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M
e 9 Nëntor, Komisioni 
Evropian publikoi 
raportin e tij vjetor 

të progresit në Kosovë në 
Kornizën e BE për Procesin e 
Stabilizimit dhe Asocimit. Ky 
raport, i cili është publikuar 
për herë të parë si dokument 
i veçantë dhe jo si një aneks 
në raportin për Serbinë dhe 
Malin e Zi, është pjesë e 
pakosë së zgjerimit të BE në 
vitin 2005, për sa i përket të 
gjitha vendeve kandidate dhe 
potenciale. Është pengesa 
e parë që Kosova duhej të 
kalonte në rrugë të gjatë dhe 
me vështirësi drejt Evropës.

Raporti vjetor i progresit është 
vlerësimi i hollësishëm i BE 

për situatën në Kosovë si e tërë dhe 
do të jetë një dokument udhëzues 
për veprimet e mëtutjeshme të BE në 
këtë rajon. Në baza të këtij dokumenti, 
një bashkëpunim i ri Evropian do të 
miratohet në Dhjetor, i cili mandej do 
ti bashkojë standardet e UNMIK-ut me 
standardet e BE-së në një dokument 
të konsoliduar, duke i dhënë fund 
kështu disa paqartësive të cilat kanë 
ekzistuar deri me tani lidhur me “dy 
grupe të standardeve”.

Raporti nënvizon një numër të sferave 
ku Kosova ekzekutoi mjaft mirë dhe 
më pak mirë: Kosova ishte lavdëruar 
për progresin e saj duke adresuar 

pasojat e trazirave të Marsit 2004, 
zgjedhjet e lira dhe të drejta parla-
mentare në vitin 2004 dhe themelimi 
i qeverisë së koalicionit si dhe edhe 
bashkëpunimi me Gjykatën Kriminale 
të Hagës.
Në anën tjetër pranimi i dobët i 
rregullave të ligjit, aftësia e dobët 
administrative gjithashtu edhe kultura 
e mos pagesave e faturave të rrymës 
ishin që të adresohen ndër prioritet 
kryesore.

Fakti që në këtë vit Kosova bëri vetë 
raportin e saj nuk është një zëvendsim 
i statusit final - është një zgjidhje prag-
matike. Gjithkush e kupton që situata 
në Kosovë është mjaft e ndryshme 
prej situatës në Serbi dhe Mal të Zi. 
Por në një mënyrë, gjithashtu është 
edhe një porosi politike për autoritetet 
e Kosovës: prej tani e ardhmja e 
Kosovës do të jetë edhe më shumë 
në duart e juaja. Askush nuk e shtyri 
Poloninë, Hungarinë dhe vendet tjera 
të cilat vitin e kaluar iu bashkuan UE, 
askush nuk do ta shtyjë Kosovën 
gjithashtu. 

Shpejtësia e procesit do të përcakto-
het nga dëshira dhe aftësitë e insti-
tucioneve dhe nga populli i Kosovës 
që të zbatojë standardet të cilat do ta 
qojnë Kosovën drejt Europës.  

Giorgio Mamberto
Kryesues i Zyrës Ndërlidhëse të KE
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Në mbledhjen e Këshillit të 

Bashkimit Evropian i cili u 

mbajt me 7 Nëntor 2005, Min-

istrat e Jashtëm të 25 shteteve 

anëtare të BE caktuan takimin 

nga Përfaqsuesit e Lartë të 

Bashkimit Evropian për Poli-

tikën e Përbashkët të Jas-

htme dhe të Sigurisë (PPJS). 

Dr Javier Solana dhe Z. Ste-

fan Lehne si përfaqësues i 

BE për procesin e statusit të 

ardhshëm të Kosovës. Këshil-

li ka emëruar Z. Lehne duke 

pasur parasysh rëndësinë su-

preme të procesit ekzistues të 

statusit për stabilitet rajonal 

theksoi se ajo duhet të jetë 

në pajtueshmëri me vlerat dhe  

normat Evropiane. Këshilli ri-

konfirmoi vendosmërinë e BE 

që të angazhohet plotësisht në 

definicionin e statusit të Kos-

ovës dhe implementimin e saj 

duke caktuar Zotëri Lehne dhe 

përfaqësuesit e tij  për këtë 

proces.

