i Kontrollit të Ndihmës Shtetërore në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, 
Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe Komisioni i Ndihmës Shtetërore 
merren me ndihmën shtetërore në formën e kompensimit të shërbimit pub-
lik të dhënë për disa ndërmarrje të ngarkuara me ofrimin e shërbimeve me 
interes të përgjithshëm ekonomik.

Bashkitë: Legjislacioni i BE-së për Ndihmën Shtetërore ka gjithashtu një 
ndikim të thellë edhe në rolet e autoriteteve vendore si blerës, kontrak-
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torë dhe nxitës të ndërmarrjeve vendore. Përjashtimet tatimore, blerja e 
pronave me kushte të favorshme ose përdorimi i shërbimeve publike nga 
autoritetet vendore (pa prokurim konkurrues) konsiderohen si ndihmë 
shtetërore dhe shoqëritë mund të duhet ta shlyejnë ndihmën me interes 
ndërkohë që rrezikojnë anulimin e kontratës. Çdo ndihmë që supozohet 
të jetë e lejueshme duhet, si rregull i përgjithshëm, të njoftohet paraprak-
isht pranë Komisionit Evropian për miratim paraprak (ka disa përjashtime). 
Legjislacioni i BE-së parashikon burime me avantazh, siç janë shitblerjet e 
pronës ose të tokës me kushte të favorshme, kontratat që nuk janë të hapura 
për prokurim konkurrues, financimi i organizatave jofitimprurëse, lehtësitë 
tatimore diskrecionale për disa ndërmarrje të caktuara dhe trajnime falas 
ose të subvencionuara. Kjo çon në detyrimin për të raportuar ndihmën 
shtetërore dhe inventarët e zhvilluar të skemës së ndihmës shtetërore. 

Në kuadër të qasjes së ndihmës së tyre financiare, pushteti vendor mund të 
vendosë t’i japë përfitime të caktuara shoqërive/subjekteve që ndërtojnë 
objekte dhe infrastrukturë në territorin e të ashtuquajturave zona të lira 
ekonomike, të tilla si përjashtimi nga shlyerja e taksave, tarifave dhe pag-
esave vendore, të tilla si tarifat për zhvillimin e tokës bashkiake dhe për 
përdorimin e tokës, tarifat për lejet e ndërtimit, tarifat për furnizimin me 
ujë dhe lidhjen me sistemin e kanalizimeve. Bashkitë mund të ofrojnë skema 
për të siguruar mbështetje financiare për biznesin: NVM-të dhe fermerët, 
për të papunët në mënyrë që ata të fillojnë një biznes.

Përveç zotërimit të shoqërive publike, ato duhet të sigurojnë që operimi 
dhe bashkimet e tyre, si dhe ndihmat shtetërore të mos shtrembërojnë 
konkurrencën në tregun e brendshëm. Mungesa e procedurave transparente 
të prokurimit në rastin e ndërmarrjeve publike bashkiake rrit në mënyrë 
të konsiderueshme rrezikun e problemeve sipas rregullave të BE-së për 
ndihmën shtetërore. Sektori i shërbimeve ende nuk mbulohet në mënyrë 
efikase nga rregullimi i prokurimeve publike.

Aktet kryesore të BE-së që kanë të bëjnë me politikën e konkur-
rencës
• Rregullorja e Këshillit (KE) nr. 1/2003 e datës 16 dhjetor 2002 për 

zbatimin e rregullave të konkurrencës;
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• Rregullorja e Këshillit (KE) nr. 659/1999 që përcakton rregullat e de-
tajuara për zbatimin e nenit 93 të Traktatit të KE-së (tani Neni 108);

• Rregullorja e Këshillit 139/2004 e datës 20 janar 2004 për kontrollin e 
përqendrimeve ndërmjet sipërmarrjeve;

• Rregullorja e Komisionit (KE) nr. 794/2004 që përcakton rregullat e 
detajuara për zbatimin e nenit 93 të Traktatit të KE-së (legjislacioni i 
BE-së për ndihmën shtetërore).

Legjislacioni përkatës shqiptar për politikën e konkurrencës
• Ligji Nr. 9121, datë 28.07.2003, "Për mbrojtjen e konkurrencës";
• Ligji Nr. 9374, datë 21.04.2005, "Për ndihmën shtetërore";
• Udhëzimi i datës 07.12.2009 "Mbi vlerësimin e bashkimeve jo-hori-

zontale dhe të bashkimeve të konglomeratit ndërmjet ndërmarrjeve";
• VKM Nr. 816, datë 28.12.2005, Rregullorja “Për kushtet dhe procedu-

rat e dhënies së ndihmës rajonale për shpëtim dhe ristrukturim”; 
• VKM Nr. 815, datë 28.12.2005: "Për miratimin e rregullores “Për 

kushtet dhe procedurat e dhënies së ndihmës rajonale";
• Udhëzimi i Komisionit të Ndihmës Shtetërore Nr. 23, datë 12.12.2007, 

"Për disa kategori të ndihmës shtetërore horizontale";
• Udhëzimi i Komisionit të Ndihmës Shtetërore Nr. 32, datë 15.02.2010, 

"Ndihma shtetërore për mbrojtjen e mjedisit";
• VKM Nr. 650, datë 14.09.2016 "Për përcaktimin e kritereve, intensite-

tit dhe procedurës për dhënien dhe autorizimin e ndihmës shtetërore 
në formën e kompensimit për shërbimet me interes të përgjithshëm 
ekonomik dhe publik".

Zbatimi i rregullave të ndihmës shtetërore, në nivelin lokal, pritet të krijojë 
përfitime në formën e uljes së kostove përmes një konkurrence dhe trans-
parence më të madhe, madje edhe në kurriz të diskrecionit të zvogëluar 
në përdorimin e buxhetit publik nga politikanët dhe zyrtarët vendorë. Më 
e mira që autoritetet lokale mund të bëjnë për t’u përgatitur është rritja e 
ndërgjegjësimit bazë për rregullat e ndihmës shtetërore mes gjithë atyre, 
vendimet e të cilëve mund të ndikojnë në buxhetin publik.
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SHËRBIMET FINANCIARE 

(Kapitulli 9)

Acquis në fushën e shërbimeve financiare përfshin rregullat për autorizimin, 
funksionimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve financiare në fushën bankare, 
të sigurimeve, pensioneve suplementare, shërbimeve të investimeve dhe të 
tregjeve të letrave me vlerë. Institucionet financiare mund të veprojnë në të 
gjithë BE-në në përputhje me parimin e "kontrollit të vendit të origjinës" ose 
duke krijuar degë apo duke ofruar shërbime në baza ndërkufitare.

Objektivat kryesore të acquis së BE-së për shërbimet financiare kanë si qël-
lim të sigurojnë stabilitetin financiar, besueshmërinë financiare të shoqërive 
që operojnë në sektorin financiar dhe mbrojtjen e mjaftueshme të konsuma-
torëve dhe investitorëve.

Përmbledhje
Në përgjithësi, Shqipëria ka bërë përpjekje pozitive për përafrimin me ac-
quis të legjislacionit të saj për shërbimet financiare. Legjislacioni ekzistues 
për shërbimet financiare përbën një bazë të fortë për përafrimin e mëte-
jshëm dhe të plotë me legjislacionin evropian. Sa i përket shërbimeve finan-
ciare bankare, puna është konsoliduar në funksion të rishikimit të kuadrit 
rregullator dhe mbikëqyrës, me qëllim harmonizimin e mëtejshëm me ac-
quis të BE-së dhe përshtatjen e tij me standardet e Komitetit të Bazelit.

Bashkitë janë të ekspozuara ndaj shërbimeve financiare bankare për sa 
i përket flukseve të mjeteve monetare dhe kredive, etj., dhe shërbimeve 
jo-bankare financiare, siç janë sigurimet, letrat me vlerë dhe pensionet 
suplementare, kërkesat ndaj degëve të bankave vendore dhe të huaja që të 
japin informacion për klientët me të cilët punojnë, si dhe kërkesat për të 
bllokuar llogaritë e bizneseve që janë debitorë ndaj Bashkive.  Acquis në këtë 
kapitull nuk i adresohet qeverisë vendore.
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Aktet kryesore të BE-së që kanë të bëjnë me shërbimet financ-
iare
• Direktiva Nr. 2013/34 lidhur me pasqyrat financiare vjetore, pasqyrat 

financiare të konsoliduara dhe raportet që kanë të bëjnë me lloje të 
caktuara të ndërmarrjeve;

• Direktiva 2002/47/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 6 
qershor 2002 mbi marrëveshjet për kolateralin financiar;

• Rregullorja Nr. 3, datë 17.01.2013, "Për instrumentet e pagesave elek-
tronike" është përafruar pjesërisht me Direktivën 2009/110/KE për 
fillimin, ushtrimin dhe mbikëqyrjen e kujdesshme të veprimtarisë së 
institucioneve të parasë elektronike;

• Rregullorja Nr. 60, datë 29.08.2008 "Për kërkesat minimale të publik-
imit të informacionit nga bankat dhe degët e bankave të huaja”. 

Legjislacioni përkatës shqiptar për shërbimet financiare
• Ligji Nr. 10158, datë 15.10.2009 "Për obligacionet e shoqërive aksion-

are dhe të qeverisjes vendore", i cili përafrohet pjesërisht me Direk-
tivën 2004/39/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 21 
prill 2004 për tregjet e instrumenteve financiare (MiFID);

• Ligji Nr. 9662, datë 18.12.2006, "Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë";

• Ligji Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare";
• Ligji Nr. 10 198, datë 10.12.2009, "Për sipërmarrjet e investimeve 

kolektive”;
• Rregullorja Nr. 70, datë 14.10.2009 "Për aktivitetet e këmbimit valu-

tor" përafrohet pjesërisht me Direktivën e Këshillit 88/361/KEE për 
zbatimin e nenit 67 të Traktatit;

• Rregullorja Nr. 3, datë 17.01.2013 "Për instrumentet e pagesave elek-
tronike" në përputhje me Direktivën 2009/110/KE për nisjen, ush-
trimin dhe mbikëqyrjen e kujdesshme të veprimtarisë së institucioneve 
të parasë elektronike;

• Rregullorja Nr. 60, datë 29.08.2008 "Për kërkesat minimale të publik-
imit të informacionit nga bankat dhe degët e bankave të huaja”
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SHOQËRIA E INFORMACIONIT DHE MEDIA 

(Kapitulli 10) 

Acquis përfshin rregulla specifike për komunikimet elektronike, për shër-
bimet e shoqërisë së informacionit, në veçanti, për tregtinë elektronike dhe 
shërbimet me akses të kushtëzuar, si dhe në shërbimet audio-vizive. Acquis 
synon të eliminojë pengesat në fushën e komunikimeve elektronike ndaj 
funksionimit efikas të tregut të brendshëm të shërbimeve dhe rrjeteve të 
telekomunikacionit, të nxisë konkurrencën dhe të mbrojë interesat e kon-
sumatorëve në këtë sektor, duke përfshirë disponueshmërinë universale të 
shërbimeve moderne. Për sa i përket politikës audio-vizive, acquis kërkon 
harmonizimin legjislativ me Direktivën e televizionit pa kufi. Acquis ka për 
qëllim krijimin e një kuadri rregullator transparent, të parashikueshëm dhe 
efikas për transmetimet publike dhe private në përputhje me standardet 
evropiane. Acquis gjithashtu kërkon që t'i kushtohet vëmendje e veçantë 
respektimit të të drejtave të pronësisë intelektuale gjatë transmetimit të 
programeve me mjete të ndryshme, duke përfshirë ato tokësore, satelitore, 
kabllore, etj. 

Përmbledhje
Teknologjia e informacionit dhe komunikimit (TIK) luan një rol të rëndë-
sishëm në zhvillimin e shoqërisë dhe rritjen ekonomike të Shqipërisë. Ajo 
kontribuon në promovimin e pjesmarrjes gjithëpërfshirëse dhe qeverisjen 
eficcente, duke respektuar e rrjedhimisht duke zbatuar parimet themelore 
që shërbejnë për një demokraci të cilësisë së lartë. Qeveria Shqiptare ka 
ndërmarrë një sërë reformash për zhvillimin e shoqërisë së informacionit. 
Politika kombëtare për shoqërinë e informacionit është paraqitur në Strate-
gjinë Ndërsektoriale “Axhenda Dixhitale e Shqipërisë” (2015-2020).
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Bashkitë në Shqipëri janë të ekspozuara ndaj mediave televizive, gazetave 
dhe mediave sociale në kuadër të komunikimit të tyre me qytetarët dhe 
klientët, duke promovuar pjesëmarrjen gjithëpërfshirëse dhe qeverisjen efi-
kase. Bashkitë gjithashtu u japin leje shoqërive mediatike që të instalojnë 
kabllo dhe pajisje infrastrukturore në territorin e tyre bashkiak.

Bashkitë luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e shërbimeve të 
qeverisjes elektronike përmes e-shërbimeve apo shërbimeve elektronike 
dhe lëshimit të dokumenteve elektronike dhe përmes promovimit të sho-
qërisë së informacionit. Ato janë përgjegjëse për mbrojtjen e të dhënave 
personale që administrohen në mënyrë elektronike nga bazat e të dhënave 
të tyre dhe ruajtjen e bazave të të dhënave të tyre.

Aktet kryesore të BE-së që kanë të bëjnë me shoqërinë e infor-
macionit dhe median
• Direktiva 98/84/KE për mbrojtjen juridike të shërbimeve që bazohen 

ose konsistojnë në akses të kushtëzuar;
• Direktiva 2000/31/KE për disa aspekte juridike të shërbimeve të sho-

qërisë së informacionit, sidomos të tregtisë elektronike, në Tregun e 
Brendshëm (Direktiva për Tregtinë Elektronike);

• Direktiva 2002/19/KE për aksesin dhe interkoneksionin e rrjeteve të 
komunikimeve elektronike dhe të faciliteteve që lidhen me to (Direkti-
va e Aksesit) ;

• Direktiva 2002/20/KE për autorizimin e rrjeteve dhe shërbimeve të 
komunikimeve elektronike;

• Direktiva 2002/21/KE për kuadrin e përbashkët rregullator për rrjetet 
dhe shërbimet e komunikimeve elektronike (Direktiva Kuadër); 

• Direktiva 2002/22/KE për shërbimin universal dhe të drejtat e për-
doruesit lidhur me rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve elektronike 
(Direktiva e Shërbimit Universal); 

• Direktiva 2002/58/KE për trajtimin e të dhënave personale dhe mbro-
jtjen e privatësisë në sektorin e komunikimeve elektronike (Direktiva 
për privatësinë dhe komunikimet elektronike); 

• Direktiva 2002/77/KE për konkurrencën në tregje për rrjetet dhe 
shërbimet e komunikimeve elektronike; 
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• Direktiva 2003/98/KE për ripërdorimin e informacionit të sektorit 
publik; 

• Direktiva 2007/2/KE për krijimin e infrastrukturës së informacionin 
gjeohapësinor në Komunitetin Evropian (INSPIRE)".

Legjislacioni përkatës shqiptar për shoqërinë e informacionit 
dhe median 
• Ligji Nr.119/2014 "Për të drejtën e informacionit".
• Ligji Nr. 97/2013 "Për median audio-vizive në Republikën e 

Shqipërisë";
• Ligji Nr. 9918, datë 19.5.2008, "Për komunikimet elektronike në Re-

publikën e Shqipërisë, ndryshuar me ligjin nr. 102/2012;
• Ligji Nr. 9880, datë 25.02.2008 "Për nënshkrimin elektronik";
• Ligji Nr. 10128, datë 11.05.2009, "Për tregtinë elektronike", ndrysh-

uar me ligjin nr. 135/2013;
• Ligji Nr. 72/2012, datë 28.6.2012 "Për organizimin dhe funksionimin e 

infrastrukturës gjeohapësinore kombëtare në Republikën e Shqipërisë";
• Ligji Nr. 107/2015, datë 1.10.2015, “Për identifikimin elektronik dhe 

shërbimet e besuara”;
• Ligji 146/2014 "Për njoftimin dhe konsultimin publik";

Dihet që i gjithë procesi i BE-së mbështetet nga qytetarët dhe klima politike 
në pushtetin qendror dhe vendor, por gjithësesi statusi, njohuria, kompe-
tenca dhe ndërgjegjësimi i stafit vendor dhe zyrtarëve në lidhje me zbatimin 
e acquis-it të Komunitetit të adoptuar është ende në një fazë të hershme. 
Për këtë qëllim, NjQV-të duhet të rrisin vetëdijen dhe kompetencat për 
administratën dhe qytetarët e tyre për çështje që lidhen me integrimin në 
BE. Në këtë drejtim të ndihmës së madhe do të ishte miratimi i shërbimeve 
elektronike qeveritare dhe në të njëjtën kohë mbrojtja e të dhënave perso-
nale të administruara prej tyre.
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BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI RURAL 

(Kapitulli 11)

Kapitulli për bujqësinë mbulon një numër të madh rregullash të de-
tyrueshme, shumë prej të cilave janë të zbatueshme në mënyrë të drejt-
përdrejtë nga vendet anëtare të BE-së. Zbatimi i duhur i këtyre rregullave, 
zbatimi efikas i masave shtrënguese të tyre dhe kontrolli nga ana e një admin-
istrate publike efikase kanë rëndësi thelbësore për funksionimin e Politikës 
së Përbashkët Bujqësore (PPB). Drejtimi i Politikës së Përbashkët Bujqësore 
kërkon krijimin e sistemeve të menaxhimit dhe cilësisë, të tilla si një agjenci 
pagese dhe Sistemin e Integruar të Administrimit dhe Kontrollit (SIAK), si 
dhe aftësinë për të zbatuar masat e zhvillimit rural. Shtetet Anëtare duhet të 
jenë në gjendje të zbatojnë legjislacionin e BE-së për skemat e mbështetjes 
së drejtpërdrejtë për fermat dhe të përdorin organizatat e përbashkëta të 
tregut për produkte të ndryshme bujqësore.

Përmbledhje
Qeveria e Shqipërisë po punon në menaxhimin indirekt të Programit të 
Bujqësisë dhe të Zhvillimit Rural (IPARD) të Instrumentit të Asistencës së 
Para-Anëtarësimit IPA II. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MB-
ZHR) është përgjegjëse për krijimin e një Autoriteti Menaxhues (AM) dhe 
Agjencisë IPARD si organe zbatuese të Programit të Bujqësisë dhe të Zh-
villimit Rural (2014-2020) të IPA-s. Autoriteti Menaxhues (AM) është një 
strukturë e pavarur pranë MBZHR, e cila është përgjegjëse për programim-
in, përzgjedhjen e masave, monitorimin, vlerësimin, raportimin, koordin-
imin dhe promovimin e Programit Operacional IPARD. 

Agjencia e Pagesave (Agjencia IPARD) është një agjenci e pavarur, është or-
gani zbatues i IPARD-it dhe, në veçanti,  është përgjegjëse për autorizimin 
dhe kontrollin e pagesave, kontabilizimin e alokimeve dhe të pagesave, 
menaxhimin e departamenteve, përzgjedhjen e projekteve, promovimin, 
raportimin dhe auditimin e brendshëm. 
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Bashkitë kanë si funksion të tyre zhvillimin rural dhe financimi i tij është 
me interes të veçantë për shkak të dimensionit të tij thellësisht vendor. 
Autoritetet vendore kanë potencial të madh përfitimi nga politika të zh-
villimit rural dhe financime. Në mënyrë që ky proces të ketë sukses, au-
toritetet vendore duhet së pari të përputhin prioritetet e tyre me ato të 
BE-së sa i përket zhvillimit rural. Baza ligjore aktuale (Ligji 139/ 2015) 
mundëson një rol më të madh të autoriteteve vendore në menaxhimin e 
fondeve, veccanërisht përmes "investimeve të integruara territoriale" dhe 
"planeve të përbashkëta të veprimit”. Bashkitë kanë të drejtë të venë në dis-
pozicion të fermerëve dhe bizneseve të tjera të vogla rurale skema vendore 
të granteve.  

Qasja "Zhvillimi vendor i udhëhequr nga BE-ja” (CLLD) është tanimë në 
dispozicion për të gjitha fondet sipas emërtimit "Zhvillimi vendor i ud-
hëhequr nga komuniteti", gjë që kërkon hartimin e strategjive të zhvillimit 
dhe zbatimin e projekteve nëpërmjet Grupeve Vendore të Veprimit (GVV). 
Autoritetet vendore mund të përfshihen si përfitues (p.sh., organizatat që 
aplikojnë për projekte, marrin fonde dhe japin llogari për përdorimin e 
tyre, edhe pse jo gjithmonë përdoruesit përfundimtarë) ose si bashkëfinan-
cues të projekteve për përfituesit e tjerë vendorë. Ato mund të ofrojnë edhe 
mbështetje të vlefshme përmes promovimit, këshillimit për përfituesit e 
mundshëm (siç janë grupet e shoqërisë civile ose ndërmarrjet private) dhe 
mbështetjes administrative, si dhe mund të marrin fonde të asistencës tekni-
ke nga programet për ofrimin e një mbështetjeje të tillë. Përgatitja e projek-
teve me cilësi të lartë dhe zbatimi efikas i programeve varet nga planifikimi 
strategjik dhe personeli i aftë për të siguruar pajtueshmërinë me rregullat 
komplekse të BE-së dhe me ato kombëtare. Për këtë qëllim, Bashkitë i ded-
ikojnë një kohë të konsiderueshme  të personelit që vevojitet për të vepruar 
si “pronarë” të projekteve të zhvillimit rural. 

Qasja e partneritetit duhet të forcohet duke përfshirë autoritetet publike 
rajonale, vendore, urbane dhe autoritetet e tjera publike, partnerët ekono-
mik dhe social dhe grupet e shoqërisë civile në përgatitjen, zbatimin, mon-
itorimin dhe vlerësimin e programeve të zhvillimit rural.
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Bashkitë kanë detyrimin ligjor (Ligji nr 139/2015) për të ngritur zyra të 
informimit dhe këshillimit bujqësor, për të mbështetur bujqësinë dhe zh-
villimin rural. Ndërtimi i rrjetit rrugor do të lehtësonte lidhjen e zonave 
bujqësore me qendrat e tyre tregtare dhe bashkitë fqinje. Bashkitë duhet të 
zhvillojnë planet e tyre për mbrojtjen e ekosistemeve të varura tek bujqësia 
dhe zhvillimin e pyjeve dhe kullotave.

Komponenti i zhvillimit rural i IPA II dhe Fondi Evropian Bujqësor për Zh-
villimin Rural EAFRD pas anëtarësimit mund të shërbejnë për bashkitë si 
burime shtesë fondesh për zhvillimin vendor. Ndërkohë që pjesa më e mad-
he e kësaj do të vazhdojë të shkojë drejtpërsëdrejti tek fermerët, kuadri 
2014-20 do të ofrojë një hapësirë   më të madhe për përfshirjen e bashkive në 
projektet më të gjera të zhvillimit vendor, si p.sh., ngritja e infrastrukturës 
me brez të gjerë, diversifikimi në promovimin bio-energjetik të turizmit.

Aktet kryesore të BE-së që kanë të bëjnë me legjislacionin për 
bujqësinë dhe zhvillimin rural
• Rregullorja (BE) Nr. 1305/për mbështetjen e zhvillimit rural nga Fondi 

Bujqësor Evropian për Zhvillimin Rural (EAFRD);
• Rregullorja (BE) Nr. 1307/2013 për përcaktimin e rregullave për page-

sat e drejtpërdrejta për fermerët sipas skemës së mbështetjes në kuadër 
të politikës së përbashkët bujqësore;

• Rregullorja (BE) Nr. 1308/2013 për krijimin e një organizimi të për-
bashkët të tregjeve të produkteve bujqësore.

Legjislacioni përkatës dhe politikat shqiptare për bujqësinë dhe 
zhvillimin rural 
• Ligji Nr. 9817, datë 22.10. 2007, "Për bujqësinë dhe zhvillimin rural"; 
• Ligji mbi "Për ratifikimin e marrëveshjes kuadër ndërmjet Këshillit të 

Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Evropian për 
rregullat e bashkëpunimit për asistencën për Shqipërinë në kuadër të 
Instrumentit të Asistencës së Para- Anëtarësimit”;

• Ligji Nr. 37/2015, "Për ratifikimin e marrëveshjes kuadër ndërmjet 
Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Repub-
likës së Shqipërisë dhe Komisionit Evropian për zbatimin e rregullave 
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për mbështetjen financiare të BE-së për Shqipërinë në kuadër të Instru-
mentit të Asistencës së Para-Anëtarësimit (IPA II);

• Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes Sektoriale - Programi IPARD II 
2014-2020;

• Ligji Nr. 9199, datë 26.02.2004 "Për prodhimin, përpunimin, certifi-
kimin dhe tregtimin e produkteve të bioteknologjisë";

• Ligji Nr. 106/2016 "Për prodhimin organik, etiketimin e produkteve 
organike dhe kontrollin e tyre”;

• Strategjia për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural 2014-2024;
• Programi Kombëtar për Zhvillimin Rural 2014-2020;
• Strategjia Kombëtare për Konsolidimin e Tokës në Shqipëri;
• Programi IPARD për Zhvillimin Rural 2014-2020.

