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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Kosova përballet me sfida të ndryshme që e pengojnë atë të përfaqësohet
dhe të merr pjesë plotësisht në shumë organizata dhe nisma rajonale. Shumë
nga këto sfida janë politike, disa të tjera janë praktike dhe teknike. Megjithatë,

ekzistojnë disa mënyra që i mundësojnë Kosovës të navigoj përtej këtyre sfidave.
Kjo bëhet duke e forcuar vullnetin politik, duke ngritur angazhimin qeveritar
dhe kapacitetet institucionale. Kosovës përveç që i mungon një strukturë
e koordinimit ndërinstitucional, ajo ende nuk ka të krijuar një mekanizëm të
brendshëm që monitoron zbatimin e agjendave të bashkëpunimit rajonal të
Ballkanit Perëndimor Gjashtë (BP6).

Bashkëpunimi rajonal i BP6 është i bazuar mbi qëllimin e arritjes së bashkëpunimit
dhe konvergjencën midis gjashtë vendeve, Shqipërisë, Serbisë, Kosovës, Malit të

Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Bosnje e Hercegovinës me Bashkimin Evropian (BE).

Përkatësisht “Marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe bashkëpunimi rajonal” janë
parakusht që këto vende të vazhdojnë rrugën e tyre drejt integrimit evropian.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 dhe fillimi i Procesit të Berlinit

në vitin 2014, shënojnë periudha me arritje të rëndësishme për bashkëpunimin

rajonal në BP. Nga atëherë, janë krijuar shumë organizata dhe nisma të reja
rajonale, të cilat kanë për synim përforcimin e bashkëpunimit midis vendeve
të Ballkanit Perëndimor. Disa nisma të tjera përfshijnë edhe zonën më të gjerë

gjeografike të Evropës Juglindore. Bashkimi Evropian vazhdimisht i shtyn të

gjitha vendet e BP6 që të marrin pjesë, përfaqësohen dhe të avancojnë në këto
nisma.

Për më tepër, agjendat e bashkëpunimit rajonal janë duke u zgjeruar gjithnjë e

më shumë. Në fillim të viteve 2000, bashkëpunimi rajonal u paraqit si një “strategji
paqeje”, tash ai është zgjeruar në më shumë se 40 nisma që synojnë të arrijnë
bashkëpunimin në dimensionet ekonomike, shoqërore, mjedisore dhe politike.

Iniciativa Rajonale për Migracionin, Azilin dhe Refugjatët (MARRI), Marrëveshja

e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA), Këshilli i Bashkëpunimit
Rajonal (RCC), Organizata Rajonale e Bashkëpunimit Rinor (RYCO), Fondi
i Ballkanit Perëndimor (WBF), Sekretariati i Komunitetit të Energjisë (ESC),

Traktati i Komunitetit të Transportit (TCT), si dhe Procesi i Berlinit janë disa nga

organizatat dhe nismat më të spikatura, të cilat u krijuan për të funksionalizuar
bashkëpunimin midis fqinjëve në Ballkanin Perëndimor.

Në vitet e fundit, disa nga këto nisma kanë arritur të mundësojnë bashkëpunimin
midis BP6 në fusha të caktuara. Megjithatë, për shkak të shumë sfidave që ato
hasin, agjendat e shumë prej nismave rajonale mbeten kryesisht të pazbatuara.

Përveç tensioneve politike midis shteteve dhe mungesës së bashkëpunimit
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bilateral, një sfidë teknike që pengon arritjen e një bashkëpunimi më të ngushtë
midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, paraqet edhe kapaciteti i dobët

institucional në nivel vendi. Kapacitetet e larta institucionale dhe koordinimi i

strukturuar ndërinstitucional janë disa nga elementet e domosdoshme brenda
secilës prej gjashtë qeverive të BP, që mund të sjellin ndryshime thelbësore
në bashkëpunimin rajonal. Kjo sepse, ngjashëm si struktura e perbërjës së

institucioneve të Bashkimit Evropian, struktura e bashkëpunimit rajonal midis

gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor, edhe pse më e vogël në përbërje
është poashtu komplekse. Forumi i bashkëpunimit rajonal i BP6 është i përbërë

prej një sërë agjendash, që përfshijnë disa tematika sektoriale, e që shpesh
janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, si: rinia, energjia, transporti, siguria,
arsimi, migrimi etj. Për të menaxhuar këto agjenda, nevojitet angazhimi i disa

strukturave qeverisëse, duke përfshirë një sërë akterësh në nivel kombëtar,
rajonal dhe ndërkombëtar.

Pjesëmarrja në mekanizmat rajonal, në veçanti për Kosovën, ofron një vlerë
të shtuar. Bashkëpunimi rajonal në vetëvete nuk është zëvendësim për

zgjidhjen e shumë çështjeve të komplikuara bilaterale me Serbinë dhe Bosnjën

e Hercegovinën. Megjithatë, kjo pjesëmarrje i jep Kosovës mundësinë që të
përfaqësohet në mënyrë të barabartë me vendet e tjera të BP6, duke i ofruar
kështu një forum për të konsoliduar shtetësinë e saj në rajon. Përveç kësaj,
shumë nisma të bashkëpunimit rajonal ofrojnë mundësi zhvillimi në sektorë të
ndryshëm.

Kosova qëndron mbrapa në zbatimin e shumë prej angazhimeve që ka marrë
përsipër prej mekanizmave rajonal. Sot, Prishtina është i vetmi kryeqytet nga

vendet e BP6 i cili nuk ka një seli të një organizate apo nisme rajonale. Për më

tepër, në mesin e vendeve të BP6, Kosova është anëtare e një numri të limituar

të organizatave rajonale. Në ato organizata që ka arritur të bëhet anëtare, ka
nivelin më të ulët të përfaqësimit të stafit të saj nacional të punësuar aty.

Qartazi, qeveritë e njëpasnjëshme të Kosovës nuk kanë pasur vullnetin e
mjaftueshëm politik për të vendosur bashkëpunimin rajonal si një pikë të

rëndësishme në agjendat politike. Infrastruktura institucionale është krijuar,

dhe përfshin një numër të institucioneve, departamenteve dhe zyrave që
ndërlidhen me njëra tjetrën horizontalisht dhe vertikalisht. Megjithatë, sa i

përket metodës së punës, korniza e kësaj infrastrukture është e karakterizuar
nga mungesa e koherencës, gjithëpërfshirjes dhe llogaridhënies. Infrastruktura

e brendshme institucionale përbëhet nga Zyra e Kryeministrit (ZKM), Ministria e
Punëve të Jashtme (MPJ) dhe një numër i ministrive të linjës, të cilat udhëheqin
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dhe përfaqësojnë Kosovën në nismat rajonale. Sherpa, nën përgjegjësinë e

Kryeministrit, Departamenti për Çështjet Rajonale (DÇR) brenda Ministrisë së

Punëve të Jashtme (MPJ), dhe Pikat e Kontaktit (KP) të caktuara në ministritë e
linjës, janë autoritetet kryesore përgjegjëse për bashkëpunimin rajonal.

Kjo përbërje institucionale ka nevojë për një rishqyrtim sistematik. Për t’i
trajtuar me efikasitet të gjitha çështjet që lidhen me përfaqësimin e Kosovës
në bashkëpunimin rajonal, mbetet e domosdoshme që të bëhet identifikimi
i një metode të qartë të punës, së bashku me një strukturë të konsoliduar të

koordinimit ndërinstitutcional, si dhe të krijohet një mekanizëm raportimi dhe

monitorimi me qëllim të rritjes së llogaridhënjes dhe sigurimin e memories
institucionale.

REKOMADIMET
Në mënyrë që Kosova të jetë akter i barabartë në organizatat dhe nismat

rajonale, të përmirësoj rolin e vet, si dhe të përfitoj nga to, është qenësore që
para së gjithash, qeveria e tanishme të ketë një vullnet dhe angazhim të fortë

politik. Përbërja komplekse e bashkëpunimit rajonal kërkon një kornizë të qartë

e të aftë institucionale në mënyrë që të prioritizoj, koordinoj dhe zbatoj agjendat
e shumta të bashkëpunimit rajonal. Për këtë arsye nuk mjaftojnë strukturat e

tanishme institucionale. Ngritja e kapaciteteve institucionale është një proces

i cili kërkon kohë, dhe si pasojë, rezultatet e tij nuk janë të arritshme shpejt e as
të dukshme menjëherë. Prandaj, Qeveria e Kosovës duhet ta fillojë këtë proces

tani, në mënyrë që mos të vonojë edhe më tej pjesëmarrjen e barabartë të

Kosovës në forumin e bashkëpunimit rajonal. Veçanërisht në kohën kur agjendat
e këtij bashkëpunimi po zgjerohen vazhdimisht.

Për të arritur këtë, Qeveria e Republikës së Kosovës duhet:
Të përpiloj një analizë gjithëpërfshirëse, ku identifikohen dhe

përcaktohen qartë prioritet dhe objektivat kryesore që Kosova synon
t’i arrijë në agjendat rajonale. Është e rëndësishme që identifikimi dhe

përcaktimi i këtyre prioriteteve të bëhet karshi interesave strategjike.
Të caktoj kapacitete njerëzore shtesë, për të mbështetur funksionimin
e Sherpa-s në kryerjen e aktiviteteve të tij të përditshme, në kuadër

të bashkëpunimit rajonal. Për më tepër, funksionimi i rolit të Sherpa-s

duhet të mbështetet nga Departamenti për Çështjet Rajonale (DÇR),

Kosova në Nismat Rajonale: Korniza dhe Koordinimi Institucional

brenda Ministrisë së Punëve të Jashtme (MPJ). DÇR duhet të shërbejë

si një organ informues dhe këshillues për ZKM-në, dhe veçanërisht
për Sherpa-n, për të gjitha çështjet e bashkëpunimit rajonal.

