DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
Drejtoria Juridike, Komunikimit dhe Prokurimeve
Sektori i Transparencës dhe Komunikimit
Lënda: Minutat e takimit nga diskutimi i publikut për draft strategjinë e
ndërsektoriale e mjedisit 2015 - 2020
Ditën e martë datë 31.03.2015, në ambjentet e Ministrisë së Mjedisit u zhvillua
dëgjesa e publikut për draft Strategjinë Ndërsektoriale të Mjedisit 2015 - 2020
Në këtë takim merrnin pjesë këta përfaqësues të Shoqërisë Civile:
Z. Andrian Vaso, AVCON ekspert;
Z. Skerdilajd Anagnosti, ekspert i pavarur
Znj. Rita Strakosha, Shoqata Mjedisore Ekolëvizja
Znj. Lira Hakani, Shoqata EDEN
Përfaqësues të Organizatave të huaja që financojnë në projektet mjedisore:
Antuan Avignon, Delegacioni Europian
Klodian Aliu,
Delegacioni Europian;
Paolo Fraccaro, OSCE
Elton Qëndro,
OSCE
Elvita Kabashi,
UNDP
Ornela Shapo,
GIZ
Përfaqësues nga Këshilli i Ministrave
Znj. Erjola Muka, Koordinatore, DPZHFNH
Nga Ministria e Mjedisit morën pjesë këta përfaqësues:
Z. Pëllumb Abeshi, Drejtor i Përgjithshëm i Politikave Mjedisore dhe Jetësimit
të Prioriteteve;
Z. Redi Baduni, Drejtor i Mjedisit;
Znj.Odeta Çato, Drejtor i Biodiversitetit dhe Zonave të Mbrojtura;
Z. Preng Prenga, përgjegjës i Sektorit të Mbarështimit dhe Trajtimit Pyjeve dhe
Kullotave;
Z. Ender Trashaj, përgjegjës i sektorit të Kadastrës Pyjore dhe Pyjeve
Komunalë;
Znj. Enkelejda Malaj, përgjegjëse e Sektorit të Transparencës dhe Komunikimit;
Znj. Laureta Dibra, përgjegjëse e sektorit të të Ajrit, Kimikateve dhe
Ndryshimeve Klimatike;
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Znj. Elvana Ramaj përgjegjëse e sektorit të Biodiversitetit;
Znj. Lediana Karalliu, përgjegjëse sektorit të Mbetjeve dhe Aksidenteve
Industriale;
Znj. Silvamina Alshabani, përgjegjëse e sektorit të Zonave të Mbrojtura;
Znj. Vilma Kola, përgjegjëse e sektorit të Planifikimit Buxhetor;
Znj. Ingrid Mingomataj, përgjegjëse sektori, Drejtoria e Jetësimit të Prioriteteve;
Znj. Edlira Dersha, specialiste, Sektori i Transparencës dhe Komunikimit;
Znj. Sabina Cenameri specialiste e sektorit të programimit dhe koordinimit
ndërinstitucional;
Znj Eneida Rabdishta, specialiste, Drejtoria e Pyjeve;
Z. Gjergji Tanga, specialist Drejtoria e Pyjeve.
Dëgjesa u hap nga z. Pëllumb Abeshi, i cili shprehu rëndësinë e kësaj dëgjese
për të ndihmuar procesin e hartimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Mjedisit.
Z. Abeshi i njohu të pranishmit me punën e bërë për hartimin e kësaj draft
strategjie, e cila është hartuar nga një grup ekspertësh të Ministrisë së Mjedisit
në bashkëpunim me përfaqësues të Ministrive të linjës. Gjithashtu z.Abeshi
theksoi se kjo Strategji është pjesë e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe
Integrim, e cila përfshin dhe startegjitë e tjera të fushave të veçanta të Mjedisit
si strategjinë e cilësisë së ajrit, strategjinë e biodiversitetit etj.
Më pas prezantimin për këtë draft strategjik e bëri znj. Klodiana Marikaj. Znj
Marikaj i njohu të pranishmit me fushat kryesore, të cilat janë trajtuar në këtë
strategji, si dhe u prezantuan objektivat që janë vendosur, të cilat do të
realizoheshin nëpërmjet veprimeve që janë parashikur nga ky dokument.
Pyetje nga znj. Erjola Muka – Do doja të dija nëse ka pasur kjo strategji
kontributin e Ministrive të Linjës, pasi nuk e shoh shumë kontributin e tyre në
veçanti planifikimet buxhetorë për masa të ndryshme, që do të ndërrmerren
për arritjen e objektivave të vendosura në këtë draft strategji.
Gjithashtu dhe në një moment të dytë, znj. Muka pyeti nëse do kishte një plan
veprimi kjo strategji.