Zotëri Lehne është një diplo-

mat me karriere nga Austria, 

dhe ka eksperiencë të gjerë në 

lëmit e Kombeve të Bashkuara, 

Organizatën për siguri dhe 

bashkëpunim në Europë dhe 

BE. Qysh prej vitit 1999 ai ka 

qenë pjesë e Përfaqësuesit të 

lartë të UE, anëtar i ekipit të z. 

Solanës për Ballkan dhe prej 

nga viti 2002 ai është Drejtor 

për Ballkan, Evropën Lindore 

dhe Drejtoratit të Evropës Jug-

Lindore dhe si i tillë ai ka qenë 

PL i këshilltarit i lartë i Solanës 

për Ballkan.  

Detyrat e tij kryesore, si për-

faqësues i statusit të BE, do 

të jenë që të përkrahin  për-

faqsuesin e KB për status z. 

Aahtisari në implementimin e 

mandatit të tij dhe do të siguro-

jë raporte të rregullta dhe në 

kohë për Sekretarin e Përgjith-

shëm/ Përfaqësuesin e lartë të 

PPJS dhe trupave relevante 

të Këshillit. Ai gjithashtu do të 

kontribojë në përgatitjet për 

rolin e ardhshëm të BE-së në 

Kosovë. 

REGJISTRIM I 
PËRGJITHSHËM: 
Misioni Ndërkombëtar i 
Vlerësimit

Ekipi i përbërë nga përfaqësuesit e Komisionit 
Evropian- Eurostat, Kombet e Bashkuara- 
Komisioni Ekonomik për Europë, Këshilli i 
Evropës dhe Divizioni Statistikor i Kombeve 
të Bashkuara ka zbatuar një mision paraprak 
të vlerësimit (17-20 tetor 2005) në Kosovë 
në strukturën e përgatitjeve për Regjistrim të 
përgjithshëm. Në veçanti, anëtarët e grupit 
kanë takuar autoritetet relevante ndërkom-
bëtare (duke përfshirë zyrën ndërlidhëse të 
KE) dhe përfituesit lokal (p.sh. Ministrinë e 
Shërbimeve Publike dhe Zyra Statistikore e 
Kosovës) në mënyrë që të verifikoj progresin 
qe kanë bërë nga institucionet e përfshira në 
aktivitetet e regjistrimit të përgjithshëm.
Regjistrimi i popullatës dhe banimeve në 
Kosovë është një operacion i madh institu-
cional dhe financiar i cili do të kërkojë 
përpjekje të theksuara nga institucionet e 
Kosovës. Prandaj, janë të nevojshme për-
gatitjet e paraprake dhe një element kyç 
në mënyrë që të sigurohet kredibiliteti i 
procesit të regjistrimit të popullatës. Misioni 
ndërkombëtar i vlerësimit ofroi mundësinë 
përfituesve që të prezantojnë dhe rishiqojnë 
aktivitetet dhe veprimet të cilat janë zbatuar 
deri më tani dhe të hartojnë hapat e ardh-
shëm që të ndërmerren dhe lëmitë të cilat 
kanë nevojë për përmirsim të mëtutjeshëm.
Duke përcjellur misionin e regjistrimit të 
popullatës, një test i regjistrimit të popullatës 
ishte mbajtur në 6 Komunat e Kosovës nga 
31 Tetori deri më 15 Nëntor, si ushtrim para-
prak para programit eksperimental aktual 
për regjistrim për tu mbajtur në vitin 2006.

Zotëri Stefan Lehne, 
përfaqsues i BE 
për të Ardhmen e 
Procesit së Statusit 
të Kosovës
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Z. Paolo Gozzi, nga Departamenti 

pë Zgjerim- Ndërtimi i Institucionit 

–TAIEX, ka zbatuar një vlerësim 

dhe mision informativ në Kosovë 

me 30 Nëntor 2005. Që nga viti 

2004 asistenca e  TAIEX është 

zgjatur tek Ballkani Përendimor, 

duke përfshirë Kosovën. TAIEX 

është kryesisht i bazuar në kërkesë 

që të nxisë asistencë teknike si 

tek përkthimi, implementimi dhe 

detyrimi i “acquis communautaire”. 

