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MMë 14 korrik në Prishtinë u mbajt taki-
mi i dhjetë i Mekanizmit Përcjellës 
të Stabilizim-Asociimit. Komisioni 

Evropian, përmes takimeve të niveleve të 
larta në kuadër të këtij Mekanizmi, moni-
toron dhe ndihmon Kosovën në rrugën e 
saj drejt përafrimit me BE-në.  Ky takim 
vjen në një moment të rëndësishëm, kur 
standardet për Kosovën dhe prioritetet 
për Partneritet Evropian janë njësuar në 
mënyrë efikase në Planin Kosovar të 
Veprimit për Partneritet Evropian për vitin 
2006. Ky plan do ta ndihmojë Kosovën 
në përpjekjet e saja për implementimin 
e reformave gjatë procesit të statusit, 
si dhe do të sigurojë që përqendrimi në 
standarde, nga pikëpamja e perspektivës 
evropiane për Kosovën, të vazhdojë.  
Komisioni Evropian ka siguruar mbështetje 

për Kosovën në përpjekjet e saja për inte-
grime evropiane. Ajo do të përfitojë nga 
ndihma e instrumentit të ri për Para-hyrje 
në BE për periudhën 2007-2009. Këto 
orientime strategjike të ndihmës së ardh-
shme të BE-së edhe ishin diskutuar gjatë 
takimit, ku autoriteteve u është kërkuar që 
të përmirësojnë kapacitetet koordinuese 
në implementimin e ndihmës ndërkom-
bëtare.  Komisioni gjithashtu ka theksuar 
se institucionet e Kosovës duhet të jenë 
më të kujdesshme lidhur me implikimet 
buxhetore që mund të kenë politikat e reja. 
Komisioni ka nënvizuar se mbështetja a 
ardhshme buxhetore varet nga një poli-
tikbërje e përgjegjshme fiskale dhe bux-
hetore, e cila duhet të jetë në harmoni të 
plotë me përpjekjet e ndërkombëtarëve 
dhe në bashkëpunim me FMN-në 
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Më 21 dhe 22 qershor, një 
delegacion i Parlamentit Ev-
ropian ka vizituar Kosovën. 
Delegacioni 25 anëtarësh, i 
kryesuar nga eurodeputetja 
Doris Pack, ka zhvilluar një 
sërë takimesh të nivelit të 
lartë me përfaqësuesit e BE-
së në Kosovë, UNMIK-ut, 
IPVQ-ve, Grupit të Kontaktit, 
përfaqësuesit e shoqërisë 
civile si dhe me liderët e ko-
munitetit serb. 
Gjatë vizitës në Kosovë, ky 
delegacion po ashtu ka marrë 
pjesë në një debat publik mbi 
praktikat e mira të të drejtave 
të njeriut, si dhe në takimin e 
katërt ndërparlamentar. Pas 
Prishtinës, delegacioni ka 
vizituar edhe Beogradin.
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9 maji në Kosovë u shënua me një 
sërë aktivitetesh duke fi lluar prej 
seminareve e gjer tek koncertet 
klasike. Qendra Rinore Evropiane, 
me mbështetjen e Zyrës Ndërlid-
hëse të Komisionit Evropian, ka 
organizuar seminare lidhur me zh-
villimin e sektorit privat dhe lidhur 
me integrimet evropiane, ku kanë 
marrë pjesë akterë të ndryshëm 
lokalë dhe ndërkombëtarë. Per-
soneli i Zyrës së Komisionit dhe 
i Agjencisë për Integrime Evropi-
ane ka vizituar disa shkolla nëpër 
Kosovë, ku kanë folur lidhur me 
rëndësinë e kësaj dite. Gjithashtu, 
Posta dhe Telekomi i Kosovës 
(PTK) për Ditën e Evropës ka 
emetuar pullën postare “Evropa 
2006”.  Agjencia për Integrime Ev-
ropiane në bashkëpunim me auto-
ritetet komunale dhe Ministri-
në e Tregtisë dhe Industrisë 
kanë inauguruar Parkun 
Evropa afër Universitetit të 
Prishtinës, ku janë mbëltuar 
25 drunj që simbolizojnë 
shtetet e anëtarësuara në 
Bashkimin Evropian, si dhe 
një dru tjetër i vogël pranë 
tyre, që simbolizon Kosovën. 
Është mbajtur edhe një mara-
tonë ndërkombëtare për paqe 
dhe tolerancë. Ky aktivitet 
u organizua nga Federata e 
Atletëve të Kosovës dhe Dre-

