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KONTEKSTI & VLERAT

Konteksti & vlerat
Programi 100% Kosovë është përmbledhje e veprimeve dhe politikave
thelbësore për ruajtjen dhe zhvillimin e Kosovës. Ky program është
vizion për një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët e Kosovës
dhe për gjeneratat që vijnë. Është kod për siguri, për mirëqenie, për
arsim cilësor, për dinjitet dhe për drejtësi.
Një qeverisje e përgjegjshme e kupton Republikën si tërësi sektorësh
të veçantë, por që kanë ndërveprim dhe ndërvarësi. Programi
zgjedhor AAK/PSD, i bazuar në prioritete të veçanta, orientohet kah
e mira dhe interesi i përgjithshëm.
Në qendër të Programit tonë është qytetari. Jo si njësi e veçantë,
jo vetëm si person, por si kategori politike e juridike. Qytetari është
burim sovraniteti, subjekt i së drejtës, vetëdije kulturore, është agjent
pune e zhvillimi. Njëkohësisht, është pjesëtar dhe përfaqësues i
grupeve sociale, interesave të tyre; ndërvepron dhe ndërvaret. Andaj,
qytetari mund të ekzistojë vetëm në një shoqëri të organizuar e të
përgjegjshme, ndërsa zgjidhjet për të duhet të jenë tërësore.

Mirëqenia është parakusht i një shoqërie të shëndoshë e
përparimtare. Varfëria dhe lufta për mbijetesë e përçajnë shoqërinë,
e rrënojnë përbashkësinë dhe pamundësojnë harmoninë. Hendeku
mes shumicës së varfër dhe pakicës së pasur rrit përplasjet brenda
shoqërisë, destabilizon politikën dhe e tjetërson individin prej tërësisë.

Programi garanton mobilizim shtetëror për zhvillim të përshpejtuar
ekonomik. Për ta ndërtuar një shtet që është në funksion të një jete
më të begatë dhe më të sigurtë për të gjithë qytetarët. Kosovës
i duhet një zhvillim i hovshëm ekonomik. Kosova do të fillojë të
gjenerojë më shumë vende pune, të ketë buxhet më të madh dhe ta
rrisë cilësinë e jetës të qytetarve të vet.

Ky Program zhvillimor e qeverisës përqafon vlerat e shoqërisë së
barabartë që i takon dhe formësohet nga të gjithë anëtarët e saj;
mbi të gjitha, vlerat e lirisë e drejtësisë, për të gjithë dhe për secilin
pa dallim.

Drejtësia fillon në shoqëri. Por, ajo mirëmbahet dhe avancohet nga
një sistem shtetëror që i adreson nevojat e qytetarit për trajtim të
barabartë, për siguri, mirëqenie dhe zhvillim. Ne besojmë se, sikur
drejtësia, ashtu edhe siguria shtrihen përtej gjykatave e policisë. Ato
janë themelet formuese të besimit që prodhon shoqërinë. Një sistem
i drejtësisë i ndarë nga shoqëria - apo, edhe më keq - i vendosur
kundrejt shoqërisë, shndërrohet në aparat represiv. Që drejtësia dhe
siguria të jenë autentike, duhet që të jenë komunitare.

Kosova e së tashmës do të ndërtojë marrëdhënie të fqinjësisë së mirë
me të gjithë, duke insistuar në dinjitetin e vet shtetëror, në të drejtat
e veta si subjekt i së drejtës ndërkombëtare, si dhe obligimet që i ka

Konteksti & vlerat
si shtet i pavarur. Të njëjtat ia respektojmë dhe garantojmë
secilit në marrëdhëniet tona. Ndërveprimi ekonomik, arsimor
e kulturor mes vendeve të rajonit është i domosdoshëm. Për
këtë dhe secilin lloj të marrëdhënies mes shtetesh Kosova do
ta respektojë parimin e barazisë e fqinjësisë së mirë. Të njëjtat
i kërkojmë edhe prej të tjerëve. Angazhohemi për paqe të
qëndrueshme në rajon, Evropë e botë. Paqja mundësohet
vetëm në kushte të barazisë dhe respektit të ndërsjellë.
Programi ynë është zotim për jetë të dinjitetshme me
sovranitet të plotë.
Kosova kërkon të ndërtojë institucione të së ardhmes meqë
ka shpresa dhe ambicie shumë më të mëdha se deri sot. Në
themelet e këtyre institucioneve janë politikat që kanë tri
përqëndrime qenësore:

• Njerëzit - të mirat sociale, barazia, solidariteti, drejtësia, mirëqenia;
• Zhvillimin - rritja e vlerës ekonomike, zgjerimi i pjesëmarrjes në ekonomi,
integrimi i barabartë në dinamikat ekonomike rajonale e evropiane;
• Ambienti - mbrojtja dhe kultivimi i mjedisit, liria e lëvizjes e komunikimit.

Jemi vendosur në rresht me shtetet demokratike për liri dhe për
paqe. Arritëm ta bëjmë Kosovën me ushtri. Sot, Kosova duhet
të bëhet partner serioz për rajonin dhe botën demokratike.
Tash, do ta plotësojmë infrastrukturën e sigurisë shtetërore
dhe do ta bëjmë Kosovën shtet model për rajonin.
Sfidat në rend dhe sundim të ligjit duhet të trajtohen me
kujdes dhe proritet. Mbështetja për sektorin gjyqësor do të
vazhdojë duke siguruar një sistem të drejtësisë me integritet
dhe të pavarur.
Qeverisja e mirë është qenësore për shtet funksional, andaj do
të angazhohemi që ta përmbyllim reformën e administratës
shtetërore duke zbatuar legjislacionin e miratuar dhe duke
përmirësuar më tutje aty ku është e nevojshme.

ZHVILLIMI
EKONOMIK & PUNËSIMI

Zhvillimi ekonomik & punësimi
Kosova duhet të mobilizohet për zhvillim të përshpejtuar ekonomik
me më pak taksa më shumë punësim dhe zhvillim. Duke filluar nga
buxheti me karakter zhvillimor, krijimi i kushteve dhe lehtësirat e të
bërit biznes, dhe duke vazhduar me arsimin e orientuar nga punësimi
i sigurt, Kosova do të arrijë zhvillim të përshpejtuar ekonomik
krahasuar me zhvillimin e viteve të kaluara.
Punësimi do të mbështetet me politika investuese, politika fiskale
dhe politika buxhetore. Krijimi i vendeve të punës do të mundësohet
edhe përmes sistemit arsimor efikas të orientuar drejt nevojave
të tregut të punës. Politikat buxhetore do të jenë të tilla që të
mbështesin drejtpërdrejt krijimin e vendeve të reja të punës dhe
punësimin e rinisë.

Fondi zhvillimor
Nisja si dhe zhvillimi i një ndërmarrje në Kosovë vështirësohet dhe
pamundësohet nga mungesa e fondeve. Kreditimi i ekonomisë
përmes sistemit bankar të Kosovës është po aq i vështirë për shkak të
kamatave të larta, të ndikuara nga gjyqësori joefikas dhe mungesa e
përgjithshme e garancive financiare e institucionale për respektimin

e kontratave. Mungesa e financave të levërdishme ngadalësojnë
investimin në ndërmarrjet kosovare dhe kështu bie potenciali
e konkurrueshmëria e tyre në tregjet rajonale dhe atë Evropian.
Duke e pasur një pozitë të favorshme të integrimit në tregje më të
mëdha e të pasura, ekonomia jonë duhet që kujdesshëm ta krijojë
përparësinë e vet krahasuese duke u bazuar në resurset aktuale e
veçanërisht në potencialitetin e këtyre resurseve.
Në ndihmë të bizneseve të Republikës së Kosovës për rritje të
kapaciteteve dhe vendeve të punës, për rritje të cilësisë dhe
konkurrueshmërisë, do ta themelojmë Fondin Zhvillimor.
Ky fond do të jetë në dispozicion për ndërmarrësit kosovarë - të
atyre ekzistues dhe të bizneseve start-up – si qasje e sigurtë dhe e
përballueshme në kapital për bizneset e tyre.
Fondi do të financohet nga paratë publike, Fondi i privatizimit dhe
shitja e letrave të borxhit. Ai do të jetë në gjendje të investojë në
degë të caktuara të industrisë që krijojnë vende pune duke e zbutur
bilancin negativ tregtar përmes përqendrimit në rritje të eksporteve,
të mallrave e veçanërisht shërbimeve, si dhe në zëvendësimin e
importeve.
Fondi Zhvillimor do të bëhet pronar i pjesshëm i aseteve strategjike
të Kosovës, proporcionalisht me shumën e investuar në to. Brenda
tij do të funksionojnë këto komponente:
• Fondi për Punësim - Investimet në krijimin e vendeve të punës,
investim ky që do të zbatohet në formë të përparësisë për ato
aplikime për përkrahje financiare nga Fondi për kompanitë që
garantojnë më shumë vende pune.
• Investimet në asetet dhe sektorët strategjikë të Republikës së
Kosovës (miniera, bujqësi, etj.);
• Investimet dhe kreditimi i kompanive që krijojnë dhe vlerë të shtuar
të ekonomisë dhe vende cilësore e të qëndrueshme të punës (duke
u përqendruar, por duke mos u kufizuar, në sektorin e teknologjisë
së informacionit);
• Investimet në rritjen e eksportit (asistencë financiare në standardizim,
rritje të cilësisë, R&D);

Zhvillimi ekonomik dhe punësimi
Fondi do të jetë entitet i pavarur. Do të themelohet përmes Ligjit
për Fondin Zhvillimor, dhe do të qeveriset përmes Statutit të Fondit,
të bazuar në parimet e qeverisjes korporative, miratuar nga Kuvendi
i Republikës së Kosovës. Fondi do ta ketë statusin e Agjencisë së
Pavarur dhe do t’i përgjigjet drejtpërdrejt Kuvendit.
Fondi do të jetë i lidhur ngushtë me Agjencinë Zhvillimore të Kosovës
e cila do ta bashkërendojë strategjinë zhvillimore të Kosovës.
Fondi do të stimulojë sektorët eksportues, të mallrave e shërbimeve,
duke u përqendruar në kompanitë e Teknologjisë së Informacionit
(menaxhim të të dhënave, zhvillim të software-it, hulumtim dhe
zhvillim).