Të prezentoj një Udhëzim Administrativ, me qëllim të përcaktimit të

një kornize të qartë institucionale për bashkëpunimin rajonal. Korniza
duhet të definoj qartazi ndarjen e roleve dhe përgjegjësive, të krijojë

një strukturë koordinuese ndërinstitucionale dhe të identifikoj, si dhe
të zbërthej, hapat konkretë që do të duhej të ndërmerren nga secili

institucion / akter për përfundimin e cikleve të ndryshme të politikave
të bashkëpunimit rajonal.

Në të njejtën linjë me përcaktimin e kornizës institucionale, të

zhvilloj një mekanizëm për “raportim dhe përcjellje”, me qëllim që
të monitorohen zhvillimet, si dhe puna e institucioneve vendore.

Të fokusohet përkatësisht tek puna e ministrive të linjës, e pikave
të kontaktit por edhe tek akterët tjerë relevant, për zbatimin dhe

koordinimin e agjendave si dhe angazhimin e tyre të përgjithshëm
me organizatat dhe nismat rajonale. Ky mekanizëm do të rregullonte
raportimin në kohë të duhur dhe do të siguronte një rrjedhë të rregullt

komunikimi midis ministrive të linjës, MPJ / DÇR dhe ZKM / Sherpa.

Gjithashtu, ky mekanizëm do të ndihmonte në ruajten e memories

institucionale dhe rrjedhimisht, në arritjen e koherencës, si dhe rritjen e
llogaridhënies së administratës publike për çështjet e bashkëpunimit
rajonal.

Të targetoj dhe themeloj një grup koordinues ndërqeveritar. Grupi të
koordinohet nga MPJ-ja dhe të udhëhiqet nga Sherpa. Grupi koordinues
duhet të mbledhë rregullisht akterët kryesorë të bashkëpunimit
rajonal, me qëllim të përcaktimit të objektivave, identifikimit të

strategjive dhe pozicioneve politike që do të duhet të marrë secili
akter vendor që është i përfshirë në çështjet e bashkëpunimit rajonal.

Në mënyrë që ky grup të jetë sa më frytëdhënës, duhet siguruar që

krijimi i tij të zyrtarizohet me një mandat ligjor, që të funksionoj përtej
një marrëveshje të thjeshtë vullnetare.

Të themeloj “grupet e punës”/ apo të ashtuquajturit “grupet e
angazhimit” për komponentët tematik sektorial kryesorë që mbulohen

nga nismat e bashkëpunimit rajonal. “Grupet Punuese Tematike”
do të duhej të ftoheshin të marrin pjesë rregullisht në përgatitjen,
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hartimin, zbatimin dhe monitorimin e programeve dhe nismave të
bashkëpunimit rajonal. Grupet tematike do të duhej të përfshijnë
Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të), Think Tank-et, Grupet e

Interesit të Biznesit dhe Tregtisë, Odat Ekonomike dhe ato të Tregtisë,
si dhe akterët e tjerë jo-shtetërorë të specializuar në transport,
energji, siguri, tregti, arsim dhe digjitalizim, dhe jo vetëm.

Të targetoj dhe themeloj një grup të ekspertëve të bashkëpunimit

rajonal. Të ftohen Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) që

të marrin pjesë në përcaktimin dhe përpilimin e objektivave dhe
strategjive nacionale, si dhe të mbështesin institucionet qeveritare
në implementimin e agjendave të bashkëpunimit rajonal.

Të investoj në ngritjen e kapaciteteve të zyrtarëve qeveritarë,

veçanërisht të pikave të kontaktit brenda ministrive të linjës, në
mënyrë që ata të jenë sa më efektiv dhe efikas kur angazhohen me
organizatat dhe nismat e bashkëpunimit rajonal. Të kontribuohet
në rritjen e ekspertizës, varësisht nga komponentët e tematikave

të bashkëpunimit rajonal që ata trajtojnë. Po ashtu, zyrtarët duhet
të aftësohen në çështjet diplomatike dhe negociuese. Kjo më së
miri bëhet duke i regjistruar ata në trajnime të nivelit të lartë (p.sh
përmes Akademisë Diplomatike të Republikës së Kosovës), me qëllim
që Kosova të përfaqësohet denjësisht në organizatat / iniciativat,
takimet, apo konferencat e tjera rajonale.
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HYRJE
Sfidat që pengojnë pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e plotë të Kosovës në

mekanizmat e bashkëpunimit rajonal, janë nga ato politike dhe teknike.
Politikisht, pjesëmarrja e Kosovës në nismat rajonale pengohet nga shtetet
të cilat nuk e njohin atë, përkatësisht Serbia dhe Bosnja e Hercegovina.

Procesi i ngadalshëm i dialogut me Serbinë mëtutje kontribuon në sfidat e

lartëpermendura. Mungesa e një vullneti të fortë politik, objektivat e paqarta
politike e strategjike, institucionet relativisht të reja dhe çasja e dobët në

diplomacinë multilaterale janë elemente të tjera që vështirësojnë paraqitjen
dhe përfaqësimin e Kosovës si një akter i barabartë me vendet e tjera të BP6,
në shumë organizata dhe nisma rajonale.

Megjithatë, Kosova ka arritur të bëhet anëtare e shumë organizatave

rajonale dhe është zotuar të zbatojë një mori programesh të tyre. Që Kosova
të angazhohet dhe përfaqësohet në mënyrë më efektive në mekanizmat e
bashkëpunimit rajonal dhe të shfrytëzojë përfitimet që ato ofrojnë nevojitet

rritja e kapaciteteve institucionale, duke përfshirë edhe krijmin e një strukture
të koordinimit ndërinstitucional. 1 Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (RCC), Zyra
Rajonale e Bashkëpunimit Rinor (RYCO), Fondi i Ballkanit Perëndimor (WBF),

Traktati i Komunitetit të Transportit (TCT), Iniciativa Rajonale për Migrim, Azil
dhe Refugjatë (MARRI), Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore
(CEFTA), Sekretariati i Komunitetit të Energjisë (EnC) janë organizatat kryesore
në të cilat Kosova është pjesëmarrëse.

Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (RCC) u krijua në vitin 2008. Qëllimi i krijimit të
RCC-së ishte rritja e bashkëpunimit rajonal në fushat e ekonomisë dhe zhvillimit

shoqëror, energjisë dhe infrastrukturës, zhvillimit të kapitalit njerëzor, drejtësisë,

punëve të brendshme dhe bashkëpunimit parlamentar si një dimension

gjithëpërfshirës.2 Fillimisht, RCC ishte pasardhëse e të ashtuquajturit “Pakti i
Stabilitetit”, dhe më pas u bë një organ operacional i Procesit të Bashkëpunimit

të Evropës Juglindore (SEECP). Në 2017, RCC gjithashtu koordinoi Planin

Shumëvjeçar të Veprimit për Zonën Ekonomike Rajonale (MAP REA). Kjo nismë
u miratua nga gjashtë Kryeministrat e Ballkanit Perëndimor, më 12 korrik 2017,

në Samitin e Triestes, si pjesë e Procesit të Berlinit. Që nga Samiti i Procesit të

Berlinit i mbajtur në 2020 në Sofje, RCC ka qenë një nga organizatat kryesore që
1

Raporti i Grupit për Ballkan, Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor. Zona Ekonomike Rajonale, “MiniShengeni” dhe Tregu i Përbashkët Rajonal, Janar 2021, fq.6, në /02/Regional-Cooperation-in-the-Western-Balkans_
Regional-Economic-Area-the-mini_schengen-and-the-Common-Regional-Market-WEB-2.pdf
2
Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://www.rcc.int/.
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koordinon dhe mbështet Tregun e Përbashkët Rajonal (CRM).3
Procesi i Berlinit shënon një hap tjetër të rëndësishëm për bashkëpunimin
rajonal të BP6. Përtej rolit të tij për të bashkuar mekanizmat ekzistues nën

një ombrellë, Procesi i Berlinit zgjeroi agjendën e bashkëpunimit rajonal duke
gjeneruar nisma të reja, që synojnë në plan të parë bashkëpunimin në fushat e

transportit, energjisë, rinisë dhe ekonomisë.4 Nismat më të spikatura të krijuara
nën Procesin e Berlinit janë Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor (RYCO),
Fondi i Ballkanit Perëndimor (WBF) dhe nënshkrimi i Traktatit të Komunitetit të

Transportit (TCT).5 Brenda agjendës së Procesit të Berlinit, si palë zbatuese dhe
koordinuese, u përfshinë nisma të tjera po aq të rëndësishme, të dala para

Procesit të Berlinit: Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA)
në 2006; si dhe Sekretariati i Komunitetit të Energjisë (ECS) në 2006.6

Një pjesë e gjerë e përgjegjësisë për zbatimin e programeve dhe agjendave të

këtyre nismave mbetet në nivelin vendi. Struktura institucionale e Kosovës për

bashkëpunim rajonal u krijua para pavarësisë së Kosovës, dhe pse dukshëm

u konsolidua kur u bë plotësisht funksionale Ministria e Punëve të Jashtme
(MPJ). Megjithatë, kjo infrastrukturë tutje u përforcua në vitin 2020, kur Kosova
e përafroi strukturën institucionale për bashkëpunimin rajonal, në ngjashmëri

me qeveritë e tjera të BP6. Kjo u bë kur zyra për Këshillin e Bashkëpunimit

Rajonal (RCC) u transferua nga Zyra e Kryeministrit (ZKM) në Ministrinë e
Punëve të Jashtme (MPJ), në Departamentin për Çështjet Rajonale (DÇR).

