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Transparenca e ndihmës shtetërore në kushte të Covid-
19 në BE dhe në Maqedoninë e Veriut  
 
Shfaqja e pandemisë Covid-19 paraqet një kërcënim serioz jo vetëm nga pikëpamja 
shëndetësore por edhe nga pikëpamja ekonomike për shkak të efekteve negative shqetësuese 
në ekonominë globale. Bashkimi Evropian (BE), vendet anëtare, por edhe vendet kandidate 
për anëtarësim, siç është edhe Republika e Maqedonisë së Veriut (RMV) kërkojnë mënyra 
për t’i zbutur efektet negative ekonomike, edhe atë përmes pakove ambicioze fiskale të 
masave të ndihmës shtetërore. Kjo situatë krijon, përveç sfidave fiskale edhe sfida për 
politikat, proceset dhe zbatimin e rregullave për kontrollin e ndihmës shtetërore të BE-së që 
vlejnë njësoj edhe për RMV-në. 

 

  

GJETJET KRYESORE: A ndiqen rregullat dhe praktika e mirë për transparencë dhe 

llogaridhënie sa i përket ndihmës së ndarë shtetërore për ballafaqimin me Covid-19?  

 Organi nacional për vlerësimin dhe mbikëqyrjen e çdo forme të ndihmës shtetërore në RMV-në 
është KMK-ja dhe procedura e zakonshme për marrjen e aktvendimit, respektivisht aprovimin për 

ndihmë shtetërore fillon me dorëzimin e njoftimit nga ana e dhënësit të ndihmës, pas së cilit KMK-

ja në afat prej 60 ditësh duhet ta aprovon atë (kur është në përputhje me ligjin) me aktvendim dhe 
vetëm atëherë dhënësi mund të vazhdojë me ndarjen e ndihmës shfrytëzuesit.  
 

 Urgjenca e jashtëzakonshme e situatës me Covid-19 kërkon përgjigje më të shpejtë nga 

institucionet kompetente. KPK-ja u është përgjigjur shpejt dhe menjëherë njoftimeve dhe ka dhënë 

aktvendime për aprovimin e ndihmës shtetërore (në pajtim me ligjin) për kërkuesit në afat prej një 

deri në dhjetë ditë. 
 

 Ekziston ndalim i përgjithshëm i ndihmës shtetërore (neni 7, LKNSh), dhe ajo ndahet vetëm me 

përjashtime dhe procedura të përcaktuara. Përjashtim konsiderohet ndihma shtetërore për 

ballafaqimin me Covid-19 si ndihmë për dëme nga ngjarje të jashtëzakonshme. 
 

 RMV-ja relativisht vonë e miratoi Informacionin me Kornizën e përkohshme të KE-së për ndihmë 

shtetërore për të mbështetur ekonominë gjatë shfaqjes së Covid-19. 
 

 KMK-ja nuk publikon informacion mbi masat për ndihmë shtetërore që e kërkojnë dhënësit e 

ndihmës shtetërore, megjithëse ajo është një detyrim ligjor (neni 29, LKNSh). 
 

 Megjithëse KMK-ja me një vonesë prej pothuajse katër muajsh i publikoi aktvendimet për 

aprovimin e ndarjes së ndihmës shtetërore dhënësve të ndihmës në kushte të Covid-19, ato ende 

nuk janë publikuar në Gazetën Zyrtare. 
 

 KMK-ja ende nuk i zbaton plotësisht rregullat dhe praktikën e mirë për publikimin me kohë dhe të 
azhurnuar të të dhënave të detajuara për dhënësit dhe shfrytëzuesit e ndihmës shtetërore në RMV. 

 

 Portali nacional për financa të hapura dhe seksioni për masat lidhur me Covid-19 nuk janë 
plotësisht të harmonizuara, respektivisht paraqiten gabime dhe nuk mund të përpunohen në 

mënyrë të lehtë për informim dhe analiza shtesë. 
 

 Ndihma deri me pak rëndësi, e ashtuquajtur ‘de minimis’ (ndihma që nuk tejkalon 200 mijë EUR 

për 3 vjet për shfrytëzues) nuk i nënshtrohet procedurës për miratim me aktvendim dhe 
shfrytëzuesit nuk bëhen publik sepse nuk konsiderohet si ndihmë shtetërore (neni 9, LKNSh).  
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Hyrje 
 
Pandemia e Covid-19 shkakton sfida shëndetësore, por gjithashtu mbart rreziqe për 
ekonominë globale. Shtetet kërkojnë mënyra dhe masa për të zbutur goditjen ekonomike në 
vend, përmes politikave domethënëse dhe ambicioze dhe pakove me masa fiskale nëpërmjet 
ndarjes së ndihmës shtetërore. 
 
Kjo krijon sfida për zbatimin e duhur dhe transparent të rregullave për kontrollin e ndihmës 
shtetërore në pajtim me rregullat e BE-së. Të ballafaquar me sfidën dhe nevojën për një 
përgjigje të shpejtë1 që duhet të mundësojë reduktimin dhe/ose heqjen e një pjese të fazave 

të procesit të kontrollit të rregullt të ndihmës shtetërore, që në kushte "normale" nuk është 
e lejuar, KE-ja ka miratuar një sërë rregullash në legjislativën që ka të bëjë ekskluzivisht me 
ndihmën shtetërore që ka për synim ballafaqimin me krizën e shkaktuar nga Covid-19. 
 
Komisioni Evropian (Komisioni) iu përgjigj kësaj sfide duke miratuar një Komunikatë2 me të 
cilën vendoset Korniza e përkohshme për masat për ndihmë shtetërore për mbështetjen e 
ekonomisë gjatë shfaqjes së Covid-19 (Korniza e përkohshme/Temporary Framework3). 
 
Megjithatë, siç identifikohet nga FMN-ja, sfidë paraqet gjithashtu edhe ruajtja e 
transparencës fiskale, llogaridhënia publike dhe legjitimiteti i përgjigjeve urgjente të 
ndërmarra nga qeveritë përmes masave të ndryshme për t'u ballafaquar me Covid-19. 
Përgjigjet e jashtëzakonshme të qeverive, si në vëllim ashtu edhe në shpejtësi, paraqesin një 
sfidë dhe i konteston qasjet tradicionale të transparencës fiskale, llogaridhënies publike dhe 
legjitimitetit institucional. Sidoqoftë, të tre aspektet janë kyçe për suksesin e përgjigjes së 
politikës fiskale ndaj Covid-19, edhe atë: (i) duke u mundësuar qytetarëve dhe aktorëve 
ekonomik të kuptojnë qëllimin, madhësinë dhe koston e politikave dhe si ato do të ndikojnë 
tek to; (ii) duke ndihmuar në ruajtjen e mbështetjes së gjerë për politikën e përgjithshme dhe 
besimin se nuk bëhet abuzim; (iii) duke marrë një pasqyre të qartë të rreziqeve afatmesme 
dhe afatgjate lidhur me përgjigjen e politikës publike; dhe (iv) duke përforcuar besimin në 
treg, në veçanti përmes theksimit të fuqisë së reagimit afatshkurtër dhe pajtueshmërinë e tij 
me politikën prudente fiskale afatgjate4. 
 
Siç thuhet në botimin special të FMN-së (2020) për politikën fiskale në kushte të Covid-19, 
për t'i arritur këto synime, vëmendja do të duhet të përqendrohet në tre aspekte sfiduese, edhe 
atë: “1) Në dizajnimin - një sfidë për të balancuar urgjencën dhe kohëshmërinë e përgjigjes 
në kushte të një situate jostabile ekonomike duke arritur nivel të transparencës si në 
identifikimin ashtu edhe në prezantimin e masave, 2) Në zbatimin - një sfidë për të pasur 
kontroll dhe monitorim adekuat të ndërhyrjeve buxhetore dhe jashtë-buxhetore, për të 
siguruar se masat urgjente të dakorduara janë të shpërndara në mënyrë efikase dhe në 
përputhje me qëllimin e tyre, 3) Në mbikëqyrjen - një sfidë për të vendosur procedura 
gjithëpërfshirëse dhe transparente të raportimit dhe procedura për llogaridhënie publike që 
mund të aplikohen edhe nga institucione që kryejnë mbikëqyrje sikur parlamenti, institucioni 
për auditim, këshillat fiskal, organizatat civile dhe publiku në tërësi”5. 