Përfshirja komunale në këtë fushë ka të ngjarë të rritet edhe në këtë fazë të 
procesit të integrimit në BE. Kërkohet forcimi i kapaciteteve thithëse për 
fondet e BE-së.
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SIGURIA USHQIMORE, POLITIKA  
VETERINARE DHE FITOSANETARE 

(Kapitulli 12)

Ky kapitull mbulon rregullat e hollësishme në fushën e sigurisë ushqimore. 
Politika e përgjithshme e artikujve ushqimorë përcakton rregullat e hig-
jienës së prodhimit të produkteve ushqimore. Gjithashtu, acquis ofron rreg-
ulla të hollësishme në fushën e veterinarisë, të cilat kanë rëndësi thelbësore 
për ruajtjen e shëndetit të kafshëve, mirëqenien e kafshëve dhe sigurinë e 
ushqimit me origjinë shtazore në tregun e brendshëm. Rregullat e BE-së në 
fushën fitosanitare mbulojnë çështje të tilla si cilësia e farës, materiali për 
mbrojtjen e bimëve, organizmat e dëmshëm dhe ushqimi e kafshëve.

Përmbledhje
Shqipëria ka filluar procesin e përgatitjes dhe zbatimit të politikave  të sig-
urisë ushqimore, veterinare dhe fitosanitare në linjë me rregullat dhe poli-
tikat e BE-së. Gjithësesi një angazhim më i madh kërkohet nga autoritetet 
shqiptare në mënyrë që të rritet kontrolli dhe kapacitetet teknike. Impel-
meentimi i këtyre politikave sigurohet nga një sistem thuajse i dekoncentru-
ar, sepse drejtoria dhe agjencitë respektive varen nga pushteti qendror dhe 
operojnë në nivel vendor. Më specifikisht, siguria ushqimore është përgjeg-
jësi e Autoritetit Kombëtar Ushqimor (AKU) që ka shtrirë aktivitetin e tij 
në 12 Autoritetet Rajonale të Ushqimit.

Në 2018-ën qeveria krijoi agjenci të reja rajonale për shërbime veterinare 
dhe mbrojtje fitosanitare (VKM Nr. 146 datë 13.03.2018). Selitë e këtyre 
agjencive janë në Tiranë, Vlorë, Durrës, Elbasan dhe Shkodër dhe mbulo-
jnë të gjithë territorin e Shqipërisë. Ato janë drejtpërdrejt përgjegjëse për 
zbatimin e legjislacionit në këtë fushë specifike.
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Bashkitë, si utoritetet vendore janë ofrues shumë të rëndësishëm të in-
formacionit. Meqenëse zbatimi i ligjit të ushqimit shpesh u besohet au-
toriteteve vendore, rrjedhimisht autoritetet vendore dhe rajonale kryejnë 
shërbime inspektimi dhe zakonisht kanë kompetencat e nevojshme për të 
zbatuar rregullat dhe për të marrë masat e duhura në rast rreziku për shën-
detin publik ose shkelje të legjislacionit.

Bashkitë duhet të përmirësojnë kushtet sanitare dhe veterinare në therrëtore 
dhe dyqane kafshësh në mënyrë që të mbrojnë shëndetin e konsumatorëve. 
Për shembull, ata kanë personelin veterinar që kontrollon dhe raporton për 
rastet e shkeljeve të ushqimit dhe të sigurisë veterinare tek autoritetet qen-
drore.

Aktet kryesore të BE-së që kanë të bëjnë me legjislacionin për 
sigurinë ushqimore, politikën veterinare dhe fitosanitare
• Direktiva 2000/29/KE;
• Direktiva 96/23/KEE;
• Direktiva 92/119/KEE;
• Direktiva 91/68/KE;
• Rregullorja (KE) 1107/2009;
• Direktiva 2009/128/KE;
• Rregullorja e BE-së (KE) Nr. 178/2002 dhe e Këshillit e datës 28 janar 

2002 që përcakton parimet dhe kërkesat e përgjithshme të ligjit të ush-
qimit;

• Rregullorja (KE) Nr. 882/2004 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit 
e datës 29 prill 2004 për kontrollet zyrtare të kryera për të siguruar 
verifikimin e respektimit të ligjit të ushqimit për kafshët dhe të ushqim-
it për njerëzit, rregullin e shëndetit dhe të mirëqenies së kafshëve;

• Direktiva 2000/29/KE për inspektimin fitosanitar;  
• Direktiva 66/401/KEE për farërat e bimëve. 

Legjislacioni përkatës shqiptar për sigurinë ushqimore, poli-
tikën veterinare dhe fitosanitare
• Ligji. Nr. 9863, datë 28.01.2008 "Për ushqimin", i ndryshuar;
• Ligji Nr. 9441, datë 11.11.2005 "Për prodhimin, përpunimin dhe treg-

timin e qumështit dhe të produkteve me bazë qumështi";
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• Ligji Nr. 10465, datë 29.09.2012, "Për shërbimin veterinar në Repub-
likën e Shqipërisë";

• Ligji Nr. 8702, datë 01/12/2000, "Për identifikimin dhe regjistrimin e 
kafshëve dhe të fermave blegtorale";

• Ligji Nr. 9362, datë 24.03.2005, "Për shërbimin e mbrojtjes së bimëve";
• Ligji Nr. 10416, 7.04. 2011 "Për materialin mbjellës dhe shumëzues", 

i ndryshuar;
• Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 750, datë 14.7.2010, "Për mi-

ratimin e rregullave të inspektimit karantinor fitosanitar”.

Bashkitë kanë një rol të kufizuar në këto zona. Përmes “zyrave me një 
ndalesë” të themeluara brenda bashkive, ofrohen shërbime në bashkëpunim 
me agjencitë e tjera, p.sh. lëshimi i çertifikatave të ndryshme për produktet 
ushqimore të kafshëve.
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PESHKIMI 

(Kapitulli 13)

Acquis për peshkimin përbëhet kryesisht nga rregullore, të cilat nuk kërko-
jnë transpozim në legjislacionin kombëtar. Megjithatë, acquis kërkon marr-
jen e masave për të përgatitur administratën dhe operatorët në mënyrë që të 
marrin pjesë në politikën e përbashkët të peshkimit, e cila mbulon politikën 
e tregut, menaxhimin e burimeve dhe flotës, inspektimin dhe kontrollin, 
veprimet strukturore dhe kontrollin e ndihmës shtetërore. Në disa raste, 
duhet të përshtaten marrëveshjet ekzistuese të peshkimit dhe konventat me 
vendet e botës së tretë ose organizatat ndërkombëtare. 

Përmbledhje
Detyrimi për përafrimin e legjislacionit shqiptar të peshkimit me legjisla-
cionin e BE-së rrjedh nga neni 96 i MSA-së. Ky nen përcakton rëndësinë e 
gjetjes së fushave të përbashkëta përfituese me interes të përbashkët duke 
pasur si prioritet lidhjen me acquis të BE-së për peshkimin, duke përfshirë 
rregullat e Organizatës Rajonale të Menaxhimit të Peshkimit (ORMP) dhe 
ruajtjen e burimeve të peshkimit. 

Shqipëria ka harmonizuar kuadrin e saj ligjor dhe dispozitat e rregulloreve 
kombëtare me dispozitat e Politikës së Përbashkët të Peshkimit (PPP), në 
mënyrë që ta përgatisë mirë sektorin dhe administratën për të përmbushur 
plotësisht detyrimet e saj në përputhje me Politikën e Përbashkët të Pesh-
kimit. 

Ky kapitull nuk është detyrues për Bashkitë, përveç raportimit të proble-
meve që lidhen me ndotjen e ujërave sipërfaqësorë. 
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Aktet kryesore të BE-së që kanë të bëjnë me legjislacionin për 
peshkimin
• Rregullorja (BE) Nr. 1379/2013 për organizimin e përbashkët të treg-

jeve të produkteve të peshkimit dhe akuakulturës;
• Rregullorja (BE) Nr. 1380/2013 për Politikën e Përbashkët të Pesh-

kimit;
• Rregullorja (BE) nr. 508/2014 për Fondin Evropian të Detarisë dhe 

Peshkimit.

Legjislacioni përkatës shqiptar për peshkimin
• Ligji Nr. 64, datë 31.05.2012 "Për peshkimin";
• Ligji Nr. 103/2016 "Për akuakulturën";
• VKM Nr. 407, datë 8.5.2013, "Për përcaktimin e një sistemi kontrolli 

për të siguruar respektimin e rregullave të politikave menaxhuese në 
peshkim";

• VKM Nr. 402, datë 8.5.2013, "Për përcaktimin e masave menaxhuese për 
shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve peshkore në Detin Mesdhe";

• VKM Nr. 301, datë 10.4.2013, "Për përcaktimin e kuadrit kombëtar 
për mbledhjen, menaxhimin dhe përdorimin e të dhënave në sektorin 
e peshkimit dhe mbështetjen për këshillimin shkencor për Strategjinë 
Kombëtare të Peshkimit";

• VKM Nr. 302, datë 10.4.2013, "Për ngritjen e sistemit të inspektim-
it për parandalimin, shkurajimin, dhe eliminimin e peshkimit të palig-
jshëm, të parregulluar dhe të paraportur (PPP) dhe kromin e skemës së 
certifikimit të zënieve në peshkim”.

Kjo është një fushë ku nuk parashikohet roli i drejtpërdrejtë i NjQV-ve në 
zbatimin e legjislacionit, megjithatë është e rëndësishme që peshkimi të 
vëzhgohet edhe në nivelin vendor, veçanërisht në raportimin ose vëzhgimin 
e sipërfaqeve të ujit.
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POLITIKAT E  TRANSPORTIT 

(Kapitulli 14)

Legjislacioni i BE-së për transportin synon të përmirësojë funksionimin e 
tregut të brendshëm duke promovuar shërbime transporti që janë të sig-
urta, efikase,  të mira për mjedisin dhe të përshtatshme për përdoruesit. 
Acquis për transportin mbulon sektorët e transportit rrugor, hekurudhat, 
rrugët e brendshme ujore, transportin e kombinuar, aviacionin dhe trans-
portin detar. Ai lidhet me standardet teknike dhe të sigurisë, me sigurinë, 
standardet sociale, kontrollin e ndihmës shtetërore dhe me liberalizimin e 
tregut në kontekstin e tregut të brendshëm të transportit. 

Përmbledhje
Shqipëria ka filluar procesin e përafrimit të legjislacionit të saj me acuq-
is-in e BE-së për transportin e përgjithshëm, transportin rrugor, transportin 
hekurudhor, transportin detar, transportin ujor në brendësi dhe transpor-
tin e aviacionit. Përafrimi i legjislacionit është ende në fazën fillestare, pasi 
kërkon një qasje strategjike, e shoqëruar me një kontroll më të mirë të 
territorit.

Bashkitë kanë një rol të limituar për disa aspekte të acquis-it të transportit 
rrugor. Ai përfshin detyrimin ligjor që të sigurojnë rrjetin rrugor për rrugët 
jo-kombëtare, si dhe transportin publik (Ligji nr 139/2015), parkimin e 
automjeteve, masat e sigurisë siç janë sistemet e sinjalizimit të qarkullimit 
rrugor, si dhe standardet e tyre. Bashkitë zhvillojnë planet e tyre të shërbi-
mit të transportit publik dhe rrjeti i tyre rrugor planifikohet në planet e tyre 
të zhvillimit të territorit. Ato sigurojnë transport publik duke angazhuar 
shoqëri private ose shoqëritë e tyre. Ato japin edhe licencë për shoqëritë e 
transportit publik dhe taksitë dhe vendosin tarifat përkatëse. Bashkitë ven-
dosin gjithashtu për parkingjet dhe tarifat përkatëse. 
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Aktet kryesore të BE-së që kanë të bëjnë me legjislacionin për 
politikën e transportit
• Rregullorja 165/2014/BE;
• Rregullorja 1071/2009/KE;
• Direktiva 2006/22/KE;
• Direktiva 95/50/KE;
• Direktiva 2009/40/KE, inspektimi i automjeteve rrugore;
• Direktiva 2008/96/KE, auditimi dhe inspektimi i sigurisë rrugore;
• Direktiva 2004/54/KE, siguria e tuneleve. 

Legjislacioni përkatës shqiptar për politikën e transportit 
• Ligji Nr. 8378, datë 22.07.1998 "Kodi Rrugor i Republikës së 

Shqipërisë", i ndryshuar;
• Ligji Nr. 8308, datë 18.03.1998 "Për transportin rrugor", i ndryshuar;
• Ligji Nr. 118/2012 "Për transportin e mallrave të rrezikshme";
• Udhëzimi Nr. 1649, datë 08.16.1999 "Për plotësimin e kushteve të 

caktuara në transportin rrugor të udhëtarëve";
• Udhëzimi Nr. 5627, datë 18.11.2016 "Për përcaktimin e kritereve, 

rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e licencave dhe certifikat-
ave për ushtrimin e transportit rrugor të udhëtarëve brenda vendit";

• Udhëzimi Nr. 5402/2, datë 11.24.2016 "Për kushtet dhe kriteret që 
duhet të plotësohen nga subjektet për t'u përdorur në transportin rru-
gor";

• Ligji Nr. 158/2013, datë 10.10.2013, "Për sigurinë në tunelet rrugo-
re";

• VKM  Nr. 153, datë 07.04.2000, "Për miratimin e rregullave të zbati-
mit të kodit rrugor";

NjQV-të kanë një rol të kufizuar në këtë kapitull. Sidoqoftë është e rëndë-
sishme që politikat e transportit të respektohen edhe në nivelin vendor kur 
bëhet fjalë për detyrimin e sigurimit të rrjetit rrugor për rrugët jo-naciona-
le, si dhe për qëllimin e transportit publik.
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ENERGJIA 

(Kapitulli 15)

Objektivat e politikës së BE-së për energjinë përfshijnë përmirësimin e 
konkurrencës, sigurinë e furnizimit me energji dhe mbrojtjen e mjedisit. 
Acquis për energjinë përbëhet nga rregulla dhe politika që kanë të bëjnë  
veçanërisht me konkurrencën dhe ndihmat shtetërore (duke përfshirë sek-
torin e qymyrit), tregun e brendshëm të energjisë (hapjen e tregjeve të en-
ergjisë elektrike dhe të gazit, promovimin e burimeve të rinovueshme të en-
ergjisë), efiçiencën e energjisë, energjinë bërthamore, sigurinë bërthamore 
dhe mbrojtjen nga rrezatimi. 

Përmbledhje
Shqipëria ka bërë përparim konkret dhe të rëndësishëm në lidhje me për-
shtatjen e legjislacionit me acquis në fushën e energjisë. 

Qeveria e Shqipërisë nënshkroi gjatë konferencës së Parisit të organizuar në 
korrik te vitit 2016 Udhërrëfyesin "Karta e qëndrueshmërisë së Ballkanit 
Perëndimor" që e vuri theksin tek nevoja e zbatimit të efiçiencës së energ-
jisë, promovimi i përdorimit të energjisë së rinovueshme dhe mbështetja 
e politikave të përmirësimit të ndryshimeve klimatike. Nënshkrimi i Ud-
hërrëfyesit e zgjeroi axhendën duke bërë që Shqipëria të miratonte aktet 
nënligjore në fushën e efiçiencës së energjisë si dhe të krijonte Fondin e 
Efiçiencës për Energjinë dhe Agjencinë për Efiçiencën e Energjisë, Auditi-
min e Energjisë. 

Bashkitë ndikohen në disa mënyra nga acquis e BE-së për sa i përket 
efiçencës së energjisë. Buxheti i BE-së për efiçencën e energjisë mund të 
përfshijë përgjegjësi të konsiderueshme shtesë për autoritetet vendore 
(p.sh., certifikimin energjetik të ndërtesave), si dhe presionin për të rritur 
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efiçencën e energjisë dhe përdorimin e burimeve të rinovueshme si pjesë e 
politikës vendore të energjisë. 

Bashkitë janë konsumatorë të mëdhenj të energjisë (në ndërtesa, sisteme 
ndriçimi, impiantet e trajtimit të ujit, vendgrumbullimet e mbetjeve, etj.), 
që do të thotë se çdo gjë që ndikon në koston e energjisë ndikon në buxhetin 
vendor. Ato kanë ndikim të rëndësishëm si autoritete të planifikimit në in-
vestimet për efiçiencën e energjisë brenda bashkisë (sidomos në ndërtesa).

Të paktën 3 për qind e sipërfaqes së ndërtesave të qeverisë qendrore duhet të 
rinovohen çdo vit për të përmbushur objektivat minimale të performancës 
së energjisë ndërkohë që qeveria qendrore (me përjashtime të caktuara) 
blen vetëm produkte, shërbime dhe ndërtesa që kanë performancë të lartë 
të efiçencës në energji. Këto dispozita zbatohen edhe për pushtetin vendor 
duke përfshirë miratimin e  planit të efiçiencës së energjisë dhe ngritjen e 
sistemit të menaxhimit të energjisë.. 

Efiçenca e energjisë kërkon që njësitë e qeverisjes vendore të zëvendësojnë 
ose të përmirësojnë teknologjinë e automjeteve ekzistuese, të blejnë ose të 
marrin me qira ndërtesa që kanë efiçencë në energji dhe të blejnë pajisje që 
kanë konsum efikas në të gjitha format.

Sipas rregullave të BE-së, të gjitha ndërtesat ose njësitë e ndërtesave të 
ndërtuara, të shitura ose të dhëna me qira një qiramarrësi të ri duhet të 
jenë të jenë të pajisura me certifikatë. Ndërtesat që frekuentohen nga pub-
liku me një sipërfaqe funksionale prej mbi 500 m2 duhet të paraqesin cer-
tifikatën e tyre.  

Kjo zakonisht përbëhet nga disa lloje të ndryshme masash, siç janë pompat 
me shpejtësi të ndryshueshme në impiantet e trajtimit të ujit, instalimi i 
kaldajave të biomasës, përmirësimet e ndriçimit publik, prokurimi i gjelbër 
i automjeteve, trajnimi i drejtimit ekologjik të automjeteve dhe përmirësimi  
gjithëpërfshirës i teknologjisë së ndërtesave publike duke përfshirë izolimin 
e mureve dhe të çative, ndriçimin me energji të ulët, e kështu me radhë. 



63

Një shembull i mirë i ndikimit të tërthortë të acquis së BE-së në këtë fushë 
(dhe në të tjera) është ndikimi në planifikimin e territorit, veçanërisht në 
qytete. Direktiva për efiçiencën e energjisë nuk jep ndonjë referencë për 
këtë, megjithatë është e qartë se planifikuesit po aprovojnë një perspektivë 
më evropiane kur bëhet fjalë për zhvillimin e qëndrueshëm urban, në të 
cilin efikasiteti i energjisë përbën një aspekt qendror. 

Autoritetet vendore mund të luajnë një rol të rëndësishëm në funksion të 
zbatimit të standardeve të efiçiencës së energjisë, veçanërisht në konteks-
tin e lejeve të planifikimit dhe rregulloreve të ndërtimit. Përderisa zbatimi 
ambicioz i acquis do të sjellë kosto afatshkurtra për autoritetet vendore, 
atëherë këto ka të ngjarë që të tejkalohen në buxhetin afatmesëm nga kur-
simet që vijnë si rrjedhojë e rritjes së efiçencës së energjisë.

Aktet kryesore të BE-së që kanë të bëjnë me legjislacionin për 
energjinë
• Direktiva 2012/27/BE për efikasitetin e energjisë;
• Direktiva 2006/32/KE mbi përdorimi me efiçiencë të energjisë për 

përdoruesit fundor dhe shërbimet energjetike;
• Direktiva 2010/31/BE për performancën e energjisë në ndërtesa;
• Direktiva 2010/30/BE për treguesin përmes etiketimit dhe informa-

cionit standard të produktit për konsumin e energjisë dhe burimet e 
tjera nga produktet e lidhura me energjinë;

• Direktiva 2004/8/KE për nxitjen e bashkëprodhimit bazuar në 
kërkesën për energji termike të dobishme në tregun e brendshëm të 
energjisë dhe ndryshimin e Direktivës 92/42/KEE.

• Direktiva 2009/73/KE në lidhje me rregullat e përbashkëta për tregun 
e brendshëm të gazit natyror;

• Rregullorja (KE) nr. 715/2009 për kushtet për akses në rrjetet e trans-
metimit të gazit natyror;

• Direktiva 2009/28/KE për burimet e rinovueshme të energjisë;
• Direktiva e Këshillit 2004/67/KE për masat për ruajtjen e sigurisë së 

furnizimit me gaz natyror;
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Legjislacioni përkatës shqiptar për energjinë
• Ligji Nr. 138/2013 "Për burimet e energjisë së rinovueshme";
• Ligji Nr. 124/2015, datë 12.11.2015, "Për efiçiencën e energjisë";
• Ligji Nr. 116/2016, datë 10.11.2016, "Për për performancën e energ-

jisë së ndërtesave";
• Ligji Nr. 68/2012 "Për informacionin e konsumit të energjisë dhe buri-

meve të tjera të produkteve me ndikim në energji";
• Ligji Nr. 8025, datë 9.11.1995, "Për mbrojtjen nga rrezatimi jonizues", 

i ndryshuar;
• Ligji Nr. 102/2015, datë 23.09.2015, "Për sektorin e gazit natyror”. 
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TATIMET 

(Kapitulli 16)

Acquis për tatimet mbulon gjerësisht fushën e tatimeve jo të drejtpërdrejta, 
domethënë tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH) dhe akcizat. Ai përcakton 
fushën, përkufizimet dhe parimet e TVSH-së. Detyrimet e akcizës për pro-
duktet e duhanit, pijet alkoolike dhe produktet e energjisë i nënshtrohen 
edhe legjislacionit të BE-së. Për sa i përket tatimit të drejtpërdrejtë, acquis 
mbulon disa aspekte të tatimit mbi të ardhurat personale nga kursimet indi-
viduale dhe aspekte të tatimit mbi fitimin. Përveç kësaj, Shtetet Anëtare janë 
të angazhuara për respektimin e parimeve të Kodit të Sjelljes së Tatimit të 
Biznesit, me qëllim eliminimin e masave të dëmshme tatimore. Bashkëpun-
imi administrativ dhe asistenca e ndërsjellë midis Shteteve Anëtare synon të 
sigurojë funksionimin e qetë të tregut të brendshëm në lidhje me tatimet. 
Ai siguron mjete për të parandaluar evazionin fiskal brenda Komunitetit 
dhe shmangien e tatimeve. Shtetet Anëtare duhet të garantojnë se ato kanë 
kapacitetet e kërkuara për zbatimin e rregullave dhe masave shtrënguese, 
duke përfshirë lidhjet me sistemet përkatëse të tatimit elektronik të BE-së.

Përmbledhje
Neni 98 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit parashikon që Shqipëria dhe 
BE-ja të bashkëpunojnë në fushën e tatimeve, duke përfshirë masat që syn-
ojnë reformimin e mëtejshëm të sistemit fiskal dhe ristrukturimin e admin-
istratës tatimore me qëllim sigurimin e efikasitetit të mbledhjes së taksave 
dhe luftën kundër mashtrimit fiskal.

Bashkitë në Shqipëri janë agjenci kryesore qeveritare që kanë përgjeg-
jësi për vendosjen dhe mbledhjen e tatimeve, bazuar në nivelet e tatimeve 
të përcaktuara me ligj. Bashkitë mund të vendosin taksa të përkohshme, 
dhe për këtë lloj takse, nuk ekziston ndonjë nivel që është caktuar nga leg-
jislacioni kombëtar. Bashkitë formulojnë politika që mbështesin zhvillimin 
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ekonomik dhe social, inkurajojnë formalizimin e ekonomisë dhe sigurojnë 
një klimë të favorshme biznesi për zhvillimin dinamik të sipërmarrjes pri-
vate dhe thithjen e investimeve të huaja. Bashkitë duhet të përmirësojnë me-
naxhimin e administratës tatimore bazuar në performancën e të ardhurave, 
profesionalizëm, integritet dhe në ndershmëri për të fituar besueshmërinë 
e qytetarëve, partnerëve ndërkombëtarë, si dhe të komunitetit të biznesit 
vendas dhe të huaj. Konsolidimi fiskal i bashkive nëpërmjet përmirësimit të 
administrimit të taksave dhe forcimit të menaxhimit të financave publike, si 
dhe eliminimit të masave të dëmshme tatimore, përbën prioritet për garan-
timin e të ardhurave të parashikuara.

