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Shënim
Ky dokument paraqet Planin e Punës të EITI-it Shqiptar për vitet 2016 - 2019.
Në këtë dokument EITI Shqipëri dhe MSG kanë përcaktuar objektivat dhe detyrat për tu përmbushur dhe gjithashtu kanë identifikuar objektivat
qe duam të përmbushim gjatë viteve 2016 - 2019.
Rrjedha e natyrshme e proçesit EITI na kërkon që të ngjitemi nga faza “fillestare- e stuhishme ” në fazën e “performimit” EITI. Prandaj ne do të
fokusohemi dhe do të investojmë në ato aktivitete të cilat do ti mundësojnë proçeseve EITI të jenë ritmike dhe të qëndrueshme.
Për referencë lexuesit:
Standarti EITI: https://eiti.org/,
Kërkesa 1.5 Plani i Punës: https://eiti.org/document/standard#r1-5
Programi kombëtar dhe prioritetet qeverisëse janë të listuara: http://www.kryeministria.al/en/program.
Në vijim, janë ato prioritete kombëtare që do të jenë në formë objektivash në planin tonë të punës, në përpjekje për të maksimizuar procesin
EITI në vend dhe ndikojnë në rrugëtimin shqiptar drejt "Shqipëria meriton më shumë" Objektivi kryesor i qeverisë shqiptare!1
1. Qeverisja e Burimeve Natyrore
2. Të Dhëna të Hapura
3. Mbështetje për Shoqërinë Civile
4. Lufta kundër korrupsionit
Më poshtë, ju do të gjeni një arsyetim të shkurtër në lidhje me objektivat tona në axhendën EITI dhe prioritete tona kombëtare.
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1. Qeverisja e Burimeve Natyrore
Qeveria Shqiptare ka renditur mirëqeverisjen e burimeve natyrore, si pjesë e prioriteteve të saj strategjike në kapitullin e Zhvillimit Ekonomik.
Përveç fokusit në sektorët e Naftës e të Minierave e cila është duke u mbuluar tërësisht me anë të iniciativës EITI dhe raporteve EITI, ka fokus të
veçantë në prodhimin e Energjisë. Referuar analizave të programit qeveritar2, ndër të tjera sektori shfaq paqartësi dhe subjektivizëm të theksuar
në strategjitë e zhvillimit dhe reformat e domosdoshme strukturore të sektorit, Sistemi Shqiptar i Energjisë përballet me kaos ligjor dhe financiar,
duke e bërë sektorin e energjisë të ndodhet në prag të kolapsit financiar.
Vizioni i Qeverisë në këtë drejtim është që të përpunojë një strategji afatgjatë dhe efikase për sistemin shqiptar të energjisë elektrike, duke
pasur si qëllim krijimin e një Sistemi Elektroenergjetik të qëndrueshëm operacionalisht, teknikisht dhe financiarisht, të aftë për të plotësuar
kërkesën në rritje për energji elektrike brenda vendit duke e shndërruar Shqipërinë nga vend importues i energjisë elektrike, në vend eksportues
të saj.
Cili është Objektivi ynë EITI në lidhje me Axhendën Kombëtare për Qeverisjen Burimeve Natyrore?
1.1 Qendra e aktiviteteve tona në përputhje dhe me standardet EITI do të jetë Prodhimi dhe publikimi i raporteve EITI në formatin vit + 1.
Përmirësimi i çdo raporti konsekutiv EITI do të jetë objektivi ynë kryesor.
1.2 Përfshirja e sektorit të Energjisë në një format raportimi EITI me qëllim të ofrimit të një baze të provuar për skanim të plotë të sektorit të
bazuar në standardin e raportimit EITI, duke pasur një tablo të plotë të sektorit, bazë solide për të dhëna të hapura, qartësi mbi çështjet
ligjore dhe financiare, si dhe një bazë të mirë analitike që do të mundësojë zhvillimin e strategjive dhe reformat e nevojshme
strukturore. Me përfshirjen e suksesshme në raportet EITI 2013 + 2014 të sektorit të hidroenergjisë, raportet EITI në vitet e ardhshme do
të vazhdojnë të përmbajnë një raportim të plotë për përdorimin e burimeve ujore.
1.3 Aspekte të rëndësishme që plotësojnë qeverisjen e burimeve natyrore do të jenë në axhendën tonë, të tilla si çështjet lokale dhe mjedisi.
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2. Të Dhëna të Hapura
Gjatë krijimit të qeverisë në shtator të vitit 2013, Z. Edi Rama, Kryeministër i Shqipërisë, deklaroi ndër të tjera, një qeverisje të hapur dhe
transparente, si një nga prioritetet kryesore të axhendës kombëtare për "krijimin e një shoqërie të drejtë".
I tërë proçesi EITI në Shqipëri gjatë katër viteve të fundit, ka marrë vrullin pikërisht këtu.
Më 18.2.2015, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 147: "Për miratimin e dokumentit të politikave për implementimin e të dhënave
të hapura publike dhe krijimin e portalit të të dhënave të hapura". Proçesi udhëhiqet nga Ministri i Inovacionit dhe Administratës Publike3.
Bazuar në këto prioritete dhe me rritjen e kërkesave nga publiku për një qeverisje transparente dhe të përgjegjshme, Shqipëria po kalon
transformime shumë të rëndësishme dhe masive në lidhje me axhendën e saj digjitale për periudhën 2015-2020 në E-qeverisje dhe Strategjinë e
Shoqërisë së Informacionit si pjesë e angazhimeve OGP të saj në "Të Dhënat e Hapura”4.
Cili është Objektivi ynë EITI përsa i përket të Dhënave të Hapura në prioritetet e axhendës kombëtare?
2.1 Përfshirja e të Dhënave të hapura për EITI dhe qeverisjen e Burimeve Natyrore, në prioritetet kombëtare për sistemet e hapura të të
dhënave të qeverisë dhe të punuarit drejt integrimit, krijimin e të dhënave të hapura për EITI në sistemet qeveritare për të siguruar afate
kohore, cilësi të të dhënave, ripërdorim dhe efektivitet në kosto.
3. Mbështetje për Shoqërinë Civile
Në kapitullin Programor për Shtetin e së Drejtës dhe Demokratizimin e Shoqërisë, qeveria shqiptare e konsideron prioritetet të saj mbështetjen e
Shoqërisë Civile. Qeveria Shqiptare është e bindur se me fuqizimin e shoqërisë civile do të kemi një mjet të rëndësishëm që do të plotësojë
hendekun midis qytetarëve dhe institucioneve. Objektivi i saj është të promovojë krijimin e një mjedisi të shëndetshëm që inkurajon shoqërinë
civile pavarësinë, efikasitetin dhe qëndrueshmërinë.
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Cili është objektivi ynë EITI në lidhje me Axhendën e Shoqërisë Civile?
3.1 Nxitja e krijimit të një mjedisi të shëndetshëm që inkurajon pavarësinë e shoqërisë civile, efikasitetin dhe qëndrueshmërinë në proçesin
shqiptar EITI.