                                                             
1
 Kërkesat e para janë aprovuar në një afat prej vetëm 48 orësh nga parashtrimi i kërkesave. 

2
 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf 

3
 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html 

4
 IMF, Fiscal Affairs Department, Fiscal affairs, Special Series on Fiscal Policies to Respond to Covid-19, 2020, Keeping receipts: 

Transparency, Accountability, and Legitimacy in Emergency responses, prepared by Claude Wendling, et al. 
5
 Ibid. 
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Çfarë nuk konsiderohet teknikisht ndihmë shtetërore në kushtet e Covid-19? 
 
Mbështetja financiare për shërbime shëndetësore ose shërbime të tjera publike për zgjidhjen e 
situatës me Covid-19 nuk bën pjesë në suazat e kontrollit të ndihmës shtetërore dhe 
rregullave gjegjësisht legjislativën që vlen për të. I njëjti rregull vlen edhe për çdo mbështetje 
financiare publike e dhënë drejtpërsëdrejti qytetarëve. 
 
Për më tepër, masat mbështetëse që janë në dispozicion për të gjitha kompanitë, të tilla si 
zgjatja e afateve për pagesën e tatimeve, nuk bëjnë pjesë në suazat e kontrollit të ndihmës 
shtetërore, sepse nuk ofrojnë avantazh selektiv vetëm për kompani të caktuara, por vlejnë për 
të gjithë në mënyrë të barabartë. Masa të këtilla mund të kushtëzohen dhe zbatohen nga 
shtetet pa qenë e nevojshme për të kërkuar aprovim nga organet kompetente që kryejnë 
kontrollin e ndihmës shtetërore. 
 
Nga ana tjetër, kur një masë ose skemë e caktuar e ndihmës shtetërore favorizon/veçon 
kompani konkrete ose specifike apo prodhim të produkteve të caktuara, ajo mund të paraqet 
ndihmë shtetërore nëse përmbushen kushtet e dhëna. 
 

Cilat janë rregullat për ndihmë shtetërore në BE? 
 
Dispozitat për ndihmë shtetërore janë të përfshira në nenet nga 107 deri 109 të Traktatit për 
funksionimin e Bashkimit Evropian (TFBE)6 me të cilat ndalohet që qeveritë e vendeve 
anëtare të BE-së të ndajnë ndihmë shtetërore në forma sikur grante dhe subvencione nëse ato 
e çrregullojnë konkurrencën dhe tregtinë në kuadër të BE-së. Masat që kanë natyrë selektive, 
respektivisht janë të kufizuara për sektorë të caktuar, rajone ose lloje të aktiviteteve afariste, 
mund të ndalohen sipas rregullave të ndihmës shtetërore. Rregullat për ndihmë shtetërore në 
nivel të BE-së mbikëqyren nga Komisioni Evropian (KE), i cili ka autorizim të hetojë rastet e 
ndihmës shtetërore të paguar në mënyrë të paligjshme ose të parregullt dhe t'i urdhërojë 
qeveritë e vendeve anëtare t'i rimbursojnë subvencionet e paguara në këtë mënyrë. 
 
Legjislativa e BE-së përcakton që ndihma e ndarë të jetë transparente. Transparenca në këtë 
kontekst nënkupton sigurimin e informacioneve relevante për pjesëmarrësit në treg me qëllim 
që ndërhyrjet publike të cilat mund potencialisht të kenë efekte çrregulluese mbi 
konkurrencën dhe tregtinë në kuadër të BE-së të shmangen, respektivisht pushteti ekzekutiv 
me ndihmën shtetërore mos të jep përparësi selektive. 
 
Programi për modernizimin e ndihmës shtetërore (SAM7), i miratuar në vitin 2014, vendosi 
transparencë të detyrueshme të ndihmës shtetërore në nivel të shfrytëzuesit. Kërkesa u 
vendos në vitin 2014 dhe hyri në fuqi pa përjashtim më 1 korrik të vitit 2016, ku thuhet 
"Komisioni ka vendosur kërkesa të reja për transparencë. Komunikimi i miratuar sot [21 maj 
2014] i harmonizon kërkesat për transparencë në të gjitha rregullat e rishikuara së fundmi 

për ndihmën shtetërore. Shtetet anëtare do ta publikojnë çdo ndihmë të ndarë shtetërore mbi 

500.000 euro në ueb faqen e dedikuar. Informacionet që duhet të jenë në dispozicion 

përfshijnë emrin e shfrytëzuesit dhe shumën e ndihmës së ndarë. Gjithashtu, do të saktësohet 

nëse shfrytëzuesi është NVM apo kompani e madhe, vendndodhja e shfrytëzuesit dhe sektori 

                                                             
6 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/compilation/a_01_03_11_en.pdf 
7 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_12_458 
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në të cilin punon. Përveç kësaj, të disponueshme do të jenë të dhënat për instrumentin e 

ndihmës, datën e dhënies dhe baza ligjore.
8
” 

 

Si do të zbatohen rregullat për ndihmë shtetërore gjatë krizës Covid-19? 
 
Si përgjigje e efekteve nga pandemia, më 19 mars 2020, Komisioni e miratoi “Kornizën e 

Përkohshme” me të cilën i përcakton masat e përkohshme për ndihmën shtetërore, të cilat 
Komisioni Evropian konsideron se janë në pajtim me tregun e brendshëm të BE-së dhe për të 
cilat mund të merret pëlqim/aprovim “i shpejtë” pas ndjekjes së procesit të raportimit nga 
ana e secilit shtet anëtar. Në periudhën vijuese pas miratimit fillestar Korniza e përkohshme 
është zgjeruar më tej me një listë shtesë të masave “të lejuara” tri herë të tjera. Gjatë 
periudhës së kaluar pas miratimit të Kornizës së përkohshme (19 mars 2020), një pas një janë 
miratuar edhe tre amendamente për zgjerimin e Kornizës së përkohshme fillestare9 me masa 
plotësuese të ndihmës shtetërore (i pari më 03/04/2020, i dyti më 08/05/2020 dhe i treti më 
29/06/2020). 
 

Korniza e përkohshme për mbështetjen e ekonomisë 
 
Korniza e përkohshme e miratuar, sipas saj do të zbatohet dhe do të vlejë gjatë gjithë vitit 
fiskal 2020, respektivisht nga 19 mars 2020 deri më 31 dhjetor 2020. Korniza e përkohshme 
ofron udhëzime të hollësishme se cilat masa për ndihmë mund të ndërmerren për shkak të 
shfaqjes së Covid-19, por edhe për të mënjanuar mundësinë që masat e tilla të shkaktojnë 
çrregullime serioze në ekonomi. Korniza e përkohshme përfshin masat për ndihmë që shtetet 
anëtare mund t’i ndërmarrin dhe të ndajnë ndihmë shtetërore, pa aprovim paraprak nga 
Komisioni, dhe mënyrën se si Komisioni do të bëj vlerësimin e masave për ndihmë shtetërore 
për të cilat ai do të njoftohet nga ana e vendeve dhe do të duhet t’i aprovoj para se të bëhet 
pagesa.  
 