Pjesa më e madhe e tatimeve bashkiake nxirret nga taksa e pronës, e cila 
llogaritet në bazë të vlerës së tregut. Bashkitë duhet të balancojnë të ardhu-
rat dhe shpenzimet e tyre dhe të shmangin vështirësitë financiare dhe fali-
mentimin, ndërkohë që duhet të organizojnë dëgjesa publike në lidhje me 
informacionin dhe përfshirjen e bizneseve në politikat tatimore bashkiake.

Bashkitë në Shqipëri janë pronarë ose aksionerë të vetëm të shoqërive pub-
like. Këto shoqëri janë subjekt i tatimit të fitimit dhe TVSH-së. 

Aktet kryesore të BE-së që kanë të bëjnë me legjislacionin tati-
mor
• Direktiva e Këshillit 2008/118/KE për marrëveshjet e përgjithshme të 

akcizës dhe shfuqizimin e Direktivës 92/12/KEE;
• Direktiva e Këshillit 2006/112/KE për sistemin e përbashkët të tatimit 

mbi vlerën e shtuar;
• Direktiva e Këshillit 2003/48/KE për tatimin e të ardhurave nga kur-

simet në formën e pagesave të interesit;
• Direktiva e Këshillit 2009/133/KE për sistemin e përbashkët tatimor 

të zbatueshëm për bashkimin, ndarjen, ndarjen e pjesshme, transferim-
in e aktiveve dhe shkëmbimin e aksioneve midis shoqërive të shteteve 
të ndryshme anëtare dhe për transferimin e adresës së regjistruar të një 
SE-je (Societas Europaea) ose SCE-je (Societas cooperativa Europaea) 
midis shteteve anëtare;

• Direktiva e Këshillit 2010/24/BE për ndihmën e ndërsjellë për riku-
perimin e pretendimeve lidhur me tatimet, detyrimet dhe masa të tjera;
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• Direktiva e Këshillit 2011/16/BE për bashkëpunimin administrativ në 
fushën e tatimeve;

• Rregullorja e Këshillit (BE) Nr. 904/2010 mbi bashkëpunimin admin-
istrativ dhe luftën e mashtrimit në fushën e tatimit mbi vlerën e shtuar,

• Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 2073/2004 për bashkëpunimin admin-
istrativ në fushën e akcizave.

Legjislacioni përkatës shqiptar tatimor
• Ligji Nr. 9920, datë 19.05.2008, "Për procedurat tatimore në Re-

publikën e Shqipërisë", i ndryshuar me Ligjin Nr. 99/2015, datë 
23.09.2015;

• Ligji Nr. 9975, datë 28.07.2008, "Për taksat kombëtare në Republikën 
e Shqipërisë", i ndryshuar me Ligjin Nr. 141/2015, datë 17.12.2015;

• Ligji Nr. 9632, datë 30.10.2006, "Për taksat vendore", të ndryshuar me 
ligjin nr. 142/2015, datë 17.12.2015;

• Ligji Nr. 68/2016 "Për financat e vetëqeverisjes vendore";
• Ligji Nr. 9136, datë 11.09.2003, "Për mbledhjen e kontributeve të de-

tyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e 
Shqipërisë", i ndryshuar me Ligjin nr. 143/2015, datë 17.12.2014;

• Ligji nr. 10383, datë 24.02.2011 "Për sigurimin e detyrueshëm të ku-
jdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar me Ligjin 
nr. 145/2015, datë 17.12.2014;

• Ligji Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" të ndry-
shuar

• Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 841, datë 14.10.2015, "Për disa 
ndryshime në VKM nr. 953, datë 29.12.2014" Për zbatimin e dispozi-
tave të ligjit nr. 92/2014, "Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Repub-
lika e Shqipërisë ", i ndryshuar;

• VKM Nr. 38, datë 21.01.2016 "Për akcizat”; 
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POLITIKAT EKONOMIKE DHE MONETARE

(Kapitulli 17)

Acquis në fushën e politikave ekonomike dhe monetare përmban rregul-
la specifike që kërkojnë pavarësinë e bankave qendrore në Shtetet Anëtare 
duke ndaluar financimin e drejtpërdrejtë të sektorit publik nga bankat qen-
drore dhe duke ndaluar aksesin e privilegjuar të sektorit publik në insti-
tucionet financiare. Shtetet Anëtare pritet të bashkërendojnë politikat e tyre 
ekonomike dhe janë subjekt i Paktit të Stabilitetit dhe Rritjes për sa i përket 
mbikëqyrjes fiskale. Edhe Shtetet e reja Anëtare janë të përkushtuara që të 
përmbushin kriteret e përcaktuara në Traktat në mënyrë që të kenë mundësi 
të miratojnë Euron në kohën e duhur pas anëtarësimit. Deri në atë moment, 
ata do të marrin pjesë në Bashkimin Ekonomik dhe Monetar si Shtet Anëtar 
me përjashtim të përdorimit të Euros dhe do t’i trajtojnë kurset e tyre të 
këmbimit si një çështje me interes të përbashkët.

Përmbledhje
Politikat ekonomike dhe financiare të Shqipërisë synojnë të forcojnë treg-
uesit makroekonomikë dhe të ruajnë stabilitetin. Politika monetare është 
e lirë të mbështesë kërkesën e brendshme dhe kthimin e inflacionit në ob-
jektiv. Ajo plotëson politikën fiskale që konsolidohet dhe trajton dobësitë e 
borxhit publik dhe të menaxhimit të financave publike. 

Stabiliteti makroekonomik mbështetet nga një politikë monetare e mirë 
që vepron sipas regjimit të shënjestrimit të inflacionit, ndërkohë që kursi 
i këmbimit është i lirë. Për të ruajtur inflacionin në objektivin prej 3.0% 
gjatë periudhës afatmesme, Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë mon-
etare përshtatëse në pesë vitet e fundit.

Borxhi publik pritej të reduktohej në 69.1% në vitin 2017, 66.5% në vitin 
2018 dhe 63% të PBB-së në vitin 2019. Ky objektiv do të arrihet pavarë-
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sisht garancive të e rëndësishme të lidhura me energjinë që tashmë janë 
marrë parasysh për dy vjet. Prandaj, sipas skenarit tonë makro-fiskal bazë, 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë është e përkushtuar që të ulë raportin 
e borxhit publik ndaj PBB-së (përfshirë garancitë dhe borxhin vendor) në 
rreth 66.2% në periudhën afatmesme (2017-2019).

Reformat e menaxhimit financiar publik kanë rëndësi vendimtare për të 
rritur efikasitetin e shpenzimeve buxhetore, si dhe për të krijuar hapësirë   
për shpenzime më produktive në planin afatmesëm dhe në planin afatgjatë. 
Shlyerja e plotë e borxheve të akumuluara të qeverisë ndaj sektorit privat 
do të përmirësojë gjendjen financiare të bizneseve dhe kapacitetet e tyre 
investuese.

Bashkitë kanë pjesën e tyre, edhe pse shumë të vogël, në borxhin publik, 
ndërkohë që shumë bashki kanë akumuluar borxhe. 

Konsolidimi i menaxhimit financiar bashkiak, balanca midis të ardhurave 
dhe shpenzimeve nëpërmjet buxheteve vjetore dhe afatmesme kontribuon 
në performancën e mirë financiare të bashkive. Bashkitë duhet të përgatisin 
buxhetet e tyre (afatmesme dhe vjetore) në përputhje me legjislacionin për 
buxhetimin vendor dhe duhet të përgatisin bilancet në përputhje me stan-
dardet dhe udhëzimet kombëtare. 

Bashkitë duhet të organizojnë dëgjesa publike në lidhje me informimin dhe 
përfshirjen e bizneseve në politikat tatimore bashkiake.

Legjislacioni përkatës shqiptar për politikën ekonomike dhe 
monetare 
• Ligji Nr. 8269, datë 23.12.1997 "Për Bankën e Shqipërisë";
• Ligji Nr. 147/2015 "Për buxhetin e vitit 2016";
• Ligji Nr. 9665, datë 18.12.2006 "Për huamarrjen shtetërore, borxhin 

shtetëror dhe garancitë shtetërore të huasë në Republikën e Shqipërisë";
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STATISTIKAT 

(Kapitulli 18)

Acquis në fushën e statistikave kërkon ekzistencën e një infrastrukture 
statistikore të bazuar në parime të tilla si paanshmëria, besueshmëria dhe 
transparenca, konfidencialiteti i të dhënave personale të një individi dhe 
shpërndarja e statistikave zyrtare. Institutet Kombëtare të Statistikave janë 
referencë dhe pika qendrore të metodologjisë, të prodhimit dhe të shpërn-
darjes së informacionit statistikor. Acquis mbulon metodologjinë, klasifi-
kimet dhe procedurat e grumbullimit të të dhënave në fusha të ndryshme 
si statistikat makroekonomike dhe të çmimeve, statistikat demografike dhe 
sociale, statistikat rajonale dhe statistikat mbi biznesin, transportin, tregtinë 
e jashtme, bujqësinë, mjedisin dhe shkencën dhe teknologjinë. Nuk ka nevo-
jë për transpozim në legjislacionin kombëtar, pasi pjesa më e madhe e acquis 
merr formën e rregulloreve.

Përmbledhje
Detyrimi për të përafruar legjislacionin shqiptar për statistikat zyrtare me 
atë të Bashkimit Evropian rrjedh nga nenet 70 dhe 88 të MSA-së. Zbatimi 
i acquis në fushën e statistikave siguron që INSTAT-i të veprojë si pikë 
referimi dhe si një qendër e metodologjisë, e prodhimit dhe shpërndarjes 
së informacionit statistikor. INSTAT-i dhe agjencitë e tjera statistikore në 
Shqipëri veprojnë sipas dispozitave të Ligjit nr. 9180, datë 05.02.2004 "Për 
statistikat zyrtare", i ndryshuar, si dhe sipas programit 5-vjeçar për statisti-
kat zyrtare të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë. 

Bashkitë prodhojnë dhe mbajnë shumë statistika për të evidentuar poli-
tikat dhe vendimmarrjen e tyre. Agjencitë e qeverisë qendrore i referohen 
njësive të qeverisjes vendore për të mbledhur të dhëna dhe informacione 
lidhur me aspekte të ndryshme ekonomike, sociale, territoriale, kulturore, 
të menaxhimit të mjedisit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Ato duhet 
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të përputhen me standardet e BE-së që janë të inkorporuara edhe në legjis-
lacionin shqiptar. 

Legjislacioni përkatës shqiptar për politikën ekonomike dhe 
monetare
• Ligji Nr. 9180, datë 05.02.2004, "Për statistikat zyrtare";
• VKM Nr. 708, datë 26.8.2015 "Për llojet, periodicitetin dhe mënyrën 

e raportimit të të dhënave statistikore për aftësinë e kufizuar nga struk-
turat shtetërore përgjegjëse në nivel qendror dhe vendor. 
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POLITIKAT SHOQËRORE DHE PUNËSIMI 

(Kapitulli 19)

Acquis në fushën e politikës shoqërore dhe punësimit përfshin standardet 
minimale në fushat e të drejtave të punës, barazisë, shëndetit dhe sigurisë në 
punë dhe anti-diskriminimit. Shtetet Anëtare marrin pjesë në dialogun so-
cial në nivel evropian dhe në proceset e politikave të BE-së në fushat e poli-
tikës së punësimit, përfshirjes shoqërore dhe mbrojtjes shoqërore. Fondi 
Social Evropian është instrumenti kryesor financiar përmes të cilit Bashkimi 
Evropian mbështet zbatimin e strategjisë së tij të punësimit dhe kontribuon 
në përpjekjet për përfshirjen sociale (rregullat e zbatimit janë përshkruar në 
Kapitullin 22, i cili merret me të gjitha instrumentet strukturore). Komis-
ioni jep udhëzime për Shtetet Anëtare për modernizimin e sistemeve të tyre 
të mirëqenies drejt investimeve sociale gjatë gjithë jetës. 

Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian dhe direktivat që 
rregullojnë zbatimin dhe respektimin e parimit të trajtimit të barabartë 
përcaktojnë parimin e mosdiskriminimit. Me hyrjen në fuqi të Traktatit të 
Lisbonës, Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian është bërë e 
detyrueshme për të gjitha shtetet anëtare, duke e bërë atë burimin kryesor 
të legjislacionit të BE-së. Shtylla Evropiane e të Drejtave Sociale ka 3 kate-
gori kryesore:

• Mundësitë e barabarta dhe aksesin në tregun e punës;
• Kushtet e drejta të punës;
• Mbrojtja dhe përfshirja shoqërore.

Përmbledhje
Shqipëria ka përafruar pjesën e saj të madhe të legjislacionit me atë të BE-së. 
Kodi shqiptar i punës dhe ligje të tjera, si ligji për sigurinë në punë apo ligji 
për mbrojtjen nga diskriminimi ose trajnimi profesional, pasqyrojnë kërke-
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sat e BE-së në këtë fushë. Duhet të bëhen përpjekje për të rritur zbatimin e 
standardeve në këtë fushë dhe promovimin e punësimeve.

Bashkitë janë subjekt i dispozitave të së drejtës së punës së BE-së dhe 
legjislacionit për shëndetin, sigurinë dhe mosdiskriminimin. Si të tilla, ato 
kanë një rol të drejtpërdrejtë në vendosjen e standardeve vendore në për-
puthje me legjislacionin kombëtar në fushat e së drejtës së punës, barazisë, 
shëndetit dhe sigurisë në punë, mbrojtjes sociale, përfshirjes sociale dhe 
anti-diskriminimit.

Autoritetet vendore mund të luajnë një rol aktiv edhe si punëdhënës duke 
garantuar që politikat e tyre të rekrutimit të jenë plotësisht në përputhje me 
objektivat më të gjera të punësimit dhe me politikën sociale, duke përfshirë 
barazinë gjinore. 

Shërbimet shoqërore dhe mbrojtja shoqërore: Bashkitë janë përgjegjëse për 
zhvillimin e planeve shoqërore vendore bazuar në nevojat e qytetarëve. Ni-
sur nga këto nevoja, ato pritet të krijojnë për grupet në rrezik shërbime të 
kujdesit shoqëror siç janë qendrat e përditshme, kujdestaria, shërbimet me 
bazë komunitare, shërbimet familjare, banesat sociale, strehimore, etj. Shër-
bimet shoqërore përfshijnë një paketë ndihme në para dhe shërbime të kuj-
desit shoqëror për grupet që janë në rrezik, të përjashtuara nga shoqëria dhe 
që përballen me barriera strukturore. Grupet në rrezik përfshijnë familjet 
që jetojnë nën standardin minimal të jetesës, viktimat e dhunës në familje 
dhe dhunës në baza gjinore, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, 
fëmijët që janë abuzuar dhe trafikuar, etj.

Mbështetja e masave aktive të punës: Bashkitë bashkëpunojnë me zyrat rajo-
nale të punësimit dhe shkollat   profesionale për të përmirësuar ose zgjeruar 
mundësitë për arsim profesional dhe zhvillim të aftësive që u përgjigjen 
nevojave të tregut vendor të punës brenda territorit/juridiksionit të tyre.

Përfshirja shoqërore dhe mundësitë e barabarta në nivel vendor: Bashkitë 
duhet të garantojnë përfshirjen sociale të grupeve të margjinalizuara të ko-
munitetit duke u krijuar atyre akses të barabartë në shërbime si dhe mirato-
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jnë planin vendor të veprimit për përfshirjen shoqërore. Bashkitë duhet të 
garantojnë mundësi të barabarta për burrat dhe gratë ndaj vendeve të punës 
së bashkisë.

Siguria profesionale dhe standartet e shëndetit në vendin e punës: Bash-
kitë duhet të garantojnë plotësimin e kërkesave minimale të sigurisë dhe 
shëndetit në vendin e punës për të gjithë stafin dhe atë të agjencive dhe 
institucioneve të saj të vartësisë. Bashkitë duhet të zbatojnë për stafin e tyre 
direktivat që lidhen me orarin e punës, kushtet e punës dhe shëndetin dhe 
sigurinë në vendin e punës, punësimin me afat të përcaktuar dhe punësimin 
e përkohshëm.

Aktet kryesore të BE-së që kanë të bëjnë me legjislacionin për 
politikat shoqërore dhe punësimin
• Direktiva 89/391/KEE e datës 12 qershor 1989 mbi futjen e masave 

për të inkurajuar përmirësime në sigurinë dhe shëndetin e punonjësve 
në punë;

• Direktiva e Këshillit 89/654/KEE në lidhje me kërkesat minimale të 
sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës (direktiva e parë individuale 
brenda kuptimit të Nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/KEE);

• Direktiva 2009/104/KE në lidhje me kërkesat e sigurisë minimale dhe 
të shëndetit për përdorimin e pajisjeve të punës nga ana e punonjësve 
në punë;

• Direktiva e Këshillit 89/656/KEE, datë 30 nëntor 1989, mbi kërkesat 
minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin nga ana e punonjësve 
të pajisjeve individuale të punës, në vendin e punës (Direktiva e tretë 
brenda kornizës së Nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/KEE);

• Direktiva e Këshillit 90/269/KEE, datë 29 Maj 1990, mbi kërkesat 
minimale të sigurisë dhe shëndetit për ngritjen manuale të peshave ku 
ka rrezik të veçantë për dëmtim të shpinës për punonjësit (Direktiva e 
katërt brenda kuadrit të Nenit 16 (1) të Direktivës 89/391/KEE); 

• Direktiva e Këshillit 90/270/KEE e datës 29 maj 1990 mbi kërkesat 
minimale të sigurisë dhe shëndetit për punën me pajisje që kanë ekran/
monitor demonstrimi;

• Direktiva 2004/37/KE për mbrojtjen e punëtorëve nga rreziqet e lid-
hura me ekspozimin ndaj kancerogjenëve ose mutagjenëve në punë;
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• Direktiva e Këshillit 2000/43/KE që zbaton parimin e trajtimit të 
barabartë ndërmjet personave pavarësisht nga origjina racore ose etni-
ke;

• Direktiva e Këshillit 2004/113/KE që zbaton parimin e trajtimit të 
barabartë midis grave dhe burrave në mundësinë për të pasur dhe për 
t’u furnizuar me mallrave dhe shërbime;

• Direktiva 2000/54/KE mbi mbrojtjen e punonjësve prej rreziqeve të 
lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve biologjikë në punë;

• Direktiva 96/71/KE në lidhje me transferimin e punëtorëve në kuadër 
të ofrimit të shërbimeve. 

• Plani i Veprimit Gjinor i BE (2015-2020).

Legjislacioni përkatës shqiptar për politikat shoqërore dhe 
punësimin 
• Ligji Nr. 136, datë 12.05.2015, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7961, 

datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë””;
• Ligji Nr. 7995, datë 20.09.1995, "Për nxitjen e punësimit", i ndrysh-

uar;
• VKM Nr. 47, datë 16.01.2008, "Për programet e nxitjes së punësimit 

nëpërmjet formimit në punë", i ndryshuar;
• Ligji Nr. 10221/2010 "Për mbrojtjen nga diskriminimi";
• Ligji Nr. 9355, datë 10.03.2005 "Për ndihmën dhe shërbimet sho-

qërore", i ndryshuar;
• Ligji Nr. 121/2016 "Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën 

e Shqipërisë";
• Ligji Nr. 104/2014, datë 31.07.2014, "Për disa ndryshime dhe shtesa 

në Ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Re-
publikën e Shqipërisë";

• Ligji Nr. 7995, datë 20.09.1995, "Për nxitjen e punësimit", i ndrysh-
uar;

• Ligji Nr. 93/2014 "Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave 
me aftësi të kufizuara";

• Ligji Nr. 18/2017 "Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës" dhe VKM-të 
përkatëse.

• Ligji Nr. 70/2016 "Për zejtari në Republikën e Shqipërisë";
• Ligji Nr. 108/2013, datë 28.3.2013, "Për të huajt"; 
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• Ligji Nr. 9970, datë 24.07.2008, "Për barazinë gjinore në shoqëri";
• Ligji Nr. 47/2018 - "Për masat kundër dhunës në marrëdhëniet famil-

jare";
• VKM Nr. 87/2016 për miratimin e "Dokumentit të Politikave të Përf-

shirjes Sociale 2015-2020" dhe Strategjisë Kombëtare për Mbrojtjen 
Sociale (2015-2020);

• Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 383, datë 06.05.2015, "Plani Kom-
bëtar i Veprimit për Rininë 2015 – 2020”;

• VKM Nr. 708, datë 26.8.2015, "Për llojet, periodicitetin dhe rapor-
timin e të dhënave statistikore për aftësinë e kufizuar nga strukturat 
shtetërore përgjegjëse, në nivel qendror dhe vendor”;

Standardet e përcaktuara në këtë kapitull të acquis-it të BE-së janë shumë 
të rëndësishme për NjQV-të. Këto fusha do të kërkojnë përfshirjen e drejt-
përdrejtë të NjQV-ve.
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NDËRMARRJET DHE POLITIKA INDUSTRIALE 

(Kapitulli 20) 

Politika industriale e BE-së synon të nxisë strategjitë industriale që rrisin 
konkurrencën duke shpejtuar përshtatjen ndaj ndryshimeve strukturore, duke 
inkurajuar një mjedis të favorshëm për krijimin dhe rritjen e biznesit në të 
gjithë BE-në, si dhe investimet vendase e të huaja. Ajo synon të përmirësojë 
edhe mjedisin e përgjithshëm të biznesit, në të cilin veprojnë ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme (NVM-të). Ajo përfshin privatizimin dhe ristrukturim-
in (shih Kapitullin 8 - Politika e konkurrencës). Politika industriale e BE-së 
përbëhet kryesisht nga parimet e politikave dhe komunikimet e politikave in-
dustriale. Forumet e konsultimeve të BE-së dhe programet e Komunitetit, si 
dhe komunikimet, rekomandimet dhe shkëmbimet e praktikave më të mira 
në lidhje me NVM-të, synojnë të përmirësojnë formulimin dhe koordinimin 
e politikës së ndërmarrjeve në të gjithë tregun e brendshëm në bazë të një 
përkufizimi të përbashkët të NVM-ve. Kapitulli i Acquis për ndërmarrjet dhe 
politikën industriale përbëhet kryesisht nga parimet e politikave dhe reko-
mandimet e politikave, të cilat reflektohen në komunikimet, rekomandimet 
dhe konkluzionet e Këshillit. Ato përfshijnë Rekomandimin e Komisionit të 
datës 6 maj 2003 në lidhje me përcaktimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla 
dhe të mesme. Zbatimi i politikës së ndërmarrjeve dhe të industrisë kërkon 
kapacitete të mira administrative në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor.

Përmbledhje
Akti i Biznesit të Vogël, i miratuar në qershor të vitit 2008, që përmban 
një sërë parimesh të përbashkëta dhe veprime konkrete për të mbështe-
tur NVM-të, siguron një kuadër gjithëpërfshirës të politikës së BE-së për 
NVM-të. Ai jep gjithashtu edhe një përkufizim të përbashkët të NVM-ve. 
Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) e krijuar me Ligjin nr. 131/2015 ve-
pron si një "zyrë me një ndalesë" për biznesin. Grupi Ndërministror për 
Përmirësimin e Treguesve të të  Bërit Biznes funksionon dhe zhvillon masa 
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konkrete të parashikuara në VKM nr. 445, datë 15.6.2016 "Për disa ndry-
shime dhe shtesa në VKM nr. 591, datë 10.9.2014, "Për miratimin e planit 
të veprimit për monitorimin e treguesve të të bërit biznes”.

Bashkitë nuk kanë një rol të drejtpërdrejtë në zbatimin e legjislacionit 
në këtë fushë. Gjithsesi ato janë të detyruara të nxisin një mjedis të fa-
vorshëm për krijimin e biznesit dhe për investimet vendase e të huaja di-
rekte, dhe promovojnë zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 
(NVM), sipërmarrjen dhe inovacionin. Ato sigurojnë kuadrin rregullator, 
planifikimin territorial, iniciativat fiskale, ofrojnë shërbime, japin grante 
dhe programe të zhvillimit të biznesit për zhvillimin e NVM-ve (Ligji nr. 
139/2015). Bashkitë janë përgjegjëse për të nxiture dhe mbështetur zhvil-
limin ekonomik vendor, turizmin dhe zhvillimin rural.

Aktet kryesore të BE-së që kanë të bëjnë me legjislacionin për 
ndërmarrjet dhe politikën industriale
• Direktiva 2000/31/KE mbi disa aspekte ligjore të shërbimeve të Sho-

qërisë së Informacionit, veçanërisht mbi tregtinë elektronike në tregun 
e brendshëm;

• Rregullorja (BE) Nr. 910/2014 për identifikimin elektronik dhe shërbi-
met e besuara për transaksionet
elektronike në tregun e brendshëm, dhe që shfuqizon direktivën 
1999/93/KE”;

• Direktiva 2004/18/KE për koordinimin e procedurave për shpalljen 
fituese të kontratave për punë publike, mallra dhe shërbime publike;

• Direktiva 2014/24/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 26 
Shkurtit 2014 për prokurimin publik. 

