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Ndihma shtetërore dhe rregullimi i saj në Kosovë
Ligji i parë i Kosovës për Ndihmën Shtetërore u miratua në 2011 1. Pas
shfuqizimit të Ligjit 2011, një Ligj i ri për Ndihmën Shtetërore u miratua në
dhjetor 20162 dhe hyri në fuqi në shkurt 2017. Ky ligj është përgjithësisht në
përputhje me sistemin rregullator të BE-së për ndihmën shtetërore3 i cili ka
operuar për mbi 60 vjet për t’u siguruar që subvencionet kombëtare dhe
stimujt e tjerë për industrinë dhe komunitetin e biznesit të mos ndikojnë
padrejtësisht në konkurrencën e tregut të ndershëm dhe tregtinë e lirë.
Nevoja për këtë shfuqizim dhe për legjislacionin e ri buron kryesisht nga
Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë (MSA) e nënshkruar në prill
2016 e cila bën thirrje për krijimin dhe vënien në funksion të një sistemi
rregullator të ndihmës shtetërore të stilit të BE-së në Kosovë - kjo tani po
udhëhiqet nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore i Republikës së Kosovës.
Ndihma shtetërore në thelb ka të bëjë me ndikimin në konkurrencë dhe tregti
që kanë subvencionet, lehtësimet tatimore dhe format e tjera të ndihmës
qeveritare nga të cilat përfitojnë disa firma dhe, për këtë arsye, mund të
ndikojnë negativisht në firmat e tjera. Në epokën moderne të tregtisë së lirë,
këto lloje të ndërhyrjeve ekonomike të shtetit tani konsiderohen si
problematike atëherë kur ato kanë një ndikim të rëndësishëm në tregti dhe
konkurrencë. Me hapjen e tregtisë dhe pozicionin ndërkombëtar të një vendi
(përfshirë procesin e integrimit në BE dhe anëtarësimin në Traktatin e
Komunitetit të Energjisë dhe Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës
Qendrore) një nga pasojat kryesore është që rregullat ndërkombëtare në
lidhje me mbështetjen e shtetit për aktivitetin ekonomik (dhe interesat e
partnerëve të rinj tregtarë në ndikimin e ndihmave shtetërore dhe
subvencioneve në tregti dhe konkurrencë) duhet të merren parasysh
plotësisht. Prandaj, Ligji për Ndihmën Shtetërore përcakton “ndihmën
shtetërore” si:
“çdo shpenzim aktual apo shpenzim i mundshëm, apo reduktim i të
ardhurave të shtetit, e dhënë në çfarëdo forme nga ana e dhënësit ose që
mund t’i atribuohen shtetit, e cila drejtpërdrejtë apo në mënyrë të tërthortë
shtrembëron ose rrezikon ta shtrembërojë konkurrencën duke favorizuar
përfitues të caktuar të ndihmës shtetërore ose prodhime të mallrave dhe
shërbimeve të caktuara, dhe që bie ndesh me obligimet ndërkombëtare të
Republikës së Kosovës”
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Në terma të përgjithshëm, ligji ndalon shumicën e formave të ndihmës
shtetërore përveç nëse masa e planifikuar e ndihmës është njoftuar
paraprakisht në Departamentin e Ndihmës Shtetërore të Ministrisë së Financave,
Punës dhe Transfereve dhe më pas miratuar nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore
i Republikës së Kosovës. Ndihma shtetërore për prodhuesit kryesorë në
sektorët e bujqësisë dhe peshkimit përjashtohet nga ligji. Përveç kësaj,
rregullime të veçanta zbatohen për lloje të caktuara të ndihmës sociale
përmes bizneseve dhe për ndihmën Shtetërore për të kompensuar dëmet që
rezultojnë nga katastrofat natyrore dhe ngjarjet e jashtëzakonshme.
Normalisht, këto nuk kërkojnë njoftim paraprak dhe miratim.
Qëllimi kryesor i kontrollit të ndihmës shtetërore është të sigurojë që masat
mbështetjes të cilat mund të ndikojnë në konkurrencë dhe tregti të jenë të
domosdoshme dhe të arsyeshme. Kjo ka disa përfitime të rëndësishme për
Kosovën, në fushat që përfshijnë menaxhimin e financave publike,
konkurrencën e drejtë dhe marrëdhëniet tregtare.
Gjatë vlerësimit të masave të ndihmës shtetërore në Kosovë dhe vendosjes
nëse ato janë të arsyeshme dhe të lejueshme, autoritetet e ndihmës shtetërore
të Kosovës (Departamenti dhe Komisioni) duhet gjithashtu të marrin parasysh
rregullat specifike të ndihmës shtetërore që rrjedhin nga ratifikimi i disa
marrëveshjeve ndërkombëtare nga ana e Kosovës. Këtu shpjegohen këto
marrëveshje dhe kërkesat e tyre në lidhje me kontrollin e ndihmës shtetërore
në Kosovë.
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Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë4
Marrëveshjet e Stabilizim-Asociimit me BE-në përbëjnë kornizën e
marrëdhënieve midis Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit
Perëndimor për zbatimin e Procesit të Stabilizim-Asociimit. Marrëveshjet janë
përshtatur me situatën specifike të secilit vend partner dhe, ndërkohë që
krijojnë një zonë të tregtisë së lirë midis BE-së dhe vendit në fjalë, ato
gjithashtu identifikojnë objektivat dhe reformat e përbashkëta politike dhe
ekonomike dhe inkurajojnë bashkëpunimin rajonal. Në kontekstin e
anëtarësimit të mundshëm në Bashkimin Evropian, Marrëveshjet e Stabilizim
Asociimit shërbejnë si bazë për zbatimin e procesit të anëtarësimit 5.
Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë, e nënshkruar në prill të vitit
2016, përcakton një numër detyrimesh për t’u kryer për autoritetet e
Kosovës, përfshirë hartimin e legjislacionit parësor dhe dytësor të ndihmës
shtetërore të bashkërenduara dhe në përputhje me rregullat e BE-së për
ndihmën shtetërore. Dispozitat e marrëveshjes në lidhje me ndihmën
shtetërore nënvizojnë rëndësinë e zhvillimit të legjislacionit në përputhje me
rregullat e BE-së dhe krijimin e mekanizmave të monitorimit dhe
transparencës në lidhje me ndihmën shtetërore në Kosovë. Marrëveshja
gjithashtu përcakton një afat kohor për krijimin dhe funksionimin e një sistemi
rregullator të ndihmës shtetërore në Kosovë.
Sipas marrëveshjes, nga Kosova kërkohet, posaçërisht, të përafrojë
legjislacionin e saj në fushën e ndihmës shtetërore me ligjin e BE-së, të sigurojë
që kompetenca për të kontrolluar ndihmën shtetërore t’i besohet një organi
publik të pavarur operacionalisht (në një mënyrë të ngjashme me atë të
Komisionit Evropian), që të vendosë mekanizma kontrolli, monitorimi dhe
transparence në fushën e ndihmës shtetërore, të vlerësojë masat e reja të
ndihmës shtetërore në përputhje me rregullat e BE-së dhe të rishikojë dhe
nëse është e nevojshme të harmonizojë masat e vjetra të ndihmës shtetërore
me rregullat e BE-së.
Neni 75 (1) i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit ndërmjet BE-së dhe
Kosovës përcakton objektivin kryesor në fushën e ndihmës shtetërore dhe
4