Për një kohë shumë të shkurtër Komisioni ka miratuar një numër të madh vendimesh në 
suaza të Kornizës së përkohshme, duke mbuluar një zonë të gjerë gjeografike10. Korniza e 
përkohshme bën dallim midis dy grupeve kryesore të masave: 
 
(a) masa që nuk duhet të njoftohen (raportohen) në Komision për aprovimin e tyre dhe 
(b) masa që kërkojnë njoftim dhe aprovim nga Komisioni. 
 
Ekzistojnë rregulla të rrepta të caktuara dhe kritere të qarta për të gjitha masat, si dhe 
përkufizime për ndarjen e ndihmës shtetërore personave juridik në kuptim absolutë dhe/ose 
relativë. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_588 
9 Deri më 20/7/2020. 
10 Formulari për raportim sipas amendamentit të tretë të Kornizës së përkohshme 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/notification_template_TF_coronavirus_revised_after_3rd_amendment.pdf 
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Tabelë: Përmbledhje e masave të Kornizës së përkohshme nga 19 marsi 2020 
 

Masat për të cilat nuk duhet njoftuar Komision për 

aprovim paraprak nga ai 

Masat që kërkojnë njoftim dhe aprovim nga 

Komisioni para zbatimit të tyre 

1. Masa që vlejnë për të gjitha kompanitë: masa siç janë 
subvencionim të pagave, pezullim të pagesës së 
tatimeve korporative dhe atyre mbi vlerën e shtuar ose 
kontributeve sociale që vlejnë për të gjitha kompanitë. 
(Këto masa nuk kualifikohen si ndihmë shtetërore në 
kuptim të nenit 107(1) të Traktatit për funksionimin e 
Bashkimit Evropian (TFBE) sepse nuk përmbajnë 
avantazh selektiv.) 

2. Ndihmë financiare e ndarë drejtpërdrejt 
konsumatorëve: masa nga të cilat përfitojnë 
drejtpërdrejt konsumatorët, si për shembull për 
shërbimet e anuluara ose biletat që nuk rimbursohen 
nga operatorët. (Këto masa nuk kualifikohen si ndihmë 
shtetërore në kuptim të nenit 107(1) të TFBE-së sepse 
nuk mundësojnë avantazh për ndërmarrjet.) 

3. Masa të dizajnuara në përputhje me Legjislativën e 

përgjithshme për përjashtime bllok (GBER): masat e 
ndihmës shtetërore që bëjnë pjesë në fushën e 
legjislativës së përgjithshme për përjashtime bllok 
kualifikohen si ndihmë shtetërore në kuptim të nenit 
107(1) të TFBE-së, por mund të zbatohen pa njoftim 
paraprak të Komisionit. 

Llojet e mëposhtme të asistencës kanë të bëjnë me 
vendosjen e kushteve lidhur me ndihmën shtetërore në 
forma si:  
a) grante të drejtpërdrejta, paradhënie për kredi të 
ripagueshme ose përfitime tatimore,  
b) garanci të kredive dhe 
c) subvencionim të interesit të kredive.  
1. Ndihmë për shpëtim dhe rindërtim (neni 107(3)(c) 

TFBE): masa për ndihmë shtetërore për t’u 
përgjigjur nevojave akute për likuiditet dhe 
mbështetje të ndërmarrjeve që ballafaqohen me 
vështirësi financiare për shkak të Covid-19. Këto 
masa duhet të jenë në përputhje me kriteret e 

rrepta të përcaktuara në Udhëzimet për ndihmë 
dhe ristrukturim11. 

2. Kompensim për dëm i shkaktuar nga katastrofat 

natyrore dhe ngjarje të jashtëzakonshme (neni 
107(2)(b) TFBE): Shtetet anëtare mund të 
kompensojnë ndërmarrje në sektorë veçanërisht të 
prekur nga Covid-19 (p.sh. transporti, turizmi, 
kultura, industria e hotelerisë dhe tregtia me 
pakicë) për dëme të shkaktuara drejtpërdrejt nga 
pandemia (duke përcaktuar përjashtim dhe lidhje të 
drejtpërdrejtë kauzale midis ndodhisë së 
jashtëzakonshme dhe dëmeve të pësuara).   

3. Masa për mënjanimin e çrregullimeve serioze në 
ekonominë e vendit anëtar (neni 107(3)(b) 
TFBE): Vendet anëtare mund të ndërmarrin masa 
për ndihmë për t'i mënjanuar çrregullimet serioze 
në ekonominë e tyre nëse çrregullimet prekin të 
gjithë ose një pjesë të rëndësishme të ekonomisë. 
Korniza e përkohshme sqaron se në kontekstin e 
shfaqjes së Covid-19, shtetet anëtare mund të 
thirren mbi këtë bazë për masat e ndihmës 
shtetërore të ndara për një periudhë të kufizuar, me 
qëllim mënjanimin e problemeve me likuiditetin e 
ndërmarrjeve dhe qëndrueshmërinë e tyre, 
veçanërisht të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ENG 
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Tabelë: Përmbledhje e masave shtesë nga tre ndryshimet në Kornizën e përkohshme 

 

Ndryshimi/ 

amendamenti i parë 

nga 03/04/2020
12 

(me njoftim ku është 
e aplikueshme)  

Pesë masa shtesë të ndihmës shtetërore që kanë të bëjnë me ndihmë shtetërore në 
formë të:  
a) granteve të drejtpërdrejta, paradhënie për kredi të ripagueshme ose përfitime 
tatimore,  
b) garanci të kredive dhe  
c) subvencionim të interesit të kredive   
nën kushte dhe kritere të qarta për të njëjtat nëse shtetet anëtare aplikojnë për: 
(i) Mbështetje për kërkim dhe zhvillim lidhur me koronavirusin; 
(ii) Mbështetje për ndërtimin dhe mbindërtim të objekteve për testim; 
(iii) Mbështetje për prodhimin e produkteve të rëndësishme për ballafaqimin me 

koronavirusin; 
(iv) Mbështetje të dedikuar në formë të pezullimit të tatimeve (pagesa e tatimeve 
dhe/ose kontributeve për sigurim social) për ballafaqimin me problemet e 
likuiditetit dhe ruajtjen e vendeve të punës; 
(v) Mbështetje të dedikuar në formë të subvencionimit të pagave të punonjësve për 
të shmangur pushimet nga puna. 
Si për të gjitha masat edhe për këto, nëse janë të përgjithshme dhe i referohen të 
gjithë tregut nuk kërkohet aprovim nga KE-ja, mirëpo nëse kanë të bëjnë me 
përzgjedhje mbi ndonjë bazë sikur rajon apo veprimtari kërkohet njoftim dhe 
aprovim nga Komisioni.  

Ndryshimi/ 

amendamenti i dytë 

nga 08/05/2020
13

 

(me njoftim ku është 
e aplikueshme) 

Amendamenti i dytë zgjeron Kornizën e përkohshme për të mundësuar ndërhyrje të 

synuara publike në formë të ndihmës si rikapitalizim të kompanive jofinanciare. 
Ky ndryshim u referohet ndërhyrjeve nga ana e shtetit në vendet anëtare që 
ndërhyjnë përmes pjesëmarrjes në kapitalin e kompanive strategjike, për të cilat 
duhet të njoftohet Komisioni dhe të aprovohen nga ai.   
Ky ndryshim lidhur me masat ofron udhëzime parimore dhe kushte të qarta për 
pranueshmërinë dhe aprovimin e tyre si dhe udhëzime dhe afate për "tërheqjen" e 
kapitalit dhe pjesëmarrjes shtetërore me shfrytëzimin e këtij lloji të ndihmës 
shtetërore, përfshirë këtu edhe kërkesën për një plan dalje (strategji daljeje) dhe 
përkufizime të qarta për shfrytëzuesin e ndihmës shtetërore në këtë formë në 
periudhën/afatin që i referohet kjo ndihmë e ndarë shtetërore.  