4. Lufta kundër korrupsionit
Qasja e qeverisë shqiptare në luftën kundër korrupsionit do të përqendrohet tre drejtime: parandalim, ndërgjegjësim dhe ndëshkim.
Në aktivitetet e Parandalimit, ndër të tjera qeveria liston: (i) do të kalojnë në sitë të gjithë legjislacionin ekzistues dhe do të propozojnë nisma
ligjore për mënjanimin sa më të madh të mundësive për t’u angazhuar në praktika korruptive në sektorin publik dhe privat, në përputhje me
standardet e BE-së dhe instrumenteve ndërkombëtare ... (iv) do të zbatojnë me përkushtim legjislacionin dhe do të ndërmarrin nisma të reja
lidhur me publikimin e dokumentave zyrtare dhe transparencën në procedurat administrative.
Si do të ndikojnë aktivitetet tona EITI në këtë axhendë kombëtare?
4.1 Ne planifikojmë ta bëjmë atë nëpërmjet "Reformimit të kornizës ligjore kombëtare për menaxhim më të mirë të burimeve natyrore". Bazuar
në gjetjet dhe pikat nevralgjike që i kemi identifikuar gjatë përgatitjes së raporteve tona EITI ne kemi nevojë për të punuar me kornizën tonë
ligjore për të mundësuar një rrjedhë normale të procesit të raportimit. Së bashku me procesin e raportimit, në qendër të axhendës tonë për
2016 dhe 2017 do të jetë përmirësimi i kuadrit ligjor në lidhje me transparencën dhe qeverisjen e mirë e sektorit. Në vitin 2016 do të kërkojmë
për të prodhuar një skanim të rregullimit aktiv të kuadrit ligjor të sektorit, të përcaktojmë fushat për përmirësim apo përafrim dhe draft
rekomandimet. Gjatë vitit 2017 dhe 2018 EITI Shqipëri do të punojë për miratimin dhe zbatimin e ndryshimeve ligjore dhe rregullative të
sugjeruara nga "rishikim ligjor" dhe të rëna dakord me palët e interesit. Zbatimi i ndryshimeve ligjore që do të mundësojnë dhe rregullojnë
lirimin, botimin dhe të dhënat e hapura per çdo agjenci qeveritare që merret me qeverisjen e burimeve natyrore.
4.2 Një kapitull krejtësisht të ri për dhënien e informacioneve mbi Përfituesit Realë (Beneficial Ownership) që do të kërkojë aktivitete të
dedikuara dhe burime për përgatitjen e pranimit publik, konsultime të gjera me grupet e interesit, ndryshime dhe zbatime ligjore.
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Në pjesën e Ndërgjegjësimit në axhendë ndër aktivitete të tjera qeveria5 planifikon: (i) të përfshijë në mënyrë të gjerë dhe të rëndësishme
shoqërinë civile, sektorin privat dhe atë akademik në hartimin, zbatimin dhe monitorimin e nismave ligjore, strategjive dhe programeve kundër
korrupsionit; (ii) të ndërmarrë nisma ligjore dhe do të përkrahë zbatimin e masave që inkurajojnë njerëzit që denoncojnë korrupsionin; (iii) të
ndërmarrë dhe përkrahë nisma për vetëdijësimin e qytetarëve dhe sidomos brezit të ri, lidhur me rolin dhe përgjegjësinë e tyre në luftën kundër
korrupsionit dhe mekanizmat për eliminimin e tij, duke përfshirë këtu punën përmes edukimit etik dhe qytetar në shkolla.
Cili është objektivi ynë EITI në lidhje me pjesën e ndërgjegjësimit në agjendën Antikorrupsion?
4.3 Fuqizimin e MSG përmes pjesëmarrjes më të gjerë të grupeve të interesit dhe ndërtimit të kapaciteteve;
4.4 Rritja e pjesëmarrjes së publikut dhe angazhimin e palëve të interesit në menaxhimin e burimeve natyrore. Aktivitete për Rritjen e
Ndërgjegjësimit dhe Komunikimi me një fokus të veçantë në komunikim të përshtatur për aktorët tanë që do të synojnë të krijojnë një platformë
për debat profesional; ne kemi identifikuar disa partnerë në proceset tona EITI tilla si studentë, akademikë, ligjvënësit, analistë, deputetë, etj.
Ata duhet të jenë pjesë e proceseve EITI dhe çdo komunikim duhet të përshtatet sipas specifikave të tyre.