Arsyeja për këtë transferim qëndron në vendimin e Qeverisë së Kosovës që të

trajtoj Bashkëpunimin Rajonal si një politikë brenda fushëveprimit të Punëve të
Jashtme.

Edhe pse është identifikuar infrastruktura institucionale, metoda e saj e punës
kërkon një rishqyrtim sistematik. Kjo metodë karakterizohet nga rregulla dhe

procedura të paqarta, si dhe një nivel i ulët koordinimi midis institucioneve
kryesore qeveritare. Kjo padyshim që është pasojë e sfidave të shumta, duke

filluar nga mungesa e vullnetit politik. Qeveritë e njëpasnjëshme të Kosovës
nuk e kanë prioritizuar në mënyrë efikase bashkëpunimin rajonal. Ato nuk kanë

arritur të identifikojnë prioritetet kryesore dhe as interesat strategjike të Kosovës

në mekanizmat e bashkëpunimit rajonal. Deri më sot, qeveria nuk ka përpiluar

një strategji dhe nuk ka propozuar një plan veprimi, i cili paraqet hapat konkret
3

Raporti i Grupit për Ballkan, Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor. Zona Ekonomike Rajonale, “MiniShengeni” dhe Tregu i Përbashkët Rajonal, Janar 2021, fq. 27-32. pp. 27-32.
4
Për më shumë, shih Raportin e Grupit për Ballkan, Procesi i Berlinit për Ballkanin Perëndimor: Përfitimet dhe Sfidat
për Kosovën, Janar 2018.
5
Shih Grafin: Struktura institucionale e Kosovës dhe Struktura Qeverisëse e saj për Bashkëpunim Rajonal.
6
Kjo listë nuk përfshin të gjitha organizatat dhe nismat ekzistuese të bashkepunimit rajonal.
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që duhet t’i ndërrmerr Kosova, në mënyrë që të rrisë përfaqësimin e saj në

organizatat dhe nismat rajonale. Kur është fjala për proceset e vendimmarjes

në këto mekanizma, mungesa e një kahje të qartë politike ka rezultuar në një
sjellje kryesisht ‹ad-hoc› të qeverisë. Në këtë mënyrë, kur institucionet vendore

angazhohen me organizatën ose nismën e tyre rajonale të caktuar, ato
shpesh nuk kanë udhëzime të qarta politike, strategjike apo edhe diplomatike.

Sukseset e pakta të përfaqësimit të Kosovës në bashkëpunimin rajonal kanë
qenë më shumë rezultat i përpjekjeve individuale të disa zyrtarëve të caktuar,
sesa e një politike të miratuar strategjikisht nga qeveria. Për më tepër, në të

kaluarën Kosova ka hasur në një mungesë konsensusi kombëtar në mes të
gjithë akterëve politikë dhe jopolitikë mbi përparësitë dhe parimet kryesore të

kornizës së bashkëpunimit rajonal. Kosova gjithmonë ka qenë viktimë e realitetit
politik tejet të polarizuar. Kjo ka ulur legjitimitetin e brendshëm, situatë e cila

ka bllokuar agjendat vendore dhe kapacitetin për të arritur një përfaqësim të
plotë rajonal.

Së dyti, në kuadër të bashkëpunimit rajonal, Kosova ka mungesë të një
momorie institucionale të proceseve nëpër të cilat ka kaluar. Kjo pjesërisht
është pasojë e një sistemi politik që karakterizohet nga ndryshimet e shpeshta
të qeverisë, ndryshime këto të cilat janë reflektuar në paqëndrueshmërinë
e përgjithshme institucionale. Por mungesa e një ‘historie’ të shkruar bëhet

edhe më problematike me ndryshimin e shpeshtë të zyrtarëve përgjegjës dhe
kur informacioni nuk u transmetohet siç duhet pasardhësve të tyre. Një sfidë

tjetër me të cilën po ballafaqohet Kosova në rrugën e saj drejt bashkëpunimit
rajonal është edhe mungesa e kapaciteteve adekuate njerëzore në ministritë

e linjës, veçanërisht në nivelin teknik. Shumë zyrtarë të përfshirë kanë mungesë
të përvojës dhe njohurive të mjaftueshme mbi këto nisma rajonale. Atyre u
mungon trajnimi i duhur për të bashkëvepruar në takimet rajonale, shpeshherë
edhe aftësitë ndërpersonale, kërkesat gjuhësore dhe ekspertiza për çështjet
specifike tematike.

Së fundmi, është e domosdoshme të theksohet se agjendat e bashkëpunimit
rajonal po zgjerohen gjithnjë e më shumë. Po kështu është rritur edhe nevoja

për koordinim më të mirë në nivel kombëtar. Përgjatë dekadave të fundit,

bashkëpunimi rajonal i BP6 është zgjeruar në gjithesej 40 organizata dhe
nisma. Fillimisht u shfaq si një “strategji paqeje” (Pakti i Stabilitetit) që synonte

forcimin e sigurisë në rajon.7 Tani, agjendat e bashkëpunimit rajonal të BP6 janë
zgjeruar në një grusht nismash, të cilat synojnë të mbështesin dimensionet
7

Kjo u arrit nëpërmjet formatit të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP), duke përfshirë një grup
vendesh përtej kufijve gjeografikë të Ballkanit Perëndimor.

11
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ekonomike, shoqërore, mjedisore dhe politike.8 Një agjendë më komplekse
e bashkëpunimit rajonal kërkon që Qeveria e Kosovës të rrisë përpjekjet për
koordinim të menjëhershëm, gjithëpërfshirës dhe përmbajtësor.

Kështu, ky raport politikash synon të pasqyrojë kornizën institucionale të
Kosovës për bashkëpunimin rajonal multilateral të BP6 dhe më gjerë, përfshirë
këtu edhe zonën gjeografike të Evropës Juglindore. Ky raport, fokusohet në rolet

institucionale të Kosovës, përgjegjësitë dhe metodën e punës, si dhe strukturën

ndërinstitucionale për koordinimin, monitorimin dhe zbatimin e agjendave
të bashkëpunimit rajonal. Më tutje, raporti përshkruan boshllëqet dhe sfidat

kryesore institucionale që kanë penguar dhe vonuar pjesëmarrjen e plotë të
Kosovës në bashkëpunimin rajonal.

Korniza Institucionale e Kosovës për Bashkëpunim Rajonal:
Cilat janë rolet e institucioneve?
Infrastruktura e bashkëpunimit rajonal në nivel kombëtar organizohet si në

vijim: Zyra e Kryeministrit (ZKM) dhe Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ) janë
institucionet kryesore. Puna e administratës publike organizohet sipas çështjeve
sektoriale-tematike të agjendave të bashkëpunimit rajonal. Ministritë e linjës
janë përgjegjëse për ndërlidhjen, koordinimin, monitorimin dhe pjesëmarrjen

në hartimin, negocimin dhe zbatimin e programeve dhe projekteve të
bashkëpunimit rajonal të organizatave dhe/ose nismave të caktuara rajonale.

Ministritë kryesore që merren me agjendat dhe nismat e Procesit të Berlinit janë:
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT), Ministria e Ekonomisë

(ME), Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI),
Ministria e Punëve të Brendshme (MPB), Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
(MKRS).

8

9

Për listën e plotë të anëtarësimit të Kosovës në organizatat rajonale, shihni Raportin e Grupit për Ballkan,
Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor. Zona Ekonomike Rajonale, “Mini-Shengeni” dhe Tregu i Përbashkët
Rajonal, Janar 2021fq. 35-38, at https://balkansgroup.org/wp-content/uploads/2021/02/Regional-Cooperation-in-theWestern-Balkans_Regional-Economic-Area-the-mini_schengen-and-the-Common-Regional-Market-WEB-2.pdf
9
Kjo nuk është një listë tërësore e të gjitha ministrive të linjës, agjencive dhe/ose organeve të tjera vendore që janë
të përfshira ne agjendat e bashkëpunimit rajonal.

Kosova në Nismat Rajonale: Korniza dhe Koordinimi Institucional

INFRASTRUKTURA INSTITUCIONALE E KOSOVËS DHE STRUKTURA E SAJ
QEVERISËSE PËR BASHKËPUNIMIN RAJONAL
PROCESI I BERLINIT
Agjenda e Konektivitetit

WBF

MARRI

TcT
RYCO

ZKM/

SHERPA

MPJ/DÇR
MMPHI

ME

MINT

EnC

MPB

MKRS

CEFTA
RCC

SEECP

ZKM		

Zyra e Kryeministrit / Sherpa

MPJ		

Ministria e Punëve të Jashtme

DÇR		

Departmenti i Çështjeve Rajonale

Ministritë e Linjës
MPJ		

Ministria e Punëve të Jashtme

MINT

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë

ME		

Ministria e Ekonomisë

MMPHI

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës

MPB		

Ministria e Punëve të Brendshme

MKRS		

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
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Pas

krijimit

të

nismës

“Pakti i Stabilitetit”, Zyra e
Kryeministrit

krijoi

Zyrën

e Paktit të Stabilitetit për

koordinimin e zbatimit të
dispozitave
të

kësaj

të

ndryshme

organizate.