Energjia
Një kohë të gjatë, Kosova ballafaqohet me konsum të energjisë
elektrike që është më i lartë se sa prodhimi vendor. Kryesisht, energjia
që konsumojmë është termoenergji e fituar nga djegia e linjitit ne
Termocentralet Kosova A dhe B dhe e shndërruar në energji elektrike.
Tash e sa kohë, propozimet për zgjidhje të problemit të furnizimit
me energji elektrike për ekonominë e Kosovës bazohen kryekëput në
shtim të kapaciteteve termo-energjetike, çfarë është projekti Kosova
e Re. Dizajni aktual i ndërtimit të kapaciteteve të reja energjetike
është i paqëndrueshëm nga perspektiva ekonomike, sociale e
mjedisore, meqë duhet investuar në diversifikimin e burimeve.

Përmbledhje e propozimeve
në sektorin e energjisë
Ne e bazojmë dizajnin energjetik të vendit tonë duke i pasur parasysh
këto kritere:

• Qëndrueshmëria - përballueshmëria financiare e mjedisore e sistemit;
përdorimi racional i resurseve minerale (linjitit), tokës e ujit;
• Efiçienca - konsumi i racionalizuar i energjisë elektrike në
ekonomi e amvisëri;
• Qasja në energji – çmim i përballueshëm për qytetarët, zgjerim i
rrjetit për t’iu mundësuar të gjithë qytetarëve kyçje të sigurtë në
rrjetin energjetik;
• Interesi ekonomik - raporti i drejtë i pjesëmarrjes pronësore
mes publikes e privates, shfrytëzimi i kapaciteteve energjetike si
infrastrukturë zhvillimi e mekanizëm i ndërtimit të përparësisë
krahasuese e konkurrueshmërisë sonë me ekonomitë tjera.

Zhvillimi ekonomik dhe punësimi
Duke e mirëmbajtur furnizimin bazë nga burimet e linjitit për shkak
të sigurisë dhe stabilitetit, është e domosdoshme që miksi energjetik
në vend të ndryshojë, duke i dhënë hapësirë dhe përparësi energjisë
elektrike që prodhohet nga burimet e ripërtëritshme (BRE).
Burimet e ripërtëritshme të energjisë sikurse era dhe dielli janë bërë
shumë më të lira për prodhimin e energjisë. Kjo teknologji po bëhet
gjithnjë e më konkurruese karshi formave të tjera konvencionale,
të shtrenjta dhe të dëmshme për ambientin. Përdorimi i BRE-ve
do të kontribuojë jo vetëm në prodhimin e përgjithshëm, por do
të adresojë edhe çështjen e sigurisë së energjisë dhe do të krijojë
vende të reja të punës.
Strategjitë, politikat dhe prodhimi i energjisë - Politikat e sektorit
energjetik në vend duhet të synojnë që energjia e prodhuar të jetë
e përballueshme për qytetarin, dhe që dëmet nga prodhimi i i saj
të jenë sa më të vogla. Andaj, duhet të investohet në diversifikim
të burimeve të energjisë dhe në masat e efiçiencës së energjisë,
brenda një kornize institucionale të pavarur që do të siguronte se
këto investime e rrisin cilësinë e shërbimit të produkteve energjetike.

Efiçienca e Energjisë dhe humbjet
Do të stimulojmë amvisëritë që të reduktojnë konsumin e energjisë
përmes masave të rritjes së efiçiencës. Sektori i amvisërisë konsumon
më tepër energji sesa ai komercial e industrial marrë së bashku. Andaj,
fondi për efiçiencë të energjisë duhet të përfshijë edhe ndërtesat
private, përpos atyre publike dhe t’iu jep prioritet institucioneve
arsimore dhe shëndetësore.

Liberalizimi dhe decentralizimi i tregut energjetik
Tregu energjetik duhet të jetë i integruar. Kësisoj, konsumatorëve do
t’iu mundësohet ta zgjedhin prodhuesin e tyre, varësisht nga kushtet
që ofrojnë në treg. Andaj, liberalizimi i tregut energjetik është
parakusht për realizimin e tranzicionit të energjisë nga burimet e
fundme drejt një diversiteti më të madh në furnizim.
Prodhuesit e vegjël do të inkurajohen, ndërkohë që qeverisja jonë
do të përditësojë politikat e masovizimit të prodhimit (dhe të vetëkonsumit) të vogël, e që ndikojnë dukshëm në uljen e kërkesës së
përgjithshme për energji.

Pavarësia e institucioneve të sektorit të energjisë
Do ta garantojmë pavarësinë dhe paanshmërinë e institucioneve
përgjegjëse për sektorin e energjisë (ZRRE, KEK dhe KOSTT). Mbrojtja
nga çfarëdo ndikimi politik, apo edhe punësimet partiake, është kyç
për mirëfunksionimin e këtyre institucioneve/kompanive strategjike,
si dhe për qëndrueshmërinë e sistemit energjetik të vendit.

Zhvillimi ekonomik dhe punësimi
Masat konkrete që do të ndërmerren:
Ndërtimi i kapaciteteve të reja termo-energjetike me kosto të
përballueshme duhet të realizohet. Kësisoj do të mundësohej
mirëmbajtja e çmimit të përballueshëm për konsumatorët
individualë/familjarë, furnizimi i pandërprerë dhe çmimi konkurent
për bizneset e prodhuesit.
Rehabilitimi i rrjetit ekzistues të gazit natyror nga Obiliqi në Shkup
duhet të përfundojë. Kjo do t’i mundësonte Kosovës lidhjen me
terminalet e gazit të natyror. Gjithashtu, duhet ndërmarrë të gjitha
masat që Kosova të gjejë mënyrën e lidhjes me gazsjellësin TAP në
pikat kyçëse në Shqipëri.
Strategjia e energjisë duhet të rishikohet. Ajo duhet të përfshijë
kapacitetet prodhuese nga burime të ripërtëritshme, me theks në
burimet energjetike nga dielli dhe era.
Zyra e Rregullatorit të Energjisë duhet ta krijojë një sistem ‘one
stop shop’ për dhënien e liçencave për prodhim të energjisë së
ripërtëritshme. Po ashtu, është me rëndësi që këto licensa të kenë
afat më të shkurtër kohor për implementim të projektit ashtu që
ato të mos bllokohen apo të keqpërdoren tutje.
Dhënia e liçencave për ndërtimin e kapaciteteve nga BRE të bëhet
përmes ankandeve të organizuara sipas praktikave më të mira të BEsë dhe sipas udhëzimeve të sekretariatit për energji të Komunitetit
të Energjisë.

Do të ndërmerren masa nxitëse dhe asistencë për prodhuesit
vetanakë që të mund të instalojnë kapacitete të vogla të prodhimit
të energjisë nëpër shtëpitë e tyre. Veçanërisht, duhet të ulet kostoja
e këtyre aplikimeve pranë ZRRE.

Bujqësia dhe Ushqimi
Programi Zhvillimor dhe Qeverisës përpiqet t’i ofrojë bujqve të Kosovës
hapësirën e nevojshme ekonomike dhe mundësinë e domosdoshme
financiare e teknike për ta punuar tokën dhe të kenë përfitime nga
ajo. Këtu përfshihet asistenca në rritje dhe zhvillim të fermave duke
e nxitur bashkëpunimin mes bujqve.
Do t’i funksionalizojmë institutet profesionale bujqësore (laboratoret
bujqësore) ashtu që të mund të ofrojnë ekspertizë për mbjelljen,
përpunimin dhe kultivimin sa më të mirë e rendimental të tokës
bujqësore.
Do t’i funksionalizojmë sistemet ekzistuese të ujitjes dhe do të
investojmë në ndërtimin e sistemeve të reja për t’i zgjeruar sipërfaqet
e tokës së ujitur. Ne angazhohemi që shteti t’u garantojë plasman
prodhimeve bujqësore.
Do të investohet në ndërtimin e liqeneve akumuluese si dhe
rezervuareve për ujitje dhe për furnizim me ujë të pijshëm.
Do të hartojmë strategji afatgjate për zhvillim të bujqësisë duke
identifikuar kapacitetet prodhuese, potencialin për prodhim të
ushqimit, si dhe duke planifikuar buxhetin, investimet kapitale,
subvencionet, grantet, fondin e dedikuar zhvillimit të bujqësisë,
numrin e të punësuarve në sektorin e bujqësisë, ne agrobiznes
dhe agro-perpunim, në pylltari, në turizmin rural – duke synuar
zëvendësimin e importit përmes rritjes së prodhimit vendor.

Zhvillimi ekonomik dhe punësimi
Do ta industrializojmë bujqësinë duke e ndërlidhur me kapacitetet
industrisë së përpunimit të ushqimit. Kjo e rritë potencialin e
prodhimit bujqësor dhe e rrit vlerën e ekonomisë së vendit. Rritja e
kapaciteteve për përpunim të ushqimit gradualisht e zbret shkallën
e importeve, duke përmirësuar bilancin negativ tregtar që e ka
Republika e Kosovës.
• Rritja e pagesave direkte-subvencioneve për bujq si:
Vreshtari nga 1000 € në 1300 € për hektar
Perimtari nga 300 € në 600 € për hektar
Drithërave nga 150€ në 300 € për hektar
• Kapacitetet industriale të përpunimit të ushqimit do të ndërtohen
si iniciativa të sektorit privat, sipas rajoneve, dhe do të përkrahen
nga Fondi Zhvillimor.
• Sektori i bujqësisë dhe përpunimit të ushqimit do t’i ketë
mekanizmat e vet përkrahës financiar, infrastrukturor dhe në
mekanizim.
Do ta ndërtojmë një sistem informues për bujqit/fermerët. Ky sistem
do të përmbajë të dhënat për motin, cilësinë e tokës dhe ujit, mënyrën
e përdorimit të pesticideve/insekticideve, të dhënat informative për
teknologjitë dhe përdorimin e tyre për rritje rendimenti dhe cilësisë
etj.
Do të zbatojmë politika stimuluese duke themeluar fondin për
konsolidimin e tokave bujqësore. Ky fond do të përdoret për
stimulimin e oazave bujqësore me anë të procesit të komasacion
të tokave. Kjo nënkupton rregullimin e tokave në forma të rregullta
gjeometrike të çdo parcele, për të siguruar cilësi të njëjtë të tokës,
sipërfaqe me madhësi të njëjta, me rrugë për çdo parcelë të re,
për prodhimtari bujqësore të organizuar, dhe aplikim të masave

bashkëkohore agroteknike për shfrytëzimin racional të makinave,
aplikimin e qarkullimit bimor dhe për shfrytëzim të sistemit për ujitje
etj.
Do të krijohet Agro-Fondi për sigurim të dëmeve bujqësore.