jtoria për Rini dhe Sport, me 
mbështetjen e Zyrës Ndërlid-
hëse të Komisionit Evropian. 
Po ashtu një pritje me muzikë 
live ishte organizuar në Re-
zidencën e Shefi t të Zyrës 
së Komisionit Evropian me 
rreth 300 mysafi rë. Dhe në 
fund ka pasur edhe një kon-
cert me muzikë nga orkestra 
e fi larmonisë, e organizuar 
nga Agjencia Evropiane për 
Integrime me mbështetje të 
Ministrisë së Kulturës.

Manifestime të ndryshme për nder 
të Ditës së Evropës

Pulla postare Evropa 2006 të 
emetuara në Ditën e Evropës    

Delegacioni i Parlamentit Evropian në takimin ndërparlamentar në 
Kuvend

Personeli i Zyrës së Komisionit Evropian që ka marrë 
pjesë në maratonë, përfshirë këtu edhe Shefi n e Zyrës së 
Komisionit Evropian Z. Mamberto si dhe të Dërguarin e 
Përfaqësuesit të Lartë për Politikë të Jashtme  dhe Siguri z. 
Sohlstrom

Themelohet Ekipi 
Planifi kues i BE-së
Më 10 prill Këshilli i BE-së ka 
themeluar Ekipin Planifi kues 
të BE-së (EUPT). Qëllimi 
kryesor i EUPT-së është që të 
nis planifi kimin në  mënyrë që 
të sigurojë një tranzicion të 
lehtë prej UNMIK-ut tek BE-ja 
në operacionin e mundshëm 
të menaxhimit në fushën e 
sundimit të ligjit, dhe që ti ndi-
hmojë dialogut të BE-së me 
UNMIK-un që ta zvogëlojë 
stafi n dhe ti kalojë kompeten-
cat tek institucionet vendore. 
Që atëherë EUPT është rri-
tur gradualisht dhe deri në 
shtator pritet të ketë ekipin 
e plotë. Mandati i këtij ekipi 
skadon më 31 dhjetor 2006. 
Shef i EUPT-së është Casper 
Klynge. Më shumë informata 
lidhur me EUPT-në mund të 
gjenden në faqen e internetit: 
http://www.eupt-kosovo.eu/

Po ashtu, në kuadër të për-
pjekjeve të BE-së për të 
konsoliduar sundimin e ligjit 
në Kosovë, Komisioni Evro-
pian prej datës 10 deri më 15 
korrik, ka dërguar një grup 
ekspertësh që të vlerësojnë 
kornizën legjislative dhe insti-
tucionale të sundimit të ligjit 
dhe të vlerësojnë ndihmën e 
ardhshme fi nanciare të BE-së 
në këtë fushë.

Shefi  i EUPT- së Casper Klynge

Një delegacion i Parlamentit Evropian 
vizitoi Kosovën
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Seminar mbi               
zhvillimin rural në 
kuadër të takimit të 
dhjetë të Mekanizmit 
Përcjellës
Më 28 qershor në Prishtinë në kuadër të 
takimit të dhjetë të Mekanizmit Përcjel-
lës të Stabilizim-Asociimit u organizua 
një seminar teknik për zhvillimin rural. 
Ky seminar ishte organizuar bashkërisht 
nga Komisioni Evropian, Ministria e Bu-
jqësisë, Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural 
dhe UNMIK-u. 
Ky seminar ishte përqendruar në anal-
izimet e arritjeve kryesore dhe sfi dave 
të cilat po e pengojnë zhvillimin rural në 
Kosovë. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Zhvillimit Rural ka paraqitur planin 
për zhvillimin rural për periudhën 2007-
2013. Përfaqësuesit e Komisionit Evro-
pian kanë marrë pjesë në seminar dhe 
u kanë prezantuar pjesëmarrësve ud-
hëzimet dhe parimet kryesore të Komis-
ionit Evropian në fushën e zhvillimit ru-
ral. Konkluzionet e seminarit teknik janë 
paraqitur në takimin e Mekanizmit Për-
cjellës të Procesit të Stabilizim-Asociimit 
me 14 korrik.