Në

vitin 2008, zyra e Paktit të

Stabilitetit u transformua në

RCC

Këshilli për Bashkëpunim Rajonal

SEECP Procesi i Bashkëpunimit të Evropës Juglindore
RYCO

Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor

WBF

Fondi për Ballkanin Perëndimor

TCT

Traktati i Komunitetit të Transportit

MARRI Iniciativa Rajonale për Migracion, Azil dhe Refugjatë
CEFTA Marrëvshja për Tregti të lirë të Evropës Qendrore
EnC

Sekretariati i komunitetit të Energjisë

zyrën për Këshillin për Bashkëpunim Rajonal (RCC). 10 Nga viti 2008 deri në vitin

2020, zyra vazhdoi të funksionojë në ZKM, për të koordinuar dispozitat e Këshillit
të Bashkëpunimit Rajonal (RCC). Koordinatori Kombëtar për RCC-në ishte një

i emëruar politik - shpesh një këshilltar politik që raportonte drejtpërdrejtë tek

Kryeministri. Koordinatori i RCC-së në Zyrën e Kryeministrit ishte i ngarkuar me
koordinimin e agjendës dhe programeve të RCC-së. Zyra e RCC-së përbëhej

nga një staf prej katër (4) personave, Koordinatori i RCC-së dhe tre (3) zyrtarë.
Në vitin 2019, Zyra e RCC-së, u transferua në MFA, në kuadër të Departamentit

për Çështjet Rajonale (DÇR).11 Ky transfer pasqyroi politikën e qeverisë për

të trajtuar Bashkëpunimin Rajonal brenda fushës së politikës dhe punëve të
jashtme. Në mënyrë të ngjashme, MPJ-të e çdo vendi të BP6 kanë një drejtori
për çështjet rajonale që merret me çështjet rajonale dhe koordinimin me RCCnë. Nga ky këndvështrim, Kosova tani përmbush standardin rajonal.

Megjithatë, duhet theksuar se periudha pas transferimit të Zyrës së RCC-së
në MFA shënohet me disa vërejtje. Niveli i ulët i angazhimit për ndërtimin e

kapaciteteve institucionale / afatgjata për çështjet e bashkëpunimit rajonal,
vazhdoi si në ZKM ashtu edhe në MPJ. Pas këtij transferimi, Sherpa vazhdoi

funksionimin në ZKM, nën një ngarkesë të madhe të agjendave lidhur me
Procesin e Berlinit, pa ndonjë staf mbështetës. Po kështu, DÇR në MPJ vazhdon

të mos ketë kapacitete të kënaqshme për të mbuluar bashkëpunimin bilateral,
si dhe atë multilateral me vendet e SEECP.

10

Vendimi i Qeverisë 228/08 i datës 19.11.2008 transformoi Zyrën e Paktit të Stabilitetit në Zyrën për Këshillin e
Bashkëpunimit Rajonal (RCC). Përgjegjës për zbatimin e këtij vendimi është koordinatori kombëtar i Zyrës për
Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal.
11
Vendimi i Qeverisë 03/09 i datës 01.07.2020 transferoi Zyrën për Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal nga Zyra e
Kryeministrit në Ministri të Punëve të Jashtme dhe Diaspores.
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Çka është SHERPA?
Sherpa ka drejtuar strukturën institucionale për agjendat e Procesit të Berlinit,
që nga fillimi i këtij procesi në vitin 2014.

Ngjashëm me këtë shembull, roli i Sherpa-s

në kontekstin e bashkëpunimit rajonal është
të ofrojë udhëzime politike dhe strategjike për
agjendën e konektivitetit në kuadër të Procesit të

Berlinit. Sherpa është një përfaqësues i kreut të

qeverisë së Kosovës, domethënë i Kryeministrit.
Ai/Ajo shërben si Këshilltar/e i/e Posaçëm/me

i/e Kryeministrit për Integrimin në BE-së dhe

Në kontekstin figurativ,
Sherpa është një

figurë përgjegjëse
për udhëheqjen e

alpinistëve në majat e
Himalajeve

Koordinator/e Kombëtar/e i/e Procesit të Berlinit.

Ndërmjet viteve 2014 dhe 2021, Kosova ndryshoi pesë qeveri; çka do të thotë se
në rolin e Sherpa-s kanë shërbyer pesë individë të ndryshëm.12

Në tërësi, roli i Sherpa-s mbetet thelbësor pasi bartë përgjegjësitë për

agjendat e bashkëpunimit rajonal. Këto përgjegjësi janë koordinimi në nivel
kombëtar, identifikimi i sfidave të bashkëpunimit rajonal, përfaqësimi në

nismat e bashkëpunimit rajonal brenda vendeve të EJL, dhënia e udhëzimeve
strategjike dhe mbikëqyrja e përparimit të përpjekjeve të rëna dakord në
Takimet e Nivelit të Lartë të Procesit të Berlinit.13

Sherpa, i cili është emëruar së fundmi (2021) shërben gjithashtu si këshilltar
kryesor i Kryeministrit për Tregun e Përbashkët Rajonal (CRM). 14 Sherpa është i
ngarkuar me koordinimin e strukturave drejtuese të CRM- së, si dhe dhënien e

udhëzimeve strategjike për procesin.15 Strukturat kryesore drejtuese rajonale të
CRM-së janë Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) dhe Marrëveshja e Tregtisë

së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA). Në nivel kombëtar, strukturat drejtuese të
CRM-së përfshijnë ministri të linjës, të cilat mbulojnë shtyllat e CRM-së. Shtyllat
12

Lista e zyrtarëve që kanë shërbyer në rolin e Sherpa-s në Qeverinë e Kosovës përgjatë viteve: Sokol Havolli,
nën përgjegjësinë e Kryeministrit Isa Mustafa (2015-2017); Gazmend Abrashi nën përgjegjësinë e Kryeministrit
Isa Mustafa (2017-2019); Driton Tali, nën përgjegjësinë e kryeministrit Albin Kurti (2020); Gazmend Qorraj, nën
përgjegjësinë e Kryeministrit Avdullah Hoti (2020); Jeton Zulfaj, nën përgjegjësinë e kryeministrit Albin Kurti (2021në vazhdim).
13
Për më shumë detaje rreth rolit dhe detyrave të Sherpa-s, shih https://kryeministri-ks.net/en/the-prime-minister-office/
offices/office-of-the-regional-cooperation-council/
14
Tregu i Përbashkët Rajonal (CRM) synon të krijojë një treg rajonal bazuar në rregullat dhe procedurat e BE-së dhe
ta sjellë Ballkanin Perëndimor më pranë Tregut të Vetëm Evropian dhe u miratua nga udhëheqësit e Ballkanit
Perëndimor Gjashtë në Samitin e Procesit të Berlinit në Sofje, Bullgari më 10 nëntor 2020. Nisma mbështetet mbi
arritjet dhe mësimet e nxjerra nga Zona Ekonomike Rajonale (REA), e cila kishte rezultate të përzjera në zbatim. Për
më shumë, shih Raportin e Grupit për Ballkan, Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor. Zona Ekonomike
Rajonale, “Mini-Shengeni” dhe Tregu i Përbashkët Rajonal, Janar 2021.fq.27-30.
15
Për më shumë detaje, shih webfaqen e organizatës, në https://www.rcc.int/pages/143/common-regional-market
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e CRM-së janë: Zona Tregtare Rajonale, Zona Rajonale e Investimeve, Zona
Rajonale Digjitale dhe Zona Rajonale Industriale dhe Inovacioni.

Ministritë kryesore përgjegjëse për zbatimin e shtyllave të CRM- së janë:16
1.

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) , Ministria
e Ekonomisë (ME) dhe Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe
Infrastrukturës (MMPHI), të ngarkuara me veprimtari në kuadrin e Zonës
Tregtare Rajonale;

2. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHT), e
ngarkuar me veprimtari në kuadrin e Zonës Rajonale Industriale dhe Të
Inovacionit;

3. Ministria e Ekonomisë (ME), e ngarkuar me veprimtari në kuadrin e Zonës
Digjitale Rajonale;

4. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT), e ngarkuar me
veprimtari në kuadrin e Zonës Rajonale të Investimeve;17

5. Pjesëmarrja e ministrive të tjera të linjës, pra Ministrisë së Financave, Punës
dhe Transfereve në procesin e monitorimit. Institucione të tjera, midis të
cilave janë përfshirë: Bankat Qendrore, Autoritetet Kufitare dhe Doganore,

Autoritetet e Konkurrencës, Komisionet e Sigurimeve, Rregullatorët e
Komunikimeve Elektronike dhe Zyrat Kombëtare të Statistikave.