Infrastruktura
Zhvillimi i mëtutjeshëm i infrastrukturës rrugore përmes finalizimit
të projekteve ekzistuese dhe projekteve të reja:
• Ndërtimi i Autostradës të Dukagjinit;
• Ndërtimi i plotë i segmentit Morinë-Merdare;
• Ndërtimi (viti i parë) drejtimi Prishtinë-Pejë dhe lidhja me
Malin e Zi;
• Përfundim i autostradës të Gjilanit;
• Ndërtimi me katër korsi (dhe rehabilitimi) i të gjitha rrugëve
të qendrave regjionale me Prishtinë;
• Implementimi i projektit Prishtina e Re.
Investime në infrastrukturën hekurudhore:
• Hekurudha Kosovë-Shqipëri;
• Modernizimi dhe rehabilitimi i linjës ndërkombëtare
hekurudhore Linja 10.
Mbikëqyrja e jashtme dhe transparente e kontratave të ndërtimit
Tenderimet me platformë online, me videoincizim dhe të monitoruara
nga ofertuesit.
Brenda 4 viteve do të ketë furnizim më ujë të pijshëm për të gjithë
banorët e Kosovës.
Do të fillojnë investime masive në trajtimin e ujërave të zeza për të
gjithë Kosovën.

Zhvillimi ekonomik dhe punësimi
Masat tjera ekonomike
• Do të përmbyllet draftimi i ligjeve që sigurojnë rregull në
marrëdhëniet tregtare duke e aprovuar Kodin Tregtar, kod ky i cili
do të rregullon tregtinë e brendshme dhe të jashtme;
• Eliminimi i të gjitha barrierave procedurale dhe ligjore të të bërit
biznes përmes ligjit për Qeverinë.
• Do të sigurohemi që odat dhe asociacionet ekonomike të përfshihen
në vendimmarrjen për projekte strategjike ekonomike e zhvillimore;
• Themelimi i zonave ekonomike; (2 me partneritet ndërkombëtar, 1
virtuale, 2 IT dhe shërbime, 2 specifike).
• Krijimi i Fondit për sigurimin dhe mbështetje të investitorëve.
• Do të funksionalizohet Bordi i Ankesave në ATK me së paku 51%
përfaqësim të jashtëm;
• Do të hiqen tarifat dhe ngarkesat financiare për mbajtjen e arkave
fiskale;
• Eliminimi i ndëshkimit të bizneseve nga ATK;
• Do të krijohen mekanizma preferencial për tatimpagues të rregullt
si vegël për fiskalizimin sa më të madh të ekonomisë;
• Do të krijohen lehtësira të veçanta për zona të veçanta ekonomike
(p.sh. zona amerikane në Gjakovë, zona Gjermane në Prizren, etj).
• Do të angazhohemi në uljen e evazionit dhe ekonomisë joformale,
së paku 4% në vit;
• Eliminimi gradual i taksës doganore;
• Zgjerimi i gamës së produkteve me 8% TVSH;
• Zhvillimi dhe ndërtimi me partneritet publiko-privat i zonave rurale
turistike si Restelica, Kompleksi i Alpeve, Rugova dhe Parku i Sharrit.
• Edukimim dhe çertifikim falas për punëtorët e bizneseve ekzistuese.

Zhvillimi ekonomik lokal
• Krijimi i trupave publiko-private, institucioneve dhe hartimi i ligjeve
të posaçme për zhvillim lokal dhe rajonal.
• Themelimi i Fondit të Performancës të komunave për investime
dhe vende pune (10 milion).

• Krijimi i qendrave inovative dhe trajnuese në komuna (bizneskomunë-shkolla profesionale).
• Kalimi i pronave të nevojshme për zhvillim ekonomik nga AKP në
pronësi të komunave.

Instituti shtetëror për studime zhvillimore
Në funksion të angazhimit tonë për një shoqëri kosovare të zhvilluar,
progresive dhe kohezive, dhe mbi bazën e praktikave të vendeve
perëndimore të ngritjes së instituteve për studimin e së ardhmes
(temave bosht që preokupojnë shoqëritë), do të angazhohet në
ngritjen e Institutit Zhvillimor të Kosovës.
Instituti propozohet të themelohet në bazë të ligjit për Veprimtari
Kërkimore Shkencore (04/L-135) si trup autonom me financim bazë
nga shteti i Kosovës dhe me të drejtë të pjesëmarrjes në projekte
vendore dhe ndërkombëtare kërkimore. Disa nga qëllimet kryesore
të Institutit do të jenë:
Nxjerrja e mendimit dhe rezultateve kërkimore sistematike autoktone
nga fushat e studimeve sociale me rëndësi vendimtare për nevojat
e kohës të Kosovës;
Nxjerrja e indikatorëve-bazë shoqëror duke ndjekur standardet
ndërkombëtare për të mundësuar studime krahasimtare sa më
gjithpërfshirëse të Kosovës me vendet e Europës dhe të tjera;
Komunikimi interaktiv i të gjeturave përmes konferencave, ligjeratave
publike, dhe botimeve për publikun e përgjithshëm me qëllim të
rritjes së përfshirjes së informuar sociale në debate të rëndësishme
për shoqërinë;
Përfaqësimi i Kosovës në anketa të rëndësishme Europiane si Ëorld
Values Survey (ËVS), etj.
Instituti do të informojë politikat publike, do të ndikojë në literaturën
botërore për Kosovën duke ofruar të gjetura, të dhëna dhe argumente,
do të promovojë kërkimin shkencor të cilësisë më të lartë në sferën
akademike të Kosovës, do të kontribuojë në transferin e aftësive
kërkimore te studiuesit e rinj përmes punës së prekshme shkencore,
dhe mbi të gjitha do të forcojë njohjen empirike të shoqërisë së
Kosovës, nevojave të saj dhe rreziqeve aktuale.

POLITIKAT
SOCIALE & TË PUNËS

Politikat sociale & të punës
Sigurimet shoqërore
Sistemi i mbrojtjes sociale i vendosur në Kosovë pas luftës, veçanërisht
gjatë periudhës 2000-2006, në tërësinë e tij ka synuar të ofrojë një
standard (prag) minimal të jetesës – njëkohësisht gjithpërfshirës, në
kontekst të mbulimit të shoqërisë pa dallime grupore – të paguar
nga buxheti kombëtar që fillimisht përfshinte:
•
•
•
•

shërbimet sociale
ndihmën sociale
pensionet bazë për gjithë të moshuarit prej 65 vjeç e tutje
pensionet për personat me paaftësi të plotë pune, dhe invalidët
dhe familjarët e viktimave të luftës.

Transferet sociale (cash) kanë pasur për qëllim të mbulojnë vlerën
e varfërisë ekstreme zyrtare në konsum. Përveç garantimit të këtij
standardi minimal, qëllimi tjetër i këtij sistemi të mbrojtjes sociale
ka qenë që shpenzimet e përgjithshme sociale të mos bëhen barrë
e rëndë për buxhetin kombëtar dhe që kostoja e tyre të mos rritet
njëjtë me rritjen e pritshme ekonomike.
Mirëqenia e mëtejme sociale në kuptim të kujdesit social, mbrojtjes
së të ardhurave, të ardhurave pensionale dhe mbrojtjes shëndetësore
është pritur të ofrohet nga tregu si p.sh. përmes kujdesit familjar
dhe të sektorit të tretë (Organizatave Jo-qeveritare, OjQ) rrogave
nga puna në treg, kursimeve të obligueshme individuale në Fondin e
Kursimeve Pensionale të Kosovës, i njohur si Trust-i), dhe sigurimeve
në sektorin e sigurimeve vullnetare pensionale dhe shëndetësore.
Që nga atëherë janë vërejtur tri fenomene kryesore:
1. Nuk ka pasur ndryshime rrënjësore në sektorin e kujdesit social
dhe asistencës sociale, edhe pse ekonomia dhe nevojat/rreziqet
sociale kanë evoluar. Ka pasur shtim të vazhdueshëm të skemave të
veçanta në sektorin e transfereve sociale të paguara nga shteti që
tani numërojnë mbi 20 dhe të cilat nuk targetojnë domosdoshmërisht
individët dhe familjet e varfëra, por targetojnë grupe të ngushta dhe
kështu dhe nuk janë universale, rrisin koston e buxhetit kombëtar në
mënyrë të vazhdueshme duke krijuar paqëndrueshmëri buxhetore,
demotivojnë interesin për punësim formal pasi lëshohen në mënyrë
kategorike dhe jo duke u bazuar në punë, madje krijojnë edhe
pabarazi sociale të financuara nga shteti, dhe shërbejnë si argument
për shtrim të vazhdueshëm të kërkesave për të drejta të ngjashme
të grupeve të veçanta shoqërore.
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2. Tregu nuk ka dhënë rezultatet e pritshme për shkak se, nga shkalla
e ulët e punësimit, kujdesi social në tregun privat (si kujdesi për
fëmijët, kujdestaria familjare për personat në nevojë etj.) kufizohet
vetëm te pjesa më e pasur e shoqërisë që ka kapacitet për ta
financuar këtë lloj kujdesi privat.
- Kujdesi që ofrohet nga organizatat joqeveritare koncentrohet në
qytetet më të mëdha si Prishtina dhe Prizreni.
- Sigurimet vullnetare shëndetësore në treg nuk mbulojnë më shumë
se 10% për qind të të popullatës.
- Sigurimet vullnetare pensionale në treg janë pothuajse të
papërfillshme, ndërsa kursimet e obligueshme pensionale në FKPK
(Trust) harxhohen mesatarisht brenda 3-4 viteve pas moshës së
pensionimit dhe lënë të vjetrit pa të hyra të qëndrueshme pensionale.
Gjithashtu, shkaku i emigracionit të madh të të rinjve jasht vendi,
kapaciteti i familjeve për t’u kujdesur për anëtarët në nevojë është
ulur.
3. Ndonëse ligjërisht ekziston ndërlidhje mes transfereve shtetërore
(asistenca sociale, pensioni bazë, pensioni i aftësisë së plotë të
kufizuar) me linjën zyrtare të varfërisë ekstreme (koston 2,100
kalorive të ushqimit në ditë), kjo nuk ka pasur ndonjë relevancë
praktike, për faktin se vendimet e administratës shtetërore janë
bërë ad-hoc, pa vazhdimësi dhe me reflektim automatik. Ajo që
është më e rëndësishme, meqë këto transfere sociale kanë targetuar
kryesisht varfërinë ekstreme dhe nuk kanë përcjellur dallimet reale
në të ardhura përgjatë viteve, nuk kanë qenë në gjendje ta kufizojnë
rritjen e ndjeshme të pabarazisë sociale në të hyra.