Legjislacioni përkatës shqiptar për ndërmarrjet dhe politikën 
industriale
• Ligji Nr. 8957, datë 17.10.2002, "Për Ndërmarrjet e Vogla dhe të 

Mesme", i ndryshuar me Ligjin nr. 10 042, datë 22.12.2008;
• Ligji Nr. 93/2015, datë 27.07.2015, "Për turizmin"; Strategjia e Zhvil-

limit të Biznesit dhe Investimeve 2014-2020;
• Strategjia Kombëtare e Zhvillimit të Turizmit dhe Plani i Veprimit 2015-2020;
• Plani i veprimit për privatizimin e aseteve për periudhën 2016-2020.



79

RRJETET TRANS-EVROPIANE 

(Kapitulli 21)

Ky kapitull mbulon politikën e Rrjeteve Trans-Evropiane në fushat e trans-
portit, telekomunikacionit dhe infrastrukturës energjetike, duke përfshirë 
udhëzimet e Komunitetit për zhvillimin e Rrjeteve Trans-Evropiane dhe 
masat mbështetëse për zhvillimin e projekteve me interes të përbashkët. 
Krijimi dhe zhvillimi i Rrjeteve Trans-Evropiane dhe promovimi i interkon-
jeksionit  dhe ndëroperabilitetit të duhur të rrjeteve kombëtare synojnë të 
përfitojnë plotësisht nga tregu i brendshëm dhe të kontribuojnë në rritjen 
ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës në Bashkimin Evropian.

Përmbledhje
Në rastin e rrjetit kryesor rrugor, është arritur progres për sa i përket cilësisë 
dhe densitetit të tij. Gjatë viteve të fundit janë realizuar disa projekte që 
synojnë të zvogëlojnë distancën kohore midis Tiranës dhe qyteteve të mëdha 
dhe/ose midis vetë qyteteve të mëdha. Investimet kanë synuar gjithashtu të 
përmirësojnë edhe sigurinë rrugore. Projektet janë hartuar në mënyrë të 
tillë që integrojnë rrjetin kombëtar në rrjetin rajonal dhe në atë pan-Evro-
pian TEN-T. 

Bashkitë në Shqipëri janë përgjegjëse për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e 
infrastrukturës rrugore ekzistuese (Ligji nr. 139/2015);

Aktet kryesore të BE-së që kanë të bëjnë me legjislacionin për 
Rrjetet Trans-Evropiane
• Rregullorja (BE) Nr. 1315/2013 mbi udhëzimet e Bashkimit Evropian 

për zhvillimin e Rrjetit Trans-Evropian të transportit;
• Rregullorja (BE) Nr. 1316/2013 për krijimin e Projektit për Lidhjen e 

Evropës;
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• Rregullorja (BE) Nr. 347/2013 për udhëzimet për infrastrukturën en-
ergjetike trans-evropiane;

• Rregullorja (KE) Nr. 714/2009 e Parlamentit Evropian për kushtet e 
aksesit në rrjetin e shkëmbimeve ndërkufitare të energjisë elektrike;

• Rregullorja (KE) Nr. 715/n për kushtet e aksesit në rrjetet e transme-
timit të gazit natyror.

Legjislacioni përkatës shqiptar për Rrjetet Trans-Evropiane 
• Ligji Nr. 8378, datë 22.07.1998 "Kodi Rrugor i Republikës së 

Shqipërisë", i ndryshuar, është i harmonizuar me Direktivën e Këshillit 
96/53/KE të 25 korrikut 1996;

• Ligji Nr. 9501, datë 3.04.2006 "Për ratifikimin e Traktatit të krijimit të 
Komunitetit të Energjisë";

• Ligji Nr. 102/2015, datë 23.09.2015 "Për sektorin e gazit natyror";
• Ligji Nr. 43/2015, datë 30.4.2015, "Për sektorin e energjisë elek-

trike".
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POLITIKA RAJONALE DHE KOORDINIMI  
I INSTRUMENTEVE STRUKTURORE 

(Kapitulli 22)

Ky kapitull i acquis përbëhet kryesisht nga kuadri dhe rregulloret zbatuese, 
të cilat nuk kërkojnë transpozim në legjislacionin kombëtar. Ato përcakto-
jnë rregulla për hartimin, miratimin dhe zbatimin e programeve të Fondeve 
Strukturore dhe të Fondit të Kohezionit duke pasqyruar organizimin ter-
ritorial të secilit vend. Këto programe janë negociuar dhe janë dakordë-
suar me Komisionin, por zbatimi është përgjegjësi e Shteteve Anëtare. 
Shtetet Anëtare duhet të respektojnë legjislacionin e BE-së në përgjithësi, 
për shembull, në fushat e prokurimit publik, konkurrencës dhe mjedisit, 
gjatë përzgjedhjes dhe zbatimit të projekteve. Shtetet Anëtare duhet të kenë 
kuadër institucional dhe kapacitete të mira administrative për të siguruar 
programimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e mirë dhe me kosto 
efikase nga pikëpamja e menaxhimit dhe kontrollit financiar.

Përmbledhje
Sipas Nenit 112 të MSA-së, Shqipëria mund të marrë ndihmë financiare nga 
Bashkimi Evropian në formën e granteve dhe kredive, duke përfshirë huatë 
nga BEI dhe BERZH-i. 

MSA-ja përcakton që palët duhet të forcojnë bashkëpunimin rajonal dhe 
vendor të zhvillimit me qëllim që të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik 
dhe zvogëlimin e pabarazive rajonale. Ndihma financiare e dhënë nga Bash-
kimi Evropian është përcaktuar në nenet 112-115 të Marrëveshjes së Stabi-
lizim Asociimit (MSA). BE i jep Shqipërisë ndihmë të konsiderueshme dhe 
rregullat për dhënien e ndihmës janë përcaktuar në nenet 112-115 të MSA-
së. Qeveria e Shqipërisë ka ngritur Agjencinë Kombëtare për Zhvillimin Ra-
jonal, agjencitë e zhvillimit rajonal dhe Agjencinë për Zhvillimin Ekonomik 
Rajonal (VKM nr. 961, datë 2.12.2015) dhe Fondin për Zhvillimin Rajonal, 
një mekanizëm të financimit të politikës kombëtare të zhvillimit rajonal. 
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Programimi sipas perspektivës së re financiare të IPA II për periudhën 
2014-2020 ka filluar zbatimin e IPA 2014 dhe IPA 2015, ndërkohë që është 
në fazën e programimit për vitet e ardhshme. Qasja aktuale e BE-së për 
shpërndarjen e ndihmës financiare ka ndryshuar krejtësisht perspektivën e 
IPA II, duke futur risinë e Mbështetjes Buxhetore. 

Komisioni Evropian ka miratuar transferimin e kompetencave menaxhuese 
për komponentin I-TAIB të IPA-s tek Qeveria e Shqipërisë nëpërmjet kon-
trollit ex-ante. Shqipëria merr pjesë në 8 programe të Bashkimit Evropian: 
"Horizonti 2020", "COSME", "ERASMUS +", "Evropa kreative", "Evropa 
për qytetarët", "Dogana 2020", "Fiscalis 2020", "Punësimi dhe inovacioni 
shoqëror" EaSI) dhe duke filluar nga viti 2017, Shqipëria do të përfitojë 
gjithashtu nga "Programi i Drejtësisë". 

Bashkitë mund të marrin pjesë në bashkëpunimin për zhvillimin vendor 
me Bashkitë e vendeve fqinje dhe të tjerët për të nxitur zhvillimin ekono-
mik, social, mjedisor dhe kulturor. Ato mund të marrin pjesë në skemat e 
zhvillimit rajonal dhe instrumentet që financojnë politikën për zhvillimin 
rajonal. Pjesëmarrja në këto skema financimi ka të bëjë me rivitalizimin e 
qyteteve, fshatrave, qendrave poli-urbane dhe ekonomive vendore, kohezi-
onin territorial dhe zhvillimin rajonal dhe stimulimin e zonave dhe poleve 
potenciale. 

Bashkitë e Shqipërisë marrin pjesë në 8 programe të bashkëpunimit ter-
ritorial në bazë të perspektivës financiare IPA II 2014-2020, siç janë Pro-
gramet Bilaterale, Programet CBC: Programet Shqipëri-Kosovë, Maqedo-
ni-Shqipëri, Mali i Zi-Shqipëri, Greqi-Shqipëri, Programet Trans-nacionale: 
Adriatiko-Jonian (Adrion), Ballkan-Mesdhe, MED dhe Programi Trepalësh: 
Italia-Shqiperi-Mali i Zi. Ato gjithashtu mund të marrin pjesë në 8 Pro-
gramet e Bashkimit Evropian. 

Aktet kryesore të BE-së që kanë të bëjnë me legjislacionin për 
mbi politikën rajonale dhe koordinimin e instrumenteve struk-
turore
• Rregullorja e Komisionit (BE) 447/2014 mbi rregullat e veçanta për 

zbatimin e Rregullores Nr. 231/2014 të Parlamentit Evropian dhe të 
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Këshillit për krijimin e Instrumentit të Asistencës së Para-Anëtarësimit 
(IPA II);

• Rregullorja (BE) Nr. 231/2014 për krijimin e Instrumentit të Asis-
tencës së Para-Anëtarësimit (IPA II);

• Rregullorja (BE) Nr. 236/2014 që përcakton rregullat dhe procedurat 
e përbashkëta për zbatimin e instrumenteve të Bashkimit Evropian për 
financimin e veprimeve të jashtme;

• Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 1085/2006 për krijimin e Instrumenti 
të Asistencës së Para-Anëtarësimit (IPA);

• Rregullorja e Komisionit (KE) Nr. 718/2007 për krijimin e Instrumen-
tit të Asistencës së Para-Anëtarësimit (IPA);

• Vendimi i Komisionit Evropian Nr. 1890, Datë 25.03.2014 “Për kalim-
in e përgjegjësive menaxhuese Shqipërisë për Komponentin I- Asistenca 
e tranzicionit dhe ndërtimi institucionale të Instrumentit të Asistencës 
së Para-Anëtarësimit (IPA) për Shqipërinë.

Legjislacioni përkatës shqiptar për politikën rajonale dhe koor-
dinimin e instrumenteve strukturore
• Ligji Nr. 37/2015 "Për ratifikimin e Marrëveshjes Kuadër ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Repub-
likës së Shqipërisë, dhe Komisionit Evropian për rregullat e zbatimit të 
Ndihmës Financiare të BE-së për Shqipërinë në kuadër të Instrumentit 
të Asistencës së Para-Anëtarësimit (IPA II)";

• Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 961, datë 2.12.2015, "Për kri-
jimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare për Zhvil-
limin Rajonal, të agjencive të zhvillimit rajonal dhe Agjencisë së Zhvil-
limit Ekonomik Rajonal”;

• Fondi për Zhvillim Rajonal.

Ky kapitull konsiderohet si një nga më të rëndësishmit për NjQV-të. Ac-
quis-i për këtë kapitull duhet implementuar në nivel vendor.
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BASHKËPUNIMI NË FUSHËN E GJYQËSORIT 
DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT 

(Kapitulli 23)

 

Politikat e BE-së në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave themelore synojnë të 
ruajnë dhe zhvillojnë më tej Bashkimin Evropian si një zonë ku mbizotëron 
liria, siguria dhe drejtësia. Themelimi i një gjyqësori të pavarur dhe efikas 
është me rëndësi të lartë. Paanshmëria e gjykatave, integriteti i tyre dhe 
standardi i lartë i gjykimit, janë thelbësore për ruajtjen e sundimit të ligjit. 
Kjo kërkon një angazhim të vendosur për eliminimin e ndikimeve të jashtme 
mbi gjyqësorin dhe për përkushtimin e burimeve të mjaftueshme financiare 
dhe trajnimin. Garancitë ligjore për procedurat e gjykimit të drejtë duhet 
të jenë të vendosura dhe solide. Po kështu, Shtetet anëtare duhet të luftojnë 
korrupsionin në mënyrë efektive, pasi përbën një kërcënim për stabilitetin 
e institucioneve demokratike dhe sundimin e ligjit. Për të mbështetur një 
politikë koherente të parandalimit dhe shmangies së korrupsionit është e 
nevojshme që institucionet të jenë të besueshme dhe të ketë një kuadër 
të fortë ligjor. Shtetet anëtare duhet të sigurojnë respektin e të drejtave 
themelore dhe të drejtat e qytetarëve të BE-së, siç garantohet nga acquisi 
dhe nga Karta e të Drejtave Themelore.

Përmbledhje 
Pjesa dërrmuese e reformës në këtë fushë lidhet me reformën në Drejtësi 
dhe luftën kundër korrupsionit. Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore i 
është caktuar Koordinatorit Kombëtar Kundër Korrupsionit (KKKK) me 
Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 1012, datë 22.11.2013 me qëllim 
koordinimin e përpjekjeve dhe politikave kundër korrupsionit mes gjithë 
aktorëve në nivel kombëtar dhe lokal. Në mars të vitit 2015, Shqipëria 
miratoi dokumentet strategjike të politikës kundër korrupsionit: Strategjia 
Ndërsektoriale Anti-Korrupsion 2015-2020 dhe Plani i Veprimit i Strateg-
jisë Ndërsektoriale Anti-Korrupsion 2015 - 2017, miratuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave Nr. 247, datë 20.03.2015. 
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Ndryshimet e vitit 2014 në Kodin e Procedurës Penale dhe ndryshimet në 
ligjin "Për parandalimin dhe luftën kundër krimit të organizuar, trafikim-
it dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë" (ligji 
anti-mafias), klasifikoi korrupsionin e zyrtarëve të lartë si një vepër penale 
serioze.

Bashkitë janë përgjegjëse për forcimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve 
dhe për krijimin e  një sistemi monitorimi për rastet e fëmijëve në rrezik 
dhe / ose në nevojë për mbrojtje, për mbrojtjen e njerëzve nga diskriminimi 
dhe për të krijuar një sistem për monitorimin e rasteve të diskriminimit që 
ndodhin në territorin e bashkisë, të sigurojë përfshirjen dhe aksesin e per-
sonave me aftësi të kufizuara në shërbimet bashkiake dhe territor, të krijojë 
kushte për integrimin e romëve dhe egjiptianëve, të mundësojë barazinë 
gjinore dhe të përgatisë planet përkatëse të veprimit. Ato janë përgjegjëse 
për zbatimin e strategjisë dhe planit kombëtar të veprimit për anti-korrup-
sionin, ndërkohë që duhet të miratojnë dhe zbatojnë vetë strategjitë e tyre 
anti-korrupsion si dhe të instalojnë mekanizma kundër korrupsionit në ad-
ministratën e tyre.

Bashkitë duhet të miratojnë dhe zbatojnë kodin e sjelljes dhe etikës për ad-
ministratën e tyre dhe zyrtarët e zgjedhur. Mbrojtja e të drejtave të njeriut 
është një detyrim ligjor për bashkitë. Ato duhet të garantojnë sundimin e 
ligjit në kryerjen e biznesit, me qëllim që të sigurohet llogaridhënia, drejtë-
sia dhe efektiviteti në qeverisjen vendore. Bashkitë  mund të marrin pjesë 
në programet për ri-integrimin e njerëzve në konflikt me ligjin, duke i 
përfshirë ata në punë bashkiake ose programe rehabilitimi. Bashkitë janë të 
përfshira drejtpërsëdrejti në mbrojtjen e të dhënave personale nën adminis-
trimin e tyre dhe në zbatimin e së drejtës së informimit, si dhe të drejtës për 
pjesëmarrje në politike bërjen dhe vendimmarrjen lokale. Bashkitë duhet të 
garantojnë respektimin e ligjit për barazinë gjinore, barazinë në ofrimin e 
shërbimeve dhe aksesin e shërbimeve prej grupeve vulnerabël.

Aktet kyçe të BE-së që lidhen me legjislacionin e bashkëpunimit 
në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave të njeriut
• Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian, veçanërisht neni 

47 i cili parashikon të drejtën për një zgjidhje efektive;
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• Vrojtimi i Drejtësisë në BE: një mjet për promovimin e drejtësisë dhe 
rritjes efektive;

• Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, veçanërisht neni 6 i cili 
garanton të drejtën për një gjykim të drejtë’

• Rregullorja për “Mbrojtjen e të Dhënave” (KE) 45/2001;
• Rregullorja e “Aksesit Publik” 157 (KE) 1049/2001.

Legjislacioni përkatës i Shqipërisë për bashkëpunimin në fush-
ën e gjyqësorit dhe të drejtave të njeriut
• Ligji Nr. 60/2016 “Për Informatorët dhe Mbrojtjen e informatorëve";
• Ligji Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”;
• VKM Nr. 247, datë 20.03.2015 për “Miratimin e Strategjisë Ndërsek-

toriale Anti-Korrupsion 2015-2020 dhe Planit të Veprimit”;
• Ligji Nr. 8331, datë 21.4.1998 "Për ekzekutimin e dënimeve penale" të 

ndryshuar me ligjin Nr. 10 024, datë 27.11.2008;
• Ligji Nr. 10221, datë 04.02.2010 "Për mbrojtjen nga diskriminimi";
• Ligji Nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave perso-

nale" të ndryshuar;
• Ligji Nr. 97/2013 "Për median audiovizive në Republikën e Shqipërisë".

NJQV-të nuk ndikohen drejtpërdrejtë nga acquis-i i BE-së për këtë kapitull. 
Sidoqoftë, ata janë përgjegjës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, që është 
një detyrim ligjor për bashkitë. Ata janë përgjegjës për mbrojtjen e të dre-
jtave të fëmijëve, mosdiskriminimin, mbrojtjen e të dhënave dhe gjithashtu 
janë përgjegjës për kodin e sjelljes dhe etikën për administratën e tyre dhe 
zyrtarët e zgjedhur.
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DREJTËSIA, LIRIA DHE SIGURIA 

(Kapitulli 24)

Politikat e Bashkimit Evropian synojnë të ruajnë dhe zhvillojnë më tej BE-në 
si një zonë të lirë, sigurtë dhe të drejtë. Për çështje të tilla si kontrolli kufitar, 
viza, migrimi i jashtëm, azili, bashkëpunimi policor, lufta kundër krimit të 
organizuar dhe kundër terrorizmit, bashkëpunimi në fushën e drogës, bash-
këpunimi doganor dhe bashkëpunimi në gjyqësor për çështjet penale dhe 
civile, Shtetet Anëtare duhet të jenë të përgatitura për të zbatuar në mënyrë 
adekuate kuadrin e rregullave të përbashkëta të cilat do jenë në rritje. Mbi 
të gjitha, kjo kërkon një kapacitet administrativ të fuqishëm dhe të integru-
ar brenda agjencive të zbatimit të ligjit dhe organeve të tjera relevante, të 
cilat duhet të arrijnë standardet e nevojshme. Një organizatë policore pro-
fesionale, e besueshme dhe efikase përbën një rëndësi të madhe. Pjesa më e 
detajuar e politikave të BE-së për drejtësinë, lirinë dhe sigurinë është acquis 
i Shengenit, i cili përfshin heqjen e kontrolleve të brendshme kufitare në BE. 
Megjithatë, për shtetet e reja anëtare, pjesë të konsiderueshme të acquis së 
Shengenit zbatohen pas një vendimi të veçantë të Këshillit që merret pas 
anëtarësimit.

Përmbledhje 
Bashkëpunimi midis Republikës së Shqipërisë dhe BE në fushën e luftës 
kundër krimit të organizuar dhe bashkëpunimit policor, është parashikuar 
në nenet 4, 82, 84 dhe 85 të MSA. Nenet 4 dhe 85 të MSA parashikojnë 
bashkëpunim në luftën kundër trafikimit të paligjshëm midis Shqipërisë dhe 
BE. Për më tepër, nenet 4 dhe 82 të MSA-së parashikojnë bashkëpunim në 
luftën kundër pastrimit të parave. Gjithashtu, në nenet 5, 82 dhe 84 MSA, 
parashikohet bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe BE-së në luftën kundër 
terrorizmit. Nenet 83 dhe 85 të MSA-së parashikojnë bashkëpunimin në 
luftën kundër drogës. Angazhimet në fushën e doganave merren në për-
puthje me detyrimet që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim Asocimit, siç 
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parashikohet në nenet 14, 15, 34, 43 dhe 97. Së fundmi, bashkëpunimi në 
çështjet penale është përcaktuar në nenin 85 të MSA-së.

Bashkitë janë përgjegjëse për mbrojtjen dhe sigurinë publike (ligji 
139/2015). Ato bashkëpunojnë me institucione të tjera shtetërore dhe ak-
torë lokalë nëpërmjet Këshillit Vendor për Mbrojtjen dhe Sigurinë, për të 
adresuar çështjet e dhunës në komunitet, rrugëve të pasigurta dhe mje-
disit urban të sigurt. Ato lëshojnë leje për tubime publike dhe sigurojnë 
që rregullat dhe standardet e mbrojtjes dhe sigurisë të zbatohen edhe për 
parandalimin dhe kontrollin e kultivimit të drogës. Bashkitë bëjnë gjithash-
tu përpjekje në luftën kundër drogës duke u angazhuar në mënyrë proak-
tive në zbatimin e planit për luftën ndaj kultivimit të bimëve narkotike. 
Ato angazhojnë komunitetin nëpërmjet mesazheve kundër ekstremizmit të 
dhunshëm, mbështesin individët që konsiderohen më të ekspozuar ndaj ek-
stremizmit dhe radikalizmit dhe miratojnë Planin e Veprimit për Luftimin e 
Krimit të Organizuar.

Aktet kyçe të BE-së që lidhen me legjislacionin e bashkëpunimit 
në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë
• Vendimi Kuadër i Këshillit 2004/757/JHA mbi “Elementët përbërës 

të veprave penale dhe dënimeve në fushën e trafikut të paligjshëm të 
drogës”;

• Vendimi Kuadër i Këshillit 2003/568/JHA në “Luftën kundër korrup-
sionit në sektorin privat”;

• Vendimi i Kuadër i Këshillit  475/2002 / JHA  për “Luftën kundër ter-
rorizmit; 

• Direktiva 2011/36/BE për “Parandalimin dhe luftën kundër trafikimit 
të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave të tij”;

• Direktiva 2011/92 / BE për “Lufën kundër abuzimit seksual dhe 
shfrytëzimit seksual të fëmijëve dhe pornografisë së fëmijëve”;

• Direktiva 2013/40 / BE mbi “Sulmet ndaj sistemeve të informacionit”;
• Direktiva e Këshillit 2004/80 /KE për “Kompensimin e viktimave të 

krimit”;
• Vendimi i Kuadër i Këshillit  2005/212/JHA mbi “Konfiskimin e pro-

dukteve, instrumenteve dhe pronave të lidhura me krimin”;
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• Vendimi i Kuadër i Këshillit  2005/214/JHA për “Zbatimin e parimit të 
njohjes  reciproke ndaj dënimeve financiare”;

• Vendimi i Kuadër i Këshillit  2006/783/JHA për “Zbatimin e parimit të 
njohjes reciproke ndaj urdhrave të konfiskimit”.