Këshilli i Bashkimit Evropian - Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit ndërmjet Bashkimit Evropian
dhe Komunitetit Evropian të Energjisë Atomike, nga njëra anë, dhe Kosovës nga ana tjetër, 2 tetor
2015. Marrëveshja është në fuqi që nga Prilli 2016. Teksti i plotë i marrëveshjes është e arritshëm
në:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/stabilisation_and_association_agreement_eng_0.pdf
5
BE-ja ka negociuar dhe arritur Marrëveshje për Stabilizim Asociim me: Shqipërinë, Bosnjën dhe
Hercegovinën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Kosovën.
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kërkon që Kosova të përmbahet në dhënien e ndihmave shtetërore, për aq sa
ato mund të ndikojnë në tregtinë ndërmjet BE-së dhe Kosovës. Autoritetet e
Kosovës janë të detyruara të vlerësojnë masat e ndihmës shtetërore në bazë
të kritereve që dalin nga neni 107 i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit
Evropian (TFBE) dhe shumë instrumenteve interpretuese të miratuara nga
institucionet e BE-së në lidhje me kontrollin e ndihmës Shtetërore6. Për më
tepër, Marrëveshja kërkon që përafrimi gradual i legjislacionit kombëtar me
rregullat e BE-së (në shumë fusha, përfshirë ndihmën Shtetërore) të fillojë në
datën e nënshkrimit të Marrëveshjes dhe të përfundojë për një periudhë
dhjetë-vjeçare7. Për më tepër, neni 75 (4) parashikon që:
‘Kosova do të sigurojë që një autoriteti të pavarur operacionalisht t'i
besohet kompetencat e nevojshme për zbatimin e plotë të [kontrollit të
ndihmës shtetërore]. Ky autoritet do të ketë, ndër të tjera, kompetenca për
të autorizuar skema të ndihmës shtetërore dhe miratuar ndihmat
individuale në përputhje me [rregullat e BE-së], si dhe kompetencat për të
urdhëruar rikuperimin e ndihmës Shtetërore që është dhënë në mënyrë të
paligjshme.’
Kosovës gjithashtu i kërkohet të sigurojë transparencë në fushën e ndihmës
shtetërore duke publikuar informacion mbi ndihmën shtetërore në Kosovë
dhe një shkëmbim të dyanshëm të informacionit për ndihmën shtetërore me
Bashkimin Evropian8. Kosova gjithashtu duhet të krijojë një inventar
gjithëpërfshirës të skemave të ndihmës të themeluara para shkurtit 2017 dhe
të bashkërendojë skemat e tilla që vazhdojnë të jenë në veprim me rregullat e
ndihmës shtetërore të BE-së brenda një periudhe jo më shumë se tre vjet nga
hyrja në fuqi e Marrëveshjes9.
Për qëllime praktike, marrëveshja e klasifikon Kosovën si ‘një territor të vetëm
seriozisht të pazhvilluar’ për një periudhë prej të paktën 5 vjetësh 10. Kjo lejon
që nivelet maksimale të ndihmës shtetërore sipas rregullave të BE-së, në lidhje
me çështje të tilla si zhvillimi rajonal, mbështetja për ndërmarrjet e vogla dhe
të mesme etj., të miratohen në Kosovë. Ky status do të rishikohet përmes të
ashtuquajturit ushtrimit statistikor të “hartës së ndihmës shtetërore”
ndërmjet Kosovës dhe BE-së për të përcaktuar nëse është e arsyeshme të
zgjatet kjo lehtësim.
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Neni 75 (2) i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë.
Neni 74 (2) i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë.
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Neni 75 (5) i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë.
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Neni 75 (6) i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë.
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Neni 75 (7) (a) i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë.
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Përveç kësaj, që nga viti 2019, kërkesat e kontrollit të ndihmës shtetërore
shtrihen në ndërmarrjet publike dhe në ndërmarrjet të cilave u janë dhënë të
drejta të veçanta dhe ekskluzive (p.sh. përmes një marrëveshje koncesioni).