TAIEX organizon 
seminar lidhur 
me përkthimin e           
legjislacionit të          
BE-së në shqip
Më 26 prill u mbajt një seminar mbi përk-
thimin e acquis-it në shqip. Kjo ishte ng-
jarja e parë e këtij lloji në Kosovë e orga-
nizuar nga TAIEX, ku përveç kosovarëve 
kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e 
vendeve fqinje, dhe në veçanti përfaqë-
suesit e Maqedonisë dhe Shqipërisë. 
Përfaqësuesit e Komisionit Evropian 
kanë prezantuar një pasqyrë të aktiv-
iteteve përkthimore në institucionet e 
BE-së, si dhe veçantitë që kanë të bëjnë 
me përkthimin e aktet ligjore të BE-së 
në vendet e treta. Në veçanti gjatë këtij 
seminari frytdhënës është theksuar se 
bashkëpunimi rajonal midis vendeve që 
ndajnë të njëjtën gjuhë mund të rrisë në 
mënyrë substanciale përpjekjet për të 
konsoliduar përdorimin e një gjuhe të uni-
fi kuar dhe stabile. Instrumenti i TAIEX-it 
do të vazhdojë që të ofrojë përkrahje 
teknike për të mbështetur koordinimin e 
përkthimit në nivel rajonal.

Më 5 prill në Prishtinë u mbajt një takim i donatorëve i bashkëkryesuar nga Komis-
ioni Evropian dhe Banka Botërore. Takimi u organizua nga Zyra e Përbashkët e 
Komisionit Evropian dhe Bankës Botërore për Evropën Juglindore, me pjesëmar-
rjen e UNMIK-ut , institucioneve vendore, FMN-së, si dhe akterëve kryesorë nga 
komuniteti ndërkombëtar.

Komisioni Evropi-
an, Banka Botërore 
dhe SHBA-të prem-
tuan mbështetje 
për Kosovën në 
politikat buxhetore 
për vitin 2006-07. 
Ky ka qenë një rast 
për të diskutuar 
për kornizën afat-
mesme të shpenzi-
meve të formuluar 
tash së voni, sfi dat 
kryesore, dhe pri-
oritetet e qeverisë 
së Kosovës në 
fushën buxhetore 
dhe atë fi skale. 

Më 27 qershor Komisioni 
Evropian ka nisur një pro-
jekt për forcimin e mëte-
jmë të kapaciteteve të 
institucioneve të Kosovës 
në mënyrë që ato të për-
gatiten për rezultatin e 
bisedimeve për statusin, 
dhe për implementimin 
e reformave kompatibile 
me BE-në. Në kuadër të 
këtij projekti ekspertët 
në çështjet evropiane do 
tu përgjigjen kërkesave 
specifi ke të institucioneve 
të Kosovës për mbështetje 
afatshkurtër dhe afat-
mesme.
Ndihma në ndërtimin e 
kapaciteteve ofron një me-
kanizëm të shpejtë dhe 
fl eksibil që të sigurojnë ekspertë aty ku 
Kosova ka më shumë nevojë, në veçanti 
në fushat që kanë të bëjnë me implemen-
timin e partneritetit evropian (një doku-
ment, i cili përcakton hapat, të cilat Koso-
va duhet ti ndërmarr në rrugën e saj të 
anëtarësimit të mundshëm në BE), forci-

min e sundimit të ligjit dhe mbështetjen 
e kalimit të kompetencave nga UNMIK-u 
tek Institucionet vendore. Komisioni Ev-
ropian përmes Agjencisë Evropiane për 
Rindërtim do të japë 3.5 milionë euro për 
një projekt dyvjeçar, i cili do të implemen-
tohet nga Zyra e UNDP-së në Kosovë.

Bashkimi Evropian do të japë 
3.5 milionë euro të ndihmojë qeverinë 

e Kosovës të forcojë procesin 
e integrimeve evropiane

Nga e majta, kryeministri Çeku, shefi  i Zyrës së Komisionit 
Evropian Mamberto, dhe përfaqësuesi i UNDP-së Mauring 
gjatë ceremonisë së lansimit të projektit.