Legjislacioni përkatës i Shqipërisë për drejtësinë, lirinë dhe sig-
urinë
• “Strategjia ndërsektoriale për “Luftën kundër krimit të organizuar, 

trafikut të paligjshëm dhe terrorizmit”, miratuar me VKM nr. 663, datë 
17.7.2013; 

• Ligji Nr. 962, datë 20.11.2006 "Për ratifikimin e Konventës së Këshillit 
të Evropës" Mbi masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore”;

• VKM Nr.195, datë 11.04.2007, "Për miratimin e standardeve të shër-
bimit të kujdesit social, në qendrat rezidenciale, për personat e trafi-
kuar ose në rrezik";

• Ligji Nr. 10192, datë 3.12.2009, "Për parandalimin dhe goditjen e 
krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave 
parandaluese kundër pasurisë, të ndryshuar”;

• VKM Nr. 115, datë 17.02.2016 "Dokumenti Strategjik për Ri-integ-
rimin Social-Ekonomik të grave dhe vajzave viktima / viktima poten-
ciale të trafikimit”;

• VKM Nr.582, datë 27.07.2011 "Për miratimin e PSO për identifikimin 
dhe referimin e viktimave / viktimave të mundshme të trafikimit të 
qenieve njerëzore";

• Ligji Nr.9917, datë 19.05.2008, "Për parandalimin e pastrimit të parave 
dhe financimin e terrorizmit";

• Ligji Nr. 8750 datë 26.03.2001 "Parandalimi dhe lufta kundër trafikim-
it të substancave psikotrope dhe narkotikëve";

• “Dokumenti Strategjik Kombëtar kundër kultivimit dhe trafikimit të 
bimëve narkotike për periudhën 2017-2020”;

• Ligji Nr. 108, datë 28.03.2013 "Për të huajt";
• Ligji "Për Azilin në Republikën e Shqipërisë", 121/2014;
• VKM Nr. 702, datë 08.26.2015 “Strategjia e Rendit Publik 2015-2020 

dhe Plani i Veprimit 2015-2017”;
• VKM Nr. 247, datë 20.03.2015 “Strategjia gjithëpërfshirëse anti-kor-

rupsion 2015-2020 dhe plani i veprimit”;
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• VKM Nr. 930, datë 18.11.2015 “Strategjia kundër ekstremizmit të 
dhunshëm”;

• Plani Kombëtar i Veprimit 2015-2017 "Për parandalimin dhe luftën 
ndaj trafikimit të automjeteve";

• VKM Nr. 476, datë 29.06.2016 “Plani Kombëtar i Veprimit kundër 
trafikimit të pronës kulturore”;

• Plani Kombëtar i Veprimit kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore 
2018-2020;

• VKM Nr. 663, datë 17.7.2013 “Strategjia Ndërsektoriale e Luftës 
Kundër Krimit të Organizuar, Trafikut të Paligjshëm dhe Terrorizmit, 
2013-2020” dhe “Plani i Veprimit 2013-2016”,  i ndryshuar.

NJQV-të nuk ndikohen drejtpërdrejt nga ky kapitull i BE-së, por në të një-
jtën kohë ato janë përgjegjës për sigurinë publike. Ato bëjnë përpjekje në 
luftën kundër drogës, angazhim proaktiv në zbatimin e planit në luftimin e 
kultivimit të bimëve narkotike. Ata përfshijnë komunitetin në krahasim me 
mesazhin e ekstremizmit të dhunshëm, mbështesin individët që konsidero-
hen të ekspozuar ndaj ekstremizmit dhe radikalizmit.
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SHKENCA DHE KËRKIMI SHKENCOR 

(Kapitulli 25)

Acquis në fushën e shkencës dhe kërkimit shkencor nuk kërkon transpozimin 
e rregullave të BE-së në rendin ligjor kombëtar. Kapaciteti i zbatimit lid-
het me ekzistencën e kushteve të nevojshme për pjesëmarrje efektive në 
Programet Kuadër të BE-së. Për të siguruar një bashkëpunim të plotë dhe 
të suksesshëm me Programet Kuadër, Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë 
kapacitetet e nevojshme zbatuese në fushën e kërkimit dhe zhvillimit te-
knologjik duke përfshirë personel adekuat. Në parim, acquis-i i BE-së në 
fushën e shkencës dhe kërkimit shkencor nuk detyron transpozimin e rreg-
ullave të BE-së në rendin ligjor kombëtar.

Përmbledhje 
Dimensioni ndërkombëtar është jetik për integrimin e shpejtë të parimeve 
të ekselencës dhe kompetencës në fushën e Shkencës, Teknologjisë dhe Ino-
vacionit (ShTI) në sistemin kombëtar të kërkimit shkencor. Kjo mundëson 
përfshirjen në programet ndërkombëtare të financimit për këtë fushë. 
Shqipëria ka fituar eksperiencë tashmë në bashkëpunime ndërkombëtare në 
fusha të ndryshme të zhvillimit ekonomik dhe social dhe në arsimin e lartë, 
p.sh: në programet e BE-së për arsimin e lartë, si Tempus, Erasmus. 

Nga ana tjetër, "Cilësia dhe barazia në arsim" 2006-2011, i mbështetur nga 
Banka Evropiane e Investimeve, dha hua për zhvillimin e arsimit nëpërm-
jet iniciativës për Inovacionin 2010 dhe Bankës Botërore. Ndërsa Banka e 
Këshillit të Evropës, është dëshmi e interesit të organizatave në financimin 
e kërkimit shkencor në Shqipëri. Bashkëpunimi në një fushë specifike të 
shkencës, teknologjisë dhe inovacionit është ende i kufizuar, megjithëse një 
sërë marrëveshjesh bashkëpunimi dypalësh për hulumtime kanë luajtur sim-
bolikisht dhe financiarisht një rol shumë të rëndësishëm në krijimin e bazës 
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për shkëmbimin e përvojave dhe krijimin e komuniteteve të studiuesve të 
përbashkët.

Pjesëmarrja e plotë (që nga viti 2008) në "Programin e 7-të Kornizë për 
Kërkimin Shkencor dhe Zhvillimin e Teknologjisë (FP7)" BE 2007-2013, 
ishte hapi i parë i integrimit gradual në Zonën Evropiane të Kërkimit Shken-
cor (ZERKSH) duke hapur një perspektivë për financime të ardhshme. 

Bashkitë duhet të angazhohen dhe bashkëveprojnë me institutet kërki-
more brenda agjencive qeveritare për çështjet që lidhen me funksionet 
e tyre ligjore, si mjedisi, pylltaria, shëndeti publik, shërbimet bashkiake, 
rrugët, burimet natyrore. Bashkitë janë të përfshira në iniciativat e qyteteve 
të zgjuara (Smart Cities), vendosjen e qeverisjes elektronike dhe ngritjen e 
platformave të shërbimit elektronik ndaj klientit. 

Aktet kyçe të BE-së që lidhen me legjislacionin mbi shkencën 
dhe kërkimin shkencor. 
• Vendimi i Këshillit të BE 2013/743 për “Krijimin e programit specifik 

për zbatimin e Horizon 2020 - Programi Kuadër për Kërkimin Shken-
cor dhe Inovacionin (2014-2020)”;

• Rregullorja (BE) Nr. 1287/2013 për “Krijimin e një Programi për 
Konkurrencën e Ndërmarrjeve dhe Ndërmarrjeve të vogla dhe të 
mesme”; 

• Rregullorja (BE) Nr. 1296/2013 mbi “Programin e Bashkimit Evropian 
për Punësimin dhe Inovacionin Social”;

• Rekomandimi i Komisionit mbi menaxhimin e pronës intelektuale në 
aktivitetet e transferimit të njohurive dhe Kodin e Praktikës për univer-
sitetet dhe organizatat e tjera kërkimore publike (C (2008) OJ, 1329, 
datë 10.4.2008.

• Komunikatë finale nga Komisioni në Parlamentin Evropian, Komiteti 
Ekonomik dhe Social Evropian dhe Komiteti i Rajoneve, më 17 Korrik 
2012, mbi Zonën Evropiane të Kërkimit Shkencor të Përforcuar - Part-
neriteti i ERA-s për Ekselencën dhe Zhvillimin.
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Legjislacioni përkatës i Shqipërisë në fushën e shkencës dhe 
kërkimit shkencor
• Ligji Nr. 7893, datë 22.12.1994 "Për zhvillimin shkencor dhe teknolog-

jik";
• Ligji Nr. 132/2014 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Repub-

likës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian në lidhje me pjesëmarrjen e 
Republikës së Shqipërisë në Horizon 2020 – Programi Kuadër i BE-së 
për Hulumtim dhe Inovacion";

• Ligji Nr. 61/2015 "Për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës 
së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian në lidhje me pjesëmarrjen e Re-
publikës së Shqipërisë në programin e BE" për Konkurrencën e ndër-
marrjeve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme - COSME 2014-
2020";

• Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 47, datë 29.01.2014 "Për përcak-
timin e rregullave për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kom-
bëtare të Mjedisit dhe Agjencisë Rajonale të Mjedisit";

• VKM Nr. 863, datë 29.07.2009 "Për miratimin e Strategjisë për 
Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin 2009-2015";

• Ligji Nr. 10242, datë 25.02.2010 "Për Institutin Kërkimor për Krimet 
dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”;

• VKM Nr. 515, datë 19.07.2006 "Për ristrukturimin e instituteve kërki-
more nën Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsuma-
torit"; 

• VKM Nr. 547, datë 09.08.2006 "Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të 
Burimeve Natyrore (AKBN)";

• VKM Nr. 579, datë 23.08.2006 "Për krijimin e Agjencisë së Mjedisit 
dhe Pyjeve (AMP)";

NjQV-të nuk ndikohen drejtpërdrejt nga acquis-i i BE-së për këtë kapitull, 
por në të njëjtën kohë ato mund të bashkëpunojnë me institute hulumtimi 
dhe agjenci qeveritare për qëllimet e këtij kapitulli.
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ARSIMI DHE KULTURA 

(Kapitulli 26)

Fushat e arsimit, trajnimit, rinisë dhe kulturës janë kryesisht kompetenca të 
Shteteve Anëtare. Një kuadër bashkëpunimi për politikat e arsimit dhe tra-
jnimit synon të ndërthurë politikat kombëtare dhe arritjen e objektivave të 
përbashkëta përmes një metode të hapur koordinimi, cka ka sjellë krijimin 
e programit "Arsimi dhe Trajnimi 2010", i cili integron të gjitha veprimet 
në fushën e arsimit dhe trajnimit në nivelin Evropian. Sa i përket diversite-
tit kulturor, shtetet anëtare duhet të mbështesin parimet e përcaktuara në 
nenin 151 të Traktatit të KE-së dhe të sigurojnë që angazhimet e tyre ndër-
kombëtare të mundësojnë ruajtjen dhe promovimin e diversitetit kulturor. 
Shtetet Anëtare duhet të kenë kuadrin ligjor, administrativ dhe financiar si 
dhe kapacitetet e nevojshme zbatuese për të siguruar një menaxhim të shën-
detshëm financiar të programeve komunitare për Arsimin, Trajnimin dhe 
Rininë (aktualisht Leonardo da Vinci, Sokrati, Rinia). Për më tepër, acquis 
kërkon që Shtetet Anëtare të lehtësojnë arsimimin për fëmijët e punëtorëve 
emigrantë në BE dhe që ato të mos jenë diskriminuese kundrejt qytetarëve 
të BE.

Mësimi përgjatë gjithë jetës është një nga programet evropi-
ane i cili ndihmon zhvillimin e sektorit të arsimit dhe trajnim-
it në të gjithë Evropën, që synon të nxisë mirëkuptimin reciprok 
mësimin e gjuhëve të huaja dhe përdorimin e teknologjive të reja. 

Qëllimi i politikës së BE-së për kulturën është të inkurajojë frymën 
bashkëpunuese për të mbështetur dhe plotësuar masat të cilat përfshijnë 
përmirësimin e njohurive kulturore, ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe 
nxitjen e shkëmbimeve kulturore.
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Përmbledhje 
Detyrimi për të përafruar legjislacionin Shqiptar mbi arsimin me kushtet e 
acquis të BE-së rrjedh nga Neni 70 i MSA-së për përafrimin e legjislacionit 
dhe neni 100 lidhur me përafrimin e legjislacionit për arsimin dhe trajnimin. 
Në fushën e kulturës, Neni 101 i MSA-së thotë: "Palët angazhohen të pro-
movojnë bashkëpunimin kulturor. Ky bashkëpunim shërben, ndër të tjera, për të 
rritur mirëkuptimin dhe respektin reciprok midis individëve, komuniteteve dhe popu-
jve. Palët gjithashtu angazhohen të bashkëpunojnë në promovimin e diversitetit kul-
turor, veçanërisht në kuadrin e Konventës së UNESCO-s mbi mbrojtjen dhe promov-
imin e diversitetit të ekspresivitetit kulturor. "Një sërë përmirësimesh kryesore 
ligjore dhe procedurale në legjislacion u ndërmorën në fushën e arsimit dhe 
kulturës. Në arsimin para-universitar janë ndërmarrë një sërë reformash 
për të përmirësuar cilësinë në arsim si dhe janë hartuar akte të ndryshme 
legjislative. Vlen të përmendet “Strategjia për zhvillimin e arsimit universi-
tar për vitet 2014-2020",  miratuar me VKM nr. 11, datë 11.01.2016. 

Në përputhje me ligjin "Për arsimin parauniversitar në Republikën e 
Shqipërisë", i ndryshuar, me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të politikave 
arsimore në përputhje me parimet dhe standartet e BE-së, gjatë periudhës 
1 maj - 31 korrik 2016, Udhëzimi Nr.14 , datë 28.07.2016, "Për vlerësimin 
e nxënësve në arsimin parauniversitar dhe sistemin e arsimit të lartë" është 
hartuar me qëllimin e përmirësimit të sistemit arsimor parauniversitar.

Bashkitë duhet të zhvillojnë politika, programe dhe të kryejnë aktivitete 
që lidhen me kulturën, sportet dhe aktivitetet rinore, si dhe aktivitetet 
jashtë arsimit shkollor, ofrimin e shërbimeve për edukimin e fëmijërisë së 
hershme dhe mbështetjen e pjesëmarrjes së nxënësve në shkolla, për të 
kontribuar në mirëqenien dhe zhvillimin e komuniteteve të tyre. Bashkitë 
përkrahin aktivitetet në lidhje me njohjen dhe përhapjen e kulturës, rua-
jtjen e trashëgimisë kulturore, shkëmbimet kulturore dhe krijimet artis-
tike e letrare, si dhe edukimin përmes artit. Ato ndërtojnë dhe mirëmbajnë 
infrastrukturën fizike për shkollat, objektet kulturore dhe ato sportive, si 
dhe drejtojnë institucione kulturore, muze, bibliotekat bashkiake dhe klubet 
sportive.
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Aktet kryesore të BE-së që lidhen me legjislacionin mbi arsimin 
dhe kulturën
• Rezoluta e Këshillit Evropian, e datës 16 nëntor  2007 “Për një Axhendë 

Evropiane”;
• Komunikimi nga Komisioni për Këshillin, Parlamentin, dhe Komitetin 

e Rajoneve “Për një Axhendë Evropiane për Kulturën (2007);
• Raporti i Komisionit mbi Zbatimin e Axhendës për Kulturën (2010);
• Komunikimi nga Komisioni mbi promovimin e kulturës dhe sektorëve 

kreativë “Për rritje ekonomike dhe vendeve të punës në BE (2012)”;
• Konkluzionet e Këshillit mbi Qeverisjen Kulturore;
• Rregullorja e Këshillit (BE) Nr. 1295/2013 për krijimin e programit 

"Evropa Krijuese";
• Direktiva e BE 2014/60 për “Rikthimin e objekteve kulturore të lar-

guara në mënyrë të paligjshme nga territori i një shteti anëtar”;
• Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 116/2009 ”Për eksportin e mallrave 

kulturore”;
• Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) Nr. 1081/2012 “Për eksportin 

e mallrave kulturore”.

Legjislacioni përkatës i Shqipërisë për arsimin dhe kulturën
• Strategjia Kombëtare “Për Arsimin Parauniversitar”;
• Strategjia Kombëtare “Për Punësimin dhe Trajnimin”;
• Ligji 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”; 
• Ligji Nr. 69/2012 "Për Arsimin Parauniversitar ";
• Ligji Nr. 8872, datë 29.3.2002, "Për Arsimin dhe Formimin Profesion-

al të ndryshuar me Ligjin Nr. 63/2014 ;
• Ligji Nr. 9386, datë 04.05.2005 "Për muzetë";
• Ligji Nr. 9048, datë 07.04.2003 "Për trashëgiminë kulturore";
• Ligji Nr. 8650, datë 28.07.2000 “Për sportin”, i ndryshuar;
• Ligji nr. 117/2014, datë 11.09.2014 "Për ratifikimin e marrëveshjes 

ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për 
pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin Erasmus Plus”, 
programi kuadër i BE-së për arsimin, rininë dhe sportet; 

• VKM Nr. 11, datë 11.01.2016 "Për miratimin e Strategjisë së zhvillimit 
të arsimit universitar për vitet 2014-2020”;
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• VKM Nr. 312, datë 27.04.2016 “Për miratimin e Planit Kombëtar të 
Veprimit për Parandalimin dhe Luftën kundër Trafikimit të Pasurive 
Kulturore të luajtshme 2016 - 2018";

• VKM Nr. 297, datë 08.04.2015 "Për mënyrën e organizimit dhe funk-
sionimit të Këshillit Kombëtar të Arsimit e Formimit Profesional dhe të 
Sekretariatit Teknik”. 

NjQV nuk ndikohen drejtpërdrejt nga ky kapitull. Sidoqoftë, ata mund të 
ndërmarrin politika, programe dhe të kryejnë aktivitete në lidhje me kul-
turën, sportin dhe rininë, si dhe aktivitete të arsimit jashtë-shkollor, of-
rimin e shërbimeve për arsimin e hershëm të fëmijëve dhe mbështetjen 
e pjesëmarrjes së nxënësve në shkolla, me qëllim që të kontribuojnë në 
mirëqenia dhe zhvillimi i komuniteteve të tyre.
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POLITIKAT MJEDISORE 

(Kapitulli 27)

Politikat mjedisore të BE synojnë të promovojnë një zhvillim të qëndrue-
shëm dhe të mbrojë mjedisin për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. 

Ato bazohen kryesisht në masat parandaluese, parimi ndotësi paguan, duke 
luftuar dëmtimin e mjedisit që në burim, duke nxitur përgjegjësinë e për-
bashkët dhe integrimin e mbrojtjes së mjedisit në politikat e tjera të BE-së.  
Kapitulli mjedisor është një nga kapitujt më ambiciozë dhe më të gjerë të 
acquis të BE-së. 

Acquis përfshin mbi 200 aktet kryesore ligjore që mbulojnë legjislacionin 
horizontal, cilësinë e ujit dhe ajrit, menaxhimin e mbeturinave, mbrojtjen 
e natyrës, kontrollin e ndotjes industriale dhe menaxhimin e risqeve, ki-
mikatet dhe organizmat e modifikuar gjenetikisht (OMGJ), zhurmën dhe 
pylltarinë. Për shumicën e shteteve anëtare, legjislacioni mjedisor i BE ka 
nxitur gati 100% të politikave kombëtare mjedisore. 

Pajtueshmëria me Acquis kërkon investime të konsiderueshme. Një admin-
istratë e fuqishme dhe e aftë në nivel kombëtar dhe lokal është më se e do-
mosdoshme për aplikimin dhe zbatimin e duhur të Acquis të mjedisit.

Përmbledhje 
Politika mjedisore e BE synon të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm 
dhe të mbrojë mjedisin për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm. Kushtetuta 
shqiptare e konsideron zhvillimin e qëndrueshëm dhe mbrojtjen e mjedisit 
si një nga objektivat kryesore të vendit. Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit, i 
miratuar në vitin 2011, siguron bazën për akte ligjore të veçanta që rreg-
ullojnë komponentet e ndryshme të mbrojtjes së mjedisit. Ekzistojnë ligje 
specifike për rregullimin e procesit të vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe 
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vlerësimit strategjik mjedisor, cilësisë së ujit dhe ajrit, menaxhimit të mbe-
turinave, mbrojtjes së natyrës, kontrollit të ndotjes industriale dhe menax-
himit të rrezikut, kimikateve etj. Edhe pse Shqipëria është ende në fazën e 
hershme të përgatitjeve në këtë fushë, ka patur disa avancime në fushën e 
mjedisit dhe ndryshimeve klimatike. Përafrimi me acquis është përmirë-
suar, por përpjekjet e mëtejshme janë ende të nevojshme për të siguruar 
përafrimin e plotë me acquis të BE mbi mjedisin.

Me qëllim të përmirësimit të cilësisë së dëgjesave publike dhe pjesëmarrjes 
së tyre në vendimmarrje, në mars të vitit 2016 Agjencitë Kombëtare e Mje-
disit (AKM) kanë nënshkruar Memorandume Bashkëpunimi me secilën prej 
Qendrave Aarhus në Shqipëri (Qendra Aarhus në Tiranë, Qendra Aarhus në 
Shkodër dhe Qendra Aarhus në Vlorë). Këto memorandume synojnë të rri-
sin bashkëpunimin ndërmjet AKM dhe Qendrave Aarhus. 

Roli i qeverisë bashkiake
Sipas neneve 23 dhe 26 të Ligjit 139/2015,  në fushën e mbrojtjes së mje-
disit bashkitë  janë përgjegjëse për ushtrimin e funksioneve të mëposhtme:

1. Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm
2. Mbledhja, asgjësimi dhe trajtimi i ujërave të zeza
3. Mbledhja, asgjësimi dhe trajtimi i mbeturinave të ngurta dhe 

shtëpiake
4. Mbledhja dhe asgjësimi i ujërave të shiut dhe mbrojtja nga përmbyt-

jet në zonat e banuara
5. Zbatimi i masave në nivel vendor për të mbrojtur cilësinë e ajrit, 

tokës dhe ujit nga ndotja
6. Zbatimi i masave në nivel vendor për mbrojtjen nga ndotja akustike 
7. Organizimi në nivel vendor i aktiviteteve edukuese dhe prom-

ovuese në lidhje me mbrojtjen e mjedisit 

Ndërtimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi i infrastrukturës në përputhje me 
standardet e BE-së, për shembull në fushat e menaxhimit të mbeturinave 
dhe trajtimit të ujit, do të sjellë një shumë të madhe investimesh, përpara 
aderimit në BE dhe së paku një dekade më pas. Zbatimi i acquis të mje-
disit të Bashkimit Evropian paraqet një sfidë të madhe për autoritetet lo-
kale në aspektin e kapaciteteve administrative dhe burimeve financiare të 
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nevojshme për të përmbushur standardet mjedisore të BE. Këto ndikime 
themelore të politikave mjedisore të BE-së kërkojnë përgatitjen e duhur 
dhe në kohë të autoriteteve lokale si dhe ndërgjegjësim për rolin e tyre në 
procesin e përafrimit të legjislacionit.  

Bashkitë janë të përfshira në planifikimin hapësinor; planifikimin mjedisor 
(p.sh. cilësia e ajrit, menaxhimi i mbetjeve, pyjet, planet e përmbytjeve, planet 
e menaxhimit të pellgjeve të lumenjve), ofrojnë shërbime mjedisore (p.sh. 
mbledhja, trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve, furnizimi me ujë, mbledhja dhe 
trajtimi i ujërave të zeza),  ato zotërojnë infrastrukturën e shërbimeve dhe 
bëjnë investimet e nevojshme (standardet e BE-së aplikohen në ofrimin e shër-
bimeve dhe ndërtimin e infrastrukturës), sigurojnë leje, kryejnë monitorime 
e raportime dhe janë të përfshira në mbikëqyrjen dhe zbatimin e ligjit,  

Sa i përket legjislacionit horizontal, është më procedural, duke sigu-
ruar metodat dhe mekanizmat që synojnë përmirësimin e vendimmarrjes, 
ngritjen dhe zbatimin e legjislacionit. Qeverisja vendore ka një rol shumë 
të rëndësishëm në zbatimin e procedurës së Vlerësimit Strategjik Mjedisor 
dhe në përmbushjen e detyrimeve për të mundësuar aksesin e informacionit 
nga publiku dhe pjesëmarrjen në vendimmarrjet mjedisore, veçanërisht në 
lidhje me projekte të mëdha publike, proceset e të cilave kanë nevojë për 
një Vlerësim Strategjik Mjedisor. Direktiva e BE 2011/92 kërkon që vlerë-
simet mjedisore të kryhen për projekte të caktuara të cilat kanë të ngjarë të 
kenë efekte të konsiderueshme në mjedis, duhet të kryhen para se të jepet 
dakordësia për zhvillimin e projektit dhe kjo vlen si për projektet e propo-
zuara nga organizatat publike edhe nga ato private apo nga individë. Një 
vlerësim mjedisor është i detyrueshëm për projektet e listuara në Aneksin 
I të Direktivës, ndërsa projektet e listuara në Aneksin II nuk vlerësohen 
automatikisht, por janë shtetet anëtare që vendosin ti nënshtrojnë ato për të 
kryer vlerësimet e ndikimit në mjedis, rast pas rasti. 

Direktiva e KE 2001/42  mbi vlerësimin e efekteve të disa planeve dhe 
programeve në mjedis, d.m.th. Direktiva e Vlerësimit Strategjik Mjedisor 
(VSM), përcakton një kuadër për vlerësimin e efekteve të planeve dhe pro-
grameve të caktuara në mjedis, duke përfshirë planet lokale dhe rajonale 
p.sh. për shfrytëzimin e tokës, mbetjet, transportin, et,. 
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Direktiva KE 2003/4 mbi aksesin e publikut në informacionin mjedisor dhe 
Direktive KE 2003/35 që parashikon pjesëmarrjen e publikut në procesin 
e hartimit të planeve dhe programeve të caktuara në lidhje me mjedisin, 
synojnë të sjellin transparencë të lartë në procesin e vendimmarrjes në nivel 
planifikimi. Informacioni që përmban vlerësimi mjedisor dhe informacioni 
i marrë gjatë konsultimeve të detyrueshme me autoritetet relevante mje-
disore dhe publikun duhet të merren në konsideratë përpara se plani ose 
programi të lejohet të vazhdojë. Si rrjedhim, duhet siguruar që publiku të 
mirë- informohet për planet dhe programet si dhe të drejtën për të komen-
tuar mbi to.