Institucionet e Kosovës të cilat 

mund të kenë dobi nga instru-

menti i TAIEX tani gjithnjë e më 

shumë i përkrahin përpjekjet si 

për identifikim të atyre fushave pri-

oritare ku asistenca e TAIEX është 

veçanërisht e nevojshme. Zotëri 

Paolo Gozzi u takua me Zyrën 

UNMIK-ut për Integrime Evropiane 

dhe me Zyren për procesin e 

integrimit evropian  në mënyrë që 

të diskutojë rreth aktiviteteve të 

tanishme të TAIEX në Kosovë dhe 

se si ti inkurajojmë institucionet e 

Kosovës që të kërkojnë ndihmë. 

Një mbledhje plenare me IPQV 

ishte veçanërisht e suksesshme 

dhe e dobishme pasi që për pjesë-

marrësit ishte siguruar informata e 

plotë dhe e dobishme. Një diskutim 

i hapur dhe seancë e pyetjeve- 

pergjegjjeve përcolli prezantimin 

e përgjithshëm të TAIEX. Një 

mbledhje e veqantë ishte mbaj-

tur me Komisionet e Kuvendit për 

Integrimin Europian dhe çështjet 

Legjislative. Koordinimi në mes të 

mjeteve të TAIEX dhe Asistencës 

Teknike nën programin e CARDS 

ishte në qendër të vëmendjes në 

takimin me Agjencionin Evropian 

për Rindërtim.

Informata të mëtejme për TAIEX 

dhe Format e Aplikacionit mund 

ti gjeni në këtë faqe të inetnetit : 

http//www.taiex.cec.eu.int 

Mekanizmi 
Përcjellës  - 
Takim pune në 
Transport

Një Takim pune i suksesshëm 
në Transport-në kornizën e 
Mekanizmit Përcjellës të Procesit 
të Stabilizimit dhe Asocijimit 
(MPS) ishte mbajtur me 25 Tetor 
në Prishtinë. Ky Takim pune 
ishte organizuar bashkërisht 
nga Ministria e Transportit 
dhe Telekomunikacionit, 
Komisioni Evropian dhe nga 
Zyret Evropiane për Integrim 
të Zyrës së Kryeministrit dhe 
UNMIK-ut. Aty morën pjesë 
Përfaqësuesit nga Departamenti 
e Përgjithshme për Zgjerim dhe 
nga Departamenti i Përgjithshëm 
për Transport dhe Energji dhe 
të Agjencisë Evropiane për 
Rindërtim morën pjesë në takim 
pune dhe prezantuan Prioritetet 
e KE  lidhur me sektorë të ndry-
shëm të transportit. Një prezan-
tim i përgjithshëm i veprimit të 
gjendjes aktuale në përgatitjen 
e Instrumenteve të Para-hyrjes 
(IPH) ishte dhënë gjithashtu. 
Takimi i punës përfshiu Rrugën 
dhe Transportin Hekurudhor në 
lidhje me Strukturën Politikave 
të Transportit dhe të Strategjisë 
Multi-modale të Transportit e cila 
tani është nën përgatitje. Takimi i 
punës gjithashtu është përqendru-
ar në iniciativat e bashkëpunimit 
rajonal dhe posaçërisht në aktiv-
itetet e Qendrës Rajonale të 
Rrjetit të Transportitnë EJL dhe 
të Pikë vëzhgimit të Transportit. 
Ministria e Transportit dhe 
Telekomunikacionit të Kosovës 
prezantoi të arriturat  krye-
sore të Kosovës në Rrugë dhe 
Transport Hekurudhor – duke 
përfshirë progresin në zhvillimet 
legjislative – dhe gjithashtu ka 
ilustruar detyrimet madhore dhe 
pengesat.