Të njëjtin shqetësim shprehu dhe znj. Ornela Shapo, e cila në ndërhyrjen e saj
kërkoi të dinte nëse janë parashikuar në dokument ndryshimet që do të
ndodhin pas reformave vendore, duke qenë se një pjesë e mirë e menaxhimit në
sektorin e ujit, pyjeve dhe menaxhimit të mbetjeve është edhe detyrim i
pushteteve vendore. Znj. Shapo u shpreh se dokumentin nuk e sheh shumë si
një produkt ndërsektorial, dhe se sugjerimi i saj ishte që ky dokument duhet të
përfshijë më shumë të dhëna nga sektorët e tjerë, veçanërisht përsa i përket
investimeve apo zhvillimeve të mëdha infrastrukturore nga Ministri të tjera, por
që kanë ndikim në mjedis.
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Znj. Marikaj ju përgjigj këtij shqetësimi duke ju treguar se kjo draft strategji
është hartuar nga grup pune, në përbërje të të cilit ka përfaqësues nga të
gjitha ministritë dhe se përveç punës së përbashkët në grup, drafti është
përcjellë edhe secilit për të dhënë kontributet apo mendimet përfundimtare,
edhe në mënyrë individuale, para se drafti të merrte një
Zoti Abeshi theksoi se kjo është një strategji mjedisi, që vendos objektivat se si
duhet të mbrohet mjedisi sa i takon sektorëve që janë përfshirë për të
përmbushur këto objektiva ndërrmerren veprime, që këto objektiva të jenë të
realizueshme. Nësë themi menaxhim i integruar i mbetjeve më pas do ketë
plane lokale dhe më pas realizimi i tyre do sjelli menaxhim e integruar të
mbetjeve.
Gjithashtu z. Abeshi e siguroi zonjën Muka që do ketë një plan veprimi, pasi
nuk mund të ketë një strategji pa këtë pjesë.
Pyetje nga znj. Rita Strakosha – Në strategji janë vendosur objektiva mjaft
ambiciozë për cilësinë e ajrit. Si është parashikuar realizimi i këtij objektivi
kur dihet se ka mungesa në investime për monitorimin e cilësisë së ajrit, pasi
kemi numër të limituar stacionesh monitorimi në vend?
Gjithashtu, a është bashkëpunuar me Ministrinë e Transportit, pasi në
Strategjinë e këtij sektori është parashikuar që me përmirësimin e
infrastrukturës së rrugëve do të rritet numri i automjeteve në qarkullim, aq më
tepër që në strategjinë e tyre nuk parashikohej ndërtimi i trenave elektrikë apo
përmirësimi i sistemit hekurudhor për njerëz, në këtë kontekst a keni ideuar
bashkëpunim në këtë sektor?
Po me nivelin e zhurmave? - pasi shihet që janë disa zona sensitive, dhe vlerat
e zhurmave janë më të larta se normat e lejuara.
Z. Abeshi - është e vërtetë që transporti është një nga ndikuesit kryesor në
cilësinë e ajrit, por masat e ndërrmarra për uljen e numrit të automjeteve
jashtë standartit të kërkuar po ulet nga legjislacioni tashmë i hyrë në fuqi,
gjithashtu po ndërrmerren masa për përmirësimin e cilësisë së karburantit gjë
që sjell minimizimin e ndotjes nga ky faktor.
Gjithashtu, znj. Laureta Dibra theksoi se pjesë e kësaj strategjie është dhe
Strategjia e Ajrit në të cilën është bërë një analizë e sistemit të monitorimit të
cilësisë së ajrit dhe janë parashikuar gjithë masat e nevojshme për
funksionimin sipas standarteve të kërkuara. Nga ana tjetër, u soll në vëmendje
fakti që duke qënë një vend kandidat për Bashkimin Europian vendi do të
respektojë kërkesat e vendosura prej BE-së, ku një stacion monitorimi ngrihet
për një zonë me 250 mijë banorë.
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Zonja Lira Hakani pyeti në lidhje me numrin dhe vendndodhjet e
incineratorëve që planifikohen të ndërtohen.
Zoti Abeshi u përgjigj që strategjitë nuk përmbajnë informacione të tilla, ato
shprehin drejtime e objektiva, por si rregull nuk mund të jenë kaq specifike për
projekte të veçanta.
Z. Elton Qëndro theksoi se në tryezën që do zhvillohet për donatorët do
shprehej më konkretisht për këtë draft strategji, gjithsesi shqetësimi i tij ishte
në lidhje me fushën e mbetjeve, ku shpesh objektivat janë shumë ambiciozë
dhe jo shumë të besueshme për t’u realizuar, siç u vu re nga strategjia e
Menaxhimit të integruar të mbetjeve, ku deklarohej reduktimi deri në 55 % të
mbetjeve që në burim. Ndaj ishte i mendimit që duheshin parë objektivat që të
ishin më të realizueshme. Gjithashtu, si risolli në vëmendje nevojën për të
përfshirë në këtë strategji një paraqitje më përfshirëse, më të integruar të
buxheteve të ministrive të tjera, që në një mënyrë a tjetër kanë lidhje me
mjedisin, projekte apo investime mjedisore.