Cilësia e ajrit dhe ndryshimi i klimës. 
Zbatimi i Direktivës së Cilësisë së Ajrit së bashku me Direktivën për Metal-
et e Rënda paraqet një sfidë të madhe për vendet kandidate pasi kostoja e 
përgjithshme për zbatimin e tyre do të jetë relativisht e lartë. Ngritja e rrje-
tit të stacioneve për monitorimin e cilësisë së ajrit dhe pajisjeve shoqëruese 
që sigurojnë cilësinë e vlerësimit dhe klasifikimit, gjithashtu dhe sistemet 
për menaxhimin, planifikimin, rregullimin dhe zbatimin e cilësisë së ajrit, 
do të kërkojnë investime kapitale dhe shumë trajnime si nga autoritetet ven-
dore kompetente. 

Legjislacioni i BE nuk përcakton ndarjen e kompetencave dhe përgjegjë-
sive mes administratës kombëtare, rajonale dhe vendore. Megjithatë, për 
shembull, inspektimi i burimeve të vogla të ndotjes së ajrit, verifikimi i 
pajtueshmërisë me standardet teknike dhe monitorimi i stacioneve lokale të 
monitorimit të ajrit, duhet të ndërmerren në nivel vendor. Bashkitë duhet 
të instalojnë rrjete lokale të stacioneve matëse për të monitoruar cilësinë e 
ajrit, si dhe të hartojnë programet e monitorimit të cilësisë së ajrit.  

Direktiva e Cilësisë së Ajrit (Direktiva KE/2008/50) fokusohet në ruajt-
jen dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit në lidhje me ndotësit e mëposh-
tëm: dioksidi i squfurit, dioksidi i azotit, oksidet e azotit, grimcat e pluhurit 
(PM10 dhe PM2.5), plumbi, ozoni në nivelin e tokës, benzeni dhe monok-
sidi i karbonit.
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Bashkitë në Shqipëri janë përgjegjëse për hartimin e planeve lokale të vep-
rimit për përmirësimin e cilësisë së ajrit të mjedisit; (ii) shkarkimet në ajër 
në përputhje me standardet evropiane; (iii) forcimin e bashkëpunimit me 
institucionet e linjës për integrimin e politikave të cilësisë së ajrit në strate-
gjitë e tyre lokale. Ato duhet të miratojnë sigurimin e mbledhjes, analizës 
dhe raportimit të të dhënave, si dhe sigurimin e informimit periodik dhe në 
kohë të qytetarëve mbi cilësinë e ajrit.

Menaxhimi i Mbetjeve
Legjislacioni shqiptar për menaxhimin e mbetjeve (referuar Direktivës 
2008/98 / KE për mbetjet) promovon hierarkinë e menaxhimit të mbet-
jeve, që ka të bëjë me prodhimin dhe menaxhimin e mbetjeve, pra strate-
gjitë e menaxhimit të mbetjeve duhet të synojnë kryesisht parandalimin e 
prodhimt të mbetjeve dhe reduktimin e dëmeve që vijnë prej tyre. Bashkitë 
e Shqipërisë janë përgjegjëse për sigurimin e menaxhimit të integruar të 
mbetjeve bashkiake dhe për zbatimin e parimeve të metodave bashkëko-
hore të përcaktuara në Planin Kombëtar, d.m.th parandalimin, reduktimin, 
riciklimin dhe hedhjen e mbetjeve, që do të thotë se mbetjet duhet të hid-
hen sa më afër burimit të jetë e mundur.

Bashkitë shqiptare janë përgjegjëse për aktivitetet e trajtimit dhe asgjësimit 
të mbetjeve të ngurta bashkiake (Direktiva e KE 1999/31 për landfillin dhe 
mbetjet e ndërtimit) në të gjitha fazat e zhvillimit, siç janë dizenjimi, zbatimi 
i punimeve dhe menaxhimi i landfilleve sanitare rajonale duke përcaktuar 
rregullat, teknikat dhe metodat e trajtimit, në secilën fazë, duke përfshirë 
ndarjen në burim, grumbullimin, transportimin, riciklimin, trajtimin dhe 
asgjësimin, të cilat çojnë në uljen e mbetjeve dhe zvogëlimin e impaktit 
të tyre. Bashkitë duhet të miratojnë planet e integruara të menaxhimit të 
mbetjeve, të sigurojnë mbledhjen e të dhënave, analizën dhe raportimin. 

Direktiva e Landfilleve parashikon masa, procedura dhe udhëzime për 
parandalimin ose reduktimin e efekteve negative në mjedis dhe rreziqet për 
shëndetin e njeriut, nga landfilli i mbetjeve. Landfillet për mbetjet jo të 
rrezikshme duhet të përdoren për të tilla mbetje dhe për ato bashkiake të 
cilat nuk përbëjnë rrezik. Operatori i landfillit duhet të sigurojë që taksat e 
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tij të mbulojnë kostot e plota në lidhje me ngritjen, operimin, mbylljen dhe 
mbikëqyrjen e landfillit.  

Ligji Nr. 44/2019 "Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 7895, datë 27.1.1995, 
‘Kodi Penal" dhe përafrimi i pjesshëm me Direktivën 008/99/KE ka ven-
dosur sanksione ligjore shtesë kundër abuzimit me menaxhimin e mbeturi-
nave.

Menaxhimit i Ujërave
Uji konsiderohet si një nga fushat më të rregulluara të legjislacionit mje-
disor të BE-së. Dispozitat e BE-së (kryesisht Direktiva Kuadër e Ujërave 
KE/2000/60 dhe Direktiva e Përmbytjeve KE/ 2007/60 që mbulon përm-
bytjet, si përgjatë lumenjve dhe në zonat bregdetare, përmbytjet urbane dhe 
kanalizimet), rregullojnë në thelb çdo lloj trupi ujor, si në aspektin e ruajtjes 
së cilësisë së statusit të ujit mjaft të mirë dhe në drejtim të kufizimit dhe 
kontrollit të veprimtarive që mund të ndikojnë negativisht në trupat ujorë. 
Bashkitë shqiptare janë përgjegjëse për sigurimin e ujit të pijshëm cilësor 
për popullatën si dhe sigurimin e grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të 
ndotura.

Sa i përket furnizimit me ujë të pijshëm për konsum njerëzor (referuar Di-
rektivës së Këshillit 98/83/ KE për cilësinë e ujit të destinuar për konsum 
njerëzor) bashkitë kanë përgjegjësi që uji i dedikuar për konsum njerëzor të 
konsumohet në mënyrë të sigurte dhe në jetëgjatësi, të sigurojnë që cilësia 
e ujit të pijshëm të kontrollohet përmes standardeve të bazuara në shkencat 
më të fundit, duke bërë kontrolle të rregullta të cilësisë së ujit të pijshëm, 
të sigurojnë monitorim efikas dhe efektiv, vlerësimin dhe zbatimin e cilësisë 
dhe t'u sigurojë konsumatorëve informacion e duhur dhe në kohë. 

Bashkitë shqiptare janë gjithashtu përgjegjëse për grumbullimin, trajtimin 
dhe shkarkimin e ujërave të zeza (duke iu referuar Direktivës së Këshillit 
91/271 / KE për trajtimin e ujërave të zeza urbane). Sipas këtij udhëzimi, 
sistemet e grumbullimit duhet të jenë të furnizuara për të gjitha zonat me 
një popullsi ekuivalente (PE) prej 2000 ose më shumë personash dhe që 
sistemet ujëmbledhëse duhet të marrin gjithashtu parasysh kërkesat për tra-
jtimin e ujërave të ndotura në këto zona. Duhet të theksohet këtu se zbatimi 
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i Direktivës së Trajtimit të Ujërave të Ujërave Urbane njihet si një nga de-
tyrat më të vështira dhe me më shumë kosto në gjithë gamën e legjislacionit 
mjedisor të BE. Bashkitë duhet të miratojnë planin e menaxhimit të ujit, të 
sigurojnë mbledhjen e të dhënave, analizën dhe raportimin.

Mbrojtja e Natyrës, bashkitë luajnë një rol të rëndësishëm dhe janë një 
partnere strategjike për çështjet që kanë të bëjnë me administrimin e hab-
itateve dhe ekosistemeve pyjore dhe faunës së egër. Ato menaxhojnë pyjet 
dhe kullotat në territoret e tyre administrative, si dhe kontrollin e ndërti-
meve në zonat e mbrojtura. 

Kontrolli i ndotjes industriale dhe menaxhimi i riskut,  bashkitë janë 
përgjegjëse për të njoftuar rastet e ndotjes ose rrezikun e ndotjeve, si dhe 
marrin pjesë në aktivitetet e menaxhimit të rrezikut. 

Kimikatet, bashkitë njoftojnë për substanca të rrezikshme dhe eksplozivë, 
dhe përcaktojnë cilat konsiderohen punë të vështira apo të rrezikshme, si 
dhe listën e substancave të rrezikshme në mënyrë që të sigurohet mbrojtja 
shëndetësore dhe siguria në punë për stafin dhe objektet bashkiake. 

Pylltaria, ato janë përgjegjëse për planifikimin dhe menaxhimin e fondit 
pyjor dhe kullosor në territorin e tyre administrativ. 

Zhurma në mjedis, ato janë përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e 
planit lokal, rregullat, vendimet e task-forcës, të vendosura për ndotjen 
akustike në zonat urbane dhe zonat turistike bregdetare.

Aktet kyçe të BE-së lidhur me Politikat Mjedisore 

Legjislacioni horizontal
• Direktiva 2004/35/KE për “Përgjegjësinë mjedisore, parandalimin dhe 

rikuperimin e dëmit mjedisor"; i ndryshuar;
• Direktiva 2001/42/KE për “Vlerësimin e efekteve të disa planeve dhe 

programeve të caktuara për mjedisin"; 
• Direktiva 2011/92/BE për “Vlerësimin e ndikimeve në mjedis të shka-

ktuara nga projektet publike dhe private", i ndryshuar;
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• Direktiva 2003/35/KE për “Pjesëmarrjen e publikut në hartimin e 
planeve dhe programeve të caktuara lidhur me mjedisin”;

• Direktiva 2003/4/KE për “Aksesin e publikut në informacionin mjedi-
sor” dhe shfuqizimin e Direktivës së Këshillit 90/313 / KEE;

• Vendimi i Këshillit 2005/370/KE në emër të Komunitetit Evropian, të 
Konventës mbi “Aksesin në informacion, pjesëmarrjen publike në ven-
dimmarrje dhe aksesin në drejtësi për çështjet mjedisore”.

Cilësia e ajrit
• Direktiva 2008/50/KE për “Cilësinë e ajrit të ambientit dhe për një 

ajër më të pastër për Evropën”;
• Direktiva e Këshillit 96/62/KE për “Vlerësimin dhe menaxhimin e 

cilësisë së ajrit të ambientit”;
• Direktiva 2004/107/KE “Lidhur me arsenin, kadmiumin, merkurin, 

nikelin dhe hidrokarburet policiklike aromatike në ajrin e ambientit”; 
• Direktiva 2001/81/KE mbi “Tavanet Kombëtare të Emetimeve për disa 

ndotës atmosferike” të ndryshuar me Direktivën 2006/105 / KE dhe 
Rregulloren (KE) 219/2009;

• Vendimi i Këshillit 2000/541/KE i 6 shtatorit 2000 mbi “Kriteret për 
vlerësimin e planeve kombëtare” sipas nenit 6 të Direktivës së Këshillit 
1999/13 / KE’; 

• Direktiva e Këshillit 70/220/KEE mbi “Masat që duhet të ndërmerren 
kundër ndotjes së ajrit nga gazrat e emetuara prej motorëve me ndezje 
pozitive të automjeteve”. 

Uji
• Direktiva 2000/60/KE ('Kuadri Ujor, e ndryshuar me Vendimin 

2455/2001 / KE dhe Direktivat 2008/32 / KE, 2008/105 / KE, 
2009/31 /KE dhe 2013/39 / BE";

• Direktiva 91/271/ KEE 'Për trajtimin e ujërave të ndotura urbane';
• Direktiva 98/83/KE 'Për cilësinë e ujit për konsum njerëzor (ndrysh-

uar me Rregulloren (KE) Nr. 1882/2003 dhe (KE) Nr. 596/2009) "’
• Direktiva 2006/7 /KE për “Menaxhimin e cilësisë së ujërave të larjes”;
• Direktiva 2007/60 /KE  për “Vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve 

nga përmbytjet”;
• Direktiva 2008/105 /KE për "Standardet e Cilësisë së Mjedisit";
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• Direktiva 2009/90/KE "Mbi specifikimet teknike për analizën kimike 
dhe monitorimin e gjendjes të ujit";

• Direktiva 2006/118 /KE "Mbrojtja e ujërave nëntokësore nga ndotja 
dhe përkeqësimi";

• Direktiva 91/676/KEE “Mbrojtja e ujërave nga ndotja e shkaktuar nga 
nitratet nga burimet bujqësore”;

• Direktiva 2013/39/BE për ndryshimin e Direktivave 2000/60 /KE 
dhe 2008/105 /KE mbi “Substancat prioritare në fushën e politikës së 
ujit”;

• Direktiva 2008/56 /KE “Kuadri Strategjik i Sektorit Detar”.

Mbetjet
• Direktiva 2008/98 /KE “Për mbetjet”;
• Direktiva 86/278/KEE për “Mbrojtjen e mjedisit, dhe në veçanti të 

tokës, kur llumrat e ujërave të zeza përdoren në bujqësi”;
• Direktiva 2006/66/KE për “Bateritë e akumulatorët dhe bateritë e 

akumulatorët e mbetur”;
• Direktiva 94/62 /KE për “Ambalazhimin dhe paketimin e mbetjeve”;
• Direktiva 2000/53 /KE për “Automjetet në fund të jetës”;
• Direktiva 2002/96 /KE për “Mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe 

elektronike”;
• Direktiva e Këshillit 1999/31 /KE e datës 26 prill 1999 “Mbi landfillet 

e mbetjeve”; 
• Direktiva 2006/21 /KE për “Menaxhimin e mbetjeve nga industritë 

nxjerrëse”;
• Rregullorja (KE) Nr. 2150/2002 për “Statistikat e mbetjeve”.

Mbrojtja e Natyrës
• Direktiva 2009/147 /KE për “Ruajtjen e shpendëve të egër”;
• Direktiva e Këshillit 92/43/KEE për “Ruajtjen e habitatit natyror dhe 

të faunës dhe florës së egër”;
• Direktiva e Këshillit 1999/22/KE për “Mbajtjen e kafshëve të egra në 

kopshtin zoologjik”;
• Rregullorja e Këshillit 338/97/KE  për “Mbrojtjen e specieve të faunës 

dhe florës së egër duke rregulluar tregtinë e tyre”, e ndryshuar me 
Rregulloren 865/2006/ KE. 
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Kontrolli i Ndotjes Industriale, Menaxhimi i Rrezikut
• Direktiva 2010/75 /KE “Për emetimet industriale”;
• Rregullorja (KE) 166/2006 “Regjistri i Shkarkimit dhe Transferimit të 

Ndotësve”;
• Rregullorja (KE) 66/2010 për “Ekoetiketën e BE-së”.

Kimikatet
• Rregullorja (KE) Nr. 1102/2008 mbi “Ndalimin e eksporteve të 

merkurit metalik dhe disa përbërjeve dhe përzierjeve të merkurit si dhe 
ruajtjen e sigurtë të merkurit metalik”;

• Direktiva e Këshillit 87/217 /KEE për “Parandalimin dhe reduktimin 
e ndotjes së mjedisit nga azbesti”, e ndryshuar me Direktivën 91/692 / 
KEE dhe Rregulloren (KE) 807/2003’

• Rregullorja (KE) 649/2012 mbi “Eksportin dhe importin e kimikateve 
të rrezikshme”;

• Direktiva 2010/63 / mbi “Mbrojtjen e kafshëve të përdorura për qël-
lime shkencore”.

Zhurmat
• Direktiva 2002/49 / KE për “Vlerësimin dhe menaxhimin e zhurmës 

në mjedis”;
• Direktiva e Këshillit 70/157/KEE për “Nivelin e lejuar të zhurmës dhe 

sistemin e shkarkimit të automjeteve”, të ndryshuar;
• Direktiva 97/24 /KE për “Komponentët dhe karakteristikat e caktuara 

të automjeteve me motor me dy ose tre rrota, të ndryshuar “.

Pylltaria
• Rregullorja (KE) Nr. 2152/2003 për “Monitorimin e pyjeve dhe 

ndërveprimeve mjedisore në Komunitet”; Rregullorja e Komisionit 
(KE) Nr. 1737/2006 “Monitorimi i pyjeve dhe ndërveprimeve mjedis-
ore në Komunitet”;

• Rregullorja e Këshillit (KEE) Nr. 1615/89 për “Krijimin e një Sistemi 
Evropian të Informacionit dhe Komunikimit Pyjor” 

• Rregullorja (BE) Nr. 995/2010 “Detyrimet e operatorëve që vendosin 
në lëndët drusore dhe produktet e drurit”.
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Ndryshimet Klimatike  
• (Mekanizmat monitoruese) Vendimi i Këshillit 2002/358 / KE mbi “Mi-

ratimin, në emër të Komunitetit Evropian, të Protokollit të Kyotos mbi 
Ndryshimet Klimatike”; Vendimi i Komisionit, datë 14 dhjetor 2006 për 
përcaktimin e niveleve përkatëse të emetimeve të alokuara për Komu-
nitetin Evropian dhe secilin nga shtetet e tij anëtare sipas Protokollit të 
Kyotos” në përputhje me Vendimin e Këshillit 2002/358 / KE;

• (Cilësia e karburantit) Direktiva 98/70 / KE e Parlamentit Evropian dhe 
e Këshillit, datë 13 tetor 1998 lidhur me cilësinë e benzinës dhe karbu-
ranteve të naftës, si dhe ndryshimin e Direktivës së Këshillit 93/12 / 
KEE;

• (Emetimet e CO2 nga veturat dhe kamionët) Direktiva 1999/94 / EC e 
Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 13 dhjetor 1999 mbi “Di-
sponueshmërinë e informacionit të konsumatorëve mbi ekonominë e 
karburantit dhe emetimet e CO2 në lidhje me tregtimin e veturave të 
reja të pasagjerëve”; Rregullorja (KE) Nr. 443/2009 e Parlamentit Ev-
ropian dhe e Këshillit që vendos standardet e performancës së emeti-
meve për veturat e reja të pasagjerëve si pjesë e qasjes së integruar të 
Komunitetit Evropian për të reduktuar emetimet e CO2 nga autom-
jetet e lehta;

• (Pyjet dhe Bujqësia) Vendimi Nr. 529/2013 / BE i Parlamentit Evropian 
dhe i Këshillit mbi “Rregullat e kontabilitetit për emetimet dhe largimet 
e gazrave që shkaktohen prej përdorimit të tokës, ndryshimin e për-
dorimit të tokës dhe pylltarisë si dhe informacionin në lidhje me vep-
rimet që lidhen me aktivitete të tilla”. 

Legjislacioni përkatës i Shqipërisë për Politikat Mjedisore 
Legjislacioni horizontal
• Ligji Nr. 10431, datë 09.06.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit", i ndrysh-

uar;
• Ligji Nr. 91, datë 28.02.2013 "Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor 

(VSM)";
• Ligji Nr. 8672, datë 26.10.2000 "Për Konventën e Aarhusit, Ratifikimi 

i të drejtës publike për informim, pjesëmarrja në vendimmarrje dhe 
aksesin në drejtësi për çështjet mjedisore";

• Ligji Nr. 119/2014, datë 18.09.2014, "Për të drejtën e informimit";
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• VKM Nr. 994, datë 02.07.2008 mbi "Pjesëmarrjen publike në vendim-
marrjen mjedisore;

• VKM Nr. 219, datë 11.03.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe pro-
cedurave për konsultim me palët e interesit dhe publikun dhe dëgjesat 
publike gjatë procesit të vlerësimit strategjik mjedisor";

• VKM Nr. 686, datë 29.07.2015 "Për miratimin e rregullave, përgjegjë-
sive dhe afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në 
mjedis (VNM) dhe procedurën e transferimit të vendimit të deklaratës 
mjedisore";

• Urdhri i Ministrit Nr. 1, datë 03.03.2009 "Për detyrat e organeve mje-
disore për të siguruar pjesëmarrjen e  publikut dhe të OJF-ve mjedisore 
në procesin e vlerësimit të ndikimit në mjedis";

• VKM Nr. 620, datë 07.07.2015 "Për miratimin e rregullave, përgjegjë-
sive dhe procedurave të hollësishme për vlerësimin strategjik mjedisor 
në një kontekst ndërkufitar";

Cilësia e ajrit dhe ndryshimi i klimës
• Ligji Nr. 162, datë 04.12.2014 "Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit të mje-

disit"’
• Ligji "Për ndryshimet klimatike", draft;
• Projektligji DCM Nr. 352, datë 29.04.2015 "Për vlerësimin e cilësisë 

së ajrit të mjedisit dhe kërkesat për disa ndotës të caktuar";
• VKM Nr. 594, datë 10.09.2014 "Për Strategjinë Kombëtare të Cilësisë 

së Ajrit në Mjedis";
• VKM Nr. 865, datë 10.12.2014 "Për reduktimin dhe stabilizimin e sh-

karkimeve të gazrave të fluorit";
• VKM Nr. 147, datë 21.03.2007, "Për cilësinë e karburantit, benzinës 

dhe naftës";
• Dokumentet strategjike dhe planet e veprimit për zbutjen e gazrave 

serrë dhe adaptimin ndaj ndryshimeve klimatike.

Uji
• Ligji Nr. 111, datë 15.11.2012 "Për Menaxhimin e Integruar të Buri-

meve Ujore";
• Ligji Nr. 9103, datë 10.7.2003 "Për mbrojtjen e liqeneve ndërkufit-

are";
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• Ligji nr. 30/2013, datë 13.02.2013, që ndryshon ligjin nr.8905, datë 
06.06.2002 "Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi";

• Ligji Nr. 29/2014 mbi "Pranimin e Republikës së Shqipërisë në ndry-
shimet e konventës së ujit të Helsinkit";

• VKM Nr. 342, datë 4.05.2016 "Për miratimin e kufijve territorialë dhe 
hidrografikë të pellgjeve ujore në Republikën e Shqipërisë;

• VKM Nr. 662, datë 21.09.2016 "Për miratimin e tarifave të ujit të pi-
jshëm dhe shkarkimeve të lëngëta”;

• Ligji Nr. 34/2013 për ndryshimin e Ligjit nr. 9115, datë 24.7.2003 
"Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura";

• Ligji Nr. 8102, datë 28.3.1996 "Për kuadrin rregullator të sektorit të 
furnizimit me ujë dhe largimin e ujit të ndotur";

• Ligji Nr. 9915, datë 12.05.2008 "Për ndryshimet në ligjin nr.8102, 
datë 28.03.1996" Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me 
ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura";

• VKM Nr. 177, date 31/03/2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve 
të lëngëta dhe Kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse”;

• VKM Nr. 643, datë 14.09.2011 "Për miratimin e strategjisë kombëtare 
për furnizimin me ujë dhe kanalizimet";

• VKM Nr. 1304 datë 11.12.2009 "Për miratimin e modelit të rreg-
ullores për furnizimit me ujë dhe kanalizimet";

• VKM Nr. 63, datë 27.01.2016 "Për riorganizimin e operatorëve që of-
rojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin 
dhe trajtimin e ujërave të ndotura”;

• VKM Nr. 504, datë 06.07.2016 " Për krijimin e Agjencisë Kombëtare 
të Ujësjellës-Kanalizimeve”;

• VKM Nr. 379, datë 25.5.2016 "Për miratimin e rregullores" Cilësia e 
ujit të pijshëm";

• Ligji Nr. 9863, datë 28.1.2008  “Për ushqimin” 
• VKM Nr. 835, datë 30.11.2011 për Miratimin e rregullores “Për kërke-

sat higjieno-sanitare të pishinave” ;
• VKM Nr. 797, datë 29.09.2010 "Për miratimin e rregullores higjie-

no-sanitare për administrimin e cilësisë së ujërave të larjes";
• Ligji Nr. 9860, datë 21.01.2008, që ndryshon ligjin nr. 8518, datë 

30.7.1999 "Për ujitjen dhe kullim";
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• VKM Nr. 835, datë 03.12.2004 "Për Planin Kombëtar të Emergjencave 
Civile";

• VKM Nr. 246, datë 30.04.2014 "Për përcaktimin e standardeve të cilë-
sisë mjedisore për ujërat sipërfaqësore”; 

• VKM Nr. 267, datë 07.05.2014 "Për miratimin e listës së substancave 
prioritare në mjedisin ujor”;

• Strategjia Kombëtare “Për Menaxhimin e Burimeve Ujore”. 