Asistenca TAIEX për 
hekurudhat e UNMIK-ut
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Progresi i privatizimit: Suksesi 
i Feronikelit
Qysh prej vitit 1999, ithtarët e ekonomive 
moderne, transparente, ekonomitë 
e tregut kanë formuar të ardhmen e 
Kosovës. Thelbi i këtij modernizimi 
ekonomik ka qenë privatizimi i 
Organizatave të mëparshme Shoqërore, 
të cilat ishin të ndenjura, në disa raste 
tepricat jofunksionale të ekonomisë së 
vjetër të centralizuar të epokës së Titos.
Duke përfaqësuar investimet më të 
mëdha private të huaja në Kosovë që 
nga viti 1999, 18 Nëntor 2005 duke 
nënshkruar marrëveshjen e procesit të 
shitjes me vlerë mbi 30 milion euro për 
“Feronikel” ishte një zhvillim i madh. Me 
bazë në Gllogoc, Feronikeli përbëhet 
nga tre pusa të minierave me feronikel të 
konsiderueshëm ose rezerva dhe të një 
kompleksi të madh metalurgjik. Blerësit 
janë Burimet Minerale Ndërkombëtare 
(BMN) Alferon.
ZPPSP Joachim Ruecker komentoi: 
Përfundimi i suksesshëm dhe i 
harmonishëm i privatizimit të Feronikelit 
do të dërgojë një sinjal shumë të fortë 
tek investitorët ndërkombëtarë dhe 
partneritet. AKM ( www.kta-kosovo.org) 
është momentalisht duke tenderuar 
disa prej Kompanitë Shoërore më të 
rëndësishme në Kosovë, duke përfshirë 
edhe Grand Hotelin, Birrarinë e Pejës 
dhe Verarinë e Rahovecit. 

“Shkresa e Qëllimit” e 
nënshkruar tek Këshilli 
Ekonomik dhe Fiskal
Në Nëntor, ishte finalizuar një dokument 
i rëndësishëm për marrëdhëniet e 
Kosovës me institucionet financiare 
ndërkombëtare: Memorandumi i Kosovës 
i Ekonomisë dhe Politikat Financiare( 
zakonisht i referuar sikurse “Shkresë 
e Qëllimit”). Të dytë Kryeministri dhe 
ZKPPSP Larry Rossin në emër të PPSP 
Soren Jessen- Petersen nënshkroi 
Shkresën në këshillin e Fundit fiskal dhe 
Ekonomik.
Ky dokument jashtëzakonisht i 
rëndësishëm dhe dokument i cili është 

pranuar me kujdes, i cili është miratuar 
nga Qeveria një ditë para mbledhjes së 
Këshillit Ekonomik dhe Financiar (KEF), 
përshkruan politikat kyçe të jenë të 
ushtruara bashkërisht nga Qeveria dhe 
UNMIK-ut në mbështetje të termit realist 
mesatar të kornizës makro-ekonomike, 
e bazuar në kursim fiskal. Do ta ngrisë 
besimin e partnerëve ndërkombëtarë në 
zhvillimi ekonomik të Kosovës dhe përforcoj 
përkrahjen e vazhdueshme të donatorëve, 
duke përfshirë konferencën e donatorëve 
të planifikuar për Dhjetor 2005.  
ZKPPSP ka cekur se Letra e Qëllimit ishte 
një arritje e mrekullueshme për njerëzit 
të cilët punuan në te dhe shprehën 
vlerën e tij tek Ministri i Ekonomisë dhe 
Financave, Haki Shatri dhe grupi i tij, tek 
Shtylla e IV në Zyrën e Çështjes Fiskale 
dhe tek Kryeministri dhe këshilltarët e tij, 
gjithashtu edhe tek Fondi Ndërkombëtar 
Monetar për kontributin e tyre. Sipas tij 
dokumenti ishte një hartë rrugore për 
mbështetjen e zhvillimit ekonomik.

