Republika e Kosovës
Republika Kosovo – Republic of Kosovo
Kuvendi – Skupština – Assembly
Legjislatura VII
Sesioni vjeshtor
Komisioni për Ekonomi, Punësim, Tregti, Industri, Ndërmarrësi dhe Investime
Strategjike
Mbledhja nr.26/2020
Prishtinë, më 8.12.2020, në orën 11:00
Ndërtesa e Kuvendit, salla N-10
PROCESVERBAL
Në mbledhje morën pjesë: Endrit Shala, kryetar, Doruntinë Maloku - Kastrati, nënkryetare e
parë, Mimoza Kusari – Lila, Hekuran Murati, Elbert Krasniqi, Fidan Rekaliu, Ferat Shala dhe
Pal Lekaj, anëtarë.
Munguan: Zoran Mojsiloviq, nënkryetar i dytë dhe Memli Krasniqi, anëtarë.
Pjesëmarrës të tjerë: Arber Prenaj, OSBE; Blerina Muqolli, Kuvendi/media; Getoar Mjeku,
GPLVV; Qendresa Gashi, GPLDK; Zhujë Binakaj, GPAAK; dhe mediat.

Stafi mbështetës i komisionit: Armend Ademaj dhe Muhamet Morina.

Mbledhjen e kryesoi, Endrit Shala, kryetar i komisionit.
Rendi i ditës:
1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 24.11.2020 dhe
1.12.2020;
3. Raportim i z.Blerim Kuqi, ministër i Ekonomisë dhe ambientit, lidhur Rekomandimet
e dala nga “Raporti për vendin për vitin 2020, i Komisionit Evropian”;
4. Miratimi i Rekomandimeve të dala nga “Raporti për vendin për vitin 2020, i
Komisionit Evropian”;
5. Të ndryshme.
Kryetari konstatoi se janë plotësuar kushtet për fillimin e punës së komisionit dhe e hapi
mbledhjen sipas rendit të ditës.
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1. Miratimi i rendit të ditës
Kryetari, tha se jam njoftuar nga stafi i komisionit, se kabineti i ministrit ka kërkuar përsëri të
shtyhet raportimi i ministrit Kuqi, sepse është ende nën masat shëndetësore si pasojë e
infektimit me COVID19. Andaj, këtë pikë e heqim nga rendi i ditës sot. Ministria e Ekonomisë
dhe Ambientit mund të raportojë edhe me shkrim për rekomandimet e dala nga Raporti për
vendin për vitin 2020 i Komisionit Evropian. Po ashtu, kërkoj të vendosim një pikë të re, që
është: Shqyrtimi i propozimit të Qeverisë për bordin e ARKEP-it.
Doruntinë Maloku-Kastrati, theksoi se pika e propozuar për shqyrtimin e propozimit të
Qeverisë për bordin e ARKEP-it të shtyhet për mbledhjen e radhës sepse nuk kemi pasur kohë
t’i shqyrtojmë propozimet sepse kjo shkresë ka arritur sot.
Kryetari, potencoi se bazuar në kërkesat tona si deputetë për përshpejtimin e emërimit të bordit
të ARKEP-it është edhe propozimi për shqyrtim të kësaj pike. Ne si Komision vetëm e
procedojmë sepse në bazë të Ligjit për komunikimet elektronike, Kuvendi vetëm e miraton ose
nuk e miraton propozimin e Qeverisë.
Mimoza Kusari-Lila, tha se pajtohem me propozimin e deputetes Maloku dhe konsideroj se
për këtë pikë duhet të kemi një takim të veçantë, mund të dakordohemi të mbajmë mbledhjen
ditën e seancës, ditën e enjte, dhe Komisioni të deklarohet për listën e dërguar nga Qeveria për
anëtarët e bordit të ARKEP-it.
Pal Lekaj, theksoi se ne vet kemi kërkuar që sa më shpejt të vjen në rend dite në Kuvend sepse
bordit aktual i ka përfunduar mandati, pse me shty këtë pikë kur ne vet kemi kërkuar shqyrtimin
më të shpejtë. Ne kot e thërrasim edhe një takim dhe asgjë, nuk mund të ndryshojmë gjendjen si
Komision lidhur me kandidatët për bordin e ARKEP-it.