Përfaqësuesit e donatorëve në takimin e Prishtinës

Donatorët rikonfi rmojnë 
mbështetjen e tyre për Kosovën 
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Kontakte

Zyra Ndërlidhëse e Komisionit 
Evropian në Prishtinë, 
Rruga e Kosovës nr 1, 10000 
Prishtinë, Kosovë

Tel.: +381-38-51 31 323, 
Fax: +381-38-51 31 305

Website: 
www.delprn.ec.europa.eu

E-mail:
ec-liaison-office-kosovo@
ec.europa.eu

Web faqja e Bashkimit Evropain:
http://europa.eu/

Agjencia Evropiane për 
Rindërtim
Rruga e Kosovës nr 1, 10000 
Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 51 31 277
http://www.ear.europa.eu

FAKTET E SHPEJTA
Lajmet kryesore nga Shtylla e UNMIK-ut 

e fi nancuar nga Bashkimi Evropian. Për lajmet më 
të reja lidhur me aktivitetet e Shtyllës IV vizitoni 

faqen e internetit: www.euinkosovo.org

Aeroporti i Prishtinës fi ton 
çmimin “Aeroporti më i mirë 
2006”
Aeroporti i Prishtinës ka fi tuar çmimin 
“Aeroporti më i mirë 2006” për aeropor-
tet nën 1 milion udhëtarë në vit, i cili jepet 
nga Këshilli Ndërkombëtar i Aeroporteve 
(ACI), një asociacion i vetëm profesional 
i operatorëve të aeroporteve në botë. ACI 
ka njohur rritjen impresive të udhëtarëve 
prej 300% gjatë këtyre viteve, investimin 
e madh në objekte, zgjerimin e shpejtë 
të rrjetit dhe ndërtimin intensiv të kapac-
iteteve dhe trajnimin e stafi t.

Hapësira e Përbashkët  
Ajrore Evropiane
Shtylla e BE-së ka nënshkruar në emër 
të UNMIK-ut marrëveshjen për hapë-
sirën e përbashkët ajrore evropiane për 
Kosovën.  Kjo marrëveshje përfshinë 
Komisionin Evropian dhe vendet e saj 
anëtare, si dhe Shqipërinë, Bosnjën dhe 
Hercegovinën, Bullgarinë, Kroacinë, Is-
landën, Ish Republikën Jugosllave të 
Maqedonisë, Norvegjinë, Serbinë, Malin 
e Zi, Rumaninë, dhe Kosovën. Përmes 
kësaj marrëveshjeje synohet liberalizimi i 
tregut të transportit ajror midis BE-së dhe 
fqinjëve të saj, si dhe harmonizimi i stan-
dardeve dhe rregullave në kuadër të një 
hapësire të përbashkët ajrore.

Sektori i Energjisë
Ministria e Energjisë dhe Minierave dhe 
UNMIK-u njoftuan se kanë arritur një 
marrëveshje me Bankën Botërore lid-

hur me politikat për përfshirjen e inves-
titorëve privat në kapacitetet energjetike 
të Kosovës, si dhe për publikimin e një 
shprehje interesi për investitor të mund-
shëm në këtë sektor. Shefi  Shtyllës së 
BE-së Joachim Ruecker ka mirëpri-
tur “konsensusin në strategjinë tonë të 
përgjithshme dhe planin për zhvillimin e 
sektorit energjetik të Kosovës në të ardh-
men”.

Përparime në procesin e 
privatizimit
Sukseset më të reja të Agjencisë Kos-
ovare të Mirëbesimit përfshijnë shitjen e 
Feronikelit tek Alferoni për 31.5 milionë 
euro. Ky është investimi më i madh i bërë 
në Kosovë që nga viti 1999. AKM njoftoi 
edhe për shitjen e Birrarisë së Pejës për 
mbi 11 milionë euro dhe zotimin për in-
vestimin e 15 milionë eurove të tjera. Pro-
jekte tjera të rëndësishme të privatizimit 
janë duke u zhvilluar në ndërkohë. Kohë 
më parë, AKM ka nisur edhe valën e XVII 
të privatizimit. 

BE zgjeron tregtinë e lirë 
Në prill shefi  i UNMIK-ut ka ndihmuar 
në një takim më Bukuresht, i cili shënon 
lansimin politik të negociatave lidhur 
me zgjerimin e tregtisë së lirë të Ev-
ropës Qendrore (CEFTA) me Evropën 
Juglindore. CEFTA zëvendëson rrjetin 
ekzistues të marrëveshjeve bilaterale të 
tregtisë së lirë, promovon tregtinë, bash-
këpunimin rajonal, si dhe përgatitjet për 
hyrje në BE. 