Investimi në Kosovë: Gradimi
Shtylla e BE pranon se Kosova duhet 
aktivisht të konkurrojë me vendet tjera 
në Ballkan që të josh investimet- një 
burim i rrallë në vendin e tregut. Kyç 
është prezantimi i  fjalës tek investitorët 
ndërkombëtarë. “Investimi në Kosovë” 
broshura dhe filmi i promovuar janë 
lëshuar para pak kohe që të vërtetojnë 
procesin e privatizimit dhe të theksojnë 
stabilitetin ekonomik të rajonit. Broshura 
dhe filmi i promovuar janë të mundshëm 
përmes Zyrës së shtyllës të BE për Lajme 
dhe Komunikime (lepaja@un.org).
“Investimi në Kosovë” materialet 
theksojnë forcimin ekonomik të rajonit: 
Ambienti i biznesit të Kosovës po bëhet 
më konkurruesi në rajon. Sistemi i 
tatimeve është i mrekullueshëm në 
thjeshtësinë e pajtimit dhe nivelit të  ultë 
të ngarkesës. Ndërmarrjet kanë qasje 
tek fuqia punëtore, e re dhe mirë e 
edukuar e kombinuar me shkallë të lartë 
të stabilitetit makro-ekonomik. Inflacioni 
është afër zeros, buxhetet janë të 
balancuara, një sektor të fortë financiar, 
euro si monedhë zyrtare.   

Faktet e Shpejta; 
Theksimet nga Shtylla e Bashkimit Evropian, 
Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë

Një shikim i shkurtë i pasqyrës së aktiviteteve të shtyllë së BE 
dhe zhvillimet kyçe në rindërtimin ekonomik të Kosovës

Contacts

The European Commission 

Liaison Office in Pristina

Kosova Street 1, 10000 Pristina, 

Kosovo

Tel.: +381-38-51 31 323, 

Fax: +381-38-51 31 305

Website: www.delprn.cec.eu.int

E-mail: 

ec-liaison-office-kosovo@cec.

eu.int

The European Union home page: 

www.europa.eu.int

The European Agency for 

Reconstruction

Kosova Street 1, 10000 Pristina, 

Kosovo

Tel: +381 38 51 31 277

http://www.ear.eu.int 

Pillar IV in UNMIK

Government Building 

Tel: +381 38 504 604 ext 5498

http://www.euinkosovo.org



Agjencia Evropiane për Rindërtim
Kosovë, dhjetor 2005

Information Officer: 
Nurten Demiri; 
email: nurten.demiri@ear.eu.int
European Agency for Reconstruction, 
P.O. Box 200 Pristina, Kosovo
Tel. +381 38 51 31 277; Fax. +381 38 249 963 
http://www.ear.eu.int info@ear.eu.int

Q
ë nga viti 2002, Agjensioni 
Evropian për Rindërtim ka 
përkrahur modernizimin e 

Kosovës  të sistemit të edukimit 
profesional dhe sistemit të trajnimit, 
në mënyrë që të siguroj njerëz me 
aftësi dhe kualifikime që ata kanë 
nevojë në punën e tregut.
Faza e parë e programit ka përf-
shirë asistencën teknike për 
Ministrinë e Edukimit, Shkencës 
dhe Teknologjisë dhe Ministrisë së 
Punës dhe Mirëqenies Shoqërore, 
duke renovuar tetë shkolla profe-
sionale dhe katër qendra për kuali-
fikim profesional, dhe duke i furni-
zuar me paisje për trajnim praktik. 
Faza e dytë ka filluar në Shtator 
të vitit 2004 dhe do të vazhdojë 
deri në shtator të vitit 2006. David 
Hanley, prijës i grupit të projek-
tit Asistencë Teknike në Edukimin 
Profesional dhe Trajnimi në Kosovë, 
flet për zhvillimet e fundit në fazën 
e dytë.

Cilat janë çëllimet e fazës së dytë 
të programit?
Qëllimi i përgjithshëm i programit 
është që të përkrah zhvillimet 
ekonomike të Kosovës duke mod-
ernizuar edukimin e tij profesional 
dhe sistemin e trajnimit (EPT). Në 
fazën e dytë ne do të përqëndrohe-
mi në tre lloj aktivitetesh: duke përk-
rahur zhvillimin e kornizës instituci-
onale dhe legale, duke rritur burimet 
e aftësive njerëzore të EPT institu-
cioneve dhe siguruesve, dhe duke 
përkrahur zhvillimin e udhëheqjes 
së karierës dhe sistemin informativ 
të punës së tregut.