Pas diskutimeve, Komisioni vendosi që kjo pikë të shqyrtohet në mbledhjen e radhës, të enjten
para se të fillojë seanca plenare.
Rendi i ditës u miratua me propozimin që të hiqet pika 3 (tre) nga rendi i ditës.

2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 24.11.2020 dhe 1.12.2020
Procesverbali i mbledhjes së mbajtur më 24.11.2020 dhe më 1.12.2020 u miratuan pa vërejtje.
3. Miratimi i Rekomandimeve të dala nga “Raporti për vendin për vitin 2020, i Komisionit
Evropian”
Kryetari, theksoi se në mbledhjen e kaluar i dëgjuam të gjitha institucionet që kanë përgjegjësi
të përmbushin rekomandimet e dala nga Raporti i Komisioni Evropian, përveç Ministrisë së
Ekonomisë, mirëpo, unë ju propozoj që rekomandimet t’i procedojmë tutje.
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Pas propozimit të kryetarit, Komisioni unanimisht nxori këtë:
Përfundim
Ministritë dhe agjencitë deri me datën 25 dhjetor 2020, të dërgojnë me shkrim një raport për
komisionin se cili është niveli i zbatimit të rekomandimeve të Raportit për vendin, ndërsa, më së
largu më datën 1 mars 2021, të dërgojnë me shkrim letrën për përmbushjen përfundimtare të
rekomandimeve në vijim:
1. Të zbatohen masat përkatëse të mjedisit të biznesit, në veçanti thjeshtimi, bashkimi dhe
heqja e licencave dhe lejeve;
2. Të zbatohen masa aktive të tregut të punës për të mbështetur punësimin, për të rritur
pjesëmarrjen në fuqinë punëtore dhe për t’i motivuar punëtorët të përfshihen në punësim
formal;
3. Të rriten stimujt për efiçiencën e energjisë në sektorët rezidencialë dhe privatë;
4. Të rritet pjesa e burimeve ripërtëritëse në prodhimin e energjisë me efektivitet të kostove;
5. Të avancohet mbështetja e përshtatur financiare dhe jofinanciare për NVM-të për të
mbështetur rezistencën ndaj krizës, për të përmirësuar konkurrueshmerinë dhe
kapacitetin e tyre për eksporte;
6. Të miratohet legjislacioni zbatues për kërkesat teknike për produktet dhe vlerësimin e
konformitetit;
7. Të forcohet kapaciteti i zbatimit të infrastrukturës së cilësisë, veçanërisht në fushën e
vlerësimit të konformitetit dhe organeve të mbikëqyrjes së tregut;
8. Të hiqen pengesat e identifikuara ndaj së drejtës për ndërmarrësi dhe lirisë për ofrim të
shërbimeve, duke vënë në punë planin e veprimit për zbatimin e plotë të Ligjit për
shërbimet;
9. Të vazhdohet përafrimi me acquis të BE-së për shërbimet postare dhe të hapet më tej
tregu postar;
10. Të sigurohet përafrimi i mëtejshëm me acquis të BE-së për Ligjin për shoqëritë tregtare;
11. Të ndërmerren hapa konkretë për të rritur kapacitetin dhe koordinimin e institucioneve
politikbërse dhe agjencive të zbatimit të ligjit për t’i zbatuar të drejtat e pronësisë
intelektuale, industriale dhe komerciale, dhe të përafrohen më tej me acquis të BE-së;
12. Të rritet vetëdijesimi për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale;
13. Të vazhdohet të zbatohet strategjia për punësimin dhe mirëqenien sociale 2018-2022 dhe
të monitorohen rezultatet;
14. Të bëhet ndryshimi dhe plotësimi dhe të zbatohet Ligji për punën në përputhje me acquis
të BE-së, në veçanti në lidhje me mosdiskriminimin në punësim dhe pushimin prindëror;
15. Të bëhet ndryshimi dhe plotësimi dhe të miratohet Ligji për Këshillin Ekonomik Social, të
zbatohen rregullat e shëndetit dhe sigurisë në punë, dhe të merren masa për uljen e
mëtejshme të aksidenteve në vendin e punës;