Ndryshimi/ 

amendamenti i tretë 

nga 29/06/2020
14 

(me njoftim ku është 
e aplikueshme)  

Amendamenti i tretë ka të bëjë me zgjerimin e Kornizës së përkohshme përmes 
mbështetjes plotësuese për ndërmarrjet mikro dhe të vogla, përfshirë këtu edhe 
bizneset fillestare, për të tejkaluar sfidat lidhur me likuiditetin dhe qasjen e kufizuar 
për financim, si: 
(i) Mbështetje për ndërmarrjet mikro dhe të vogla, përfshirë edhe ndërmarrjet 

fillestarët (start-up) përmes zgjerimit të ndihmës për të gjitha ndërmarrjet mikro 
dhe të vogla që janë përballur me vështirësi që nga 31/12/2019; 
(ii) Masa stimuluese për investitorët privatë që të marrin pjesë në masat për 

rikapitalizim lidhur me koronavirusin, të cilat u mundësojnë investitorëve privatë së 
bashku me shtetin të kontribuojnë në rritjen e kapitalit në kompanitë; 
(iii) Mbrojtjen e tregut të vetëm dhe sigurimin e kushteve të barabarta të tregut 
(level playing field) - me ndryshimin, Komisioni sqaron se ndihma nuk duhet të 

kushtëzohet nga realizimi i aktivitetit prodhues ose ndonjë aktiviteti tjetër të 
shfrytëzuesit nga ndonjë vend tjetër në kuadër të Zonës Ekonomike Evropiane 
(EEA) në territorin e shtetit anëtar që e aprovon ndihmën, sepse do të ishte 
posaçërisht e dëmshme për tregun e brendshëm. 

                                                             
12 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_570 
13 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_838 
14 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1221 
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Në fillim të muajit korrik të vitit 2020, Komisioni bëri një ndryshim shtesë për të zgjatur 

vlefshmërinë e rregullave të caktuara për ndihmë shtetërore që kanë të bëjnë me masat për 
të luftuar me Covid-19, të cilat përndryshe do të skadonin në fund të vitit kalendarik 202015. 
Zgjatja e kohës u referohet udhëzimeve dhe masave të caktuara, edhe atë për një vit ose për 
tre vite shtesë, varësisht nga masa.  
 

Raportimi dhe transparenca në situatë të Covid-19 
 
Komisioni Evropian është një organ mbikombëtar i cili është përgjegjës për aprovimin e 
ndihmës shtetërore për të cilën është njoftuar nga vendet anëtare dhe përgjegjës për 
aprovimin e masave të njoftuara për ndihmën e planifikuar shtetërore të shteteve anëtare, si 
dhe të kryej mbikëqyrje dhe kontroll mbi ndarjen e duhur të ndihmës shtetërore. Ndryshe nga 
vendet kandidate për anëtarësim, tek to ekziston një organ i tillë në nivel nacional (national 
authority), i cili në vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, mund 
të ketë një formë të ndryshme juridike, mirëpo të gjithë kanë të njëjtin qëllim16.  
 
Në nivel të Bashkimit Evropian, për masat që janë pjesë e Kornizës së përkohshme për 
ndihmë shtetërore në kushte të Covid-19, përfshirë këtu edhe amendamentet, bëhet 
përmbledhje e detajuar dhe publikohen kërkesat për ndihmë shtetërore, si dhe aprovimet e 
KE-së për ndihmë shtetërore që përfshijnë edhe shumën e ndihmës së planifikuar shtetërore 
për çdo masë. 
 
Në bazë ditore, javore, respektivisht të rregull publikohen informacionet e plota me 
dokumentacion mbështetës për të gjitha masat e raportuara dhe të aprovuara me datë dhe për 
çdo vend. Rregullisht botohen publikime që përmbajnë listë të masave dhe vendeve sipas 
anëtarëve të prekur të TFBE-së dhe kanë të bëjnë me ndihmën shtetërore si dhe bazën për 
ndarjen e ndihmës shtetërore (përkatësisht masat e ndihmës së ndarë shtetërore në bazë të 
neneve 107(a)(b)(c) nga TFBE-ja dhe Korniza e përkohshme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
15 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247,  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.224.01.0002.01.ENG&toc=OJ:C:2020:224:FULL 
16 Shih më shumë rreth konfigurimit institucional në Maqedoninë e Veriut në: Politika për mbrojtjen e konkurrencës: Çelësi për një ekonomi 
të tregut (https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/0.-FINALFINAL-POLICY-STUDY-Ch-8-Regulatory-Instit-CIP-w-design-
21042020.pdf) dhe në rajon në: Tërheqja e investimeve të huaja në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe ndihma shtetërore: një garë për në 
fund apo domosdoshmëri? (https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2020/06/1.-STUDIJA-Strans-Invest-Finalna-verzija_compressed-
pdf.pdf). 



11 

 

Figurë: Lista e masave të shteteve anëtare të aprovuara në bazë të nenit 107 të TFBE-së 

dhe Kornizës së përkohshme (data e prerjes 20/07/2020) 
 

 
Burimi: Komisioni Evropian, Ndihma shtetërore, Coronavirus Outbreak - List of Member State Measures approved under Articles 107(2)b, 

107(3)b and 107(3)c TFEU and under the State Aid Temporary Framework17 

 
Komisioni, përmes faqes së internetit, në pjesën e ndihmës shtetërore, raporton vazhdimisht 
për masat e të gjitha vendeve anëtare: individualisht përmes një përmbledhje të 
programeve/masave që çdo vend i ndërmerr, informacione mbi kërkesat/ njoftimet e 
dorëzuara dhe aprovimin e ndihmës kompatibile shtetërore për ballafaqimin me Covid-19. 
Me këtë rast, mundësohet vendosje të një lidhje me një pasqyrë të detajuar të çdo mase 
individuale, si dhe një lidhje me numrin adekuat të caktuar të rastit në Regjistrin për ndihmë 
shtetërore (State Aid Register18). 
 

 
 

Burimi: Komisioni Evropian, Pasqyrë e masave mbështetëse për ballafaqimin me krizën Covid-19, sipas vendeve, 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-
pandemic/state-aid-cases_en#bulgaria 
 

                                                             
17 Botimi i plotë është në dispozicion në  
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/State_aid_decisions_TF_and_107_2b_107_3b_107_3c.pdf, aksesuar për herë të 
fundit më 22/07/2020. 
18 https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3 
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Burimi: Komisioni Evropian, pasqyrë e rasteve të ndihmës shtetërore të njoftuara dhe aprovuara sipas datës, numrit dhe vendit, e 
disponueshme në https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_date 

 
Përgjigja primare fiskale e secilit shtet është (dhe do të jetë) nga buxhetet nacionale përmes 
planifikimit të masave për ndihmë shtetërore. Me rregullat e miratuara për ndihmë të 
përkohshme shtetërore ju mundësohet qeverive të sigurojnë likuiditet në ekonomi për të 
mbështetur edhe qytetarët edhe kompanitë, veçanërisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, me 
qëllim ruajtjen e vendeve të punës në BE. Komisioni ka miratuar mbi 200 aktvendime me të 
cilat janë aprovuar masa nacionale nga ana e të gjitha vendeve anëtare, siç janë skemat e 
garancisë për kompanitë dhe mjetet për mbështetjen e prodhimtarisë dhe furnizimin me 
pajisje mjekësore dhe maska. 
 