EITI Shqipëri
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Tema

Objektivi

Aktivitet

Personat/Instituci
oni Përgjegjës

Afatet
Kohore

Kosto

Fonde ne Dispozicion
Banka
Boterore

Status

Buxheti
Shtetit

1
Plani i
punes 2016

Perpilimi i planit te
punes ne perputhje me
standartet EITI

Janar –
Shkurt 2016

Nuk ka

Përfunduar

Janar - Mars
2016

Nuk ka

Përfunduar

MEI/ EITI
Shqiptar/MSG

Janar – Tetor
2016

Nuk ka

Në vazhdim

BB/EITI Shqiptar

Janar – Maj
2016

Planifikimi i aktiviteteve

EITI Shqiptar

Riorganizimi i aktiviteteve duke perfshire
dhe aktivitetet e parealizuara te planit te
punes se vitit 2015

MSG

Prezantimi tek grupet e interesit
Publikimi online ne faqen zyrtare EITI
Shqiptar
2
Raportimi i
aktiviteteve
vjetore 2015

Përgatitja e raportit të
progresit të ecurisë së
punës gjatë vitit 2015
për EITI Shqiptar

Renditja e aktiviteteve te kryera nga
Sekretariati Shqiptar EITI gjate vitit 2015

Riorganizimi i MSG

Percaktimi i anetareve

EITI Shqiptar
MSG

Analizimi dhe evidentimi i aktiviteteve te
parealizuara, shkaqet e mosrealizimit.