 Një vit në, çfarë është arritur?  
Në frontin legal dhe institucional, 
Ministria e Edukimit dhe Kuvendi 
i Kosovës kanë këshilluar në 
përmirësimin e dy draft ligjeve një në 
edukimin dhe trajnimin e të rriturve 
( e miratuar nga Qeveria në Korrik 
të vitit 2005) dhe tjetra në EPT( 
aktualisht para Qeverisë). Ne do të 
sigurojmë udhëzuesin se si t’i impli-
mentojm ligjet e reja duke i draftuar 
udhëzimet administrative. Programi 
gjithashtu ka kontribuar tek zhvillimet 
e kualifikimeve nacionale të koncep-
tit së kornizës nëpërmjet kualicionit 
lokal të zyrtarëve të sektorit publik, 
ekspertëve dhe shoqërisë qytetare 
(,,Grupi i Dublin’’) Në bashkëpun-
im me Fondacionin Evropian të 
Trajnimeve (FET), me të cilët ne kemi 
bashkëpunuar.  Kjo do të hyj në ligjin 
e ri në kualifikime i cili pritet të bëhet 
draft vitin e ardhshëm. Një revizion 

institucional i zbatuar përmes interv-
istave me përfaqësuesit e akcion-
arëve nëpër të gjithë sistemin e 
(EPT) të Kosovës, ka identifikuar një 
numër të fushave ku kishin mundur 
të përmirësohen kapaciteti instituci-
onal dhe sistemet, dhe ne sigurojmë 
trajnime për ndërtimin e kapaciteteve 
për ti adresuar këto qështje. 
Në burimet njerëzore, ne kemi 
punuar me Ministrinë e Edukimit 
dhe donatorë tjerë internacional 
për të zhvilluar një koncept të ri 
dhe strukturën e planit mësimor 
për plotësues, klasa e 13-të e pro-
grameve profesionale shkollore. Kjo 
do të sigurojë mënyrën për  kuali-
fikimin e punëtorëve me shkathtësi 
të larta dhe iu krijon mundësinë për 
tu avancuar tek nivelet më të larta 

të edukimit dhe trajnimit. Ne gjith-
ashtu kemi trajnuar një numër të tra-
jnuesëve të mesimëdhënësve dhe 
trajnuesëve, të cilët janë pranuar 
nga Ministritë e Edukimit dhe Punës, 
e cila e shton kapacitetin e minis-
trive për të organizuar programet e 
veta të trajnimit në shtëpitë e tyre.
Përfundimisht, ne gjithashtu kemi 
bërë progres substancial në karierën 
e edukimit dhe të udhëheqjes, duke 
ndërtuar  atë që kemi filluar në fazën 
e parë të programit, dhe në zhvillimin 
e sistemit të klasifikimit të punës 
si pjesë e  përmirësimit të sistemit 
informativ të tregut të punës.
                 
Çfarë vjen në vitin e dytë të pro-
gramit ?
Me ministritë e edukimit, punës dhe 
rinisë, ne zhvilluam një strategji 10 
vjeçare për shkollim profesional dhe 

Intervistë 

David Handley

Fillimi I operacioneve si  Agjensioni Evropian për Rindërtim: Prill 2000

Më 05/12/2005 Buxheti 
1998

Buxheti 
1999

Buxheti 
2000

Buxheti 
2001

Buxheti 
2002

Buxheti 
2003

Buxheti 
2004

Buxheti 
2005

Madhësia (miliona €) 7 116 432 145 167 62 73 51.5

Të bindur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Të  kontraktuar  100% 100% 100% 100% 99% 69% 63% 32%

Të paguar 100% 99% 99% 96% 93% 52% 31% 2%

Sektorët kyç: energji, qeverisje të mirë dhe shoqëri qytetare, zhvillim I ndërmarrjes , agrikulturë, ujë dhe 
hapësirë, transport, banim, shëndet.