Finlanda merr Presidencën e radhës së BE-së 

Finlanda me 1 korrik morri presi-
dencën e radhës nga Austria. Pri-
oritetet e BE-së nën presidencën e 
Finlandës do të jenë e ardhmja e 
Bashkimit Evropian, duke mbuluar 
çështjet siç janë Marrëveshja Kush-
tetuese dhe Zgjerimi. Po ashtu, tema 
si konkurrenca e Bashkimit Evropian, 
transparenca, marrëdhëniet e jasht-
me dhe qasja e qytetarëve në drejtësi do të jenë prioritetet për gjashtë muajt e 
ardhshëm. Më shumë informata rreth presidencës fi nlandeze mund të gjinden në 
faqen e internetit: http://www.eu2006.fi



Agjencia Evropiane për Rindërtim
Kosovë, korrik 2006

Përmbledhje 
lajmesh:

1 miliard euro për 
Kosovën 
Agjencia tashmë ka kontraktuar më 
shumë se një miliard të ndihmës së 
BE-së në mbështetje të rindërtimit 
dhe zhvillimit të Kosovës. Agjencia 
ka kontraktuar 93% dhe ka shpen-
zuar 87% të fondit të saj të përgjith-
shëm prej 1.07 miliardësh për 
Kosovën për periudhën 2000-2005.

Rritet siguria                      
e ushqimit
Në Prishtinë është mbajtur seminari 
i parë kombëtar lidhur me kontrol-
lin e ushqimit në kuadër të një pro-
jekti të menaxhuar nga Agjencia. Ky 
projekt po ndihmon zhvillimin e një 
sistemi modern të kontrollit të ush-
qimit, përfshirë edhe themelimin e 
agjencisë për kontrollimin e ushq-
imit dhe forcimin e kapaciteteve të 
saj, sigurimin e laboratorëve dhe 
trajnimin e personelit. Shërbimet 
fi tosanitare, sanitare, dhe veterine-
re po përqendrohen në një zinxhir 
të tërë të kontrollit të ushqimit prej 
“fermës gjer në tavolinë.”

Restaurohet                
monumenti kulturor
Agjencia Evropiane për Rindërtim 
dhe Agjencia Suedeze për Zhvil-
lim Ndërkombëtar kanë fi nancuar 
bashkërisht restaurimin e Sarajit në 
Hoqë të Madhe të Rahovecit. Aty 
është bërë adoptimi i katit përdhes 
në një hapësirë ku mund të zhvillo-
hen aktivitete të ndryshme, si dhe 
është bërë pajisja e objektit me 
kompjuterë me lidhje në internet, 
ku do të mund të zhvillohen pro-
jekte sociale, të cilat udhëhiqen nga 
banorët vendës. 

Njëzetetetëvjeçari Sami Vlla-
saliu është drejtor i Planifi kimit 
dhe Shërbimeve Publike në ko-
munën e Artanës. 
Prioritet i prioriteteve të komu-
nës është ndërtimi i një shkolle 
të mesme, tha ai duke thek-
suar se Artana është komuna e 
vetme në Kosovë, e cila nuk ka 
shkollë të mesme. 
Komunat kosovare, të cilat kanë 
buxhete të pamjaftueshme, po 
ballafaqohen me sfi da të shum-
ta në ofrimin e shërbimeve; siç 
janë shkollimi dhe kujdesi shën-
detësor, përmirësimi i furnizimit 
me rrymë dhe ujë dhe zvogëlimi 