Programi ynë ka për qëllim të ofrojë një pako që përmirëson sistemin
e mbrojtjes sociale duke evituar problemet e mësipërme përmes
zgjidhjeve të qëndrueshme të cilat, përveç nevojave të vendit,
trashëgimisë institucionale të pasluftës, informohen edhe nga
literatura shkencore dhe praktikat më të mira të shteteve Europiane.
Qëllimet kryesore të programit tonë në fushën e punës janë:
• Rritja e qëndrueshmërisë së shpenzimeve qeveritare për fushën e
mbrojtjes sociale;
• Parandalimi i praktikave të shpenzimit të mëtejmë përmes skemave
partikulariste duke vendosur një qasje universale që nxit punësimin
dhe jo pasivitetin ekonomik;
• Rritja e qëndrueshmërisë, cilësisë dhe garancisë në të ardhura
pensionale;
• Rritja e solidaritetit shoqëror për individët të cilët përballen me
rreziqe të zakonshme si sëmundja, papunësia, invaliditeti në punë,
përjashtimi social etj.;
• Ulja e pabarazisë sociale dhe e varfërisë.

Përmbledhje e propozimeve për mbrojtje sociale
dhe mënyrat e financimit
Me këtë dizajn, mbrojtja sociale e Kosovës do të fillojë t’i ngjajë të
gjitha shteteve Europiane ku financimi bëhet nga:

Buxheti shtetëror
Sigurimet sociale
Kursimet e sigurimet në treg

Politikat sociale & të punës
Deri tash, Kosova e pasluftës nuk ka pasur sigurime sociale. Instalimi
i sigurimeve kërkon shtimin e tatimeve në formën e kontributeve
në brutto të ardhurat reale individuale. Sigurimet sociale do të
financohen përmes kontributeve. Kursimet e obliguara pensionale
individuale do të vazhdojnë të ndalen në shkallën 10% të rrogave
reale bruto (5% punëdhënësi + 5% punëmarrësi). Normalisht se një
pjesë e shërbimeve sociale, si në çdo shqëri, veçanërisht ato që
njihen si Kujdesi Social Afatgjatë, do të vazhdojnë të mbulohen nga
vetë individët dhe familjet, por edhe këtu (përmes formalizimit të
kujdestarisë) bëhet avancim në mbrojtjen sociale.
Shtylla III
Sigurimet vullnetare pensionale dhe shëndetësore nga individët dhe kompanitë në treg
Shtylla II
Kursimet e obliguara pensionale
Shtylla I
Kontributet e obliguara për këto sigurime shoqërore:
- Sigurimi pensional
- Mbrojtja e papunësisë
- Mbrojtja prindërore
- Mbrojtja e fëmijëve
- Sigurimi kombëtar shëndetësor
- Pushimi mjekësor
Shtylla 0
Shpenzimi nga buxheti kombëtar:
- Shërbimet sociale
- Ndihma sociale
- Pensioni bazë i garantuar
- Pensioni i paaftësisë së përhershme për punë
- Masat pasive të mbrojtjes së papunësisë: Trepça dhe TMK
- Kategoritë e luftës

Shtylla 0: Këtu përfshihen të gjitha transferet që do të financohen
nga buxheti i shtetit. Kriteret e përzgjedhjes së përfitueseve dhe
realizimit të të drejtave do të rregullohen me ligje të veçanta.
Transferet që do të bëjnë pjesë në këtë shtyllë janë:

• Pensioni bazë i garantuar;
• Pensioni për aftësinë e përhershme të kufizuar;
• Masat pasive të mbrojtjes së papunësisë: transferet për TMK-në
dhe Trepçën
• Transferet për kategoritë e luftës (invalidët dhe familjet e viktimave
dhe të zhdukurve)
• Veteranët e luftës
Shtylla I: Këtu përfshihen të gjitha beneficionet (të drejtat) të cilat do
të financohen nga Fondi i Sigurimeve Sociale. Kriteret e përzgjedhjes
së përfitueseve dhe realizimit të të drejtave do të rregullohen me
legjislacionin e ardhshëm. Këto beneficione ose të drejta janë:
• Pensioni i moshës (përfshirë për të gjithë ish-kontributorët deri në
Dhjetor 2020);
• Pensioni invalidor i punës;
• Pensioni familjar;
• Pensioni i parakohshëm;
• Mbrojtja prindërore;
• Mbrojtja nga papunësia;
• Mbrojtja për fëmijët/Shtesat për fëmijë;
• Pushimi mjekësor;
• Sigurimi kombëtar shëndetësor (National Health Insurance)
Sigurimi pensional do të trajtohet me prioritet; sigurimet tjera do të
shtohen gradualisht
Shtylla II: Në shtyllën e dytë bëjnë pjesë kursimet e obliguara në
Fondi e Kursimeve Pensionale të Kosovës – Trust. Beneficioni që
lëshohet nga Trust-i do të jetë:
• Transferi i kursimeve te pasardhësit në rastin e punëtorëve të
vdekur para moshës 65 vjeç.
Shtylla III: Kjo shtyllë përfshin sigurimet vullnetare pensionale dhe
shëndetësore në treg, si dhe beneficionet që dalin prej tyre, të
rregulluara nga Banka Qëndrore e Kosovës (BQK).
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Fondi i sigurimeve sociale
Fondi do të jetë Agjenci Ekzekutive e Administratës Shtetërore, që
vepron në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Fondi do të ketë shtatë nën-njësi:
•
•
•
•
•
•
•

Fondin për Sigurimin Pensional
Fondin për Mbrojtjen e Papunësisë
Fondin për Mbrojtjen Prindërore
Fondin për Mbrojtjen e Fëmijëve
Fondin e Sigurimit Kombëtar Shëndetësor
Fondin e Pushimit Mjekësor
Departamentin e transfereve të financuara nga shteti.

Ligjet që do të hartohen për të implementuar programin tonë janë:
1. Ligji për beneficionet (të drejtat) nga sigurimi pensional;
2. Ligji për beneficionet (të drejtat) nga sigurimi për mbrojtjen nga
papunësia;
3. Ligji për beneficionet (të drejtat) nga sigurimi për mbrojtjen
prindërore;
4. Ligji për beneficionet (të drejtat) nga sigurimi për mbrojtjen
fëmijëve;
5. Ligji për beneficionet (të drejtat) nga sigurimi kombëtar
shëndetësor;
6. Ligji për beneficionet (të drejtat) nga sigurimi i pushimit mjekësor;
7. Ligji për Fondin e Sigurimit Social (që rregullon anën administrative).