Mbetjet 
• Ligji Nr. 10463, datë 22.09.2011 "Për menaxhimin e integruar të 

mbetjeve";
• VKM Nr. 765, datë 07.11.2012 " Për miratimin e rregullave për grum-

bullimin e diferencuar dhe trajtimin e vajrave të përdorura”;
• VKM Nr. 117, datë 13.02.2013 "Për kriteret në bazë të së cilave për-

caktohet kur disa tipa të metalit skrap pushojnë së qeni mbetje";
• VKM Nr. 229, datë 23. 04. 2014 “Për miratimin e rregullave për trans-

ferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe të dokumentit të transferimit 
të mbetjeve jo të rrezikshme” ;

• VKM Nr. 371, datë 11.06.2014 “Për përcaktimin e rregullave për 
dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe miratimin e dokumentit të 
dorëzimit të mbetjeve të rrezikshme” ;

• VKM Nr. 418, datë 25.06.2014 “Për grumbullimin e diferencuar të 
mbetjeve në burim” ;

• VKM Nr.608, datë 17.09.2014 “ Për përcaktimin e masave të nevo-
jshme për grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve bio si dhe kriteret 
dhe afatet për pakësimin e tyre”;

• VKM Nr. 641, datë 01.10.2014 " Për miratimin e rregullave për 
eksportin e mbetjeve dhe kalimin transit të mbetjeve jo të rrezikshme e 
të mbetjeve inerte”;

• VKM Nr. 652, datë 14.09.2016 "Për rregullat dhe kriteret për menax-
himin e mbetjeve nga gomat e përdorura";

• VKM Nr. 177, datë 06.03.2012 "Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre";
• VKM Nr. 452, datë 11.07.2012 "Për landfillet e mbetjeve";
• VKM Nr. 178, datë 06.03.2012 " Për incenerimin e mbetjeve";
• VKM Nr. 705, datë 10.10.2012 "Për menaxhimin e mbetjeve të au-

tomjeteve në fund të jetës";
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• VKM Nr. 866, datë 04.12.2012 "Për bateritë, akumulatorët dhe mbet-
jet e tyre";

• VKM Nr. 957, datë 19.12.2012 "Për mbetjet nga pajisjet elektrike dhe 
elektronike";

• VKM Nr. 687, datë 29.07.2015 "Për miratimin e rregullave për mbajt-
jen, përditësimin dhe publikimin e statistikave të mbetjeve";

• Strategjia “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe plani i veprimit 
2011-2025”;

• Hartimi i strategjisë për menaxhimin e integruar të mbetjeve 2018-
2033. 

Mbrojtja e Natyrës
• Ligji Nr. 9587, datë 20.7.2006 "Për mbrojtjen e biodiversitetit";
• Ligji Nr. 8906, datë 6.6.2002 "Për zonat e mbrojtura", i ndryshuar;
• Ligji Nr. 10 006, datë 23.10.2008; "Për mbrojtjen e faunës së egër";
• Ligji Nr. 10253, datë 7.3.2010 "Për gjuetinë";
• Ligji Nr. 69/2014 "Për disa ndryshime në ligjin nr.9587, datë 

07.20.2006" Për mbrojtjen e biodiversitetit ", i ndryshuar;
• VKM Nr. 546, datë 7.7.2010 "Për sezonin e gjuetisë në Republikën e 

Shqipërisë";
• VKM Nr. 547, datë 7.7.2010 "Për miratimin e listës së llojeve të 

gjuetisë";
• Urdhri i ministrit nr. 62, datë 04.04.2016 "Për miratimin e listës së 

llojeve të shpendëve të egër dhe veçanërisht vulnerabël".

Kontrolli i Ndotjes Industriale, Menaxhimi i Rrezikut
• Ligji Nr. 10448, datë 14.07.2011 "Për mjedisin";
• VKM Nr. 419, datë 25.06.2014 "Për miratimin e kërkesave të veçanta 

për të shqyrtuar kërkesat për leje mjedisi për llojet A, B dhe C”;
• VKM nr. 372 datë 18.5.2016 Për miratimin e rregullave të komuni-

kimit, konsultimit dypalësh dhe vendimarrës për lejet e mjedisit te tipit 
A, për funksionimin e instalimit të vendosur në territorin e Republikës 
së Shqipërisë dhe që ka mundësi reale të krijojë efekte negative të kon-
siderueshme në mjedisin e një shteti tjetër ose menjëherë pasi kërkohet 
nga ky shtet, e ndryshuar

• VKM Nr. 220, datë 11.03.2015 "Për miratimin e procedurës dhe 
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kritereve për pajisjen me Ekoetiketë , mënyrën e përdorimit dhe 
vlefshmërinë e saj, dhe përbërjen e funksionimin e komisionit për 
lëshimin e Ekoetiketës”;

• VKM Nr. 742, datë 09.09.2015 "Për funksionimin dhe administrimin 
e regjistrit të lirimit dhe transferimit të ndotësve, që janë subjekt i këtij 
regjistri si dhe të formularit të deklarimit të të dhënave për shkarkimet 
dhe per transferimin e ndotësve nga operatori”;

• VKM Nr. 633, datë 15.07.2015 "Për miratimin e procedurave dhe 
kërkesave për dhënien e skemave të ekomenaxhimit dhe auditimit ";

• Plani i Veprimit për Detyrimet e Zbatimit që lindin nga Konventa për 
Aksidentet Industriale.

Kimikatet
• Ligji Nr. 9108, datë 17.07.2003, "Për substancat dhe preparatet kim-

ike"
• Ligji Nr. 27, datë 17.03.2016 "Për menaxhimin e kimikateve";
• Ligji Nr. 95/2015, datë 17.9.2015 "Për shërbimet dhe produktet bio-

cide në shëndetin publik”;
• VKM Nr. 824, datë 11.12.2003 "Për klasifikimin, ambalazhimin, 

etiketimin dhe ruajtjen e sigurt të substancave dhe preparateve të 
rrezikshme";

• VKM Nr. 488, datë 17.03.2016 "Për klasifikimin, etiketimin dhe am-
balazhimin e kimikateve";

• VKM Nr. 665, datë 21.09.2016 "Për importin dhe eksportin e kimikat-
eve të rrezikshme";

• Vendimi Nr. 360, datë 04.29.2015 "Për miratimin e listës së ndotësve 
organikë të qëndrueshëm dhe përcaktimin e masave për prodhimin, im-
portimin, vendosjen në treg dhe përdorimin e tyre";

• VKM Nr. 487, datë 29.06.2016 "Për klasifikimin e produkteve bio-
cide";

• Plani Kombëtar i Veprimit për Heqjen  nga Përdorimi dhe Eliminimin e 
Ndotësve Organikë të Qëndrueshëm".

Zhurmat
• Ligji Nr. 9774, datë 12.07.2007 "Për vlerësimin dhe administrimin e 

zhurmës në mjedis";
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• Udhëzimi i Përbashkët Nr. 8, datë 27.11.2007 "Për vlerat kufi të zhur-
mës në mjedise të caktuara";

• Urdhri i Ministrit Nr. 1, datë 07.01.2013 "Për kërkesat minimale për 
hartimin strategjik të zhurmës";

• Urdhri i Ministrit Nr.2, datë 07.01.2013 "Për indikatorët, mënyrat 
e vlerësimit, rregullat dhe kërkesat metodologjike teknike për vlerë-
simin e vlerës së zhurmës, si dhe për verifikimin e masave  të mara për 
përmirësimin dhe zgjidhjen e situatës".

Pylltaria
• Ligji nr. 36, datë 14.2.2013 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor" i ndrysh-

uar. 

Kërkesat e këtij kapitulli të gjerë dhe voluminoz ndikojnë kryesisht tek 
NJQV-të në Shqipëri dhe trajtojnë shumë nga politikat e tyre mjedisore. 
Qeveritë bashkiake në Shqipëri ndikohen kryesisht në menaxhimin e mbet-
jeve, mbledhjen dhe trajtimin e ujërave të zeza, pylltarinë, cilësinë e ajrit, 
zhurmën, mbrojtjen e natyrës, me implikime të rënda financiare që vijnë 
nga investimet në infrastrukturë, përmirësimi dhe përputhshmëria e stan-
dardeve, të dyja tëcilat parashikohet të kenë ndikim të ndjeshëm në rritjen 
e tarifave. Duke pasur parasysh këtë nivel ndikimi, NJQV-të në Shqipëri 
duhet ta kenë këtë kapitull të acquis si një hartë rrugore për të zhvilluar 
dhe zbatuar politikat, strategjitë dhe planet e tyre afatmesme dhe afatgjata 
në fushën e mjedisit .
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MBROJTJA KONSUMATORIT  
DHE SHËNDETIT PUBLIK 

(Kapitulli 28) 

Acquis për mbrojtjen e konsumatorit mbulon sigurinë e mallrave të konsum-
it, si dhe mbrojtjen e interesave ekonomike të konsumatorëve në një sërë 
sektorësh të veçantë, si dhe shëndetin publik të njerëzve. Shtetet anëtare 
duhet të transpozojnë acquis në legjislacionin kombëtar dhe të krijojnë 
struktura të pavarura administrative dhe fuqi zbatuese që lejojnë mbikëqyr-
je efektive të tregut dhe zbatimin e acquis. Duhet të sigurohen gjithashtu 
mekanizmat e duhur gjyqësorë dhe ato jashtë gjykatave për zgjidhjen e mos-
marrëveshjeve, mekanizma për informimin dhe edukimin e konsumatorit si 
dhe duhet të përcaktohet roli i organizatave të konsumatorëve.

Acquis në fushën e mbrojtjes së konsumatorit mbulon aspekte që lidhen me 
sigurinë e përgjithshme të produkteve të konsumatorit, praktikat e padrejta 
tregtare të mallrave të konsumit, garancitë e lidhura, kushtet e pajustifi-
kuara të kontratës, indikacionet e çmimeve, kreditw konsumatore, reklamat 
mashtruese dhe krahasuese, paketat turistike, mbrotjen gjyqësore etj.

Përmbledhje
Në përgjithësi, kuadri ligjor shqiptar që parashikon mbrojtjen e të drejtave 
të konsumatorëve ka siguruar përafrim të plotë me direktivat përkatëse të 
BE-së dhe përcakton qartë kuadrin e duhur institucional për zbatimin e këtij 
legjislacioni. 

Në fushën e shëndetit publik, arritjet më të rëndësishme legjislative janë 
në fushën e mbrojtjes së shëndetit nga produktet e duhanit, shëndetit men-
dor, shërbimeve të transfuzionit të gjakut dhe në fushën e transplantimit 
të indeve, qelizave dhe organeve. Përveç kësaj, Shqipëria ka miratuar disa 
strategji dhe plane veprimi në fushën e shëndetit publik
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Bashkitë duhet të informojnë konsumatorët dhe të rrisin ndërgjegjë-
simin mbi mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetin publik. Informimi dhe 
edukimi i konsumatorit; standardet tregtare dhe taksat e licencimit; rregul-
lat specifike detyruese në fushën e shëndetit publik; fushata ndërgjegjësimi 
për të edukuar konsumatorët dhe për të targetuar grupet e konsumatorëve; 
mbikëqyrjen e tregjeve publike.

Sa i përket mbrojtjes së shëndetit, Bashkitë kanë ndikim në politikat lokale 
për mbrojtjen sociale, sigurinë në punë, mjedisin, planifikimin dhe rregul-
limin e territorit, duke përfshirë transportin dhe komunikacionin, sigurinë 
rrugore, sigurinë ushqimore dhe të ushqyerit, cilësinë e ujit të pijshëm, 
përgatitjen dhe reagimin ndaj sëmundjeve ngjitëse, menaxhimi strategjik i 
faktorëve mjedisorë, ndryshimi i klimës, migrimi,  shëndeti dhe përfshirja 
sociale, përdorimi i drogës nga të rinjtë dhe fëmijët.

Aktet kyçe të BE-së të lidhura me legjislacionin për mbrojtjen e 
konsumatorit dhe shëndetit 
• Direktiva 2011/83/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit,  25 tetor 

2011, për të drejtat e konsumatorit,
• Direktiva 2013/11/BE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, 21 maj 

2013, mbi zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve, për mosmar-
rëveshjet e konsumatorit

• Direktiva 1999/44/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, 25 maj 
1999, për disa aspekte të shitjes së mallrave të konsumit dhe garancive 
të ndërlidhura

• Direktiva 98/6/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, 16 shkurt 
1998, për mbrojtjen e konsumatorit në tregimin e çmimeve të produk-
teve të ofruara për konsumatorët

• Direktiva 2006/114/KE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, 12 dh-
jetor 2006, lidhur me reklamat mashtruese dhe krahasuese (versioni i 
kodifikuar) (Teksti me rëndësi për Zonën Ekonomike Evropiane/ZEE)

• Direktiva 2001/20/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, 4 prill 
2001, për përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave adminis-
trative të Shteteve Anëtare në lidhje me zbatimin e praktikës së mirë 
klinike në kryerjen e provave klinike mbi produktet medicinale për për-
dorim njerëzor
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• Direktiva 2014/40/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, 3 prill 
2014 për përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave administra-
tive të Shteteve Anëtare në lidhje me prodhimin, prezantimin dhe shit-
jen e duhanit dhe produkteve të përafërta dhe shfuqizimin e Direktivës 
2001/37/KE  (Teksti me rëndësi për ZEE)

• Direktiva 2003/33/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, 26 maj 
2003, për përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave administra-
tive të Shteteve Anëtare në lidhje me reklamimin dhe sponsorizimin e 
produkteve të duhanit

• Direktiva 2002/98/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, 27 janar 
2003, për përcaktimin e standardeve të cilësisë dhe sigurisë për mbled-
hjen, testimin, përpunimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e gjakut dhe për-
bërësve të gjakut të njeriut dhe ndryshimin e Direktivës 2001/83/KE

Legjislacioni përkatës i Shqipërisë për mbrojtjen e konsuma-
torit dhe shëndetit
• Ligjet Nr. 9902, datë 17.04.2008, "Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të 

ndryshuar me ligjin nr. 10444, datë 14.07.2011;
• Strategjia për “Mbrojtjen e konsumatorit dhe mbikëqyrjen e tregut 

2020 "miratuar nga VKM Nr. 753, datë 16.09.2015’
• Strategjia e Shëndetit, 2017-2020;
• Plani i Veprimit për “Zhvillimin e Shërbimeve të Shëndetit Mendor në 

Shqipëri, 2013-2022”;
• Strategjia e Drogës 2016-2020;
• Ligji "Për Turizmin", Nr. 93/2015, datë 27.07.2015;
• Ligji Nr. 10480, datë 17.11.2011 "Për sigurinë e përgjithshme të pro-

dukteve jo ushqimore";
• Ligji Nr. 9636, datë 6.11.2006, "Për mbrojtjen e shëndetit nga produk-

tet e duhanit”;
• Ligji Nr. 15/2016, datë 10.03.2016 për “Parandalimin dhe luftimin e 

infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”;
• Ligji Nr. 9518, datë 18.04.2006 "Për mbrojtjen e të miturve nga për-

dorimi i alkoolit";
• Ligji Nr.44 / 2012 "Për Shëndetin Mendor” ;
• VKM Nr.65, datë 21.01.2009 "Për kontratat e udhëtimit të paketës"; 

Mbi kontratat e paketave turistike.
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• VKM Nr. 36, datë 20.1.2016 "Për themelimin, organizimin dhe funk-
sionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut”.

Zbatimi dhe përforcimi i politikave të mbrojtjes së konsumatorit dhe shën-
detit publik kërkojnë kapacitete administrative dhe infrastrukturë adekuate 
në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. Sa i përket mbrojtjes së konsumatorit, 
kjo i referohet mbikëqyrjes efektive të tregut dhe mekanizmave të pavarur 
gjyqësorë dhe jashtë gjyqësorit për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, si dhe 
informimin dhe edukimin e konsumatorit dhe sigurimin e një roli për sho-
qatat e konsumatorëve.  
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BASHKIMI DOGANOR 

(Kapitulli 29)

Seksioni i bashkimit doganor përbëhet pothuajse vetëm nga legjislacioni i 
cili është direkt i detyrueshëm për Shtetet Anëtare. Përfshin Kodin Doganor 
të BE-së dhe dispozitat e tij të zbatimit, nomenklaturën e kombinuar, tar-
ifën e përbashkët doganore dhe dispozitat për klasifikimin e tarifave, lirimin 
e detyrimeve doganore, pezullimet doganore dhe kuotat e caktuara tari-
fore dhe dispozita të tjera të tilla si ato për kontrollin doganor të mallrave 
të falsifikuara dhe pirate, eksporti i mallrave kulturore, si dhe ndihma e 
ndërsjellë administrative në çështjet doganore dhe ato të tranzitit. Shtetet 
Anëtare duhet të sigurojnë që të kenë ngritur kapacitetet e nevojshme zbat-
uese dhe përforcuese, duke përfshirë lidhjet me sistemet relevante të komp-
juterizuara të BE-së. Shërbimet doganore gjithashtu duhet të sigurojnë 
kapacitete adekuate për zbatimin dhe përforcimin e rregullave të veçanta të 
përcaktuara në fushat përkatëse të acquis siç janë tregtia e jashtme.

Përmbledhje
Angazhimet në fushën e doganave janë marrë në përputhje me detyrimet që 
dalin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit, nenet 13, 14, 15, 34, 43, 86 
dhe 97. Administrata Doganore Shqiptare ka bërë përparim në përafrimin e 
legjislacionit doganor me acquis të BE-së. Ligji Nr.102 / 2014, mbi "Kodin 
Doganor të Republikës së Shqipërisë" është miratuar më 31.07.2014. Ky 
Ligj është pjesërisht i përafruar me Rregulloren e Parlamentit Evropian dhe 
Këshillit Nr. 922/2013 "Kodi Doganor i Unionit"  

Drejtoria Doganore e Shqipërisë përditësoi nomenklaturën e mallrave në 
përputhje me versionin 2016 të Nomenklaturës së Kombinuar të BE-së. 
Janë miratuar gjithashtu akte të caktuara lidhur me markimin dhe mon-
itorimin e lëndëve djegëse, ndalimin e importit të mbetjeve, politikat e 
brendshme të sigurisë në Sistemin IT të Doganave. 
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Bashkitë preken në rastin e importit të mbetjeve, të cilat kanë si destina-
cion kryesor incineratorët.

Aktet kyçe të BE-së që lidhen me legjislacionin mbi bashkimin 
doganor

• Rregullorja (KE) 1186/2009 “Për përjashtimet nga detyrimet do-
ganore ";

• Rregullorja e Këshillit (EEC) 2658/87 "Për nomenklaturën tari-
fore dhe statistikore dhe tarifën e përbashkët doganore";

• Direktiva 2007/74/KE e Këshillit Evropian "Për përjashtimin nga 
TVSH dhe akciza për mallrat e importuara nga udhëtarët";

• Rregullorja e Komisionit, duke ndryshuar Shtojcën I të Rregullores 
së Këshillit (KEE) nr. 2658/87 mbi “Nomenklaturën e Tarifës dhe 
Statistikave dhe mbi Tarifën e Përbashkët Doganore”;

• Direktiva e Këshillit 2003/96/KE, “Ristrukturimi i kuadrit të Ko-
munitetit Evropian për tatimin e produkteve energjetike dhe en-
ergjisë elektrike”;

• Direktiva 92/84/KEE, për “Harmonizimin e strukturave të akci-
zave të alkoolit dhe pije alkoolike”;

• Direktiva 92/12/KEE mbi “Marrëveshjet e Përgjithshme për 
bllokimin dhe lëvizjen e produkteve të akcizës”; 

• Rregullorja nr. 608/2013 për “Zbatimin e të drejtave të pronësisë 
intelektuale në dogana”.

Legjislacioni përkatës i Shqipërisë për bashkimin doganor
• Ligji Nr.102 / 2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës 

së Shqipërisë”;
• VKM Nr.1089, datë 28.12.2015 "Për miratimin dhe publikimin 

zyrtar të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, 2016”. 
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MARRËDHËNIET E JASHTME 

(Kapitulli 30) 

Acquis në këtë fushë përbëhet kryesisht nga legjislacioni direkt i BE-së i cili 
nuk kërkon transpozim në ligjin kombëtar. Ky legjislacion i BE vjen nga an-
gazhimet tregtare multilaterale dhe dypalëshe të BE-së, si dhe nga një numër 
masash preferenciale autonome tregtare. Në fushën e ndihmës humanitare 
dhe politikës së zhvillimit, Shtetet Anëtare duhet të jenë në përputhje me 
legjislacionin e BE-së dhe me angazhimet ndërkombëtare si dhe të siguro-
jnë kapacitetet për të marrë pjesë në zhvillimin e Bashkimit Evropian dhe 
politikave humanitare. Vendeve kandidate u kërkohet të harmonizojnë në 
mënyrë graduale politikat e tyre me vendet e treta dhe pozicionet e tyre 
brenda organizatave ndërkombëtare me politikat dhe qëndrimet e miratuara 
nga BE dhe shtetet e saj anëtare. 

Përmbledhje
Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) përfshin një pjesë kryesore lid-
hur me tregtinë ku përcaktohet krijimi i një zone të tregtisë së lirë midis 
Shqipërisë dhe BE. Veç marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare, kapitulli 
i acquis të BE-së mbi marrëdhëniet me jashtë,  përfshin gjithashtu bash-
këpunimin dhe asistencën në aspektin e politikave të zhvillimit dhe ndihmës 
humanitare. Në këtë fushë, shtetet anëtare duhet të jenë në përputhje me 
legjislacionin e BE-së dhe angazhimet ndërkombëtare dhe të sigurojnë 
kapacitetet e duhura për të marrë pjesë në zhvillimin e Bashkimit Evropian 
dhe politikave humanitare. 

Bashkitë duhet të marrin pjesë në zbatimin e ndihmës humanitare, duke 
siguruar fonde dhe staf.
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Aktet kryesore të BE-së që lidhen me legjislacionin mbi mar-
rëdhëniet e jashtme
• Rregullorja (KE) Nr. 428/2009 për “Krijimin e një regjimi për Komu-

nitetin Evropian mbi kontrollin e eksporteve, transferimin, ndërmjetë-
simin dhe transitimin e artikujve me përdorim të dyfishtë”;

• Rregullorja (KE) Nr. 260/2009 mbi “Rregullat e përbashkëta për im-
portet”, e ndryshuar;

• Rregullorja (KE) Nr. 1225/2009 mbi “Mbrojtjen nga importet e hed-
hura prej vendeve jo anëtare të BE-së”.

Legjislacioni përkatës i Shqipërisë për marrëdhëniet e jashtme
• Ligji Nr. 9900, datë 10.04.2008 "Për rezervat materiale të shtetit”;
• Ligji Nr. 9796, datë 23/07/2007 "Për masat Antidumping dhe Kundër-

balancuese".
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POLITIKA E JASHTME, SIGURIA  
DHE MBROJTJE 

(Kapitulli 31) 

Politika e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë (CFSP) dhe politika evropi-
ane e sigurisë dhe e mbrojtjes (ESDP) bazohen në akte ligjore, përfshirë 
marrëveshjet ndërkombëtare ligjore dhe në dokumentet politike. Acquis 
përbëhet nga deklarata politike, veprime dhe marrëveshje. Shtetet Anëtare 
duhet të jenë në gjendje të zhvillojnë dialog politik në kuadrin e CFSP-së, 
të përafrohen me deklaratat e BE-së, të marrin pjesë në veprimet e BE-së 
dhe të zbatojnë sanksione të miratuara dhe masa kufizuese. Vendet kërkuese 
duhet të harmonizohen në mënyrë progresive me deklaratat e BE-së dhe të 
zbatojnë sanksione dhe masa kufizuese kur dhe ku kërkohet

Përmbledhje
Integrimi evropian i Shqipërisë konsiderohet një objektiv strategjik dhe një 
garanci për paqen, stabilitetin dhe prosperitetin në rajon. Shqipëria ofron 
një kontribut proaktiv për paqen dhe stabilitetin dhe qëndron e palëkundur 
në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, terrorizmit dhe fenomenit të 
luftëtarëve të huaj terroristë. Shqipëria i është bashkuar në 2014 Koalicionit 
Global kundër ISIL dhe ka përkrahur aleatët dhe partnerët që nga fillimi i 
luftës së përbashkët kundër terrorizmit ndërkombëtar. 