Secili njoftim i plotësuar dhe i dërguar19 te KE-ja sipas udhëzimit të dhënë, regjistrohet me 
numër të vetëm dhe ka mënyra të ndryshme dhe sipas variablave të ndryshëm të jenë në 
dispozicion të gjitha detajet për to. Siç u përmend më lart, informacionet janë në dispozicion: 
në formë kompakte, sipas vendeve, sipas bazës ligjore të ndihmës së ndarë shtetërore, a për 
njoftim ekziston një raport i shkurtër përmbledhës, ndërsa në Regjistrin e ndihmës 
shtetërore20 mund të gjinden numri i rastit/lëndës, vendi, data e vendimit, emri i masës, 
detajet përmbledhëse, kërkesa origjinale, aktvendimi dhe botimi në Gazetën Zyrtare të BE-së.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19 Formulari dhe ai i ndryshuar për njoftim për ndihmë shtetërore sipas Kornizës së përkohshme, 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/notification_template_107_2_b.pdf, 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/notification_template_TF_coronavirus_revised_after_3rd_amendment.pdf 
20 https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3 
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Shembull:  

 
 

Shuma e ndihmës shtetërore 
 
Sipas të dhënave në dispozicion21, ndihma shtetërore e njoftuar dhe e aprovuar në nivel të 
BE-së është relativisht e madhe në vëllim dhe diapazon. Nga 12 marsi 2020 kur është 
aprovuar ndihma e parë shtetërore me kërkesë të Danimarkës (SA.56685 State aid 
notification on compensation scheme cancellation of events related to COVID-19), për më 
shumë se katër muaj është siguruar, respektivisht aprovuar ndihmë potenciale shtetërore në 
vlerë prej 2,6 trilionë EUR22 për të ndihmuar sektorin afarist me mbi 270 masa/raste të 
posaçme dhe numri i tyre është akoma në rritje. Përveç kësaj vlere të ndihmës shtetërore 
është edhe vlera e ndihmës që në kuptimin teknik nuk paraqet “ndihmë shtetërore” dhe për të 
cilën nuk kërkohet aprovim nga Komisioni, por gjithashtu është në drejtim të mbështetjes së 
subjekteve afariste, si dhe për të ndihmuar qytetarët.  
 
Lloje të tjera të masave që i ndërmarrin shtetet për të zbutur efektet e pandemisë, por të cilat 
nuk kualifikohen si ndihmë shtetërore, janë masat si: pezullime për pagesën e tatimeve sikur 
tatimi mbi fitimin, tatimi mbi vlerën e shtuar ose kontributet sociale, të cilat janë në dobi të të 
gjitha ndërmarrjeve pa përjashtim. 
 
Për të ilustruar madhësinë e ndihmës së planifikuar shtetërore në BE për Covid-19, programi 
për shpëtim i Irlandës ka qenë në vlerë prej 85 miliardë euro gjatë krizës financiare në BE23, 
ndërsa në kulmin e krizës së Covid-19, vetëm për një ditë, më 21 mars, Komisioni ka 
aprovuar një pako të ndihmës shtetërore prej 300 miliardë euro, me kërkesë të Francës, që bie 
nën legjislativën e ndihmës shtetërore (Three French measures mobilising €300 billion of 
liquidity support for companies state aid case: SA.56709). 
 
Sidoqoftë, shuma e ndihmës shtetërore në BE dhe pjesëmarrja e vendeve varet nga to. Shtetet 
ndajnë nga buxhetet e tyre për ekonominë e tyre, nga ku edhe dallimet e mëdha në vlerë 
absolute dhe relative të ndihmës së aprovuar shtetërore në nivel të vendit anëtar. Vlerën që 
secili vend e planifikon dhe e shpërndanë, dhe pas aprovimit e ndanë ndryshon në varësi të 

                                                             
21 Raporti i fundit është përgatitur më 20/07/2020, shikuar më 21/07/2020, Corona Outbreak. 
22 “Best estimate” sepse nuk ka shumë specifike për të gjitha masat, dhe ato mund të pësojnë ndryshime në periudhën vijuese. 
23 Më 28 nëntor 2010, Bashkimi Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Irlanda ranë dakord për një marrëveshje shpëtimi (rescue deal) 
prej 85 miliardë euro, e përbërë nga 22,5 miliardë euro nga FMN-ja, 22,5 miliardë euro nga Fondi Evropian për Stabilitet Financiar (EFSF), 
17,5 miliardë euro nga Fondi irlandez kombëtar për rezerva pensionale (NPRF) dhe hua dypalëshe nga Britania e Madhe, Danimarka dhe 
Suedia, Loans to Ireland Act 2010: Sipas të dhënave në Scoreboard, në vitin 2008 është dhënë ndihmë e përgjithshme shtetërore në vlerë 
prej 61,5 miliardë euro. 
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madhësisë së ekonomisë, politikave, hapësirës fiskale, mundësive për huazim dhe financim të 
ndihmës së planifikuar, nga ku edhe pjesëmarrja e secilit shtet anëtar.  
 
Pikërisht, deri më 14 shtator, pjesa e ndihmës së aprovuar shtetërore për Gjermaninë arrin 
rreth 41% nga ndihma e përgjithshme e aprovuar në nivel të BE-së24 (rreth 644 miliardë 
EUR), për Francën arrin 25% (rreth 385 miliardë EUR), për Italinë 15% (rreth 234 miliardë 
EUR) dhe për 25 vendet e tjera arrin gjithsej 19%.  
 

 
Burimi: Të dhëna të KE-së për ndihmë shtetërore, kërkesa dhe raste/masa të aprovuara, llogaritje të autorit, deri 
më 14/09/2020. Të dhënat për vendet e BE-së përfshijnë ndihmën e planifikuar shtetërore të njoftuar në bazë të 
të gjitha paragrafëve të nenit 107 të TFBE-së dhe Kornizës së përkohshme. 

 

 
Burimi: Të dhëna të KE-së për ndihmë shtetërore, kërkesa dhe raste/masa të aprovuara, llogaritje të autorit, deri 
më 14/09/2020. Vërejtje: Të dhënat për vendet e BE-së përfshijnë ndihmën e planifikuar shtetërore të njoftuar 
në bazë të të gjitha paragrafëve të nenit 107 të TFBE-së dhe Kornizës së përkohshme, pjesëtuar me numrin e 
banorëve në shtetin përkatës. Për RMV-në, janë mbledhur vlerat e ndihmës së planifikuar shtetërore sipas të 
gjitha aktvendimeve të dhëna dhe publikuara deri më 02/09/2020 nga KMK-ja, në të cilat deklarohet se kanë të 

                                                             
24 Mbretëria e Bashkuar, në bazë të marrëveshjes së arritur, ka obligim dhe është subjekt i rregullave të raportimit dhe të kontrollit nga ana e 
KE-së deri në fund të vitit, edhe pse ajo u largua nga BE-ja në fillim të vitit. 
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bëjnë me ndihmën (skemën) shtetërore. Shuma e aktvendimeve ku deklarohet se bëhet fjalë për ndihmë me 
rëndësi të vogël dhe nuk është ndihmë shtetërore nuk është përfshirë. 

 

Kontrolli i ndihmës shtetërore në Maqedoninë e Veriut25 
 
Arsyeja kryesore se pse kontrollohet ndihma shtetërore është ajo se çdo ndërmarrje/subjekt 
afarist që fiton mbështetje nga shteti (çfarëdo niveli qoftë) fiton një avantazh ndaj 
konkurrentëve të saj. Prandaj, Traktati për funksionimin e BE-së - TFBE-ja26 ndalon 

ndihmën shtetërore, me përjashtime nëse ajo justifikohet, si arritja e zhvillimit të 
përgjithshëm ekonomik27. Si nënshkruese e Marrëveshjes për stabilizim dhe asociim (MSA) 
me BE-në, edhe Maqedonia e Veriut obligohet me rregullat që ndalojnë ndihmën shtetërore. 
MSA-ja përmban dispozita (neni 69, i cili ndalon ndihmën shtetërore28) lidhur me ndihmën 
shtetërore, përfshirë edhe mbrojtjen e konkurrencës, kështu që Maqedonia e Veriut është 

zotuar për përmbushjen dhe zbatimin e tyre
29. 