3
MSG

BB/EITI Shqiptar

Mars – Tetor
2016

-Përfunduar
percaktimi
perfaqesuesve te
institucioneve
shteterore
- Publikuar
kërkesa zyrtare
ndaj
perfaqesuesve te
OShC-ve në
tetor 2016 për
zëvendësimin e
perfaqesuesve
ne MSG.
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Janar – Maj
2016
Mars – Tetor
2016

Pergatitja e Termave te References per
MSG
Organizimi i takimeve te MSG per
aprovimin e TOR

Përfunduar
Përfunduar
Përfunduar

Dhjetor 2016

E RE: Fuqizimi i MSG

Përshtatja e rregullores së MSG sipas
statusit të anëtarësimit të Sekretariatit EITI
Shqipëri

Dhjetor 2017

Financim i Ri
BB

$50,000

Nuk ka filluar

Vendosja e Konsensusit për angazhimin e
shoqërisë civile në proceset e EITI

4
Shqyrtimi
Ligjor dhe
Rregullator

Sigurimi i një
legjislacioni të
qëndrueshëm për
zbatimin EITI në
Shqipëri

Permiresimi i Udhezimeve dhe urdhrave
ekzistues, aktet nenligjore mbi procedurat
dhe afatet lidhur me raportimin EITI
bazuar ne ligjin e ri Minerar nr. 134/2014
dt. 9.10.2014 dhe ne Ligjin Hidrokarbur nr.
19/2015 dt. 12.03.2015

MEI; MSG
EITI Shqiptar
Drejtoria e
Hidrokarbureve
Drejtoria e
Minierave MEI

Janar 2016Janar 2017

Nuk ka

Perzgjedhja e
Konsulentit Ligjor

Percaktimi i objektivave lidhur me
rishikimin e kuadrit ligjor per zbatimin
EITI, ne sektorin hidrokarbur, minerar dhe
hidroenergjetik.

MSG
EITI Shqiptar

Mars – Gusht
2016

Granti BB

EITI Shqiptar
MSG

Gusht 2016Mars 2017

Përfunduar
Rishikimet për
amendimin e
Ligjit te
Hidroenergjise
nr. 7/2017
€ 72.683
$ 80,620

Përfunduar

Hartimi i TOR, mbi ekspertizën ligjore te
kerkuar
Perputhshmeria e
standarteve EITI me
legjislacionin shqiptar

Identifikimi i pengesave qe ngadalësojnë
mbledhjen e te dhënave nga Agjensite
Shteterore dhe subjektet(përshtatja me
sistemin raportues e deklarues,
grumbullimi dhe përpunimin e te dhënave).
Prodhimi i një raporti bazuar në skanimin

Konsulenti

Përfunduar
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e rregullores aktive kuadrit ligjor të
sektorit;
Definimi fushat për përmirësim apo
përafrim dhe draft rekomandimet;
Konsultime me grupet e interest
Hartimi i ligjit mbi transparencën dhe
mireqeverisjen e burimeve natyrore duke
vleresuar legjislacionin ne vende te tjera
EITI, eksperiencat dhe zbatimin ne keto
vende;

EITI Shqiptar

Mars 2017 –
Mars 2018

EITI Shqiptar
MSG

Shkurt –
Gusht 2016

Konsulent
Individual

Gusht – Tetor
2016

Ka filluar
procesi i
aprovimit me
MEI

Miratimi i ligjit të ri për Transparencë +
komplementare me ligjet dhe udhëzimet e
propozuar në fund të procesit të konsultimit
5
Strategjia e
Komunikimi
t 2016-2017

Ref EITI Shqipëri
Objektivi 3.1,4.4,
Perzgjedhja e
Konsulentit

Hartimi TOR, Vendosja e objektivave dhe
qellimeve
Perzgjedhja e Konsulentit

Hartimi i strategjise
se komunikimit per
vitin 2016-2017

Listimi i aktiviteteve te strategjise se
komunikimit, Fushaten publicitare
Analiza SWOT
Publikimi online ne faqen zyrtare EITI
Shqiptar
Prezantimi tek grupet e interesit

EITI Shqiptar
MSG

Granti BB

€ 6,640
$7,500

Përfunduar
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6
Aktivitete
Komunikimi

Ref EITI Shqipëri
Objektivi 3.1,4.4,
Paketa per Fushaten e
Ndergjegjesimit
Publik referuar
aktiviteteve te
parashikuara ne
Strategjine e
Komunikimit 2016