Shqipëria ka vazhduar të ndjekë dialog të rregullt politik me BE-në për 
çështjet e politikës së jashtme të sigurisë. Sa i përket PPJS kur kërkohet, 
Shqipëria i ka të përbashkëta në masën 100% të gjitha qëndrimet e ven-
dimeve të Bashkimit Evropian dhe të Këshillit. Kjo u konfirmua edhe nga 
Progres Raporti i KE-së i vitit 2016 për Shqipërinë. 

Si pjesë e përpjekjeve të këtij koalicioni, Shqipëria është renditur midis ven-
deve me kontribute konkrete. Integrimi evropian i Shqipërisë konsiderohet 
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një objektiv strategjik dhe një garanci për paqen, stabilitetin dhe prosperite-
tin në rajon dhe më gjerë. 

Në përpjekjet e saj për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm dhe për të nda-
luar rrjedhën e luftëtarëve terroristë, Shqipëria ka marrë masa konkrete 
legjislative, administrative dhe sigurie, për të parandaluar pjesëmarrjen e 
qytetarëve të saj në konflikte dhe luftëra jashtë vendit.

Bashkitë janë përgjegjëse për të mbështetur mbrojtjen dhe sigurinë e ko-
muniteteve të tyre, (ligji 139/2015) dhe të kontribuojnë në ri-integrimin e 
personave të përfshirë në aktivitete terroriste, rritjen e ndërgjegjësimit ndaj 
aktiviteteve terroriste, pjesëmarrjen e qytetarëve në konflikte dhe luftëra 
jashtë vendit dhe rekrutimin e luftëtarëve të huaj terroristë

Aktet kyçe të BE-së që lidhen me legjislacionin mbi politikën e 
jashtme, të sigurisë dhe të mbrojtjes
• Direktiva 91/477 / KEE  

Legjislacioni përkatës i Shqipërisë për politikat e jashtme, të sig-
urisë dhe mbrojtjes
• Ligji Nr. 157/2013 "Për masat kundër financimit të terrorizmit";
• Ligji Nr. 74/2014 "Për armët";
• Strategjia e Sigurisë Kombëtare. 
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KONTROLLI FINANCIAR 

(Kapitulli 32)

Acquis në këtë kapitull lidhet me miratimin e masave ligjore dhe institucio-
nale të bazuara në kuadër dhe standarte të njohura ndërkombëtarisht, si dhe 
praktikave të mira të BE-së, për kontrollin e brendshëm të financave publike 
(KBFP), bazuar në parimin e përgjegjësisë së decentralizuar menaxheriale. 
KBFP duhet të aplikohet në të gjithë sektorin publik dhe të përfshijë kon-
trollin e brendshëm të menaxhimit financiar të fondeve kombëtare dhe të 
BE-së. Në veçanti, acquis kërkon ekzistencën e sistemeve të menaxhimit 
efektiv dhe transparent, duke përfshirë edhe aranzhimet e llogaridhënies për 
arritjen e objektivave; një auditim të brendshëm funksionalisht të pavarur; 
dhe strukturat organizative përkatëse, duke përfshirë koordinimin qendror 
të zhvillimit të KBFP-së në të gjithë sektorin publik. Ky kapitull gjithashtu 
kërkon një institucion të jashtëm auditues, të pavarur nga ana institucionale 
operative dhe financiare, i cili kryen mandatin e tij të auditimit në përputhje 
me standardet e Organizatës Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 
Auditimit (INTOSAI) dhe i raporton parlamentit evropian mbi përdorimin 
e burimeve të sektorit publik. Përveç kësaj, ky kapitull mbulon gjithashtu 
mbrojtjen e interesave financiare të Bashkimit Evropian kundër mashtrimit 
në menaxhimin e fondeve të BE dhe mbrojtjen e euros nga falsifikimi. 

Përmbledhje
Detyrimi për përafrimin e legjislacionit shqiptar mbi Kontrollin Financiar 
me atë të Bashkimit Evropian rrjedh nga nenet 70, 85 dhe 90 të MSA-së. 
Shqipëria e ka kuadrin ligjor për një sistem funksional të kontrollit të brend-
shëm financiar publik (KBFP). Funksioni i auditimit të jashtëm mbulohet 
nga Institucioni i Kontrollit të Lartë të Shtetit Shqiptar (KLSH). 

Bashkitë ngrejnë dhe mbajnë sistemin e tyre të menaxhimit dhe kontrollit 
financiar, bëjnë vlerësimin e riskut për gjendjen e tyre financiare dhe e kanë 
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themeluar strukturën e tyre të auditit të brendshëm, dhe njëkohësisht ato 
mund të auditohen nga jashtë si p.sh. prej Institucionit të Kontrollit të Lartë 
të Shtetit" (KLSH) dhe / apo auditusë të tjerë indipendentë. 

Aktet kyçe të BE-së që lidhen me legjislacionin mbi kontrollin 
financiar
• Rregullorja Nr. 537/2014 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit Ev-

ropian , datë 16 prill 2014 mbi "Kërkesat specifike në lidhje me auditi-
min ligjor të subjekteve me interes publik dhe shfuqizimin e Vendimit 
2005/909 / KE të Komisionit";

• Rregullorja e Këshillit (KE) Nr. 1338/2001 e 28 qershorit 2001 që 
përcakton masat e nevojshme për mbrojtjen e euros nga falsifikimi. 

Legjislacioni përkatës i Shqipërisë për kontrollin financiar
• VKM Nr. 908, datë 17.12.2014 për “Miratimin e Strategjisë së Menax-

himit të Financave Publike 2014-2020”;
• Ligji Nr. 112 / 2015, datë 15.10.2015 "Për Inspektoratin Financiar 

Publik”;
• Ligji Nr. 8270, datë 23.12.1997 "Për Kontrollin e Lartë të Shtetit";
• Ligji Nr. 154/2014, datë 27.11.2014, "Për organizimin dhe funksion-

imin e Institucionit të Kontrollit të Lartë të Shtetit";
• VKM Nr. 908, datë 17.12.2014 për “Strategjinë e Menaxhimit të Finan-

cave Publike në Shqipëri”;
• Urdhri i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë Nr. 94, datë 27.03.2018 

"Për raportimin financiar të ndërmarrjeve të ujësjellësve në Repub-
likën e Shqipërisë". 



127

DISPOZITA FINANCIARE DHE BUXHETORE 

(Kapitulli 33)

Ky kapitull mbulon rregullat në lidhje me burimet financiare të nevojshme 
për financimin e buxhetit të BE-së ('burimet vetjake'). Këto burime për-
bëhen kryesisht nga kontributet e Shteteve Anëtare të bazuara në burimet 
tradicionale vetjake nga taksat doganore dhe bujqësore dhe taksat e sheqerit; 
një burim i bazuar në tatimin mbi vlerën e shtuar; dhe një burim i bazuar 
në nivelin e të ardhurave bruto kombëtare. Shtetet Anëtare duhet të kenë 
kapacitetet e duhura administrative për të bashkërenduar dhe siguruar në 
mënyrë adekuate llogaritjen, mbledhjen, pagesën dhe kontrollin e duhur të 
burimeve vetjake. Acquis në këtë fushë është direkt i detyrueshëm dhe nuk 
kërkon transpozim në ligjin kombëtar.

Përmbledhje
Shqipëria ka një sistem kombëtar të TVSH-së, tarifat doganore zbatohen 
mbi importet dhe përdor metodologjinë e ESA 95 për llogaritjet e PBB-së. 
Në bazë të nenit 155 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, "Tarifat, 
taksat dhe detyrimet e tjera financiare, kombëtare dhe lokale, reduktimet 
ose përjashtimet e kategorive të caktuara të tatimpaguesve nga pagesa e 
tyre, si dhe mënyra e mbledhjes së tyre përcaktohen me ligj. Në raste të 
tilla, ligji nuk mund të jepet efekt retroaktiv ". 

Sistemi i TVSH-së është aplikuar në Shqipëri që nga viti 1995. Shqipëria ka 
bërë përparim në përafrimin e legjislacionit të saj me acquis sipas Direk-
tivës 2006/112. Procedurat e mbledhjes, kontabilitetit dhe kontrollit për 
detyrimet doganore, taksat e importit dhe akcizat kryhen nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Doganave (DPD). Administrata Doganore e Shqipërisë për-
bëhet nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Doganave. Varet nga 
Ministria e Financave dhe është nën mbikëqyrjen e saj. Drejtoria Doganore 
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e Shqipërisë ka përparuar në përafrimin e legjislacionit doganor me legjis-
lacionin e BE-së.

Bashkitë përgatisin dhe ekzekutojnë buxhetet e tyre vjetore dhe afat-
mesme, miratojnë paketën fiskale dhe mbledhin tatimet, taksat dhe page-
sat për të gjeneruar të ardhura dhe të bëjnë shpenzime. Duke bërë kësh-
tu, Bashkitë duhet të lidhin politikat dhe buxhetet lokale, si dhe të rrisin 
efikasitetin dhe efektivitetin e përdorimit të fondeve buxhetore. Ata duhet 
të kryejnë procesin e planifikimit afatmesëm në harmonizim të plotë me 
dokumentet e tjera strategjike, si pjesë e koncepteve bazë të Sistemit të 
Planifikimit të Integruar.

Aktet kyçe të BE-së që lidhen me legjislacionin mbi dispozitat 
financiare dhe buxhetore
• Direktiva 2006/112 / KE për “Tatimin mbi Vlerën e Shtuar’;
• Rregullorja Nr. 952/2013 "Kodi doganor i Bashkimit";

Legjislacioni përkatës i Shqipërisë në dispozitat financiare dhe 
buxhetore
• Ligji Nr. 8449, datë 27.1.1999, "Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë", i ndryshuar;
• Ligji Nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për administrimin e sistemit bux-

hetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar me ligjin nr. 57/2016, 
datë 02.06.2016;

• Ligji Nr. 9461, datë 21.12.2005, "Për Nomenklaturën e Mallrave dhe 
Tarifat Doganore";

• Ligji Nr. 9981, datë 08.09.2008, "Për miratimin e niveleve të tarifave 
doganore";

• Ligji Nr. 92/2014, 'Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e 
Shqipërisë', i ndryshuar;

• Ligji Nr. 102/2014, datë 31.07.2014 "Kodi Doganor i Republikës së 
Shqipërisë", i ndryshuar;

• Ligji Nr. 61/2012 "Për akcizat në Republikën e Shqipërisë", të ndrysh-
uar;



129

INSTITUCIONET 

(Kapitulli 34)

Ky kapitull mbulon rregullat institucionale dhe procedurale të BE-së. Kur një 
vend i bashkohet BE-së, duhet të bëhen përshtatje në këto rregulla për të sig-
uruar përfaqësimin e barabartë të këtij vendi në institucionet e BE-së (Parla-
menti Evropian, Këshilli, Komisioni, Gjykata e Drejtësisë) dhe organet e tjera 
dhe funksionimi i mirë i procedurave vendimmarrëse si të drejta votimi, gjuhë 
zyrtare dhe rregulla të tjera procedurale) si dhe zgjedhje në Parlamentin Evropi-
an. Rregullat e BE-së në këtë kapitull nuk ndikojnë në organizimin e brendshëm 
të një shteti anëtar, por vendet e pranuara duhet të sigurojnë që ata të jenë në 
gjendje të marrin pjesë plotësisht në vendimmarrjen e BE duke krijuar organet 
dhe mekanizmat e domosdoshëm në shtëpi dhe duke zgjedhur ose emëruar mirë 
-përgatitur përfaqësues në institucionet e BE-së. Pas përfundimit të negociatave 
për anëtarësim, rregulla specifike për periudhën e përkohshme deri në pranim 
sigurojnë një integrim të qetë të vendit në strukturat e BE-së: një procedurë 
informimi dhe konsultimi është vendosur dhe, sapo të nënshkruhet Traktati i 
Anëtarësimit, vendi aderues i është dhënë vëzhguesit aktiv statusi në Parlamen-
tin dhe Këshillin Evropian si dhe në komisionet e Komisionit.

Bashkitë kanë zërin e tyre lobues si anëtarë të Komitetit Evropian të Ra-
joneve (AKR), për të diskutuar prioritetet politike dhe për të miratuar 
mendime mbi legjislacionin e BE-së, të gjitha legjislacionin e propozuar nga 
Komisioni që do të ndikojnë në rajonet duhet të kalojnë përmes AK-së. 
Bashkitë mund të marrin pjesë në rrjete transnacionale, si Këshilli i Bash-
kive dhe Rajoneve Evropiane (CEMR) dhe EUROCITIES. Ligji 139/2105 
"Për vetëqeverisjen lokale" lejon anëtarësimin, nëpërmjet shoqatave të tyre 
përfaqësuese, në organizatat ndërkombëtare. 

Legjislacioni përkatës i Shqipërisë për institucionet
• Ligji 139/2105 “Për vetëqeverisjen vendore”. 
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IV.   KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME:

NjQV-të në Shqipëri, sidomos qeveritë vendore, kanë një spektër të gjerë 
funksionesh dhe përgjegjësish, pjesë e të cilave preken nga acquis i BE-së, 
pasi pikërisht në nivel vendor implementohet pjesa dërrmuese e legjisla-
cionit dhe politikave të BE-së, si dhe disa aspekte të acquis-it, kryesisht për 
mjedisin dhe prokurimin, aplikohen që tani.

Anëtarësimi në BE ka dhe do të vazhdojë të ketë një ndikim të madh në 
qeveritë komunale për sa i përket funksionimit të tyre, cilësisë dhe kostove 
të ofrimit të shërbimeve publike dhe infrastrukturës së tyre, standardeve 
të mbrojtjes së mjedisit dhe planifikimit dhe zhvillimit të territorit, si dhe 
mbrojtjes së te drejtave te njeriut. Në momentin kur Shqipëria do të bëhet 
një vend anëtar i BE-së, NjQV-të e saj do të konsiderohen si autoritete pub-
like të BE-së, ato do të jenë të detyruara të zbatojnë plotësisht ligjin e BE-
së, duke vënë kështu një barrë politik-bërjeje, financiare dhe zbatuese mbi 
NjQV-të.

Zbatimi i acquis-it voluminoz dhe ambicioz të BE-së paraqet një sfidë 
të madhe për NjQV-të në Shqipëri, përsa i përket aftësive të tyre ad-
ministrative dhe burimeve financiare të kërkuara për të përmbushur 
standardet mjedisore të BE-së. Autoritetet lokale konsiderohen një 
levë kryesore për të siguruar një zhvillim gjithëpërfshirës dhe të qën-
drueshëm në nivelin lokal. Për këtë qëllim, performanca e tyre ndiko-
het edhe në drejtim të formulimit të politikave dhe kuadrit ligjor që 
përcakton përgjegjësitë dhe standardet.

NjQV-të në Shqipëri janë ende të dobëta nga aspekti institucional dhe orga-
nizativ për të përmbushur mundësitë dhe përgjegjësitë që vijnë nga anëtarë-
simi në BE dhe nga acquis-i. Mungesa e burimeve financiare dhe atyre 
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njerëzore të aftë në qeverinë bashkiake është shkaku kryesor i kufizimeve 
të aftësive të tyre administrative. Një sfidë tjetër që pengon performancën 
e tyre është alokimi i buxhetit të shtetit, i cili nuk është në përpjesëtim 
me përgjegjësitë e tyre, për shkak të transferimit të kompetencave që nuk 
shoqërohen nga burimet e duhura dhe të përshtatshme.

Ka një mungesë kuptimi nga NjQV-të dhe shoqatat e tyre, mbi ndikim-
in e drejtpërdrejtë, qoftë financiar, rregullator, institucional, organizativ e 
njohurish, që ka antarësimi dhe legjislacioni i BE-së mbi përgatitjen dhe 
zbatimin e politikave të qeverisjes vendore, si dhe mbi kanalet për të ndi-
kuar në krijimin e politikave në nivel kombëtar ose Unioni.

Niveli i përfshirjes së NjQV-ve në procesin e integrimit është aktualisht 
shumë i ulët, duke i lënë ato të ekspozuara ndaj rreziqeve dhe kostove të 
paparashikuara financiare. Shlyerjet e fondeve strukturore të BE-së për sh-
kak të parregullsive, gjobat për dështimin e azhornimit të infrastrukturës së 
shërbimeve lokale dhe mangësive të tjera, paraqesin rreziqe të mundshme 
për NjQV-të në Shqipëri. Ato duhet të jenë të përgatitura për të adresuar 
këto rreziqe dhe kërkesat në rritje për burime financiare dhe standarde të 
imponuara nga anëtarësimi në BE dhe kërkesat e acquis-it, përndryshe do të 
jenë shumë të ekspozuara ndaj rreziqeve të tilla, dhe për shkak të kësaj, edhe 
ndaj konfliktit midis pushtetit vendor dhe qendror, ku kjo e fundit dëshiron 
të rikthejë kompetencat në qeverinë qendrore për shkak të dështimit të 
NjQV-ve për të përmbushur standardet.

Disa rekomandime kryesore janë:

1. Duhet të theksohet se për të siguruar një rol të suksesshëm të NjQV-ve 
në zbatimin e acquis-it të BE-së, është e rëndësishme që ato të përfshi-
hen në kohë dhe siç duhet në çdo hap të procesit të integrimit në BE. 
NjQV-të duhet të bëhen më të vetëdijshme për ndikimin e BE-së në 
politikën dhe vendimmarrjen e tyre, punën dhe praktikën e tyre të për-
ditshme, krijimin e një marrëdhënieje të re dhe intensive midis njësive 
të qeverisjes vendore në Shqipëri dhe agjencive dhe legjislacionit të BE-
së, që të çojnë drejt një evropianizimi të pushtetit vendor shqiptar.
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2. Integrimi në BE do të sjellë fonde të konsiderueshme për NjQV-të 
krahas kërkesave dhe standardeve ligjore, duke bërë kështu që NjQV-
të të forcojnë dhe zhvillojnë kapacitetet e tyre institucionale, organi-
zative dhe administrative, si dhe të zhvillojnë njohuritë e tyre në një 
fazë të hershme të procesit, në nivelin që ata mund të sigurojnë një 
thithje të mjaftueshme, në kohë dhe një përdorim efikas të këtyre fon-
deve. Njësitë e qeverisjes vendore duhet të fuqizohen në mënyrë që të 
mundësojnë zbatimin e kërkesave dhe standardeve ligjore të tanishme 
dhe të afërta, veçanërisht në fushën e mjedisit.

3. Në përgjithësi, është me rëndësi jetike pajisja e NjQV-ve me aftësitë e 
nevojshme financiare dhe njerëzore për të zbatuar politikën dhe legjis-
lacionin e BE-së dhe për të përmirësuar standardet e tyre të ofrimit të 
shërbimeve, pajtueshmërinë dhe aftësitë e zbatimit, si dhe avancimin e 
cilësisë së administratës publike, në mënyrë që avantazhet që vijnë nga 
aderimi në BE të maksimalizohen dhe rreziqet minimizohen.

4. Pushteti qendror i Shqipërisë duhet të shohë qeveritë vendore jo vetëm 
si një palë të interesuar në procesin e pranimit në BE. Ai duhet t'i shohë 
dhe trajtojë ato si partnerë, pasi këta të fundit kanë një rol jetësor për të 
luajtur në zbatimin e acquis-it dhe sigurimin e një rezultati pozitiv nga 
pranimi në BE për vendin në tërësi.

5. Për më tepër, Qeveria e Shqipërisë duhet të hartojë një kuadër strateg-
jik për të mbështetur qeverisjen qendrore dhe vendore në mënyrë që të 
lehtësojë përmirësimin e infrastrukturës dhe futjen e standardeve të reja 
të kërkuara nga acquis-i, si dhe të sigurojë mbështetje të mjaftueshme 
institucionale, administrative dhe financiare për njësitë e qeverisjes ven-
dore për të lehtësuar zbatimin e kërkesave të acquis-it.

6. Qeveria qendrore, gjatë përgatitjes së pozicionit negociues shqiptar, 
duhet të marrë parasysh gjithashtu përfshirjen e NjQV-ve si përgjegjëse 
për zbatimin e legjislacionit të BE-së në nivelin vendor. Sipas përvojave 
të shteteve anëtare të BE-së që kanë kaluar më parë procesin e integ-
rimit në BE, është me rëndësi thelbësore që NjQV-të të përfshihen në 
procesin e negociatave para-antarësimit.
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7. Ekziston nevoja jetike për një bashkëpunim efektiv vertikal dhe hori-
zontal të njësive të qeverisjes vendore dhe agjencive të tjera të qeverisë 
qendrore për të siguruar zbatimin e duhur të standardeve të BE-së, 
të përcaktuara në direktivën dhe rregulloret e acquis-it. Për shkak të 
mungesës së koordinimit në objektivat e politikave dhe veprimeve në 
nivele të ndryshme të qeverisjes që pengojnë zbatimin efektiv të legjis-
lacionit të acquis-it edhe bashkëpunimi horizontal nuk është ngulitur aq 
sa duhet në kulturën e punës të administratës publike.

8. Një rol të rëndësishëm kanë shoqatat e autoriteteve të qeverisjes ven-
dore, të cilat duhet të marrin një rol shumë aktiv në sensibilizimin e 
NjQV-ve se si dhe në cilën fazë të procesit BE-ja do të ndikojë mbi 
NjQV-të, të sigurojnë trajnimin e nevojshëm në fushat ku NjQV-të nd-
ikohen më shumë, duke siguruar kontribut në programimin e fondeve 
në fazën para integrimit, si dhe monitorimin dhe analizimin e nivelit 
të transpozimit të legjislacionit të BE-së në fushat kryesore të NJQV-
ve. Shoqatat e NjQV-ve shqiptare duhet të forcojnë komunikimin dhe 
bashkëpunimin me Komitetin Evropian të Rajoneve për t'u përgatitur 
më mirë për rolin dhe pajtueshmërinë e duhur në fushën e BE.

9. Kapacitetet e mëtejshme të shërbimit civil duhet të zhvillohen në niv-
elin e qeverisjes vendore në mënyrë që të rrisin përthithjen e fondeve 
të BE-së dhe zbatimin e projekteve të financuara nga BE, qofshin ato 
ndërkufitare apo bilaterale, sipas kërkesave ligjore dhe praktikës së mirë 
të menaxhimit financiar.

10. Disa sqarime janë të nevojshme nga qeveria kombëtare sa i përket ap-
likimit të acquis-it në rastin e ndërmarrjeve bashkiake të shërbimeve 
në komunitet, që mund të duhet të ristrukturohen dhe të hapen për 
konkurrencë. Ligji për ndërmarrjet publike duhet të hartohet dhe mira-
tohet.

11. Duhet të rritet ndërgjegjësimi mbi rregullat e BE-së në disa fusha, 
tashmë të zbatueshme në disa zona, të tilla si ndihmat diskrecionale 
për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme ose shitja e tokës nën çmimin 
e tregut, që vjen nën rregullat e ndihmës shtetërore, dhe veçanërisht 
zbatimin e ligjit "për Ndihmën Shtetërore”.
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12. Në fushat e politikave siç është zhvillimi rural, ekziston nevoja për kri-
jimin e menjëhershëm të kapaciteteve (institucionale, administrative 
dhe financiare) në mënyrë që të mundësohet një zbatim efektiv i objek-
tivave të zhvillimit rural dhe thithjes në kohë të fondeve të BE-së për 
zhvillimin rural.

13. Bashkitë me mbështetjen e qeverisë qendrore duhet të mbledhin dhe 
alokojnë fondet e nevojshme sa i përket burimeve njerëzore dhe ngritjes 
së kapaciteteve institucionale, si dhe për zbatimin e legjislacionit mjedi-
sor dhe rinovimin e ndërtesave bashkiake për të përmirësuar efikasite-
tin e energjisë.

14. Marrëdhëniet me BE-në nuk duhet të shihen nga qeveria qendrore 
dhe qeveritë vendore thjesht si çështje e politikës së jashtme deri në 
anëtarësimin zyrtar në BE, por më tepër si një çështje e pajtueshmërisë 
dhe zbatimit të legjislacionit të BE-së.
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Ky dokument është përgatitur nga ekspertët Z. Artan 
Rroji dhe Znj. Aida Bushati nën orientimin dhe drejtimin 
e Z. Orlando Fusco, Menaxher i Programit për Qeverisjen 
e Mirë, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ai 
synon të ofrojë një pasqyrë të aspekteve më të rëndësishme 
të Acquis të BE-së në secilën fushë, në lidhje me funksionet 
dhe përgjegjësitë e pushtetit vendor në Shqipëri.
Publikimi i këtij dokumenti është financuar nga projekti 
“Bashkitë për në Evropë”, një projekt i financuar nga BE.

Pretendime

Informacionet dhe pikëpamjet e parashtruara në këtë studim 
janë përgjegjësi e autorëve dhe jo domosdoshmërisht pasqy-
rojnë qëndrimin zyrtar të Delegacionit të Bashkimit Evropian 
në Shqipëri.
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