Shërbimet gjithpërfshirëse sociale
Ndër qëllimet më të rëndësishme të Programit tonë është ofrimi
i shërbimeve gjithpërfshirëse, të konsideruara të drejta sociale të
barabarta me të drejtat politike dhe civile. Ato i shohim qenësore
materializimin e këtyre të fundit. Përderisa shpenzimi social brenda
një logjike solidarizuese në cash-transfere dhe të ngjashme është i
rëndësishëm, pasqyra e vërtetë e zhvillimit të një shoqërie tregohet
nga konsolidimi i shërbimeve sociale që kërkojnë kapacitete njerëzore,
njohje dhe organizim shumë më kompleks.
Gjithashtu, e shohim konsolidimin e këtyre shërbimeve si hapësirë
për shtimin e punësimit të gruas në Kosovë, sërish bazuar në praktika
të partive të ngjashme.
• Shërbimet universale të kujdesit për fëmijët: Angazhohemi
për zhvillim radikal të sektorit të kujdesit për fëmijët. Në afat të
gjatë, synojmë mbulim gjithëpërfshirës të popullatës së fëmijëve me
shërbime publike të kujdesit për fëmijët (qendra të kujdesit ditor,
kujdes në familje, parashkollë, etj). Kjo do t’i mundësonte prindërve
përqëndrim më të madh në punë profesionale dhe do t’i mundësonte
përfshirje më të thellë në shoqëri. Në anën tjetër, fëmijëve do t’u
mundësohej socializim më intensiv dhe përgatitje më efikase për
tregun e punës.
• Shërbimet e kujdesit afatgjatë: Këtu përfshihet kujdesi mjekësor
në shtëpi, ndihmesa personale për individët në nevojë, ndihmesa
në përfshirjen sociale, në punët e shtëpisë dhe nevoja të ngjashme.
Edhe këto shërbime janë shumë të rëndësishme për t’u mundësuar
shumë familjarëve përqëndrim dhe efikasitet në punë profesionale
dhe përfshirje më të madhe sociale. Shteti do të angazhohet që
bashkë me familjet dhe sektorin e tretë (organizatat joqeveritare të
specializuara) të gjejë format më të mira për një shërbim efiçient,
gjithëpërfshirës dhe solidar.
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• Banim i përballueshëm dhe cilësor: Angazhohemi që qeveria e
Kosovës të investojë në programe për banim të përballueshëm, kësisoj
duke e rritur vëllimin e njësive banesore të qasshme për shumicën.
Strategjia jonë për banim synon t’i sigurojë qytetarëve qasje në njësi
banesore që përmbushin nevojat e tanishme të qytetarëve, me
synim të zgjidhjes së çështjes së individëve të pastrehë dhe atyre që
jetojnë në banesa të mbipopulluara.
• Transport publik i qasshëm për të gjithë: Investimi në transport
do të jetë prioritet shtetëror në fushën e avancimit të rrjetit të
transportit. Transporti cilësor publik zvogëlon nevojën për përdorim
të automjeteve. Rrjeti i trafikut urban duhet të jetë i qasshëm për
të gjithë banorët e qyteteve të Kosovës meqë ngrit efikasitetin
qarkullues për nevojat e përditshme. Qytetarët duhet të kenë
mundësi të qarkullojnë përmes anekënd vendit një sistemi të
integruar të transportit publik i cili do të lehtësonte komunikimin
dhe bashkëpunimin mes banorëve dhe grupeve shoqërore. Programi
ynë ofron politika shtetërore për avancim të transportit urban dhe
ndërurban me qëllim të zvogëlimit të numrit të automjeteve në
trafik.
Kategoritë meritore
• Banim falas për kategoritë meritore që nuk e kanë të rregulluar
statusin e banimit.
• Edukim shtesë dhe falas profesional (për tregun e punës) për
veteranët;
• Fondi për subvencionimin e veteranëve që hyjnë në tregun e punës;
• Zyrtarizimi i ditës të Dëshmorëve dhe shënimi me aktivitete të
veçanta;
• Sigurimi i të drejtave të kategorive të dala nga lufta me fokus
zbatimin e legjislacionit për këto kategori.
• Mbështjetje për Shoqatat e Dala nga Lufta

Mbrojtja e punës
Angazhohemi për kufizimin e kontratave afatshkurtëra në jo më shumë
se dy (2) vjet, si dhe që kontratat e njëpasnjëshme të konsiderohen
kontrata të pacaktuara në momentin kur, përmbledhur, ato të
arrijnë dy vite pune. Po ashtu, angazhohemi që çdo largim nga puna
të konsiderohet ligjërisht jokorrekt, nëse largimi do të shkaktohej
nga këto arsye:
• Angazhimi në aktivitet sindikal;
• Sinjalizimi nga ana e tij/saj për shqetësime të shëndetit dhe sigurisë
publike në punë;
• Shtatëzania dhe lehonia;
• Kërkesa për rritje të pagës që nuk bie nën pagën minimale zyrate,
• Mosangazhimi i punëdhënësit që t’i gjejë vend pune tjetër punëtorit
brenda ndërmarrjes.
Përmes Programit tonë, angazhohemi në fuqizimin e rolit të
sindikatave të punëtorëve në marrëdhëniet kontraktuale në punë
dhe në përmirësimin e mbrojtjes në punës sipas indikatorëve që
bazohen në standardet dhe praktikat më të mira evropiane.
• Mbrojtja e të ardhurave: Angazhohemi për shpërndarje sa më të
madhe të vendeve të punës me qëllim të forcimit të barazisë sociale
në të ardhura. Mes tjerash, këtu duhet të përfshihet:
- Shmangia e beneficioneve të pajustifikueshme të zyrtarëve publikë
përmes vendosjes së një pagë minimale që do të përditësohej
automatikisht, bazuar në zhvillimet në treg.
- Përdorimi i punësimit të garantuar nga qeveria për zgjerim të
shkallës së punës, të konsolidimit të politikave të aktivizimit në
punë duke i vënë ato në qendër të politikës sociale.
- Ofrimi i përparësive për ndërmarrjet që do të prijnë në fushën e
mbrojtjes së punës dhe të ardhurave në kontrata publike.

Politikat sociale & të punës
• Përfshirja e punëtorëve: Angazhohemi fuqishëm në përfshirjen
e punëtorëve në punë duke e kuptuar mjet vendimtar për
demokratizimin e mëtejmë të shoqërisë:
- Ndërmarrje të masave ligjore dhe politike për krijimin e këshillave
të punëtorëve që angazhohen në rregullimin e ambientit të punës.
- Përfshirje të punëtorëve nëpër borde të ndërmarrjeve dhe
korporatave.
• Mbrojtja nga varfëria: Politika sociale nuk dominohet nga
institucionet që targetojnë varfërinë. Besojmë se, efektivisht,
varfëria luftohet përmes politikave gjithpërfshirëse publike meqë ato
mundësojnë standarde të përafërta për të gjithë qytetarët. Andaj,
Programi ynë do të angazhohet që:
- Qasja në ndihmë sociale të lehtësohet dhe të jetë në harmoni me
interesat e politikës së punësimit;
- Të krijohet një kuptim relacional i varfërisë (duke ndjekur standardet
e shumicës së shteteve të Bashkimit Europian) ashtu që mbrojtja
nga varfëria me kohë t’i përqafojë standardet minimale universale
të jetesës - e jo t’i kontribuojë thellimit ndërgjenerativ të varfërisë,
stigmatizimit, dhe demotivimit për punësim.

Paga minimale
Paga minimale është instrument i rëndësishëm për luftimin e varfërisë
dhe reduktimin e pabarazisë. Ajo nënkupton vendosjen e një vlere
monetare si prag/kufi ligjor nën të cilin nuk mund të paguhet askush
për punën e kryer.
• Paga minimale në Kosovë është më e ulëta në rajon. Aktualisht,
vlera e saj është rreth 130.00 EUR për të punësuarit nën moshën
35 vjeçare, kurse 170.00 EUR për ata mbi këtë moshë.
• Për më tepër, Ligji i Punës dhe infrastruktura ligjore nuk parashohin
mekanizma për ta shtrirë zbatimin e pagës minimale në të gjitha
organizatat punuese në mbarë territorin e vendit.
• Rritja e pagës minimale do të ketë efekt tek punëtorët e sektorin
privat, duke zvogëluar dallimin me sektorin publik. Kësisoj do të
mundësohej rritje e produktivitetit dhe reflektim i kësaj rritjeje në
shpagimin për punën e kryer.
• Niveli i ulët i pagës minimale i godet në mënyrë të veçantë gratë.
Veç faktit që rreth 80% të grave në Kosovë janë të papuna, shumica
e atyre që punojnë paguhen më pak. Veçanërisht, gjendje e rëndë
në aspektin e nivelit të pagës tek gratë mbretëron në sektorin privat.

Politikat sociale & të punës
Programi ynë propozon kalimin nga koncepti i pagës minimale tek ai
i pagës për të jetuar. Pra, për avancimin e kërkesës që punësimi të
mos reduktohet në mbijetesë – por në jetë më të mirë dhe zhvillim.

• Paga minimale do të rritet sipas parimeve të miratuara nga Kuvendi
i Republikës së Kosovës, përmes një Rezolute.
• Të drejtën në pagë minimale duhet ta ketë secili punëtor i moshës
18 vjeçare e tutje. Kjo nënkupton heqjen/ndryshimin e përkufizimit
moshor që parasheh Ligji aktual i punës. Për secilin punëtor,
pavarësisht moshës, paga minimale duhet të jetë 239.00 EUR,
përkatësisht e barabartë me koeficientin 1 në sektorin publik.
• Metodologjia e përcaktimit të pagës minimale duhet t’i përshtatet
qëllimeve të saj: luftimit të varfërisë dhe reduktimit të pabarazisë në
të ardhura.
• Kriteri i përcaktimit të pagës minimale, nga kapaciteti konsumues
siç është aktualisht, duhet të kalojë tek të hyrat e disponueshme për
familje. Një kriter i tillë matës përdoret nga shumica e vendeve të
BE-së. Një ndryshim të këtillë të metodologjisë e shohim si hap tutje
drejt politikës së pagës për të jetuar.

ARSIMI
PËR TË GJITHË

Arsimi për të gjithë
Përkushtohemi për arsim gjithëpërfshirës, cilësor, që zhvillon talentet
dhe realizon potencialin e qytetarëve. Krahas tjerash, shkollimi falas
në të gjitha nivelet e saj është një ndër parimet tona themelore.
Kjo mundëson integrimin e të gjithëve në një sistem arsimor i cili jo
vetëm përgatit qytetarët për tregun e punës, por u hap shtigje për
mësim gjatë gjithë jetës.
• Do të angazhohemi që mirëqenia e fëmijëve të arrihet duke bërë
siguruar përditshmëri të shëndetshme nëpër shkolla, me shujta falas
e kontrolla sistematike mjekësore në arsimin parauniveritar.
• Do të sigurojmë që të gjithë nxënësit të arsimohen me cilësi duke
de-partizuar punësimin e mësimdhënësve përmes rekrutimit digjital,
kushteve më të mira infrastrukturore, teksteve cilësore didaktike
që mundësojnë jo vetëm nxënien e mirëfilltë të dijes por edhe
shoqërizimin dhe zhvillimin e mendimit kritik.