 
Përjashtime nga ndalimi i përgjithshëm për ndarjen e ndihmës shtetërore bëhen30 
respektivisht lejohen nëse me ndihmën shtetërore kompensohet dëmi i shkaktuar nga 
katastrofat natyrore ose ngjarje të tjera të jashtëzakonshme, përfshirë këtu edhe veprimet 
ushtarake. Prandaj, ndarja e ndihmës shtetërore që lejohet nga institucioni kompetent për 
kontrollin e ndihmës shtetërore, KMK-ja në këtë rast, do të lejohej nëse ndihma me qëllim 
përballimin me Covid-19 është në drejtim të kompensimit të dëmeve në raste të 
jashtëzakonshme. 
 
Procedura e zakonshme për të sjellë aktvendim respektivisht aprovim për ndihmë 

shtetërore nga ana e KMK-së, si organ nacional për vlerësimin dhe mbikëqyrjen e çdo 

forme të ndihmës shtetërore në RMV, fillon me dorëzimin e njoftimit nga ana e 

dhënësit të ndihmës, pas së cilit KMK-ja duhet ta aprovon (kur është në përputhje 

me ligjin) me aktvendim në afat prej 60 ditësh dhe vetëm atëherë dhënësi mund të 

kalojë në ndarjen e ndihmës shfrytëzuesit. 

 

Duke pasur parasysh "veçantinë" dhe urgjencën e nevojës për të ndarë ndihmë 

shtetërore në kohë të Covid-19 përmes Kornizës së përkohshme, organet kompetente 

(KE-ja në rastin e vendeve anëtare të BE-së) përgjigjet për lejen e ndarjes së ndihmës 

i japin në afat jashtëzakonisht të shkurtër. Prandaj, edhe KMK-ja në Maqedoninë e 

Veriut si vend që e zbaton dhe e ka miratuar të njëjtën Kornizë të përkohshme, (duhet) të 

reagon me një përgjigje të shpejtë ndaj kërkesave të dhënësve të ndihmës shtetërore. 
 

 

 
                                                             
25 Shihni më shumë në një studim të politikave publike, Politika për mbrojtjen e konkurrencës: Çelësi për një ekonomi të tregut, 
https://bit.ly/39GCGkt 
26 Traktati për funksionimin e BE-së, TFBE-së/Treaty on the functioning of the EU, TFEU, i ashtuquajtur Traktati i Lisbonës. 
27 Neni 107(3) i Traktatit të Lisbonës thotë se ndihma e dhënë nga vendet është në përputhje me tregun e përbashkët, si: (a) ndihma për 
promovimin e zhvillimit ekonomik të rajoneve ku standardi i jetesës është jashtëzakonisht i ulët ose ku shkalla e papunësisë është e lartë, 
dhe të rajoneve të përmendura në Ndihmën e dhënë nga vendet, neni 349, lidhur me gjendjen e tyre strukturore, ekonomike dhe sociale; (b) 
ndihmë për realizimin e ndonjë projekti të rëndësishëm me interes të përbashkët evropian ose për riparimin e çrregullimeve serioze të 
ekonomisë së ndonjë shteti anëtar; (c) ndihmë për të lehtësuar zhvillimin e veprimtarive të caktuara ekonomike ose të zonave të caktuara 
ekonomike, nëse ndihma e tillë nuk ndikon negativisht në kushtet tregtare me përmasa që është në kundërshtim me interesin e përbashkët; 
(ç) ndihmë për promovimin e kulturës dhe ruajtjen e trashëgimisë, nëse ndihma e tillë nuk ndikon në kushtet tregtare dhe në konkurrencën 
brenda BE-së me përmasa që është në kundërshtim me interesin e përbashkët; (d) ndihmë tjetër që mund të përcaktohet me vendim të 
Këshillit me propozim të Komisionit. 
28 MSA me Maqedoninë, neni 69, https://bit.ly/2Tr2FW3 
29 Maqedonia e nënshkroi MSA-në në vitin 2001. 
30 Ligji për kontroll të ndihmës shtetërore, neni 7, Gazeta Zyrtare e RM-së (145/2010). 
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Masat e ndihmës shtetërore në Maqedoninë e Veriut për t'u ballafaquar me 

Covid-19 
 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut si masa ekonomike për ballafaqimin me 
Covid-19 shpalli tre grupe masash, të cilat kryesisht janë të orientuara kundrejt grupeve të 
rrezikuara dhe grupeve të prekura të biznesit dhe qytetarëve, që arrin një shumë relative të 
vlerësuar mes 5-5,5% nga PBB-ja ose rreth 555 milion EUR, shumica e të cilave janë të 
përfshira në grupin e tretë të masave, që është shpallur në mesin e majit të vitit 2020. 
 
Tabelë: Përmbledhje e masave ekonomike të Qeverisë për t'u ballafaquar me krizën e Covid-19 në 

Maqedoninë e Veriut 

 
Grupi i parë nga 

18/03/2020 

Grupi i dytë nga 

31/03/2020 

Grupi i tretë nga 15/05/2020  

Qëllimi: Mbrojtja e likuiditetit, mbajtja e 

vendeve të punës dhe përkrahja e 

kategorive të rrezikuara të qytetarëve.  

 
(shuma e vlerësuar është mes 200-250 milion 
euro, nga e cila për kredi 4,7 milion euro nga 
linja Covid-1 dhe 8 milion euro nga linja 
Covid-2, gjithsej rreth 2% nga PBB-ja) 

Qëllimi: Kthimi i ekonomisë së vendit përmes 

kërkesës së brendshme dhe stimulit për 

konsum. 

Likuiditet të sektorit privat dhe mbajtjen e vendeve 
të punës, mbështetje për qytetarët me qëllim 
stimulimin e konsumit të brendshëm, 
konkurrentshmëri të sektorit bujqësor dhe të 
fermerëve. 

(shuma e vlerësuar është 355 milion euro) 

• Lehtësime tatimore për tatimin mbi 

fitimin dhe tatimin mbi të ardhurat 
personale;  

• Subvencione prej 50% të kontributeve 

sociale për punonjësit me kontrata pune 

në sektorët "më të prekur"; 

• Mbështetje e drejtpërdrejtë për sektorin 

privat për paga deri në 14.500 denarë për 

punonjës për muajt maj dhe qershor; 

• Mbështetje e drejtpërdrejtë për kategoritë 

më të rrezikuara përmes kompensimit; 

• Mbështetje për likuiditet përmes kredive 

pa interes, kredive me normë të ulët të 
interesit, pezullimin e pagesës së kredive 

për qytetarët dhe riprogramimin e kredive 

për sektorin afarist; 

• Ngrirjen e çmimeve të ushqimeve të 

caktuara. 

• Vauçer kartelë pagesore për familjet më të 

rrezikuara për produkte maqedonase prej 
9.000 denarë; 

• Mbështetje për sektorin e turizmit përmes 

kartelave pagesore me vlerë prej 6.000 denarë 

për shërbime turistike në vend; 

• Mbështetje për të rinjtë dhe studentët si dhe 

financimin e tyre për zhvillimin e aftësive për 

teknologjinë e informacionit dhe komunikimit 
(TIK); 

• Fundjavë pa TVSh;  

• Shpërblim financiar për personelin mjekësor; 

• Mbështetje për papunësinë të atyre që kanë 

humbur punën në periudhë të caktuar;  

• Kredi pa interes me komponentë granti prej 

30% për ndërmarrjet mikro dhe të vogla; 

• Skemë e garancisë shtetërore për kredi 

komerciale; 

• Platformë digjitale për shitje alternative; 

• Mbështetje për biznese fillestare dhe 

inovacione;  

• Bashkëfinancim të mjeteve për organizimin e 

ngjarjeve; 

• Linja kreditore për bujqësi dhe agrobiznes;  

• Kartela pagesore për benzinë për mekanizim, 

etj.  
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Nga tre pakot e masave dhe atyre individuale në pakot që janë miratuar deri më tani, një 
pjesë e tyre kanë të bëjnë me ndihmën e personave fizik respektivisht qytetarëve, që sipas 
dispozitave ligjore dhe definicionit të ndihmës shtetërore nuk paraqet ndihmë shtetërore, 
kështu që masat që kanë të bëjnë me to nuk janë në fushëveprimin e ligjit respektivisht 
vlerësimit dhe kontrollit të KMK-së.  
 