Levizja e lirë e mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe njerëzve, përfshirë masat e

1

Zona tregtare
rajonale

2

Zona e
investimeve
rajonale

3

Zona digjitale
rajonale

Integrimi i Ballkanit Perëndimor në tregun dixhital pan-Evropian

4

Zona industriale
dhe inovative
rajonale

Transformimi i sektorit industrial, formimi i zingjireve të vlerës në to

16
17

ndërlidhura, siç janë korsitë e gjelbra, të bashkrëndohen me rregullat e BE-së dhe
standardet dhe të ofrohen mundësi për kompani dhe qytetarë
Bashkërendimi i politikave të investimeve me stadndarde te BE-së dhe praktikat
më të mira ndërkombëtare dhe të promovohet rajoni tek investitoret e huaj

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të bashkëpunimit rajonal, Prishtinë, Prill 2021.
Shih grafin: Infrastruktura Institucionale e Kosovës dhe Struktura e saj Qeverisëse për Tregun e Përbashkët Rajonal
(CRM).
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Sherpa, si niveli më i lartë i qeverisjes, duhet të udhëheqë koordinimin
ndërinstitucional për zbatimin e veprimeve sipas shtyllave të CRM-së.
Për shkak që shumë institucione janë të përfshira në këtë proces, nga
Sherpa kërkohet të siguroj qeverisje të qëndrueshme të këtij procesi, si
dhe të siguroj mekanizma që mundësojnë një linjë të qartë komunikimi
midis administratës publike kombëtare, akterëve rajonalë dhe palëve
të tjera të interesuara.
Tashmë janë themeluar dhe kanë filluar punën katër grupe punuese për CRMnë, të koordinuara dhe të udhëhequra nga Sherpa:
Grupet Punuese të Tregut të Përbashkët Rajonal
Grupi punues për marrëveshjen e lëvizjes së lirë me letërnjoftim
Grupi punues për marrëveshjen e lëvizjes së lirë për nënshtetasit e shteteve të
treta në Ballkanin Perëndimor
Grupi punues për marrëveshjen e njohjeve të diplomave akademike
Grupi punues për marrëveshjen e njohjeve të kualiﬁkimeve profesionale të doktorëve të
mjekësisë, dentistëve dhe arkitektëve

17
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INFRASTRUKTURA INSTITUCIONALE E KOSOVËS DHE STRUKTURA E SAJ
QEVERISËSE PËR TREGUN E PËRBASHKËT RAJONAL (CRM)

CEFTA
TcT

EnC
TREGTIA

INVESTIMET

ME

MINT

MMPHI

MINT
MTI

SHERPA
ZKM

ME

DIGJITALIZIMI

MASHT

INOVACIONI

RCC
Organizatat kyqe rajonale që e ndërmjetësojnë implementimin e veprimeve të CRM
Niveli i qeverisjes së lartë I cili ofron drejtime strategjike në proces, koordinon
dhe implementon verpimet në nivel të vendit
Kryeson/drejton implementimin në nivel të vendit
Strukturat tjera rajonale dhe/ose ndërkombetare të përfshira në veprimet speciﬁke
Grafikoni 2: Infrastruktura Institucionale e Kosovës dhe Struktura e saj Qeverisëse për Tregun e Përbashkët Rajonal (CRM)

Në praktikë, roli i Sherpa-s nuk ka qenë i pajisur mirë me kompetenca politike,

ligjore dhe administrative. Në tërësi, ky rol nuk është institucionalizuar në mënyrë
efektive. Sherpa-t e Qeverisë së Kosovës çaluan në dhënien dhe shtyerjen
përpara të një qasjeje politike, pavarësisht që ky rol i takon nivelit më të lartë të
qeverisjes për bashkëpunimin rajonal dhe është i pajisur me autoritetin politik
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të Kryeministrit. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur jemi tek roli i Sherpa-s në

koordinimin e strukturës institucionale vendore për bashkëpunimin rajonal.
Mungesa e një qasjeje institucionale “lartë-poshtë” pasqyrohet më së miri

në metodën “ad hoc” të punës që institucionet vendore kanë përdorur kur

koordinojnë, zbatojnë dhe angazhohen në agjendat e bashkëpunimit rajonal.
Nuk ekziston një mekanizëm zyrtar mbikqyrës për punën e ministrive të linjës

/ pikave të kontaktit. Është e paqartë se çka dhe mbi cilat baza raportojnë
ministritë e linjës.18

Sherpa duhet:
1.

Të bashkërendoj me Ministrinë e Punëve të Jashtme

zhvillimin e

politikave, objektivave dhe metodave koherente, me qëllim ngritjen e
prezencës së Kosovës në mekanizmat e bashkëpunimit rajonal;

2. Të mundësoj përfshirjen e shoqërisë civile, grupeve të ekspertëve,
grupeve të interesit dhe palëve të tjera të interesuara përkatëse në

prioritizimin e objektivave, hartimin dhe planifikimin e aktiviteteve dhe

në zbatimin e Procesit të Berlinit, CRM-së dhe nismave të tjera rajonale.
3. Të shtyjë përpara një mekanizëm institucional funksional dhe të

qëndrueshëm për koordinimin, raportimin dhe përcjelljen e punës së
ministrive të linjës dhe të palëve të tjera të interesuara, për agjendat
dhe proceset e bashkëpunimit rajonal.

Roli i MPJ-së në proceset e bashkëpunimit rajonal
Ministria e Punëve të Jashtme në Kosovë shërben si një institucion udhëheqës
për marrëdhëniet rajonale. Bashkëpunimi rajonal është një nga shtyllat e
portofolit ministror për politikë të jashtme dhe diplomaci publike. Prandaj, roli
i Ministrit për Punë të Jashtme në kontekstin e bashkëpunimit rajonal, është

kritik, veçanërisht në aspektin e përfaqësimit diplomatik të Kosovës në këto
mekanizma.

Në kuadër të MPJ-së, Departamenti për Çështjet Rajonale (DÇR-së) është
përgjegjës për bashkëpunimin rajonal.19 DÇR përbëhet nga një staf prej nëntë

(9) persona: një drejtor, dhe tetë (8) zyrtarë që janë përgjegjës për koordinimin
e marrëdhënieve bilaterale dhe multilaterale me vendet e EJL-së.20
18

Intervistë e Grupit për Ballkan me një zyrtar qeveritar, MMPHI, Prishtinë, Maj, 2021
Për më shumë detaje, shih webfaqën e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, në https://www.mfa-ks.net/
en/ministria/533/departamenti-pr-marrdhnie-rajonale/533
20
Vendet e Evropës Juglindore janë: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Greqia, Hungaria,
19

19
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Fushëveprimi i përfaqësimit të MPJ-së në organizatat rajonale është si më
poshtë:
•

Koordinatori

kombëtar

i

RCC-së

është

zyrtar

i

lartë/drejtor

i

Departamentit për Çështjet Rajonale. Ai/ajo është përgjegjës/e për
koordinimin e çështjeve relevante me RCC-në brenda administratës
publike të Kosovës.

•

Koordinatori kombëtar i RCC - së përfaqëson Kosovën në Bordin e RCC

•

Koordinatori kombëtar i RCC-së merr pjesë në Mbledhjen Vjetore të

- së.

RCC-së, e cila kryesohet nga Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryesuesit
(CiO) e SEECP- së.21

•

MPJ-ja përfaqëson Kosovën dhe është palë kontraktuese në Fondin e

Ballkanit Perëndimor (WBF). Ministri dhe drejtori i DÇR- së përfaqësojë
Kosovën në organet drejtuese të organizatës.22

•

Së fundi, Drejtori i DÇR - së shërben si anëtar i Komitetit të MARRI- t.23

RCC
Koordinatori
Kombëtar

Përfaqësues
në Bordin e
RCC-së

DREJTORI I
DÇR-së

Përfaqësuesi i
autorizuar
nga WBF
në organin
Qeverisës

Anëtar i
Komitetit
të MARRI-t

Kosova, Republika e Maqedonisë së Veriut, Moldavia, Mali i Zi, Rumania, Serbia, Turqia dhe Sllovenia.
Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në https://www.rcc.int/pages/14/structure
22
Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në http://westernbalkansfund.org/wbf-structure/
23
Për më shumë detaje, vizitoni webfaqën e organizatës, në http://marri-rc.org.mk/ëp-content/uploads/2021/05/List-ofMARRI-Committee-Members_April-2021.pdf
21
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Megjithatë, sa i përket ndarjes së roleve dhe përgjegjësive, DÇR-ja çalon
në kapacitetet për të përmbushur të gjitha këto agjenda. 24Ky çalim, vjen në
shprehje veçanërisht kur bëhet fjalë për ekzekutimin dhe koordinimin e dy

agjendave, atyre të bashkëpunimit bilateral dhe multilateral. Ndarja në një
njësi të veçantë brenda DÇR-së (duke përfshirë edhe rritjen e personelit) për
të punuar vetëm në bashkëpunimin multilateral rajonal është e nevojshme.
Rëndësia e saj shtohet tani kur agjenda e konektivitetit, në kuadër të Procesit
të Berlinit, po zgjerohet vazhdimisht dhe po krijohen nisma të reja.25

Ndërlidhja në mes të MPJ-së/ DÇR-së, ZKM-së/ SHERPA-s dhe
Ministrive të Linjës
Në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme (MPJ), Departamenti për Çështje
Rajonale (DÇR) mbikëqyr ushtron një linja horizontale dhe vertikale të koordinimit

me ministritë përkatëse. Midis detyrave dhe përgjegjësive të tjera, DÇR-ja
duhet të sigurojë koordinimin me Zyrën e Kryeministrit (ZKM-së), veçanërisht
me Sherpa-n, me qëllim të zgjerimit të pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të

Kosovës në mekanizmat rajonal.26 Për të arritur këtë, DÇR-ja duhet të shërbejë
si një shpërndarës informacioni për ZKM-në / Sherpa-n, për proceset dhe

zhvillimet brenda kontekstit të marrëdhënieve rajonale. Gjithashtu, DÇR-ja
duhet të udhëheq përfaqësimin e ministrive të linjës në nivel rajonal. MPJ-ja
duhet të trajtojë kërkesat diplomatike të ministrive të linjës dhe do të duhej të

jep opinionin e saj për fillimin e negociatave dhe përbërjen e delegacioneve

para nënshkrimit të marrëveshjeve rajonale ku Kosova është pjesë. Me fjalë të
tjera, MPJ-ja duhet të jep udhëzime diplomatike për përfaqësimin e Kosovës në
forumin rajonal.