Arsimi parauniversitar
Arsimi i hershëm
Arsimi i hershëm është faza e parë kur fëmija përballet me
infrastrukturën formale të arsimit. Një periudhë e rëndësishme dhe
e ndijshme, ku secili fëmijë duhet të trajtohet me shumë kujdes.
Fëmijët që vijojnë arsimin e hershëm kanë treguar se i gëzojnë frytet
gjatë gjithë jetës së tyre.
• Zhvillimi i hovshëm i fëmijëve nga mosha 0-5 vjeç, duke filluar nga
rritja e aftësive kognitive deri tek nevoja për një ambient të sigurtë
ku ndodh shoqërizimi, loja dhe nxënia.
• Arsimi parafillor mbetet një ndër ciklet shkollore më të lëna pas
dore nga mungesa e investimeve infrastrukturore duke rezultuar
në vijueshmëri tejet të ulët të fëmijëve në kopshte e çerdhe. Kjo
mund të lexohet në dy mënyra: në një anë edukimi i fëmijës në këtë
moshë llogaritet të jetë obligim më shumë i prindërve, dhe tjetra që
Qeveritë e pasluftës nuk e kanë pasur fare në strategjinë e tyre që
arsimi në përgjithësi dhe ai i hershmi në veçanti të jetë prioritet.

Propozimet për avancim të arsimit të hershëm
Programi ynë ofron masa të menjëhershme që duhet ndërmarrë për
përmirësim dhe avancim të fushës së arsimit të hershëm:
• Hapje të dy (2) çerdheve plotësuese në secilin qytet të Kosovës,
deri në fund të mandatit
• Standardizimi i i kontrolleve sistematike mjekësore
• Shujta falas
• Implementimi i kurrikulës standarde në të gjitha kopshtet/çerdhet
e Kosovës
• Rritja e kuotës për stafin e edukatorëve për secilën komunë
• MASHT-i të fillojë menjëherë zbatimin e Ligjit nr.04/L-032 për
Arsimin Parauniversitar, neni 9, paragrafi 3 për edukimin parafillor.

Arsimi për të gjithë
Arsimi fillor dhe i mesëm
Arsimi parauniversitar, që konsiderohet qenësor për nga rëndësia
shoqërore mbetet brengë dhe shqetësim për cilësinë e dobët që
ofron. Reformimi dhe avancimi i tij është parakusht për shoqëri
të zhvilluar, në hap me bashkëkohësinë. Cikli fillor dhe i mesëm
ballafaqohet me probleme bazike, filluar nga infrastruktura
joadekuate, literatura e tejkaluar dhe jofunksionale për nxënësit e
deri tek përgatitja modeste e mësimdhënësve. Programi ynë vendos
nxënësin në qendër. Arsimi zhvillohet për të dhe duhet t’i përshtatet
atij. Andaj, do të ndërmarrim:
• Racionalizim të numrit të nxënësve nëpër klasë përmes ri-organizimit
të shkollave;
• Reformimi i kurrikulës dhe plotësimi i saj me lëndë që zgjojnë
kureshtjen dhe zhvillojnë imagjinatën;
• De-partizimi i punësimit në arsim, përmes përqëndrimit në cilësi
dhe efikasitet si kritere të vetme vlerësuese;
• Transparenca në rekrutim, punësim dhe menaxhim të procesit
mësimor;
• Standardizimi i sistemit të rekrutimit digjital anekënd Kosovës;
• Rritjes së buxhetit për arsim për 50%;
• Shqyrtimi i teksteve shkollore / Përkthimi i teksteve për lëndët e
shkencave ekzakte;
• Mësimi gjithëditor
• Riorganizimi i shkollave: të përmbushet standardi i numrit të
nxënësve për klasë (15-25);
• Shujtat të shëndetshme
• Kontrollat sistematike mjekësore;
• Përkrahje për nxënësit e talentuar;

•
•
•
•

Edukimi digjital: të shtohet lënda e Kodimit nga klasa e 6-të;
Pajisja e shkollave me laboratorët përkatës;
Trajnime dhe mbështetje e vazhdueshme për mësimdhënësit;
Të gjithë fëmijët me nevoja të veçanta të përfshihen në shkollim.
(Për tre vitet ne vazhdim nga 100 asistent shtese për vit. Punësim
i logopedëve. Përshtatja e infrastrukturës për qasje ne objektet
shkollore);
• Autonomi financiare për shkollat;
• Institut kombëtar për rankimin e shkollave të mesme të larta dhe
profesionale;
• Digjitalizimi i literaturës shkollore.

Propozimet për arsimin e mesëm
• Shkolla profesionale - Ridestinimi i tyre për nevojat e tregut;
• Edukimi digjital - Futja e lëndës së Kodimit në gjimnazet
matematikore/natyrore;
• Rritja e efikasitetit të punës së koordinatorëve të cilësisë dhe
inspektorëve;
• Përpilimi i teksteve të reja shkollore për nivelet e papërfunduara e
në veçanti për shkollat profesionale;
• Ndryshimi i formulës së financimit të shkollave, në veçanti atyre
profesionale;
• Siguri më të lartë në shkolla

Arsimi për të gjithë
Arsimi i lartë
Universiteti publik pas vitit 1999, është shfrytëzuar si një mjet për
ta rikonstruktuar shoqërinë pa hapa konkret për ta bërë një gjë
të tillë. Rritja e jashtëzakonshme e regjistrimeve të studentëve në
vitin 2000, për shkak thirrjes nga institucionet publike se universiteti
siguron punësim, bëhet tregues për dy fenomene: se të rinjtë e
Kosovës dëshmuan gatishmëri për dije, por që njëkohësisht, oferta
arsimuese nuk ofronte avancim specializues, strategji mësimore dhe
përqëndrim profesional.
Sot, arsimi i lartë përballet me mospërmbushje të kritereve
akredituese, ndërkohë që në masë të konsiderueshme korpusi
mësimdhënës lëngon nga mungesa e kredencialeve të dëshmuara
akademike dhe ndërkombëtarisht të verifikueshme.
Avancimi i arsimit të lartë është proces afatgjatë dhe i ndjeshëm.
Ai duhet të reformohet karshi nevojave aktuale të tregut, por
veçanërisht karshi atyre të ardhme. Politikat arsimore i shohim të
pandashme nga kapaciteti i planifikimit të ardhmërisë së shtetit dhe
të qytetarit të saj.

Propozimet për përmirësim
dhe avancim të arsimit të lartë
•
•
•
•
•

Arsim falas;
Rritja e fondit për hulumtime shkencore;
Subvencionim për shpenzimet e studentëve;
Programe në përputhje me kërkesat e kohës;
Politikë shtetërore për numrin e studentëve
sipas nevojave të tregut;
• Financim i IAL bazuar në numrin e studentëve;
• Fond për bursa për të gjitha nivelet për studime jashtë dhe brenda
vendit, në veçanti për programet deficitare;
• Biblioteka elektronke me qasje në bibliotekat ndërkombëtare ;
• Institut kombëtar për rankimin e IAL;
• Krijimi i Këshillit Kombëtar për Shkencë;
• Kontroll të shtuar për ndaljen e plagjiaturës;
• Ndryshimi dhe implementimi i Ligjit për Arsimin e Lartë;
• Mbështetja e autonomisë së AKA;
• Rritja e kriterit për pranim në Fakultetin e Edukimit.

SHËNDETËSIA
PËR TË GJITHË

Shëndetësia për të gjithë
Shërbimet Kombëtare Shëndetësore – ShKSh – janë nevojë bazike për
qytetarët e Republikës së Kosovës. Shëndeti publik është përgjegjësi
shtetërore. ShKSh themelohet mbi parimin e të drejtës universal
për qasje në shërbimet shëndetësore, sipas parimit se shërbimet
shëndetësore duhet të jenë në dispozicion për secilin qytetarë,
pa pagesë, i financuar nga tatimet e qytetarëve, që nënkupton se
qytetarët kontribuojnë proporcionalisht me të ardhurat e tyre.
Kjo është forma më e mirë e organizimit të sistemit të shëndetësisë
kombëtare për të garantuar financim të mjatueshëm, qasje të
papenguar për secilin qytetarë pa dallim, solidaritet shoqëror, si dhe
rritje të cilësisë së shërbimit.
Programi ynë garanton rritje të efikasitetit të shpenzimeve buxhetore
përmes ShKSh-së në mënyrë që sistemi i shëndetësisë publike të
ofrojë shërbime të cilësisë së lartë për qytetarët.

Shërbimet Kombëtare Shëndetësore do t’i kenë këto 3 komponenta
kryesore:
1 Sistemi i informimit shëndetësor – është bazë e të dhënave që
mbledh dhe sistematizon të gjitha informacionet për nevojat
shëndetësore kombëtare. Përmes këtij SISh, Shërbimet kombëtare do
ta kenë saktësisht të ditur se cilat janë nevojat kryesore shëndetësore
në Kosovë, cila është shtrirja dhe shpeshtësia e sëmundjeve të
caktuara (e rëndësishme veçanërisht për sëmundjet e rënda), cilat
janë barnat esenciale dhe në çfarë sasie nevojiten ato, cilat janë
fushat e specializimit shëndetësor të snevojshme për përgatitje
të duhur të stafit. Mbi të gjitha, përmes analizave statistikore të
shëndetit public Shërbimet Kombëtare do ta kenë mundësinë dhe
informatën për ndëryrjet e duhura në preventivë;
2 Sistemi i menaxhimit financiar - ky sistem është pjesë përbërëse
e SISh dhe funksionon si zgjatim i tij. Përmes Menaxhimit financiar
informatat e që nxjerren nga SISh shndërrohen në inventar të
barnave/medikamenteve, aparaturës, teknologjisë, infrastrukturës,
personelit të duhur për vitin vijues dhe koston e kësaj.
3 Shërbimet e ofruara - Shërbimet kombëtare i ofrojnë të gjitha
shërbimet shëndetësore të nevojshme për qytetarët.
Për ta përmirësuar dhe funksionalizuar
sistemin e shëndetësisë publike, ne do të:
• Fuqizojmë plotësisht institucionin e Mjekut Familjar.
• Institucionalizojmë plotësisht Kujdesin Shëndetsor Shtëpiak.
• Themelojmë ekipet mobile në shërbim të kujdesit
shëndetësor shtëpiak.
• Çdo vit do të inkuadrohen mjekë të rinjë të specializuar në fushatë
më të rëndësishme të shëndetësisë, duke i përdorur
projektet e veçanta.
• Do të decentralizohet sistemi i shërbimit shëndetësor sekondar.