Agjencia Evropiane për Rindërtim
Kosovë, dhjetor 2005

Fondet e BE për trajnim dhe 
këshillë për fermerët e Kosovës

BE vetëm sa ka shënuar kompletimin e projektit që ka 
punuar për qëllim që të forcoj shërbimet këshilluese 
dhe përkrahëse për  fermerët dhe komunitetet rurale në 
Kosovë. Projekti i menaxhuar nga Agjencioni Evropian 
për Rindërtim,  ka përfshirë programin e ndërtimit të 
kapacitetit për stafin përgjegjës për zhvillimet rurale 
dhe shërbimeve këshilluese në Ministrin e Agrikulturës , 
Pylltarisë dhe Zhvillimit rural.
Projekti dy vjeçar ka përkrahur forcimin e shërbi-
meve këshilluese për fermerët dhe komunitetet rurale 
nëpër Kosovë, dhe ka ofruar trajnim për këshilltaret 
e Agrikulturës. Përkrahu zhvillimin e shërbimeve të 
shënimeve të reja këshilluese që ti ju ndihmoj fermerëve 
ta gjejnë  specialistin e duhur i cili mund të iu ofrojë 
këshillën e duhur. Shënimi liston individualët dhe organi-
zatat të cilat janë aktive në të gjitha aspektet e sektorit 
këshillues. Këshilluesit janë të zgjedhur sipas aftësive që 
ata ofrojnë dhe gjithashtu sipas vendit  se ku gjenden. 
Ky shënim do të jetë i një rëndësie domethënëse që 
të përparoj agrikulturën në Kosovë dhe të transformojë 
sektorin e zhvillimit rural ne një sektor konkurrues. 
Në shtesë, pesë udhëzues (në  menaxhimin e fermës , 
reklama Agrikulturore , zhvillimin rural dhe grupor, duke 
kërkuar planifikimin e fermës dhe principet e menaxhimit 
në aplikimin e planit per ferma) dhe 20 udhëzues praktik 
në një rang të gjër të agrikulturës dhe mësimet e zhvil-
limit rural ishin punuar dhe publikuar nën projekt. Kjo do 
të rris përpjekjet që të ofroj shërbime efikase këshilluese 
për fermerët e Kosovës.

drejtimeve të cilat përfshijnë planin e konceptit dhe 
implementimit për Qendrën Nacionale të Karrierës së 
Udhëheqjes së Burimeve që të përkrah udhëheqjen 
e rrjetit të karrierës dhe shpërndarjen e shërbimeve 
dhe të sigurojë një lidhje me rrjetin udhëheqës të 
Euros në vendet e UE. Kjo iniciativë do të lëshohet së 
shpejti nëpërmjet të nënshkrimit të Memorandumit të 
Mirëkuptimit ne mes të ministrive , dhe do të përkrahet 
gjatë aktivitetëve trajnuese në vitin 2006. 
Herët në vitin e ardhshëm ne gjithashtu do ta lëshojmë 
dhe publikojmë Klasifikimin  Profesional të Kosovës, 
i cili është bazuar në versionin e BE të klasifikimin 
e standardeve ndërkombëtare të profesioneve. Kjo 
tanimë egziston në formën e draftit ( me më shumë 
se 2,000 profesione të listuara), dhe tashmë është i 
testuar. Diskutimet janë duke u zhvilluar me Ministinë e 
Punës dhe Edukimit dhe Zyrës statistikore të Kosovës 
lidhur me marrëveshjet për pronë, mirëmbajtje dhe fre-
skimin e klasifikimit në afat të gjatë.
Gjithashtu jemi pajtuar që në vitin 2006 ti kushtojmë 
kujdes të madh zhvillimit të kualitetit të kornizës për 
edukim profesional dhe trajnim. Aty kanë qenë të gjitha 
llojet e përmirësimeve të kualitetit deri më tani në 
aspektet e veqanta të EPT, dhe tani dëshirojmë ti puno-
jmë këto së bashku në mënyrë sistematike që të siguro-
jmë se kualiteti është i vendosur nëpërmjet sistemit.
Viti i ardhshëm gjithashtu do të shohë ndërtimin e 
ndërtesës së re për qendrën e trajnimit profesional të 
ministrinë e punës në Prishtinë, e cila kryesisht do të 
rris kapacitetin e trajnimit për njerëzit e pa-punësuar 
në kryeqytet, dhe siguron qendrën e përsosshmërisë 
për zhvillimin dhe udhëheqjenë programeve të reja të 
EPT. 

Ministria e Agrikulturës prezanton BE një certifikatë të falim-
inderimeve për financimin e projektit.

Laboratori elektronik i shkollës së mesme „Gjin Gazulli“ në Prishtinë