Ftese per Shprehje Oferte ndaj kompanive
te fushes

Njohja e publikut te
gjere me raportet EITI
2013 dhe EITI 2014

Seminare, takime me grupet e interesit

Granti BB

$ 85’000 *

Përfunduar

Nenshkrimi i kontrates me Kompanine

Dergimi i raportit tek perfaqesuesit e
kompanive, njesive vendore, shoqerise
civile dhe grupeve te tjera te interesit si:
donator, institucionet e qeverisjes
qendrore, grupet parlamentare,
ambjentalistet, etj

Aktiviteteve informuese ne media,
konferenca per shtyp, forume, publicitet, etj
Gazete informative 3 mujore mbi
veprimtarine EITI
Takime me studente, nxenes te shkollave te
mesme ne qytetet ku operon industria
nxjerrese.

Prodhimi i
materialeve
informuese

Tetor 2016 –
Dhjetor 2017

Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe
perzgjedhja

Reklamimi i raportit ne media (TV, gazeta)
Publikimi i
veprimtarise se EITI
Shqiptar qe të njihet
nga publiku i gjerë

EITI Shqiptar

Perditesimi i vazhdueshem i faqes se
internetit web, dhe faqeve te rrjeteve
sociale
Prinitimi i broshurave, fletepalosjeve,
baner, materiale te ndryshme promovuese

Në proçes
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E RE: Samiti
Ndërkombëtar + dy
tryeza të
rrumbullakëta lokale
(përgatitja e
përmbajtjes,
referuesit, moderator)

E RE: Perzgjedhja e
ambasadorit PR EITI
për vitin 2017

E RE: Aktivitetet e
komunikimit për
2018-2019

dhe informuese

EITI Shqiptar /
Konsulenti

Shkurt 2017

Granti BB

€ 30’130
$ 32’240

Përfunduar

Mars 2017
Tryezë e rrumbullakët me organizata të
shoqërisë civile

Përfunduar
Prill 2017

Tryezë e rrumbullakët me operatorët në
Industrinë Nxjerrëse
Konferencë Ndërkombëtare mbi "Taksimi
dhe korniza ligjore në Industrine Nxjerrëse
– Situata ne Shqipëri dhe praktikat më të
mira ndërkombëtare"

Perzgjedhja e një konsulenti individual per
median i cili do të veprojë si EITI PR
ambassador në procesin e EITI Shqipëri si
dhe në zbatimin e planit të Komunikimit për
vitin 2017.

Në proçes

EITI Shqiptar /
Konsulenti

Janar –
Dhjetor 2017

Granti BB

EITI Shqiptar /
Konsulenti

2018-2019

Financim i Ri
BB

EITI Shqiptar
MSG

Shkurt – Prill
2016

$ 15’600
Përfunduar
perzgjedhja

$ 102’500
Nuk ka filluar

Komunikimi dhe informimi për 2018-2019
(fushata ne media, internet dhe aktivitetet
ne median sociale, evente sensibilizuese)
7
Raportet
EITI 2015
dhe 2016

Ref EITI Shqipëri
Objektivi 1.1;
Pergatitja e TOR

Diskutimi dhe miratimi i termave te
references nga MSG referuar standarteve
EITI
Pranimi i termave te references nga Banka
Boterore

Perzgjedhja e
Administratorit te
Pavarur

Granti i BB

$128 000

Përfunduar

EITI
Nderkombetar
Përfunduar
Banka Boterore

Perzgjedhja e subjekteve raportuese per
raportet EITI
EITI Shqiptar

Prill – Korrik
2016
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Publikimi i shprehjes se Interesit per
Administratorin e Pavarur
EITI Shqiptar
Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe
perzgjedhja
Nenshkrimi i kontrates me Administratorin
e Pavarur
Publikimi i raportit
EITI 2015

E RE: Kërkesë e
Standartit EITI:
Zbatimi i
rekomandimeve te
Raportit EITI

E RE:
Raportet
EITI 2017
dhe 2018

Pergatitja e TOR

EITI Shqiptar

Dhjetor 2016
– Prill 2017

EITI Shqiptar / IA

Dhjetor 2018

EITI Shqiptar
MSG

Dhjetor 2019

Njohja e publikut te gjere me rezultatet e
raportit EITI 2015

Diskutimi dhe miratimi i termave te
references nga MSG referuar standarteve
EITI

Banka Boterore

EITI Shqiptar
Perzgjedhja e subjekteve raportuese per
raportet EITI
EITI Shqiptar
Publikimi i shprehjes se Interesit per
Administratorin e Pavarur
EITI Shqiptar
Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe
perzgjedhja
EITI Shqiptar
Nenshkrimi i kontrates me Administratorin
e Pavarur