Çdo korrespondencë e nivelit të lartë në mes ministrive të linjës dhe
organizatave përkatëse të bashkëpunimit rajonal duhet të koordinohet me
MPJ-në, dhe të trajtohet nëpërmjet kanaleve diplomatike.27

Së fundmi, është në kompetencë të MPJ-së, që në bashkëpunim të ngushtë me
24

Intervistë e Grupit për Ballkan me një ekspert të bashkëpunimit rajonal, Prishtinë, Prill 2021.
Për shembull, gjatë Samitit të Sofjes, nëntor 2020, udhëheqësit miratuan një paketë të re lidhjeje të përbërë
nga gjashtë projekte lidhur me transportin e qëndrueshëm dhe zonat e energjisë së pastër (në kuadrin e Planit
Ekonomik dhe të Investimeve), krijuan Tregun e Përbashkët Rajonal dhe nisën Agjendën e Gjelbër për Ballkanin
Perëndimor. Për më shumë shih Takimin e Nivelit të Lartë të Komisionit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në
Sofje: Hapa të rëndësishëm të ndërmarrë për të çuar përpara bashkëpunimin rajonal për të nxitur rimëkëmbjen
socio- ekonomike dhe konvergjencën me BE-në, 10 Nentor, 2020: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
en/IP_20_2051.
26
Për më shume vizito webfaqën e Ministrisë së Punëve te Jashtme dhe Diasporës https://www.mfa-ks.net/en/
ministria/533/departamenti-pr-marrdhnie-rajonale/533.
27
Ligji Nr. 04/L-052 Për marrëveshje Ndërkombëtare. Neni 8: Negociatat e Marrëveshjes Ndërkombëtare. Gazeta
Zyrtare e Republikës së Kosovës/ Nr. 28/, 16 dhjetor 2011.
25
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ministritë e linjës, të propozojë kandidatët e përshtatshëm për vende të lira dhe
pozita të tjera në strukturat e brendshme të organizatave rajonale.
DÇR-ja duhet të mbështes
Sherpa-n në
koordinim dhe monitorim të
kornizës së brendshme
institucionale për
bashkëpunim rajonal

ZKM (Sherpa)
Niveli më i lartë i
qeverisjes

DÇR-ja duhet të informoj
dhe përditësoj Sherpa-n
në mënyrë proaktive
lidhur me
MPJ (DÇR)
çështjet e
bashkëpunimit Organi ndërmjetësues
rajonal
Ministritë e linjës
(Pikat e Kontaktit)
Mekanizmi
DÇR-ja duhet të ndërmjetësoj
Implementues
ministritë e linjës në perfaqësimin
e tyre në nivel rajonal dhe të adresoj
pyetjet e tyre diplomatike

Pikat e Kontaktit duhet të
raportojnë në kohë të
duhur tek MPJ dhe Sherpa
lidhur me proceset,
zhvillimet dhe çështjet
tjera rreth komponentës
tematike dhe organizatës
rajonale që ata drejtojnë

Në praktikë, MPJ-ja ka dështuar të lehtësoj punën e ministrive të linjës. Për

shembull, në disa raste, ka ndodhur që përfaqësuesit e ministrive të linjës
në takimet rajonale kanë paraqitur pikëpamjet e tyre individuale, për të

cilat MPJ-ja nuk ishte e informuar paraprakisht.28 Gjithashtu në mungesë të
një reagimi nga MPJ-ja, ka ndodhur që Pikat e Kontaktit është dashur që të

përgatisin vetë një qëndrim politik kur përfaqësonin Kosovën në një takim

rajonal.29 Në një shënim më serioz, ka ndodhur edhe që MPJ-ja në radhë të
parë të mos infomohej se po mbaheshin takime dhe/ose konferenca të tilla.

Për shembull, një ish-diplomat kujtoi periudhën kur gjatë fazave të negocimit
të një marrëveshjeje rajonale, me rendësi të veçantë për interesin nacional të

Kosovës, MPJ-ja konsiderohet të ketë qenë më së paku e angazhuar. MPJ-ja ka

filluar të angazhohet vetem atëherë kur iu është kërkuar nga ministria e linjës
në detyrë, kur është komplikuar procesi i negociatave. 30 Rëndësia e pasjes së

një mekanizmi të rregullt, të strukturuar dhe formal të koordinimit midis MPJ-së
dhe ministrive të linjës, është theksuar edhe nga përfaqësues të ministrive-

linjë. Për më tepër, njëri nga ta pranon i shqetësuar se “MPJ-së i mungon një

mekanizëm zyrtar i koordinimit me Pikat e Kontaktit apo stafin kombëtar të

Kosovës në organizatat rajonale. Ajo u përgjigjet kërkesave sporadike të tyre,
por nuk organizon ndonjë veprimtari të rregullt për këtë qëllim”.31

Këto situata të çuditshme janë përsëritur si rezultat i mungesës së koordinimit
të brendshëm midis ministrive të posaçme të linjës dhe MPJ-së. Komunikimi
28

Intervistë e Grupit për Ballkan me një zyrtar qeveritar, MMPHI, Prishtinë, Maj, 2021.
Intervistë e Grupit për Ballkan me një zyrtar qeveritar, MINT, Departamenti i Tregtisë, Prishtinë, Maj 2021
30
Intervistë e Grupit për Ballkan me një diplomat të lartë, Prishtinë, Prill 2021.
31
Intervistë e Grupit për Ballkan me një ish-zyrtar qeveritar, MPJ, Prishtinë, Maj, 2021
29
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mes këtyre është mbështetur kryesisht në gatishmërinë individuale të Drejtorit

të Departamentit mbi Marrëdhëniet Rajonale. Në disa raste, ndikimi i Drejtorit të
DÇR-së ishte kritik, duke siguruar kështu komunikimin dhe koordinimin e duhur
me përfaqësuesit e ministrive të linjës, kryesisht për shkak të vullnetit të tij/saj

të fortë në këtë çështje, përvojës së tij/saj, si dhe aftësive ndërpersonale. Në

raste të tjera, kur individit të ngarkuar i mungonin këto kompetenca dhe ai/ajo

ngurronte të niste komunikimin dhe koordinimin me ministritë e linjës, pikat e
kontaktit duhej të përdornin burimet e tyre në mënyrë që të informoheshin dhe të

përgatiteshin për përfshirjen, përfaqësimin dhe korrespondimin me organizatat
dhe nismat e bashkëpunimit rajonal.32 Ngjashëm, një përfaqësues tjetër nga
një ministri e linjës pohon se në mungesë të një strukture formale, koordinimi

me MPJ-në ka qenë më tepër i mbështetur në marrëdhëniet e mira që kanë
ndarë me drejtorin e DÇR-së.33 Prandaj, një kornizë koordinimi ndërinstitucional,

i mbështetur plotësisht në kompetencat specifike të një individi ka dëshmuar
se nuk është e qëndrueshme.
DÇR-ja duhet:
1.

Të ju jep udhëzime të qarta diplomatike përfaqësuesve të autorizuar
për përfaqësim në organizata rajonale;

2. Në mënyrë proaktive të propozoj veprime dhe politika të përshtatshme,
me qëllim të forcimit të përfaqësimit dhe pjesëmarrjes së Kosovës në
nismat rajonale;

3. Të lehtësoj komunikimin dhe rrjedhën e informacionit në kohë reale

midis të gjithë akterëve dhe departamenteve përkatësë qeveritare;
veçanërisht të ministrive të linjës dhe Zyrës së Kryeministrit/ Sherpa-s;

4. Të zhvilloj memorien institucionale për proceset e bashkëpunimit
rajonal. Sigurimi i memories institucionale shkon krah për krah me
mekanizmat e raportimit dhe monitorimit.

Në përgjithësi, ekziston një nevojë e qëndrueshme për forcimin e rolit të DÇRsë në strukturën institucionale vendore për bashkëpunmin rajonal. Kjo nevojë
bazohet në faktin se DÇR-ja është pjesë e administratës kombëtare dhe nuk

është subjekt i ndryshimeve të shpeshta të qeverisë. Prandaj, aftësia e DÇR-së
për të ruajtur memorien institucionale për të gjitha proceset e bashkëpunimit
32

Intervistë e Grupit për Ballkan me një zyrtar qeveritar/Pika e Kontaktit, Prishtinë, Qershor 2021
Intervistë e Grupit për Ballkan me një zyrtar qeveritar, MKRS, Divizioni për Zhvillimin e Politikave Rinore, Prishtinë,
Prill 2021

33
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rajonal është më e madhe krahasuar me atë të Sherpa-s brenda ZKM- së.
KORNIZA INSTIUCIONALE E KOSOVËS PËR BASHKËPUNIMIN RAJONAL:
NJË PASQYRË E PËRGJITHSHME E ROLEVE DHE PËRGJEGJËSIVE

Roli i Sherpa-s është të ofroj
drejtim politik dhe strategjik për
‘’Agjendën e Konektivitetit” dhe
‘’Tregun e Përbashkët Rajonal’’ nën
Procesin e Berlinit

ZYRA E
KRYEMINISTRIT
(ZKM)/SHERPA

MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME
(MPJ)/ DEPARTAMENTI
PËR ÇËSHTJE RAJONALE (DÇR)
MINT

ME

MMPHI

MPB

MKRS

Ministritë e linjës janë përgjegjëse për ndërlidhjen, koordinimin,
monitorimin dhe pjesëmarrjen në përpilimin, negocimin, dhe
implementimin e programeve dhe projekteve
të organizatave të caktuara rajonale

Roli i DÇR-së është të ofroj
drejtim diplomatik tek
ministritë e linjës për
përfaqësimin e tyre në
nivel rajonal. MPJ ofron
pëlqimin e saj për ﬁllim të
negociatave dhe përbërjen
e delegacionit për marrëveshje
rajonale apo edhe përfaqësim të
Kosovës në organizata rajonale

Roli i Ministrive të Linjës
Mekanizmat e shumëfishtë të bashkëpunimit rajonal shpesh mbivendosen

dhe/ose plotësojnë njëra- tjetrën.34 Çështjet kryesore tematike që përfshihen në
bashkëpunimin rajonal janë rinia, migrimi, transporti, energjia, arsimi, siguria,
digjitalizimi etj. Ministritë e linjës janë jetike në kontekstin e bashkëpunimit
rajonal, pasi ato janë organet qeveritare të ngarkuara me këto tema.