Marrëveshja e Tregtisë së Lirë e Evropës Qendrore (CEFTA)11
Qëllimet kryesore të Marrëveshjes CEFTA janë që:







Të zgjerojë tregtinë e mallrave dhe shërbimeve dhe të nxisë
investimet me anë të rregullave të drejta, të qëndrueshme dhe të
parashikueshme,
Të eliminojë pengesat në tregtinë ndërmjet palëve,
Të sigurojë mbrojtjen e duhur të të drejtave të pronësisë intelektuale
në përputhje me standardet ndërkombëtare;
Të harmonizojë dispozitat për çështjet moderne të politikës tregtare
siç janë rregullat e konkurrencës dhe të ndihmës shtetërore, dhe
Të sigurojë procedura të qarta dhe efektive për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve.

Marrëveshja përputhet plotësisht me rregullat e BE-së dhe rregullat dhe
procedurat e Organizatës Botërore të Tregtisë. Sipas Sekretariatit të CEFTA’:
“E zbatuar në mënyrë efektive, Marrëveshja siguron një kornizë të shkëlqyeshme për Palët që
të përgatiten për pranimin në BE, duke vazhduar kështu traditën e CEFTA-s fillestare,
anëtarët themelues të së cilës tani janë në BE”12.

Marrëveshja CEFTA 2006 rezultoi nga përditësimi i marrëveshjes së
mëparshme CEFTA 1997 dhe zgjerimi i anëtarësisë së saj 13. Përveç
dispozitave dhe kushteve të përgjithshme që lidhen me tregtinë e mallrave
bujqësore dhe industriale, CEFTA aktuale përfshin një sërë dispozitash
specifike në lidhje me rregulloren e ndihmës Shtetërore.
Dispozitat e CEFTA-s në lidhje me ndihmën shtetërore kanë një fokus të
ngjashëm për zbatimin e rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore nga një
rregullator i pavarur i ndihmës shtetërore. Konkretisht, CEFTA parashikon që:

11

Versioni i Konsoliduar i Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA 2006).
Teksti i plotë i Marrëveshjes është i arritshëm në: https://cefta.int/legaldocuments/#1463498231136-8f9d234f-15f9
12
http://cefta.int/
13
Anëtarësimi aktual në CEFTA përfshin Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Maqedoninë e
Veriut, Moldavinë, Malin e Zi, Serbinë dhe Kosovën.
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“çdo ndihmë e dhënë nga një Palë ose përmes burimeve të Shtetit në
çfarëdo forme, e cila shtrembëron ose kërcënon të shtrembërojë
konkurrencën duke favorizuar mallra të caktuara, përderisa mund të
ndikojë në tregtinë midis Palës në fjalë dhe Palëve të tjera të kësaj
Marrëveshjeje, do të jetë e papajtueshme me funksionimin e duhur të kësaj
Marrëveshjeje”14.
Në veçanti, masat e ndihmës shtetërore kërkohet të vlerësohen në bazë të
parimeve të rregullave të ndihmës shtetërore të zbatueshme në Bashkimin
Evropian15. Për më tepër, që nga viti 2010, asnjë periudhë kalimtare nuk
zbatohet për këto rregulla të CEFTA-s. Përveç kësaj, ankesat nga anëtarët e
CEFTA-s në lidhje me çdo vend që lejon shkelje të rregullave të CEFTA-s për
ndihmën shtetërore e cila shkakton ose kërcënon të shkaktojë paragjykim
serioz të interesit të vendit ankues ose dëmtim material të industrisë vendase
të tij, mund të ndiqen përmes procesit për zgjidhje të mosmarrëveshjeve të
përcaktuar në nenin 24 të marrëveshjes. Nëse çështja nuk zgjidhet, vendi
ankues mund të marrë masat e duhura tregtare kundër vendit tjetër në
mënyrë që të riparojë situatën. Masa të tilla në thelb përfshijnë një rritje të
detyrimeve doganore përballë vendit tjetër (të referuara si “masa mbrojtëse”).
Secilit vend anëtar i CEFTA-s i kërkohet gjithashtu të sigurojë transparencë në
fushën e ndihmës shtetërore - përfshirë raportimin çdo vit te Komiteti i
Përbashkët i CEFTA-s mbi shumën e përgjithshme dhe shpërndarjen e
ndihmës Shtetërore të miratuar nga ai vend dhe duke siguruar informacion
mbi skemat e ndihmës shtetërore ose raste të veçanta individuale të ndihmës
shtetërore për vendet e tjera anëtare të CEFTA-s nëse u kërkohet ta bëjnë
këtë.

Traktati i Komunitetit të Energjisë (TKE)16
Traktati i Komunitetit të Energjisë u nënshkrua në Athinë në Tetor 2005 dhe
hyri në fuqi në Korrik 2006. Traktati krijoi Komunitetin e Energjisë si një
organizatë ndërkombëtare që merret me politikat për energjinë. Traktati
bashkon Bashkimin Evropian, nga njëra anë, dhe vendet e Evropës Juglindore

14
15

CEFTA neni 21(1).
CEFTA, neni 21(2).

16

Traktati i Themelimit të Komunitetit të Energjisë i nënshkruar në Tetor 2005 në Athinë, Greqi, në
fuqi që nga Korriku 2006. Teksti i plotë i Traktatit është i arritshëm në: https://www.energycommunity.org/legal/treaty.html
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dhe rajonin e Detit të Zi17. Kosova është anëtare e TKE-së që nga 1 korriku
2006.
Qëllimi kryesor i organizatës është të shtrijë tregun e brendshëm energjetik të
BE-së në Evropën Juglindore dhe më gjerë në bazë të një kornize ligjërisht të
detyrueshme. Për më tepër, TKE-ja kërkon që të:


Tërheqë investime në prodhimin e energjisë dhe në rrjete për të
siguruar një furnizim të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm të
energjisë që është thelbësore për zhvillimin ekonomik dhe
stabilitetin shoqëror;



Krijojë një treg të integruar të energjisë, duke lejuar tregtinë
ndërkufitare të energjisë dhe integrimin me tregun e BE-së;



Rrisë sigurinë e furnizimit;



Përmirësojë situatën mjedisore në lidhje me furnizimin me energji
në rajon; dhe



Rrisë konkurrencën në nivel rajonal dhe shfrytëzimin e ekonomive
të shkallës.