16. Të bëhet ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për mbrojtjen e konsumatorit për të hequr nenet
problematike dhe për të rritur vetëdijesimin për të drejtat e konsumatorëve dhe detyrimet
e tregtarëve;
17. Të zhvillohet një politikë tregtare për të adresuar deficitin në rritje tregtar të Kosovës për
mallra dhe për të zgjeruar tregtinë e shërbimeve;
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18. Të ratifikohet dhe të zbatohet Protokolli Shtesë i CEFTA 5 për lehtësimin e tregtisë, të
ratifikohet dhe të zbatohet Protokolli Shtesë 6 për tregtinë e shërbimeve dhe të caktohet
një negociator, dhe të miratohet mandati për negocimin e Protokollit Shtesë 7 për
zgjidhjen e kontesteve. Të zbatohen angazhimet e tjera në bazë të planit shumëvjeçarë të
veprimit për zhvillimin e një zone ekonomike rajonale (ZER);
19. Të miratohet dhe të fillojë zbatimi i një strategjie për të mbështetur mjedisin e biznesit në
Kosovë dhe zhvillimin industrial;
20. Të riorganizohet Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë
(KIESA) për të përmirësuar skemat e saj të mbështetjes dhe sigurimin e shërbimeve
këshilluese për NVM-të, dhe të shtohet një njësi e kujdesit vijues për investitorët;
21. Të përmirësohet dialogu mes sektorëve publik-privat përmes Këshillit Kombëtar për
Zhvillimin Ekonomik dhe të bëhet efektiv ky organ;
22. Të finalizohet përmirësimi mjedisor i termocentralit Kosova B dhe të bëhen përgatitje për
heqjen nga puna të njësive të termocentralit Kosova A;
23. Të operacionalizohet Fondi për Efiçiencë të Energjisë dhe të fillojë zbatimi i projekteve
të efiçiences së energjisë në komuna. Të futen stimuj të efiçiences së energjisë në sektorët
rezidencialë dhe privatë;
24. Të përditësohet Strategjia e Energjisë e Kosovës me fokus kryesor në burimet
ripërtëritëse, efikasitetin e energjisë dhe dekarbonizimin. Të merren masa për të
mundësuar instalimin me kosto efektive të energjisë ripërtëritëse dhe të hapen ankandet
për energji ripërtëritëse;
25. Të miratohet një plan për rregullimin gradual të tarifave të energjisë, duke reflektuar
rritjen e pritshme të kostove, dhe duke përfshirë masat zbutëse për konsumatorët e
cenueshëm;
26. Të përmirësohet kapaciteti i Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe
Postare për të zbatuar rregulloret e tregut të telekomunikacioneve.

4. Të ndryshme
Çështje vijuese
a) Mbledhja e Plenumit Parlamentar e Komunitetit të Energjisë
Kryetari, njoftoi deputetët se nesër në ora 9:30 fillon Mbledhja e Plenumit Parlamentar e
Komunitetit të Energjisë, në formë virtuale. Po ashtu, edhe nga salla N-204 mund ta përcillni
këtë mbledhje. Ky forum është i hapur edhe për deputetët tjerë, kështu që mund të njoftoni edhe
grupet e juaja parlamentare. Posaçërisht të marrin pjesë dy deputetet e Komisionit znj.Maloku
dhe znj.Kusari-Lila si përfaqësuese të Kuvendit në këtë Plenum.
b) Planet e performancës të agjencive të pavarura
Kryetari, tha se në bazë të ligjit, agjencitë e pavarura kanë proceduar planet e performancës për
vitin e ardhshëm dhe ne së bashku më ta duhet ti shqyrtojmë dhe miratojmë. Deri më tash e
kanë proceduar ZRRE-ja; ARRU-ja, KPMM-ja dhe AKK-ja, ndërsa ARKEP-i dhe AKP-ja do ti
dërgojnë këtë javë. Propozoj që në mbledhjen e javës së ardhshme t’i ftojmë të gjitha agjencitë
dhe ti përfundojmë sepse afati sipas ligjit është ne dhjetor të miratohen këto plane.