SHTETI &
QEVERISJA E MIRË

Shteti & Qeverisja e mirë
Qeverisja e mirë është thelbësore për funksionimin e mirëfilltë
të shtetit, prandaj ne do të vazhdojmë të përmbyllim reformën e
administratës shtetërore, duke zbatuar legjislacionin e miratuar dhe
duke përmirësuar më tutje aty ku është e nevojshme.
Kriteret dhe mënyra e punësimit në sektorin publik mbetet shqetësim
strukturor për shoqërinë kosovare dhe administratën shtetërore.

Drejtësi në punësim
Programi ynë do të përpiqet ta transformojë rrënjësisht e cilësisht
mënyrën se si punësohen pjesëtarët e administratës publike
që të reduktohen ndërhyrjet subjektive për ta bartur peshën e
vendimmarrjes drejt mekanizmave objektiv të vlerësimit.
• Procesi i rekrutimit për sektorin publik do të jetë i bazuar në
anonimitet, digjitalizim dhe vlerësim objektiv i përgatitjes, aftësisë,
karakterit të kandidates/it;
• Testi i vlerësimit të përgatitjes do ta ketë peshën prej 70% në
raport me intervistën në vlerësimin përfundimtar, për ta bërë

kështu procesin e vlerësimit sa më objektiv. Intervista në procesin
e rekrutimit do të përdoret për t’i vlerësuar veçoritë karakteriale
të përsonit, karshi përgatitjes profesionale që përcaktohet nga
testi me shkrim;
• Pyetësori i testit me shkrim do të jetë i standardizuar dhe digjitalizuar,
e i centralizuar në një bazë qendrore të të dhënave. Përzgjedhja
e pyetjeve për secilin pyetësor në secilin rast të kandidates/it do
të bëhet nga sistemi i digjitalizuar jashtë kontrollit të komisionit
vlerësues;
• Aplikimi për cilindo vend pune do të jetë anonim, në mënyrë që
komisioni vlerësues të mos ketë mundësi që ta bëjë vlerësimin duke
e njohur paraprakisht kandidaten/in.

Reforma e administratës shtetërore
•
•
•
•

Kufizimi i numrit të ministrive;
Kufizimi i numrit të zv. ministrave;
Kufizimi i numrit të këshilltarëve;
Inventarizimi dhe reduktimi i gjitha privilegjeve dhe benefiteve që
gëzohen nga funksionarët politik/shtetëror;
• Miratimi i Ligjit për Qeveri dhe përmbyllja e reformës së
inspektorateve;
• Digjitalizimi i plotë i Administratës, procedurave dhe Modernizim i
Administratës Shtetërore;
• Integritet, transparencë dhe profesionalizim në Shërbim Civil;
• Ristrukturim i sistemit të trajnimeve dhe vlersimit;
• Krijimi i Qendrës regjionale për ofrimin e shërbimeve publike të
avancuara, të standardizuara dhe moderne.

Prokurimi
• Ndryshimi i ligjit të prokurimit publik, duke inkuadruar edhe
përkrahjen e duhur për prodhuesit vendor;
• Sanksionimi i tenderimit, me ligj të prokurimit publik, përmes
autorizimit në raste kur ka prodhues vendor konkurrent;
• Procedura transparente të tenderimit duke aplikuar “OPEN
CONTRACTING DATA STANDARD” e që është platforma më
e avancuar e prokurimit;
• Publikimi me standard ndërkombëtar të percaktuar i dosjeve të
tenderit, vendimeve ndaj ankesave të operatorëve ekonomik
(OE), vendimet e OSHP etj;
• Video - xhirime të të gjitha procedurave të tenderimit me platformë
online si zbatimi 100% i prokurimit elektronik.

Shteti & Qeverisja e mirë
Sistemi i drejtësisë: vlerësimi
dhe avancimi i performancës
Programi ynë ofron mekanizma efikasë për rritjen e efikasitetit të
gjyqësorit dhe prokurorisë. Këtë e mundëson vetëm një proces i
detajuar i vlerësimit dhe ri-vlerësimit të performancës së gjykatësve
dhe prokurorëve në të gjitha nivelet dhe fushat e drejtësisë – e
veçanërisht, në raport me shpërndarjen e pasistemuar të lëndëve
dhe, rrjedhimisht, mbingarkesën në punën e përditshme. Vlerësimi i
performancës do ta mundësojë shkarkimin e prokurorëe e gjykatësve
të mbingarkuar si dhe do ta bëjë matjen dhe përshpejtimin e kohës
së trajtimit të rasteve të veçanta. Po ashtu do ta bëjmë rishikimin
funksional të sektorit të drejtësisë dhe do ta shtojmë mbështetjen e
vazhdueshme buxhetore për Gjykatat dhe Prokuroritë:
• Do t’i avancojmë shërbimet për qasje në drejtësi
për të gjithë pa dallim;
• Do ta fuqizojmë Gjykatën e posaçme për krimin e organizuar dhe
korrupsionin e profilit të lartë;
• Do t’i rrisim kapacitetet profesionale dhe akademike në sistemin e
drejtësisë;
• Do ta avancojmë sistemin e të drejtave pronësore përmes
kompletimit të infrastrukturës ligjore;

Luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit
• Luftimi i korrupsionit duke fuqizuar institucionet e zbatimit të ligjit.
• Luftimi i krimeve ekonomike, duke u fokusuar në parandalimin e të
gjitha formave të kontrabandës, evazionit fiskal dhe krimeve tjera.
• Luftimi i kontrabandës dhe krimeve tjera në tërë territorin e
Kosovës,
• Luftimi i të gjitha formave të terrorizmit, duke bashkëpunuar me
partnerët strategjik si pjesë e kontributit për siguri dhe paqe në
botë.
• Bashkëpunimi ndërkombëtar në luftimin e krimit të organizuar,
trafikimit me njerëz, trafikimit të narkotikëve, etj.
• Krijimi i dhomës së posaçme për investime të huaja në Gjykatën
Komerciale.

SIGURIA
Jemi vendosur në rresht me shtetet demokratike për liri dhe për
paqe. Kemi arritur ta bëjmë Kosovën me ushtri. Tani Kosova do të
bëhet partner serioz për rajonin dhe botën demokratike.
Tash, do ta plotsojme infrastrukturën e sigurisë shtetrore dhe do ta
bëjmë Kosvën shtet model për rajonin.
Sfidat në rend dhe sundim të ligjit duhet të trajtohen me kujdes
dhe proritet. Mbështetja për sektorin gjyqësor do të vazhdojë duke
siguruar një sistem të drejtësisë me integritet dhe të pavarur.

USHTRIA
• Modernizim me pajisje dhe armatim ushtarak;
• Edukim i avancuar për ushtarët e Kosovës;
• Program të veçantë për Partneritet për Paqe të
Aleancës Veriatlantike;
• Pjesëmarrje në misionet paqeruajtëse ndërkombëtare;
• Zbatim i suksesshëm i tranzicionit në kohë dhe përmbajtje;
• Zhvillim i konceptit të Mbrojtjes Strategjike;
• Ndërveprim i plotë më SHBA dhe NATO;
• Fuqizim të kapaciteteve të inteligjencës së mbrojtjes;
• Rritje e buxhetit për mbrojtje deri në 2% të BPV.

POLICIA
•
•
•
•

Zhvillim dhe profesionalizim i Policisë;
Modernizim i pajisjeve të Policisë;
Rritje e kapaciteteve të specializuara të Policisë;
Fuqizim i kapaciteteve të menaxhimit dhe kontrollit të kufirit,
rendit dhe sigurisë publike;
• Avancim i kapaciteteve të inteligjencës policore;
• Sigurim shëndetësor për Policinë.

Shteti & Qeverisja e mirë
BALLAFAQIMI ME RREZIQET E JASHTME
• Forcim i kapaciteteve për ballafaqimit me influencat e
jashtme armiqësore;
• Fuqizim i kapaciteteve për Siguri Kibernetike - mjedis të sigurt të
hapësirës kibernetike;
• Mobilizim i institucioneve të sigurisë dhe zbatimit të ligjit për
përballje me kërcënimet hibride.

PARTNERITET PËR SIGURI
• Thellim i partneritetit strategjik me SHBA;
• Thellim i partneriteteve bilaterale me shtete demokratike
dhe të rajonit;
• Avancim drejt anëtarësimit dhe integrimit në NATO;
• Qasje e përbashkët rajonale në angazhime të sigurisë.

SIGURI PUBLIKE
•
•
•
•
•
•
•
•

Siguri publike; luftë drogave, krimit dhe vjedhjeve;
Shkolla të sigurta për fëmijë dhe mësimdhënësit;
Projekt nacional për vendosjen e kamerave në hapësira publike;
Forcim i sigurisë në komunikacionin rrugor;
Forcim i sigurisë në lagje dhe në komunitet;
Rirregullim i mekanizmave për menaxhim të emergjencave;
Rregull për sigurinë në ndërtim;
Forcim i kapaciteteve të inspektorateve.