Dispozitat kryesore të Traktatit kanë të bëjnë me mbrojtjen e investimeve,
tregtinë e materialeve dhe produkteve të energjisë, tranzitin dhe zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve, si dhe konkurrencën, transparencën, sovranitetin, taksat
dhe mjedisin.
Në lidhje me konkurrencën, përfshirë ndihmën shtetërore, TKE-ja kërkon që
të gjitha palët të ndërmarrin hapa për të luftuar shtrembërimet në treg dhe
pengesat në konkurrencë gjatë aktiviteteve ekonomike në sektorin e
energjisë. Ata duhet të sigurojnë që korniza e tyre ligjore të përfshijë dispozita
për të adresuar çdo sjellje të njëanshme ose të bashkërenduar antikonkurruese në aktivitetet ekonomike në sektorin e energjisë. Kjo vlen
gjithashtu për të gjitha ndërmarrjet shtetërore ose organet që u jepen
privilegje ekskluzive ose të veçanta nga vendet anëtare të TKE-së si dhe vet
këto të fundit. TKE-ja, në mënyrë specifike, kërkon zbatimin e plotë dhe të
drejtpërdrejtë të rregullave të BE-së për ndihmën Shtetërore në sektorët e
energjisë të mbuluar nga TKE-ja18.
Ndërkohë që dispozitat në fuqi të TKE-së për ndihmën shtetërore janë shumë
të ngjashme me ato të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë, një
17

Përveç Bashkimit Evropian, palët kontraktuese të TKE-së janë Shqipëria, Bosnja dhe
Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Mali i Zi, Serbia dhe Kosova.
18
Traktati i Komunitetit të Energjisë, Nenet 18 dhe 19.
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ndryshim i rëndësishëm është se ato zakonisht nuk lejojnë për ndonjë
periudhë tranzitore për zhvillimin e legjislacionit ose të sistemeve në Kosovë,
d.m.th. ato zbatohen nga momenti të ratifikimit të Traktatit me 1 korrik 2006.

Përmirësimi i kornizës ligjore për rregullimin e ndihmës shtetërore
në Kosovë
Ndërkohë që Ligji për Ndihmën Shtetërore është gjerësisht në përputhje me
sistemin rregullator të BE-së për ndihmën shtetërore, ai kërkon përsosje dhe
përmirësim të mëtejshëm për të harmonizuar plotësisht legjislacionin
kombëtar të Kosovës me rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore dhe për të
siguruar zbatimin e plotë dhe transparent të detyrimeve të Kosovës sipas
marrëveshjeve ndërkombëtare. Aty ku Ligji aktual lë ndonjë boshllëk
rregullator, rastet e ndihmës Shtetërore aktualisht vlerësohen nga
Departamenti i Ndihmës Shtetërore dhe vendosen nga Komisioni i Ndihmës
Shtetërore mbi bazën e zbatimit të drejtpërdrejtë të rregullave të BE-së për
ndihmën shtetërore; bazuar në kërkesat e shpjeguara këtu dhe epërsinë e
rregullave të traktatit mbi ligjin kombëtar sipas kushtetutës së Kosovës. Në
vitin 2021, janë planifikuar që të futen një varg përmirësimesh në Ligjin e
tanishëm për ndihmën shtetërore.
Prandaj, Qeveria dhe autoritetet e ndihmës shtetërore janë të vendosura për
ndërmarrjen e hapave të fundit për të siguruar adoptimin e plotë të rregullave
të BE-së për ndihmën shtetërore në ligjin kombëtar. Tashmë në vitin 2017,
Strategjia Kombëtare për Zbatim të MSA-së për vitet 2018-2022 identifikoi
disa çështje si Objektivat e Prioritetit Afatmesëm të Kosovës për rregullimin
e ndihmës shtetërore. Këto përfshinë përafrimin e mëtejshëm të Ligjit për
Ndihmën Shtetërore dhe legjislacionin dytësor të lidhur me rregullat e BE-së
për ndihmën shtetërore, krijimin e mekanizmave efektivë të monitorimit dhe
zbatimit të ndihmës shtetërore, zhvillimin e sistemeve informative të ndihmës
Shtetërore dhe rritjen e ndërgjegjësimit për kontrollin e ndihmës shtetërore
në mesin e grupeve të interesit. Këto çështje janë adresuar dhe përmirësimet
e nevojshme në Ligjin për Ndihmën Shtetërore tani janë planifikuar të futen në
2021.
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Për më shumë informacione
Për informacion të mëtejshëm, kontaktoni Komisionin e Ndihmës Shtetërore
në http://www.knsh-rks.net, Departamentin e Ndihmës Shtetërore të Ministrisë së
Financave, Punës dhe Transfereve në dnsh.mf@rks-gov.net ose vizitoni faqen e
internetit të Departamentit: https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,130.
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