Publikimi i raporteve
EITI

$ 50,000

Nuk ka filluar

$ 150’000

Nuk ka filluar

Shërbime konsulence për të ndihmuar
agjencitë qeveritare me zbatimin e
rekomandimeve nga raportet e EITI
(kërkesë e Standartit EITI)

Pranimi i termave te references nga Banka
Boterore
Perzgjedhja e
Administratorit te
Pavarur

Në process

EITI Shqiptar
Njohja e publikut te gjere me rezultatet e

Financim i Ri
BB
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raporteve EITI
8
Validimi
EITI 2016

Ref: Standarti EITI
Pjesemarrja ne
procesin e Validimit

Asistenca, venia ne dispozicion e
materialeve sipas kerkesave ne procesin e
validimit EITI 2016

EITI
Nderkombetar
MSG
EITI Shqiptar

Prill 2017

Nuk ka

Në proçes

Takime me drejtuesit dhe strukturat
organizative te bashkive dhe qeverisjes
qendrore, me grupet e interesit për
shpërndarjen e rentës, mbështetjen nga
donacionet dhe projektet e përgatitura për
komunitetin.

EITI Shqiptar
MSG

Tetor 2016 –
Tetor 2017

Nuk ka

Në proçes

EITI Shqiptar

Shtator –
Nentor 2016

Nuk ka

Përfunduar

9
Studim mbi
transparenc
en ne
perdorimin
e te
ardhurave
nga renta
dhe
donacionet
e kompanive
te industrisë
nxjerrëse ne
pushtetin
vendor

Ref: EITI Shqipëri
Objektivi 1.1, 1.3;

Sondazhe
mbi
impaktin
EITI

Ref: Standarti EITI,
EITI Shqipëri
Objektivi 4.4,

Percaktimi i
mekanizmave per
perdorimin e te
ardhurave nga renta
ne pushtetin vendor

Publikimi i studimit dhe rekomandimet per
permiresime

10

Sondazh mbi impaktin
e veprimtarise EITI
pas publikimit te
raportit EITI 2013
dhe 2014

Shperndarja dhe plotesimi i pyetesore ne:
Bulqize,Patos, Fier, Selenice, Kukes,
Librazhd, Perrenjas, Pogradec, Tirane.
Analizimi statistikor i te dhenave te marra
nga pyetesoret
Publikimi i analizes mbi impaktin EITI
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Zgjerimi i
kapaciteteve
EITI

Ref: Standarti EITI,
EITI Shqipëri
Objektivi 4.3,4.4;
Programe trajnimi
për stafin e EITI
Shqiptar dhe anetaret
e MSG

E RE: Trajnime te
përshtatura për të
gjitha palët e interesit
në aspektet e
Qeverisjes Burimeve
Natyrore

Trajnime nga ASPA,Standartet e
Komunikimit, Zhvillimi i Politikave
Publike, Menaxhimi i Projekteve,
Prokurime Publike, etj.
Trajnim i anetareve te MSG, mbi rolin e
MSG, qellimin, mundesine dhe fuqine qe ka
per te vepruar dhe i grupeve te interesit
mbi rritjen e rolit te tyre ne Industrine
Nxjerrese. Trajnim për Standartin e ri
2016+ Pronesia e Vertetë Dhënia e
informacioneve shpjeguese

EITI Shqiptar
BB
MSG

Janar –
Dhjetor 2016

Granti BB

$ 55’000

Përfunduar

EITI Shqiptar

2017-2018

Grant i Ri BB

$ 25,000

Ne vazhdim

Trajnimi i punonjësve të qeverisë, stafi i
EITI + përfaqësuesit MSG në të gjitha
aspektet e çështjeve të qeverisjes të
Burimeve Natyrore, si Paketës Fiskale,
Korniza Ligjore, Përmbajtja Lokale,
Mjedisi, Taksimi, GIS dhe sistemi kadaster,
arbitrazh dhe kontratat ndërkombëtare etj