i papunësisë. Mirëpo programi në vlerë prej 2 milionë eurosh i fi nancuar nga BE-ja 
po u jep zyrtarëve të Kosovës mundësinë ti planifi kojnë dhe t’i kategorizojnë in-
vestimet publike sipas prioriteteve, si dhe ti sjellin proceset buxhetore në harmoni 
me standardet evropiane. Ky projekt ka krijuar një sistem tërësisht të ri të progra-
mimit të investimeve, ku zyrtarët e administratës publike – si në komuna ashtu 
edhe në ministrinë e Ekonomisë dhe Financave - po trajnohen si ta përdorin atë.
      Sami Vllasaliu ka marrë pjesë në njërin nga këto trajnime. “Falë këtij projekti, 
ne kemi paraqitur projekt propozime dhe projekt buxhete më të mira në Ministrinë 
e Financave“.  Buxheti i këtij viti përfshinte edhe planin për ndërtimin e një shkolle 
të mesme, e cila do të ndërtohet duke shfrytëzuar fondet e dhuruara nga Britania 
e Madhe. Ndonëse projekti nuk ka shpënë në mënyrë të drejtpërdrejt në ndërtimin 
e shkollës apo në fi nancimin e saj, asistenca e BE-së po ndihmon zyrtarët që ti 
menaxhojnë më mirë programet dhe buxhetet e tyre vjetore.  “Me sistemin e ri, ne 
mund të ofrojmë shërbime më të mira publike, më efi kase dhe me një kosto më të 
ulët”, thotë Vllasaliu. 
      Ky projekt dyvjeçar, i cili ka fi lluar vjet, parasheh trajnimin e të gjithë zyrtarëve 
të përfshirë në planifi kimet e investimeve publike në të gjitha organizatat buxhe-
tore anembanë Kosovës. Deri tani 750 zyrtarë janë trajnuar, ndërsa po hartohet 
edhe një doracak gjithëpërfshirës lidhur me sistemin e ri. 
      “Deri vjet programi për investime publike në Kosovë ka pasur elemente të ndry-
shme të cilat nuk ishin konsoliduar në një buxhet të vetëm të sektorit publik”, thotë 
Nadia Costantini, menaxhere e Programit nga Zyra e AER-it në Prishtinë. “Kështu 
që ka pasur mangësi të mëdha në sistem” theksoi ajo, duke shtuar se asistenca e 
BE-së po ndihmon që ato të ndreqen. 
      Geoff Nicol i Human Dynamics, një kompani konsulente me seli në Vjenë e 
cila po e implementon projektin, thotë se ky projekt po ndihmon Kosovën që të 
shfrytëzojë më mirë resurset vendore.  Kjo nuk nënkupton asgjë më pak se ndër-
rimin e mënyrës së të menduarit të departamenteve qeveritare.
       Kur të përfundojë projekti në janar të vitit 2007, sistemi i ri do t’i dorëzohet De-
partamentit për Buxhet të ministrisë së Ekonomisë dhe Financave. Gjer atëherë 
duhet të arrihet edhe qëllimi kryesor i këtij projekti - t’i mundësojë Ministrisë të 
qëndrojë në këmbët e saja. 
      Ne kemi një thënie, thotë Vllasaliu:“është lehtë të fi tohet diçka, por është 
shumë vështirë të ruhet”. BE përmes këtij projekti po e ndihmon Kosovën ta bëjë 
mu këtë.

Menaxhim më i mirë i 
buxhetit në Kosovë



Që nga viti 1999 Agjencia Evropiane për 
Rindërtim ka investuar 70 milionë euro të 
ndihmës së BE-së për Kosovën në zhvillimin 
e bujqësisë. Menaxheri i Programit të AER-it 
për Bujqësi Pierre Gérard fl et për të arriturat 
më të fundit.

Cila ka qenë e arritura më e madhe e 
Agjencisë?
Këtë vit Ministria e Bujqësisë dhe Pylltarisë 
dhe Zhvillimit Rural ka përgatitur një plan për 
zhvillimin e bujqësisë dhe mjedisit rural 2007-
2013, ku BE ka ofruar asistencë teknike. Ky 
dokument refl ekton konsensusin për nevojën 
që të trajtohen problemet e ekonomisë rurale të 
Kosovës, e cila ekonomi kontribuon me 20% në 
prodhimin bruto vendor. Ky plan ofron një kornizë 
afatmesme për zhvillimin e sektorit agro-rural të 
Kosovës, duke tejkaluar bllokadat, duke tërhequr 
fi nancimin e donatorëve, dhe duke fi lluar që ta 
vë strategjinë zhvillimore të Kosovës në vijë me 
atë të BE-së. Ky plan parasheh zëvendësimin e 
importit të mallrave të rëndësishme dhe hartimin 
e strategjive për eksport. Ai po ashtu identifi kon 
tetë fusha të rëndësishme ku donatorët mund të 
vazhdojnë ta ndihmojnë Kosovën. (Shih faqen e 
internetit: www.ampkosovo.com.)