Z. Abeshi shpjegoi që probleme janë hasur shpesh me mungesën e financimeve
dhe ndërgjegjësimin e ulët të qytetarëve në këtë fushë.
Z. Ardian Vaso së pari falenderoi Ministrinë e Mjedisit për këtë nismë të marrë.
Edhe pse kjo Ministri është avangarde për ndryshimet klimatike, pasi po
hartohet raporti i tretë kombëtar, gjithsesi z. Vaso mendonte që Ndryshimet
Klimatike mund të ishte si një objektiv më vete në këtë strategji për tërësinë e
problematikave që kap, si dhe për t’ju përgjigjur interesit mbarë ndërkombëtar
që kanë kundrejt këtij problemi madhor.
Gjithashtu z. Vaso sugjeroi që të kishte një Strategji për administrimin e
zonave bregdetare duke parë pozicionin gjeografik të Shqipërisë.
Z. Abeshi tha që ka zhvillime së fundi që po i japin përparësi zonës bregdetare
për të përmirësuar menaxhimin e kësaj zone mjaft të rëndësishme për vendin
tonë, e veçanërisht me ngritjen e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, është e
pritshme që ky institucion do të hartojë politikat e dokumentat përkatës
strategjik për zhvillimin e zonës bregdetare.
Z. Klodian Aliu, shprehu rezervat e tij në lidhje aspektin teknik, por edhe të
përmbajtjes në tërësi të dokumentit që diskutohej. Në këndvështrimin e tij
dokumentit i mungonte analiza e gjendjes dhe identifikimi i aktorëve dhe
faktorëve përgjegjës për gjendjen dhe se kjo ishte e domosdoshme për të vijuar
më tej me vendosjen e objektivave të qartë, konsiderimin e risqeve dhe
vështirësive, përcaktimin e përgjegjësive, etj. Si shembull u mor fakti që në
pjesën e menaxhimit të mbetjeve, strategjia nuk prek fare problematikën e
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mbetjeve spitalore dhe përgjegjësitë e Ministrisë së Shëndetësisë, apo rasti i
Ministrisë së Transportit, që edhe pse projektet e saj infrastrukturore
gjenerojnë shumë mbetje, strategjia nuk thotë se si do të shmanget kjo, si do të
bashkëpunohet e përse është kjo gjendje.
Gjithashtu, zoti Aliu sugjeroi që draft-strategjia duhet t’u referohet dhe të
integrojë të gjitha standartet mjedisore, tashmë të parashikuara në
legjislacionin e ri për VSM/VNM, në fazën e planifikimit. Ai mbështeti
sugjerimin e shprehur nga parafolësit në lidhje me tabelat buxhetore të draftstrategjisë, të cilat duhet të integrojnë të dhënat buxhetore dhe investimet nga
të gjitha ministritë.
Duke vijuar më tej, z. Aliu shprehu shqetësimin për statistikat e mangëta
mjedisore dhe sugjeroi që i duhet dhënë më shumë rëndësi raportimit të të
dhënave dhe krijimit të databazave të besueshme statistikore. Më tej ai theksoi
se nuk kishte gjetur në dokument vizionin e ministrisë së mjedisit për pyjet,
apo edhe mënyrën sesi draft-strategjia i vlerësonte faktorët kërcënues të
mjedisit, duke sjellë si shembull industrinë minerare dhe rrugët sesi faktorët të
tillë kërcënues mund të disiplinohen me instrumentat e duhur ligjorë.
Znj. Elvita Kabashi ngriti çështjen e mangësive buxhetore dhe pyeti se si e ka
menduar ministria të përmbushë hendekun financiar për të mundësuar
arritjen e objektivave të vendosur në draft-strategji e në këtë kontekst nëse
ministria e merrte në konsideratë mundësinë e ngritjes së një Fondi për
mjedisin apo instrumentë të tjerë financiarë.
Z. Antuan Avignon, pasi falenderoi për ftesën e bërë në këtë dëgjesë publiku u
shpreh se nuk do komentonte as formën as përmbajtjen, por ishte i interesuar
për proçesin e dëgjesës, se sa kohë do i lihej për të komentuar publikut kjo
draft strategji, dhe kur do ishte koha e planifikuar për tryezën e donatorëve.
Z. Abeshi sqaroi se dëgjesa me donatorët do të organizohej pasi draftdokumenti të përkthehej zyrtarisht në anglisht, diku nga muaji Maj, e pasi të
ishin integruar komentet e deritanishme; ndërsa Znj. Enkelejda Malaj, sqaroi
se sipas legjislacionit në fuqi Ministria priste komente deri 30 ditë, nga data e
organizimit të dëgjesës, në të gjitha format e mundëshme, por do preferohej në
formë elektronike në adresën zyrtare të Ministrisë së Mjedisit që është
info@moe.gov.al
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