Në baza periodike, ato bashkëpunojnë dhe raportojnë në të gjitha organizatat
e bashkëpunimit ku Kosova është antare, zbatojnë detyrimet dhe projektet e

marrëveshjeve, dhe ndjekin zbatimin e rekomandimeve të shumta që dalin

nga vetë këto organizata. Ministritë e linjes poashtu marrin pjesë në hartimin e
projekteve dhe proceset negociuese të tyre.

Kosova ka vendosur pika kontakti në ministritë e caktuara të linjës, ngjashëm si

vendet e tjera të rajonit. Pikat e kontaktit janë punonjës të administratës publike/
zyrtarë civil, të vendosur nëpër ministri dhe kanë për detyrë komunikimin dhe
34

Raporti i Grupit për Ballkan, Procesi i Berlinit për Ballkanin Perëndimor: Përfitimet dhe Sfidat për Kosovën, Janar
2018, fq. 2.
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koordinimin me organizatën/nismën rajonale në dispozicion. Përveç kësaj, një

i emëruar politik, zakonisht një këshilltar ose shef i kabinetit të ministrit, duhet
të punoj ngushtë me pikën e kontaktit për të siguruar një rrjedhë të lehtë të
informacionit, për të përgatitur fjalime tematike, përpiluar raporte dhe për të

mbajtur ministrin të përditësuar në çështjet përkatëse që kanë të bëjnë me
bashkëpunimin rajonal.

Detyrat dhe përgjegjësitë e përgjithshme të një pike kontakti janë:
1.

Mbikëqyrja e pjesëmarrjes së Kosovës në të gjitha mbledhjet e
strukturave të organizimit rajonal dhe çdo gjë që kërkohet më pas;

2. Përgatitja dhe koordinimi i inputeve, letrave dhe prezentimeve;
3. Koordinimi dhe dorëzimi i komenteve / miratimi i procesverbaleve nga
takimet zyrtare dhe/ose i raporteve të takimit;

4. Shpërndarja e ftesave, agjendave dhe të gjitha letrave drejtuar
zyrtarëve respektiv;

5. Mbledhja e inputeve (komenteve, propozimeve, opinionit ligjor, të
dhënave etj.) siç kërkohet nga strukturat e organizatave rajonale për

vendime dhe koordinimi i përgatitjes së qëndrimit formal të Kosovës

në lidhje me propozimet / aktivitetet dhe dërgimin e informacioneve /
komenteve etj.35

6. Çdo ministri përfaqëson Qeverinë e Kosovës si akter në strukturat
dhe organet e organizatës specifike rajonale. Përfaqësimi përfshin dy

nivele, politike dhe teknike. Që do të thotë se, në varësi të nivelit, është

i pranishëm ose Ministri, një zyrtar nga Kabineti i Ministrit, ose pika e
kontaktit (Udhëheqësi i Departamentit).36

35

Kjo është një përmbledhje e përgjithshme e detyrave të Pikave të Kontaktit. Detyrat dhe përgjegjësitë mund të
ndryshojnë për çdo Pikë Kontakti që i nënshtrohet kërkesave të organizatës rajonale që ata përfaqësojnë.
36
Një institucion udhëheqës është i ngarkuar për të ndërlidhur, koordinuar, monitoruar, dhe zbatuar programet e
bashkëpunimit rajonal të një organizate të veçantë rajonale dhe / ose nismë.
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Rolet e ministrive të linjës janë të ndara si në vijim:
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) është institucioni

kryesor i CEFTA- s. Ministri për tregti, është përfaqësues në Komitetin e
Përbashkët të CEFTA-s.

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) në Marrëvshjen e Evropës Qëndrore të
Tregtisë së Lirë (CEFTA)
Strukturat e CEFTA-s

Niveli i Përfaqësimit nga MINT

Komiteti i Përbashkët

Ministri për Tregti

Komiteti i Pikave të Kontaktit

Zyrtar i Lartë / Anëtar i Kabinetit të Ministrit (PK)

Komiteti i Lehtësimit Tregtar

Zyrtar i Lartë/ Drejtor i Departamentit të
Tregtisë/ Marrëveshjeve Tregtare

Departamente tjera në MINT si dhe ministri të tjera të linjës janë poashtu përfaqësues në nën-komitetet
dhe grupet punuese të CEFTA-s

Ministria e Ekonomisë (ME) është institucioni kryesor për komponentin tematik
të energjisë dhe pala kontraktuese për Komunitetin e Energjisë (EnC). Ministri i

Ekonomisë është përfaqësues në Këshillin Ministror të EnC- së. Një zyrtar i lartë

nga Ministria e Ekonomisë (gjithashtu një pikë kontakti) është përfaqësues në
grupin e përhershëm të nivelit të lartë të EnC-së.37

Ministria e Ekonomisë (ME) në Komunitetin e Energjisë ( EnC)
Strukturat e EnC-së

Niveli i Përfaqësimit nga ME

Këshilli Ministror

Ministri për Energjinë

Grupi i Lartë Permanent

Zyrtar i Lartë/ Drejtor i Deprtamentit të Energjisë (PK)

Varësisht nga tematikat që zhvillohen, departamente të tjera në ME si dhe institucione vendore të
ndryshme marrin pjesë/ përfaqësojnë vendin në strukturat e EnC-së

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI)

është institucioni kryesor për komponentin tematik të transportit dhe palë
kontraktuese e traktatit të Komunitetit të Transportit (TCT). Ministri për transport

është përfaqësues në Këshillin Ministror të TCT-së. Dy përfaqësues nga MMPHI
janë anëtarë të Komunitetit Drejtues Rajonal të TcT-së. Këta përfaqësues

mbajnë këto poste: Njëri është Ekspert Multimodal i Kërkesës së Transportit
(dhe pika e kontaktit për TCT-në) dhe tjetri është Kreu i Kabinetit të Ministrit.

37

Vini re se lista nuk është e plotë. Departamente dhe njësi të ndryshme, si dhe institucione të tjera të Kosovës, janë
pjesëmarrës / përfaqësues në struktura, institucione dhe organe të tjera.
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Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe infrastrukturës (MMPHI) në Komunitetin
e Transportit (TcT)
Përfaqësimi në nivelin e MMPHI-së

Strukturat e TcT-së

Ministri për Transport

Këshilli Ministror

Ekspert i kërkesës të transportit multimodal

Komiteti Drejtues Rajonal

Sheﬁ i kabinetit të Ministrit

Departamente të ndryshme, njësi si dhe institucione tjera vendore marrin pjesë/ përfaqesojnë
vendin në struktura të tjera të TcT-së

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) së bashku me Ministrinë e Punëve të
Jashtme janë institucionet kryesore për MARRI-n. Ministri i Punëve të Brendshme

është anëtar i Forumit MARRI. Një zyrtar i lartë nga Departamenti për Shtetësinë,
Azilin dhe Migracionin, Ministria e Brendshme, është koordinatorr i MARRI-t (si

dhe pika e kontaktit). Ndërsa, një zyrtar i lartë nga Departamenti i Marrëdhënieve
Rajonale (DÇR), në MPJ, është anëtar i Komitetit MARRI.

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) në Iniciativën Rajonale për Migracion, Azil dhe Refugjatë (MARRI)

Niveli i Përfaqësimit në MPB

Strukturat e MARRI-t
Anëtaret e Forumit të MARRI-t

Ministri i Punëve të Brendshme

Korodinatori i MARRI-t

Zyrtar i Lartë/ drejtor i Departamentit të Shtetësisë,
Azilit dhe Migracionit (PK)

Anëtari i Komitetit të MARRI-t

Drejtor i Departamentit të Çështjeve Rajonale (DÇR),
MPJ-së

Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ) është institucioni kryesor dhe pala

kontraktuese e Fondit të Ballkanit Perëndimor (WBF). Ministri i Punëve të Jashtme
është përfaqësues në Konferencën WBF të Ministrave të Punëve të Jashtme. Një
zyrtar i lartë nga Departamenti për Marrëdhënie Rajonale (DÇR) nga MPJ është
përfaqësues në Këshillin e Zyrtarëve të Lartë të WBF-së.