Cilat janë disa nga projektet që Agjencia 
është duke i zhvilluar? 
Agjencia po mbështetë ministrinë e Bujqësisë 
në hartimin dhe fi nalizimin e planit 2007-
2013 përmes një projekti dyvjeçar të quajtur 
masterplani për bujqësi. Ndërsa projektet tjera 
që ne po i zhvillojmë po japin kontribut të madh 
në përplotësimin e tij. Sa i përket kontrollimit 
të ushqimeve, ne po punojmë ngushtë me 
autoritetet komunale, shërbimet inspektuese 
të sanitarisë, fi tosanitarisë dhe veterinës në 
kufi j dhe gjetiu. Jemi duke zhvilluar edhe një 
program për rehabilitimin e sistemit të ujitjes, 
i cili është i përqendruar në reformimin e tre 
furnizuesve publik të ujitjes dhe në themelimin 
e asociacioneve të shfrytëzuesve të ujit. 
Mbështetja jonë për marketingun e bujqësisë 
po forcon shërbimet informuese për tregti; po 
përmirëson qasjen e prodhuesve vendor në 
treg; po inkurajon tregtinë bujqësore midis 
vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe të 
rajonit në përgjithësi me BE-në. Një projekt tjetër 

lidhur me forcimin e shërbimeve veterinere po 
ndihmon në përmirësimin e prodhimtarisë së 
bagëtisë, mbrojtjen e shëndetit të konsumatorit 
dhe përmirësimin e kushteve të tregut për 
bagëtinë dhe produktet e tyre në gjithë Kosovën. 
Mbështetja e BE-së për shërbimin këshillëdhënës 
në mjediset rurale po u mundëson asociacioneve 
të bujqve dhe bujqve tregtarë të marrin  këshilla 
teknike. Dhe në fund, ne përmes një projekti po 
ndihmojmë në reformimin e përdorimit të tokës 
bujqësore, konsolidimin e saj dhe zhvillimin e 
tregut për tokë përmes mbështetjes në hartimin 
e legjislacionit për tokën. 

Cilat janë planet e Agjencisë në të 
ardhmen?
Ka edhe shumë projekte të planifi kuara për 
muajt e ardhshëm. Ato përfshijnë mbështetjen 
dhe zhvillimin e qendrës kosovare për kultivimin 
e bagëtive, sigurimin e një sistemi modern të 
ujitjes, duke rehabilituar skemat e ujitjes në disa 
komuna të Kosovës; mbështetjen e të gjitha 
komuniteteve të Kosovës në nivel komunal që 
të përgatisin dhe implementojnë strategji lokale 
zhvillimore, mbështetjen për menaxhimin të 
qëndrueshëm të pyjeve, dhe mbështetje të 
mëtejme teknike për Ministrinë e Bujqësisë. 

Cila është perspektiva e Kosovës për 
zhvillim? 
Kosova është një vend ku zhvillimi rural është 
me rëndësi thelbësore, dhe i cili ka potenciale 
enorme. Ndihma e BE-së shihet si një kontribut 
real socio ekonomik. Miratimi i planit 2007 -
2013 do të lehtësojë transformimin progresiv të 
bujqësisë së Kosovës, në mënyrë implicite do 
ti ndihmojë popullatës së Kosovës që të jetojë 
në paqe dhe që të jetë një rajon i integruar 
plotësisht në BE.   

Agjencia Evropiane për Rindërtim 
Kosovë, korrik 2006

Intervistë

Nurten Demiri 
Zyrtare për Informim:
email:
nurten.demiri@ear.europa.eu
Agjenencia Evropiane 
për Rindërtim, 
P.O. Box 200 
Prishtinë, Kosovë
Tel. +381 38 51 31 277; 
Fax. +381 38 249 963 
http://www.ear.europa.eu
info@ear.europa.eu

Shifra:

Fillimi i 
operacioneve:
Shkurt 2000

1998-1999
122 milionë EUR  

2000
432 milionë EUR

2001
144 milionë EUR

2002
164 milionë EUR

2003
62 milionë EUR

2004
73 milionë EUR

2005
76.5 milionë EUR

Sektorët kryesorë:  

 •  Energjia
 • Qeverisja e mirë 

dhe shoqëria civile 
 • Zhvillimi i ndërmar-

rjeve
 • Bujqësia 
 • Uji dhe mjedisi 
 • Transporti
 • Strehimi 
 • Shëndetësia 