Përcaktimi i Kurseve të plota trajnuese
ofruar nga agjenci me reputacion në këtë
drejtim siç janë universitetet, agjenci
kërkimore etj

Suport i vazhdueshem
ne Proceset EITI

Pjesëmarrja e palëve të interesit në forume
ndërkombëtare të fokusuara në zbulimin e
Perfituesve te Vertete + Qeverisjen e
Burimeve Natyrore

Konsulencë për institucionet qeveritare dhe

$20,000

Ne vazhdim
IA + EITI
Shqiptar

MarsDhjetor 2016
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kompanite që operojnë në industrinë
nxjerrëse

12
Projekte
shtese

Ref: Standarti EITI,
EITI Shqipëri
Objektivi 1.3;
E RE: Studim mbi
ndikimin e industrive
nxjerrëse kontributin
në rritjen ekonomike
dhe të punësimit në
Shqipëri

E RE: Studim mbi
ndikimin e industrive
nxjerrëse në Mjedis.
Llogaritja e ndikimit
te Industrive
Nxjerrëse në mjedis

Studim mbi
“Zhvillimin e nje
standarti te raportimit
global dhe sistemi
rezultatesh për
përmbajtjen lokale”

Krijimi dhe Publikimi
online i regjistrit të
licencave

Vendosja e objektivave, Hartimi ToR,
Procesi i përzgjedhjes të konsulentit,
Raporti Final

Vendosja e objektivave, Hartimi ToR,
Procesi i përzgjedhjes të konsulentit,
Raporti Final

EITI Shqiptar
MSG

Dhjetor 2017

Financim Extra
BB

$50,000

Nuk ka filluar

EITI Shqiptar
MSG

Dhjetor 2018

Financim Extra
BB

$50,000

Nuk ka filluar

GIZ/ EITI
Shqiptar

Nentor 2016 –
Janar 2017

MEI / EITI
Shqiptar

2016

MEI / EITI
Shqiptar

2018

Përfunduar

Pilotimi një standarti lokal brenda procesit
kombëtar EITI ne Shqiperi

Faza I: Ndërtimi i regjistrit me të gjitha të
dhënat sipas standartit EITI. Publikimi

Përfunduar
Nuk ka
Ne vazhdim
Financim nga
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Sistemi i kadastres
minerare online

Faza II: Ndërtimi i Regjistrit te Licencave
online

burime te tjera
Nuk ka filluar
Financim per tu
identifikuar

Qendra Informative e
Industrise Nxjerrese
EITI
(Aktivitet i propozuar
nga Z. Ilir Aliaj)

Percaktimi i objektivave
Hartimi TOR per përmirësim ne sistemin
kadastral për industrinë nxjerrëse minerare
Financim per tu
identifikuar
Realizimi i databases se sistemit te
integruar te te dhenave mbi industrine
nxjerrese

Parashikuar
Min
$92’400*
Max
$270’720*

Nuk ka filluar

13
Dhënia e
informacion
eve mbi
Pronesine e
Vertete
Portofoli i
aktivitetit

Ref: Standarti EITI,
EITI Shqipëri
Objektivi 4.2;
Identifikimi i nevojës:
Asistencë teknike

Asistenca financiare

Ngritja e kapaciteteve
për aktorët

Kuadri institucional
për zbulimin e
Pronësisë se Vertete

Trajner / Mentor / Moderator / Ndertues
Konsensusi
Shqyrtimi i Kuadrit Ligjor Rregullator
(shih pika 4 Shqyrtimi ligjor dhe
rregullator)

EITI Shqiptar /
Konsulenti

Financim Extra
BB

Ne vazhdim

Dhjetor 2016
– Janar 2017

Identifikimi i financimit për zbatimin e
udhërrëfyesit dhe financimin e mëtejshëm
për zbatimin e kërkesave të Pronesise së
Vertete në mënyrë të vazhdueshme

Korrik 2017 –
Korrik 2018

Ngritja e kapaciteteve për MSG/ Ndërtimi i
Kapaciteteve për entitetet qeveritare /
Nndërtimin e kapaciteteve për kompanite,
aktivitete shkëmbimi me vendet e tjera per
Pronesine e Vertete
Shqyrtimi ligjor dhe rregullator në lidhje
me zbulimin e Pronesise se Vertete në vend
ne nivel të Brendshëm
Shërbimi Konsulence - Mentor / Moderator
/ Ndertim Konsensusi me grupet e interest