Ajo që është nën kompetencat e KMK-së është vlerësimi dhe kontrolli i ndihmës shtetërore 
që ju ndahet personave juridik, edhe atë ndihma që është apo do të ishte ndarë në bazë 
selektive, respektivisht një grupi të caktuar të personave juridik. 
 

Procesi i aprovimit të ndihmës shtetërore në Maqedoninë e Veriut për Covid-

19 
 
Sipas ligjit31, në këtë situatë, dhënësi i ndihmës shtetërore që planifikon të ndanë ndihmë 
shtetërore dorëzon njoftim tek KMK-ja si institucion kompetent me kërkesë për aprovim. Pas 
njoftimit të KMK-së përgjigja për ndihmë shtetërore të aprovuar jepet në formë të 
aktvendimit.  
 
Procesi i Maqedonisë së Veriut, sipas informacioneve të disponueshme publike nga faqja e 
internetit të KMK-së, fillon me Mendim nga organi kompetent. KMK-ja ka dhënë Mendim 
me datë 23/04/2020, bazuar në kërkesën për mendim nga Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut (Kërkesë për mendim është pranuar nga KMK-ja më 22/04/2020) për 
pajtueshmërinë me Kornizën e përkohshme të KE-së për masat për ndihmë shtetërore për 
përkrahjen e ekonomisë në kohë të shfaqjes së Covid-19 për grupin e dytë të masave, të cilat 
u miratuan nga Qeveria më 31/03/2020. Mendimi që është përgatitur dhe dorëzuar nga KMK-
ja të nesërmen, më 23/04/2020, është publikuar në faqen e internetit të KMK-së më 
15/05/2020 apo pas tre javësh. 
 
Në mendimin e tij mbi masat nga grupi i dytë, KMK-ja njofton se ndihma shtetërore 
rregullohet me nenin 8(1)b dhe 8(2)b të ligjit përkatës32. 
 

                                                             
31 Ligji për ndihmë shtetërore. 
32 Ibid. 
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Është deklaruar gjithashtu se kriteret që dalin nga rregullat e ndihmës shtetërore të BE-së 
zbatohen në mënyrë të përshtatshme, sipas nenit 69 të MSA-së, respektivisht nenit 3(3) të 
Ligjit për ndihmë shtetërore.  
 

M E N D I M 

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës (në tekstin vijues “Komisioni”) më 
22.04.2020 pranoi Kërkesë për mendim nr. 03-98/1 mbi Informacionin me 
propozim për harmonizimin me Kornizën e përkohshme të Komisionit Evropian 
për masat për ndihmë shtetërore për mbështetjen e ekonomisë në kohë të 
shfaqjes së Covid-19 (në tekstin vijues “Informacion”), dorëzuar nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

6. Për vlerësimin e grupit të dytë të masave ekonomike të Qeverisë për 
përballimin me krizën Covid-19, të miratuara më 31.03.2019, është e 
nevojshme që dhënësi i ndihmës shtetërore të dorëzoj njoftime për ndarje 
të planifikuar të ndihmës shtetërore sipas Formularit të dhënë si Shtojcë I 
në Dekretin mbi mënyrën dhe procedurën për parashtrimin e njoftimit për 
ndarjen e ndihmës shtetërore, si dhe procedurën për mbikëqyrjen e 
ndihmës shtetërore ekzistuese (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 142/11), për secilën masë individuale veçmas. 

7. Komisioni do të veprojë në përputhje me kompetencat e tija pas pranimit 
të njoftimeve dhe në bazë të çdo njoftimi për ndarjen e planifikuar të 
ndihmës shtetërore do të përgatisë dhe dorëzon aktvendim. 

Burimi: KMK-ja, mendimi i plotë është i disponueshëm në https://bit.ly/30eO3g6 
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Në të njëjtën kohë, në mendimin i bëhet me dije kërkuesit të mendimit, Qeverisë së RMV-së, 
se për masat e miratuara më 31/03/202033 për grupin e dytë të masave, është e nevojshme që 
dhënësi të dorëzon njoftim sipas Formularit të përcaktuar nga Dekreti mbi mënyrën dhe 
procedurën për parashtrimin e njoftimit për ndarjen e ndihmës shtetërore34, edhe atë për 

secilën masë veçmas, pas së cilit KMK-ja përgatit aktvendim për secilin njoftim gjegjësisht 
masë. 
 
Sipas KIKP-së së parashtruar për atë se cilat organe shtetërore kanë dorëzuar njoftim 

mbi bazë të grupit të dytë të masave, KMK-ja është përgjigjur se 7 (shtatë) dhënës kanë 

dorëzuar njoftime (deri në fund të qershorit 2020), si: Banka Zhvillimore e Maqedonisë 

së Veriut, Agjencioni për Rini dhe Sport, Ministria e Kulturës, Qeveria e RMV-së, 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria e Ekonomisë dhe Fondi për 

Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik.  

 

Sipas të njëjtës KIKP, morëm përgjigje se janë dhënë (katër) 4 aktvendime, mirëpo nuk 

është marrë përgjigje se kur do të publikohen aktvendimet në faqen e internetit të 

KMK-së. Pas disa kërkesave dhe insistimeve, aktvendimet u bënë publike më 

13/08/2020, pothuajse katër muaj pas miratimit të tyre, kurse aktvendimi për Qeverinë 

më 02/09/2020.
35

 

 
Sipas legjislativës së BE-së dhe praktikës së vendeve anëtare, njoftimet e parashtruara nga 

ana e dhënësve që planifikojnë të ndajnë ndihmë shtetërore publikohen pa vonesë dhe në 

formë të plotë, në një regjistër të veçantë. Në faqen e internetit të KMK-së nuk është 

publikuar njoftim (sipas Formularit të përcaktuar) të asnjë rasti të ndarjes së ndihmës 

shtetërore nga ana e dhënësit. Megjithëse një kategori e tillë ekziston në faqen e 

internetit të KMK-së, ajo është e zbrazët dhe nuk ka praktikë për publikimin e tyre
36

.   
 
Ligji për ndihmë shtetërore, në nenin 29 paragrafi 1, përcakton që aktvendimet e dhëna nga 
KMK-ja të publikohen në Gazetën Zyrtare të RM-së. Në periudhën deri më 13/09 (shtator) në 
Gazetën Zyrtare të RMV-së ende nuk është publikuar aktvendim që është dhënë nga KMK-ja 
dhe ka të bëjë me aprovimin e ndihmës shtetërore mbi bazë të masave lidhur me përballimin 
e pasojave ekonomike nga Covid-19.  
 
Gjithashtu, paragrafi (4) i nenit 29 përcakton që në faqen e internetit të KMK-së të publikohet 
edhe informacion për çdo njoftim nga ana e dhënësit të ndihmës shtetërore. Siç theksuam, 
kjo nuk praktikohet tek organi kompetent maqedonas dhe nuk ka informacione të këtilla, për 
dallim nga shembulli i EK-së ku, potencojmë përsëri, publikohen njoftime të plota për çdo 
masë/rast. 
 