POLITIKA E JASHTME
Integrimet në organizatat dhe mekanizmave ndërkombëtar
• Plotsimi i të gjitha kritereve për antarsim në organizata dhe nisma
rajonale;
• Anëtarësim në organizatat dhe nismat rajonale;
• Përshpejtim i plotsimit të kritereve për antarësim në NATO dhe BE;
• Rritje dhe modernizim i prezencës diplomatike të Kosovës në botë;
• Reformim dhe profesionalizim i Shërbimit të Jashtëm;
• Pajisje të sigurta në rrjetin e Shërbimit të Jashtëm të Kosovës;
• Diplomacia me mision të posaçëm për tërheqjen e investimeve të
huaja direkte;
Fqinjësi e mirë e dhe pozitë e barabartë me të gjithë
•
•
•
•
•
•

Partneritet i barabartë me shtetet fqinje;
Raporte bilaterale strategjike me Republikën e Shqipërisë;
Thellim i projekteve të përbashkëta bilaterale dhe rajonale;
Angazhime të përbashkëta diplomatike në të mirë të rajonit;
Projekte të përbashkëta ekonomike dhe kulturore;
Angazhime të përbashkëta për sigurinë rajonale;

Dialogu për njohje me Serbinë
•
•
•
•
•

Dialogu vetëm për njohje reciproke me Serbinë;
As ndarje, as Republikë Serbe;
Korniza e marrëveshjes për njohje përshpejton dialogun;
Njohja nga Serbia vendos tregtinë e lirë;
Pranimi dhe kërkim-falja për krimet nga Serbia është në thelb të
raporteve reciproke;
• Zbardhja e fatit të të zhdukurve dhe ofrimi i dokumentacionit
shtetëror të Serbisë mbi këtë përcakton të ardhmen.
Kosova kontribuese për paqen në botë
• Anëtare aktive në koalicionet globale të udhëhequra nga SHBA;
• Kontribuuese në misionet paqeruajtëse nga NATO, BE, KE;
• Politikë e jashtme në partneritet strategjik me SHBA

MJEDISI

Mjedisi
Deri tash, mjedisi dhe ruajtja e tij nuk është konsideruar prioritet i
asnjërës nga qeveritë e ditës në Republikën e Kosovës. Duke qenë
vend në zhvillim, prioritet e vendit kanë qenë të dedikuara kryesisht
drejt përmirësimit të infrastrukturës bazike, kurse nuk i është dhënë
vëmendje e duhur asnjëherë ndikimit në mjedis dhe shëndet. Shuma
vjetore që i dedikohet mbrojtjes së mjedisit në nivel vendi është
jashtëzakonisht e ulët, ndërkohë që nuk stimulohet vetëdijësimi mbi

rëndësinë e mbrojtjes se mjedisit dhe domosdoja e monitorimit dhe
ndëshkimit të ndotësve.
Përkundër ekzistimit të infrastrukturës ligjore, zbatimi efikas i saj
është në shkallë të ulët. Problemet në fushën e ruajtjes së mjedisit
janë multi-sektoriale dhe kërkohet qasje gjithëpërfshirëse për
zgjidhjen e tyre – filluar nga menaxhimi dhe përmirësimi i ndotjes së
ajrit, ujit, mbrojtjes së tokave bujqësore e degradimit të lumenjëve,
pyjeve e deri te nxjerrja ilegale të resurseve dhe ndotja e shkaktuar
nga aktivitetet industriale.

Përmbledhje e masave të propozuara:
• Koordinimi ndërsektorial
Buxheti simbolik që ndahet për Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor, tregon për vet relevancën dhe rëndësinë që mjedisi ka
pasur për qeveritë e pasluftës në Kosovë. Kjo bëhet edhe më e
qartë kur dihet se edhe prej atij buxheti simbolik e në “rritje” pjesa
dërrmuese e mjeteve shkojnë në shpronësimin e tokave, kryesisht për
projekte rrugore. Përpos, mungesës së prioritetit dhe vet buxhetit,
ekziston një mungesë e koordinimit ndërmjet akterëve kryesor që
ndërlidhen me mjedisin. Mungon një bazë e mirëfilltë strategjike dhe
të politikave mjedisore dhe që ndërlidhen me mbrotjen e saj, mungon
monitorimi dhe implementimi, ekziston mungesë kapacitetesh dhe
ndërlidhshmëri ndërmjet akterëve, qoftë atyre lokal e qendror,
qoftë atyre privat e publik. Rritja e konsiderueshme e buxhetit për
MMPH dhe ri-arranzhimi i ndërlidhshmërisë mes akterëve, ngritja e
tërësishme e kapaciteteve dhe forcimi i kontrollit janë hapa urgjent
që duhet të ndërmirren në përmirësimin e gjendjes.

Mjedisi
• Evidentimi dhe manxhimi i burimeve të ndotjes
Ende nuk ekziston inventar i plotë zyrtar i ndotësve, duke
pamundësuar kësisoj monitorimin efektiv të tyre. Para së gjithash,
këtu bëhet fjalë për shfrytëzimin masiv i burimeve të paqëndrueshme
të energjisë, përfshirë shpyllëzimin, transportin dhe përdorimin e
mjeteve të stërvjetruara rrugore, menaxhimin ekstenziv të tokës
dhe aktiviteteve që ndërlidhen me të, gurëthyesit dhe nxjerrësit
e zhavorrit, mbetjet industriale e minerale, ujërat e zeza, thëngjilli
- prandaj kërkohet ndërhyrje shumë-akteriale në përmirësimin e
gjendjes he forcim të inspektimit dhe monitorimit, si dhe të forcimit
të masave nxitëse.
• Rritja e investimit në infrastrukturën mjedisore
Mungon infrastruktura dhe shërbimeve që ndërlidhen me mbrojtjen
dhe përmirësimin e mjedisit - shembull, mungesa e shërbimeve
efikase për mbledhje të mbeturinave e cila shkaktoi krijimin e 1500
deponive ilegale anekënd Kosovës.
Mungon infrastruktura në trajtimin e ujërave të zeza. Kjo shkakton
në vazhdimësi ndotje të madhe të ujërave nëntokësorë dhe
sipërfaqësorë.
Mungon menaxhimi hapësinor i tokave: kjo ka shkaktuar deformime
strukturore në klasifikim dhe shfrytëzim të tokave, e që gjatë viteve
rezultoi në humbjen e mbi 1000 hektarëve të tokës pjellore të
vlefshme për bujqësi. Andaj:
- Ridestinimi i mjeteve buxhetore në projekte të përqëndruara
në ruajtje dhe avancim të mjedisit konsiderohet i domosdoshëm
në përpjekjet për avancimin e ekonomisë vendore. Me këtë do të
krijohej vlerë e shtuar në shumë sektorë (nga shëndeti publik eri te
bujqësia) dhe do të ngritej produktiviteti shoqëror e ekonomik.

• Shfrytëzimi i inovacionit dhe programeve të reja mjedisore duhet të ndërtohet program kombëtar për shfrytëzimin e burimeve
natyrore në bazë në komunitet dhe ato t’i shërbejnë në veçanti
zhvillimit ekonomik të zonave lokale të nën-zhvilluara. Të mbështetet
inovacioni dhe ndërmarrësia e gjelbër, si mjet i krijimit të punësimit
dhe vlerës ekonomike e si program në veti me fuqi të madhe
multiplikative në edukimin e njerëzve për rëndësinë e një mjedisi të
shëndoshë dhe të një ekonomie e sistemi energjetik në harmoni e
balancë të plotë me mjedisin.

Planifikim i qëndrueshëm hapësinor
Mungesa e planifikimit të mirëfilltë dhe qëndrueshëm hapësinorë në
Kosovë manifestohet me resurse natyrore të shkatërruara, segregim
urban, thellim të pabarazisë karshi qasjes në infrastrukturë shoqërore
dhe fizike, degradim dhe dëmtimt të ambientit.
Mosrëndimi i politikave të planifikimit kombëtar, rajonal dhe
lokal me një vizion të qëndrueshëm i cili e mbron ambientin dhe
njëkohësisht krijon mundësi për një jetë të shëndoshë shoqërore dhe
gjithëpërfshirëse rrezikon ta bëjë Kosovën një shtet të pajetueshëm
për banorët e saj.
Ndonëse ndërtimet pa leje dhe keqmenaxhimi i tokës nëpër zona
urbane paraqesin një nga fenomenet më shqetësuese, neglizhimi i
zhvillimit të qëndrueshëm të zonave rurale si dhe planifkimi i tyre në
bazë të parashikimeve demografike dhe ndërlidhjes me jetën urbane
e bëjnë planifkimin hapësinor një nga sektorët më problematik të
vendit.

Mjedisi
Përmbledhje e masave të propozuara:
• Rishikimi i Planeve Hapësinore sipas kritereve ekologjike dhe zhvillimit
të barabartë: Toka është resurs i harxhueshëm. Për shfrytëzimin e
arsyeshëm dhe ruajtjen e saj duhet të merren masa të mënjëhershme
në fushën e planifikimit efikas hapësinor.
• Planifikim i qëndrueshëm dhe integrim i zonave rurale: Programi
ynë parasheh ndërmarrje të masave të mënjëhershme për vlerësimin
e kritereve demografike, veçanërisht trendet dhe shkallën e migrimit
të shoqërisë nga fshati në qytet. Qëllimi parësor i kësaj është gjetja
e mënyrave më efikase të shfrytëzimit të të mirave natyrore me
potencialin e tyre të plotë, si dhe integrimi i tyre përmes infrastrukturës
fizike dhe shoqërore me zonat urbane.
• Planifikim hapësinor në shërbim të ruajtjes së resurseve natyrore:
Resurset natyrore nuk janë të pashterrshme andaj duhet të merren
masa të menjëhershme për konzervimin e tyre. Kosova ka një peizazh
të pasur natyror i cili po i nënshtrohet degradimit të parikthyeshëm.
Planifikmi hapësinorë duhet t’i identifikoj dhe ruaj hapësirat strategjike
të cilat janë të nevojshme për konzervimin e biodiversitetit dhe
shëndetin e mjedisit.
• Zhvillim i barabartë gjeografik dhe qasje në shërbimeve bazike për
jetë: Të shumtën, zhvillimi i pabarabartë hapësinor manifestohet me
qasje të pabarabartë në infrastrukturën shoqërore të domosdoshme
për sigurim të mirëqenies. Përfshirja e planifkimi të infrastrukturës
shoqërore të shëndetësisë, edukimit, transportit, banimit dhe përfshirjes
në vendimmarrje duhet të jenë komponenta të pandashme dhe mirë të
integruara në planet hapësinore të vendit në mënyrë që secili qytetarë
i Kosovës të ketë qasjë në arsim cilësor, shëndet, tranposrt efikas, banim
të përballueshëm dhe cilësor si dhe zgjerim të demokracisë duke ua
mundësuar qytetarëve pjesëmarrjen në vendimmarrje për politikat të
cilat ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e tyre.