Shtator 2016
– Mars 2017

2016

EITI Shqiptar /
Konsulent

Janar 2017 –
Dhjetor 2018

Financim BB

$ 90,000
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Konsultime me agjencitë qeveritare, me
qëllim identifikimin e agjencisë (ive) që
është përgjegjës, ose mund të jetë e
përshtatshme për të mbikëqyrur, mbledhur
dhe për të ruajtur informacionin mbi
pronësinë e vertete

Konsultimi me palët e interesit me qëllim
për të përcaktuar nivelin e detajeve të
dhënies së informacioneve shpjeguese të
pronësisë të vertete (kombësisë, vendit te
rezidences, nivelit të pronësisë, si pronësia
është ushtruar, data e lindjes, adresa e
banimit, mjeteve të kontaktit, etj), duke
përfshirë mundësitë dhe sfidat me dhënien e
informacioneve shpjeguese të tilla si:
a.. Konsultime me qeverine

b. Konsultime me shoqerine civile

Grupi qeveritar i
punes nga MF,
MJ, ME,
Komisionet
Parlamentare

Dhjetor 2018

$ 20,000

MF, MJ, ME,
Komisionet
Parlamentare
Moderator/
Ndertues
Konsensusi

MSG, MF, MJ, ME,
Komisionet
Parlamentare

Tetor –
Dhjetor 2017
Tetor 2017 –
Qershor 2019

c. Konsultime me kompanite

Dakortesimi mbi përkufizimin e
përshtatshem dhe pragjet e pronësisë dhe
zbulimi në mënyrë për të operacionalizuar
raportimin e pronësisë të vertete
Zbatimi i ndryshimeve ligjore dhe

Grupi qeveritar i
punes nga MF,
MJ, ME,
Komisionet
Parlamentare

$ 30,000
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rregullative

Afatet kohore të të
dhënave

Shqyrtimi i kohës më të përshtatshme për
mbledhjen e të dhënave të informacionit të
pronësisë se vertete

EITI Shqiptar /
MSG

Prill –
Dhjetor
periodike

Konsulenti

Gusht 2017 –
Maj 2018

EITI Shqiptar /
MEI/MIPA

Shkurt 2017 –
Shkurt 2018

Financimi per
tu identifikuar

$ 100,000

Identifikimi i një mekanizmi të
përshtatshëm për kompanitë për të siguruar
të dhënat në deklaratat për pronësinë e
vertete para mbledhjes së të dhënave
Procedurat e
mbledhjes së të
dhënave dhe aksesimi
i të dhënave

Identifikimi i kompanive që do të jetë e
nevojshme të marrin pjesë në raportimin
per pronësinë e vertete
Identifikimi i qasjes më efikase dhe të
qëndrueshme te mbledhjes së të dhënave,
duke përfshirë për shembull realizimin e
një forme të deklarimit të pronësisë së
vertete, ose përshtatje e modelit të EITI
Rritja e aksesit ndaj të dhënave, për
shembull, me publikimin e të dhënave në
formate elektronike apo të dhëna të tjera të
hapura

14

Hapja e të
Dhënave

Ref: Standarti EITI,
EITI Shqipëri
Objektivi 2.1;

Konsiderimi i krijimit të regjistrit publik të
pronësisë së vertete, të integruar në mënyrë
ideale në regjistrat ekzistuese të
korporatave, ose mbajtesve te licencesave
nxjerrese
Përfshirja e të Dhënave të hapura për EITI
dhe qeverisjen e Burimeve Natyrore, në
prioritetet kombëtare për sistemet e hapura
të të dhënave të qeverisë dhe të punuarit
drejt integrimit, krijimin e të dhënave të
hapura për EITI në sistemet qeveritare për
të siguruar afate kohore, cilësi të të
dhënave, ripërdorim dhe efektivitet në kosto

Nuk ka

Në proçes
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Fonde në Dispozicion

$ 356’120

Totali i pritur për aktivitetet e financuara nga BB (pa shpenzime operative)

$893’000

Totali i Pritur per aktivitetet e prpozuara
Të paidentifikuara

* Financimi për këto aktivitete pritet nga granti i ri i Bankës Botërore dhe donatorë të tjerë

$1’263’620
$370’000