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJ) në Fondin për Ballkanin Perëndimor (WBF)
Niveli i Përfaqësimit nga MPJ

Strukturat e WBF-së

Ministri i Punëve të Jashtme

Konferenca e Ministrave të Punëve të Jashtme të WBF-së

Këshilli i Zyrtarëve të lartë të WBF-së

Zyrtari i Lartë/Drejtori i Departamentit të Çështjeve
Rajonale (DÇR), MPJ

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) është institucioni kryesor për
RYCO-n. Ministri i Rinisë, Kulturës dhe Sporteve është përfaqësues i qeverisë
në Bordin Drejtues të RYCO-s. Një zyrtar i lartë dhe/ose një anëtar i kabinetit të
Ministrit është pika e kontaktit për RYCO.38

38

Për më shumë, shih grafikonin: Infrastruktura Institucionale e Kosovës dhe Struktura e saj Qeverisëse për
Bashkëpunim Rajonal.
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Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) në Zyrën Rajonale të Bashkëpunimit Rinor (RYCO)
Strukturat e RYCO-s

Niveli i Përfaqësimit nga MKRS

Organi Qeverisës

Ministri i MKRS-së
Zyrtar i Lartë/ Anëtar i Kabinetit të Ministrit (PK)

Një sfidë tjetër për Kosovën përbën mungesa e kapacitetit të duhur njerëzor

në ministritë e linjës. Disa zyrtarë nuk kanë përvojë dhe njohuri të mjaftueshme
mbi nismat rajonale, u mungojnë aftësitë e duhura për të bashkëvepruar në

takimet rajonale dhe qëndrojnë dobët me gjuhën e folur të kërkuar në takimet
dhe konferencat e bashkëpunimit rajonal.39

Si e tillë, çdo ministri e linjës, këshillohet që në koordinim të ngushtë me MFA- në,

t’i pajisë zyrtarët e administratës publike me ekspertizën përkatëse në fushën
tematike të trajtuar nga organizata rajonale që ata koordinojnë. Qeveria duhet

të ofrojë trajnim të nivelit të lartë mbi diplomacinë dhe aftësitë negociuese për
zyrtarët përkatës qeveritarë, veçanërisht për pikat e kontaktit.

Është e rëndësishme të përmendet se disa zyrtarë qeveritarë janë me të
vërtetë të kualifikuar. Megjithatë, në mungesë të objektivave të qarta politike,
angazhimi i tyre me organizatat rajonale / nismat mbetet i zbehtë, pasi atyre

u mungojnë udhëzime të qarta strategjike dhe operacionale për përfaqësimin
më të mirë të interesit dhe objektivave të Kosovës aty.

Mbikëqyrja e zbatimit të agjendave të bashkëpunimit rajonal
Qeveria e Kosovës nuk ka në dispozicion një mekanizëm raportues dhe

mbikëqyrës për proceset e bashkëpunimit rajonal. Mbikëqyrja e institucioneve
vendore për zbatimin, përfshirjen dhe koordinimin e programeve dhe projekteve

të organizatave dhe nismave rajonale është më shumë një model “ad-hoc” i

bazuar vetëm në nevoja dhe jo një mekanizëm i mishëruar dhe i strukturuar.
Në

përgjithësi,

infrastruktura

institucionale

për

bashkëpunimin

rajonal

karakterizohet nga mungesa e një mekanizmi të përbashkët të raportimit, me
vonesa dhe afate kohore të parregullta të raportimit. Në anën tjetër, kjo ka

ndikuar negativisht në llogaridhënien e administratës publike, pasi ka qenë
e vështirë të gjurmohet dhe verifikohet përparimi i Kosovës në zbatimin e
agjendave të bashkëpunimit rajonal.40

Pikat e kontaktit të caktuara në çdo ministri të linjës janë burimi kryesor i

informacionit për organizatën që ata janë të ngarkuar me. Për shembull, pika e
39

Intervistë e Grupit për Ballkan me një zyrtar të qeverisë/Pika e Kontaktit, Prishtinë, Qershor 2021.
Raporti i Grupit për Ballkan, Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor. Zona Ekonomike Rajonale, “MiniShengeni” dhe Tregu i Përbashkët Rajonal, Janar 2021, Janar 2021, fq.18.
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kontaktit për Tregtinë, Ministria e ngarkuar për Tregtinë, është burimi kryesor i

informacionit nga çështjet e lidhura me CEFTA-n. Kjo ka ndikuar negativisht në
përgjegjshmërinë e administratës publike, pasi ka qenë e vështirë të gjurmohet

dhe verifikohet progresi i Kosovës në zbatimin e agjendave të bashkëpunimit
rajonal.

Për të pasur një mekanizëm efektiv mbikëqyrjeje, nevojitet përfshirja

e Organizatave të Shoqërisë Civile (OShC). OShC-të mund të ofrojnë

një mbikëqyrje të paanshme të proceseve dhe progresit të Kosovës në
bashkëpunimin rajonal. Disa OShC, veçanërisht Think Tanks, kanë zhvilluar

ekspertizë të nevojshme në fushat e bashkëpunimit rajonal dhe kanë njohuri të
thella në lidhje me trajektoren e njarjeve dhe zhvillimeve që Kosova ka kaluar në

proceset e bashkëpunimit rajonal BP6. Për më tepër, OShC-të mund të ofrojnë
input të drejtpërdrejtë në projektimin, zhvillimin dhe zbatimin e programeve

në përputhje me objektivat e Kosovës në bashkëpunimin rajonal. Megjithatë,
bashkëpunimi midis institucioneve qeveritare dhe OShC-ve për monitorimin,

raportimin, zhvillimin dhe zbatimin e programeve mbetet i reduktuar në një

kontekst të kufizuar të disa konsultimeve “formale”. Pjesëmarrja e OShC-ve në

këtë proces është e rëndësishme sepse ndihmon në arritjen e një transparence
dhe përgjegjshmërie më të lartë të institucioneve qeveritare në zbatimin e
agjendave të organizatave rajonale.

Duhet të zhvillohet një mekanizëm raportimi dhe monitorimi me qëllim të

mbikëqyrjes së punës së institucioneve vendore; përkatësisht të ministrive
të linjës, pikave të kontaktit, dhe të akterëve të tjerë që janë të përfshirë në
implementimin, koordinimin dhe angazhimin në mekanizmat rajonale.

PËRFUNDIME
Bashkëpunimi rajonal është i dobishëm për Kosovën në shumë fronte. Një
pjesëmarrje dhe përfaqësim i plotë në mekanizmat e bashkëpunimit rajonal,
përveç përfitimeve teknike dhe sektoriale që ofron, përkthehet në një mundësi

që Kosova të pozicionohet në mënyrë të barabartë me vendet e tjera të BP6. Kjo
i mundëson edhe konsolidimin e shtetësisë së saj në rajon, po ashtu edhe në BE.
Qeveria e Kosovës duhet të shikoj bashkëpunimin rajonal nga kjo pikëpamje.

Bashkëpunimi rajonal synon të forcojë lidhshmërinë e vendeve të BP6, me
qëllim që t’i ndihmoj atyre në përmbushjen e ambicieve për integrim në BE. Me

qëllim të funksionimit të këtij qëllimi janë krijuar shumë organizata dhe nisma
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rajonale. Programet e tyre përfshijnë një sërë fushash, nga të cilat “bashkëpunimi

ekonomik” kryeson listën. Fushat e tjera, si ato sociale, të sigurisë, politikës dhe
mjedisit po ashtu janë të nevojshme për t’u arritur bashkëpunimi.

Kur është fjala për angazhimin e saj në bashkëpunimin rajonal, Kosova
përballet me një mori sfidash. Përfaqësimi i saj në forumin rajonal pengohet

nga problemet politike me Serbinë, dhe në një masë më të vogël me Bosnje e

Hercegovinën. Nga ana tjetër, kjo ka krijuar një ndjenjë dëshpërimi në mesin e
elitës politike, të cilët më pas u demotivuan për ta vendosur bashkëpunimin

rajonal në agjendën qeveritare. Rrjedhimisht, mungesa e vullnetit politik dhe
angazhimi i qeverisë thirren si arsye tjetër për performancën e dobët të Kosovës
në mjedisin e bashkëpunimit rajonal.

Kosova vuan nga kapacitetet e dobëta institucionale; institucionet e saj
konsiderohen të jenë relativisht të reja dhe është e papërgatitur për t’u

angazhuar në diplomaci multilaterale. Një qasje praktike është jetike për
Qeverinë e Kosovës për të kapërcyer këto sfida. Kosova tashmë ka një strukturë

institucionale e cila merret me bashkëpunimin rajonal, strukturë kjo që i
përafrohet vendeve të tjera të BP6. Sidoqoftë, metoda e punës ka nevojë për

një rishqyrtim sistematik. Ndarja e roleve dhe përgjegjësive për koordinimin,
mbikëqyrjen dhe zbatimin e programeve të bashkëpunimit rajonal mbetet e
turbullt dhe e paqartë. Koordinimi ndërinstitucional është i dobët.

Së fundmi, është e domosdoshme të theksohet se me avansimin e një kornize

të brendshme institucionale, të konsoliduar mirë për bashkëpunimin rajonal,
Kosova mund të “përgatitet” për t’u antarësuar dhe angazhuar mëtutjeshëm

edhe në organizata ndërkombëtare. Kjo praktikë, në veçanti do t’i ndihmonte
Kosovës drejt rrugëtimit të saj në OKB, Këshill të Evropës ose OSBE.

Plaforma për Dialogun promovon procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke
informuar publikun më të gjerë dhe duke nxitur debat për marrëveshjet, përﬁtimet dhe sﬁdat e
Dialogut
Komponenti i Mbështetjes nga Ekspertët siguron mbeshtetje për qeverinë dhe institucionet
kryesore në fushat e politikave, paqes dhe agjendat e shtet-ndërtimit

www.balkansgroup.org