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Ferat Shala, propozoi që për mbledhjen e ardhshme të ftohet drejtori i KPMM-së, pasi bordi
nuk ekziston, dhe ne të bashkëbisedojmë për heqjen e taksës që Qeveria dhe parlamenti e ka
hequr këtë taksë me ligjin për rimëkëmbje. Taksa përkatësisht tantiema ka ndikim direkt në
mbarëvajtjen dhe punën e KPMM-së. Tantiema ka me nxjerrë telashe procedurale,
administrative menaxheriale dhe është një portë e hapur për keqmenaxhim dhe bastardim të
sektorit minerar. Për pasojë shkallën e rrezikut për orvatjen për me mbuluar këtë gjashtëmujor
për eksploatim pa kritere pa standard, do ta rrisë shkallën e rrezikut në punë dhe fatkeqësisht në
të njëjtën kohë nuk ka kryeinspektor. Qeveria tash gjashtë muaj e ka vonuar zgjedhjen e
anëtarëve të bordit të KPMM-së dhe kemi vakum në KPMM prej majit. Po ashtu, ka kaluar
edhe afati ligjor i konkursit që Qeveria e ka shpallur, dhe ka filluar intervistimi pasi ka
përfunduar çdo procedurë ligjore.
Kryetari, potencoi se ne u dakorduam që javën e ardhshme ti kemi agjencitë e pavarura për të
shqyrtuar planet e performancës për vitin 2021 dhe njëkohësisht po atë ditë t’i diskutojmë edhe
këto shqetësime.
Mimoza Kusari-Lila, potencoi se këto çështje i kemi ngritur në seancë si grup parlamentar për
dy amendamente të deputetit Gazmend Abrashi, për arsye se që të dyja kanë sjellë përfitime të
drejtpërdrejta për individë dhe adresa të caktuara duke sjellë edhe çrregullime në sektor.
Problemet që u përmenden në sektorin minerar nuk do t’i gjejmë përgjigjet nga drejtori i
KPMM-së sepse ai nuk është përgjegjës për problemin, por përgjegjëse është Qeveria, në këtë
rast për konkursin me afat joligjor, për ndikimin financiar të amendamenteve që do ta kenë në
buxhet, për efektet mjedisore dhe problemet dhe humbjet minerare duhet të ftohen kryeministri
i Kosovës Avdullah Hoti, ministri i Ekonomisë dhe Ambientit Blerim Kuqi, dhe ministrja e
Financave, Hykmete Bajrami.
Pal Lekaj, theksoi se sa i përket kësaj problematike, e kuptoj se mund të kenë mendime
ndryshe, vërejtje edhe unë si deputet amendamentin e deputetit Abrashi nuk e kam votuar, por
ne jemi në demokraci dhe shumica në parlament i kanë thënë po Ligjit për rimëkëmbje
ekonomike dhe po i kanë thënë këtij amendamenti.
Hekuran Murati, theksi se pajtohem të thërrasim edhe KPMM-në edhe ZRRE-në sepse janë
dy amendamente që kanë të bëjnë me këto dyja, njëra me heqjen e rentës minerare si obligim
për kompanitë që shfrytëzojnë resurset e Kosovës dhe tjetra ka të bëjë me marrjen përsipër të
mbulimit të pjesës së shpenzimit për energjinë e ripërtërishme dhe kjo agjenci do t’na tregojë
se sa do të jetë edhe ndikimi buxhetor.
Pas debatit Komisioni vendosi që në mbledhjen e ardhshme në pikën për planet e performancës
për vitin 2021, të diskutohet edhe për çështjet e ngritura të ndërlidhura me këtë agjenci.

Mbledhja përfundoi në orën 12:00.
E përgatiti: Stafi mbështetës i komisionit.

Kryetar i komisionit,
---------------------Endrit SHALA
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