                                                             
33 Në mendimin qëndron viti 2019. 
34 Gazeta Zyrtare e RM-së 142/11. 
35 Kontrolluar për herë të fundit më 14/09/2020. 
36 http://kzk.gov.mk/category/izvestuvanja-za-drzavna-pomosh/ 
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Për grupin e tretë të masave KMK-ja nuk ka publikuar asnjë mendim të dhënë. Në përgjigjen 
e marrë nga KMK-ja, në bazë të KIKP-së, thuhet se dhënësit që planifikojnë ndihmë 
shtetërore përmes grupit të tretë të masave të miratuara nga Qeveria e RMV-së, kanë 
dorëzuar njoftime edhe për grupin e tretë të masave, si Ministria e Ekonomisë dhe Fondi për 
Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik, dhe janë dorëzuar 3 njoftimet për të cilat KMK-ja ka 
miratuar aktvendime të duhura, të cilat do të publikohen në faqen e internetit të KMK-së. 
Përgjigje se kurrë pritet publikimi i tyre nuk është marrë.  
 
Në lidhje me afatin deri kurrë dhënësit është e nevojshme të dorëzojnë raport për shumën dhe 
për shfrytëzuesit e ndihmës së ndarë shtetërore, morëm përgjigje (përmes KIKP-ës) se 
dhënësit duhet të dorëzojnë të dhëna përmes raporteve të tyre vjetore mbi ndihmën e ndarë 
shtetërore deri në mars të vitit vijues për vitin paraprak. 
 

Përmbledhje e detyrimeve dhe aktiviteteve të përfunduara 
 

KE-ja miraton Kornizën e përkohshme më 19 mars 2020, 
pasuar me amendamente të Kornizës së përkohshme me 

masa shtesë të ndihmës 
19/03/2020 

 
Amendamenti i parë më 03/04/2020, 

I dytë më 08/05/2020,  
I tretë më 29/06/2020 

 

Qeveria e RMV-së miraton Informacionin me propozim për 
harmonizimin e masave ekonomike të Qeverisë për 

përballimin me Covid-19 me Kornizën e përkohshme të KE-
së për masat për ndihmë shtetërore për mbështetjen e 

ekonomisë në kohë të shfaqjes së Covid-19 në seancën e 
46-të më  

24/04/2020 

   

 
 

KMK-ja e RMV-së pranon Kërkesë për mendim nr. 03-98/1 
mbi Informacionin me propozim për harmonizimin me 

Kornizën e përkohshme...  
nga ana e Qeverisë së RMV-së për grupin E DYTË të 

masave të miratuara më 31/03/2020, më  
22/04/2020 
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KMK-ja jep mendim ku tregon se dhënësi i ndihmës 
shtetërore është e nevojshme të dorëzon njoftim (sipas 

Formularit) për çdo masë individuale veçmas;  
mendimi jepet më  

23/04/2020 

   
Ligji për kontroll të ndihmës shtetërore: 

Secili dhënës është i detyruar të përpilojë njoftim për KMK-në 
për çdo plan për të ndarë ndihmë të re shtetërore ose për të 

ndryshuar ndihmën ekzistuese 
 

KMK-ja e publikon Mendimin për grupin E DYTË të masave 
në faqen e internetit më  

15/05/2020 

   
Ligji për kontroll të ndihmës shtetërore: 

KMK-ja shqyrton njoftimin nëse është apo jo ndihmë 
shtetërore dhe sjell aktvendim (edhe nëse është edhe nëse 

nuk është). Nëse përcakton se ka dyshime për lejimin e 
ndarjes së saj, me konkluzion do të ngritë procedurë për 

vlerësimin e lejimit. Kështu, pas përfundimit të procedurës, 
KMK-ja do të sjell aktvendim që përcakton nëse masa nuk 

është ndihmë shtetërore, është ndihmë shtetërore me ose pa 
kusht, apo nuk do të lejojë ndarjen e saj. Afati i zakonshëm 

është 60 ditë, por nëse ka procedurë është 18 muaj. 

 

KMK-ja merr njoftime për grupin E DYTË të masave nga: 
Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut (BZhMV) më 

30/04 dhe 05/05,  
Agjencioni për Rini dhe Sport (ARS) më 06/05,  

Ministria e Kulturës (MK) më 08/05,  
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) më 08/05,  

Qeveria e RMV-së më 08/05/2020 

   
Ligji për kontroll të ndihmës shtetërore: 

Ndihma e planifikuar shtetërore nuk duhet t’i ndahet 
shfrytëzuesit para se ajo të aprovohet me aktvendim të 

KMK-së (‘de minimis’ nuk konsiderohet si ndihmë shtetërore). 
 

KMK-ja jep aktvendime për dhënësit dhe masat me datat 
nga 05/05 deri më 11/05 

Tre prej tyre janë për ‘de minimis’ – me rëndësi të vogël 

   

  

KMK-ja merr njoftime për grupin E TRETË të masave nga:  
Ministria e Ekonomisë (ME) më 03/06, 
Ministria e Ekonomisë (ME) më 15/06, 

Fondi për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik (FIZhT) më 
11/06. 

   

  

KMK-ja jep 3 aktvendime për grupin E TRETË të masave:  
më 22/06/2020 

Të gjitha janë skemë e ndihmës shtetërore 

   

Ligji për kontroll të ndihmës shtetërore: 
Aktvendimet e KMK-së publikohen në Gazetën Zyrtare.  

Aktvendimet ende NUK janë publikuar në Gazetën Zyrtare 
të RMV-së  

Pas më shumë se 4 muaj nga miratimi i aktvendimeve  

   
Ligji për kontroll të ndihmës shtetërore: 

Aktvendimet e KMK-së si dhe aktgjykimet dhe aktvendimet e 
gjykatës publikohen në faqen e internetit të KMK-së. 
Aktvendimi duhet të përmbajë emrin e dhënësit dhe 

përmbajtjen themelore të vendimit. 

 

Aktvendimet e KMK-së për ndihmë shtetërore janë 
publikuar në faqen e internetit më 13/08/2020, kurse 
aktvendimi për Qeverinë e RMV-së më 02/09/2020, 
pothuajse 4 muaj pas miratimit të aktvendimeve. 

   
Ligji për kontroll të ndihmës shtetërore: 

Në faqen e internetit të KMK-së publikohet Informacioni për 
çdo njoftim të ndihmës shtetërore (përfshirë edhe procedurën 
e shqyrtimit, si dhe ftohen palët e interesuar për komente dhe 

mendime). 

 

Në faqen e internetit të KMK-së nuk është publikuar 
Informacion për njoftim të ndihmës shtetërore (as për 

Covid-19 as për periudhat e mëparshme). 

   
Ligji për kontroll të ndihmës shtetërore: 

Mbikëqyrja: secili dhënës paraqet raport vjetor deri më 1 mars 
në KMK-në për vitin paraprak me detaje duke përfshirë 

formën, kushtet, shumën për shfrytëzues dhe periudhën. Çdo 
dhënës dhe shfrytëzues është i detyruar të mbajë evidencë të 

saktë. 

 

KMK-ja nuk ka regjistër apo bazë për ndihmën e 
planifikuar/e ndarë shtetërore, as për Covid-19 as për 

periudhat e mëparshme. 

Burimi: Ligji për kontroll të ndihmës shtetërore dhe publikime dhe dokumente të KMK-së 
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Shkalla e ndjekjes së procedurave për aprovimin e ndihmës shtetërore për 

masat ekonomike për Covid-19 
 
Duke pasur parasysh urgjencën, për shkak të Covid-19, ndarja respektivisht aprovimi i 
ndarjes së ndihmës shtetërore kërkon një përgjigje më të shpejtë nga institucionet kompetente 
(në vend të afatit prej 60 ditësh), përkatësisht në vendet anëtare të BE-së masat e para janë 
aprovuar në afat prej dy ditësh nga dorëzimi i njoftimit. Sidoqoftë, urgjenca nuk e anulon 
procedurën respektivisht procesin dhe procedurat për njoftim, shqyrtimin dhe përgatitjen e 
aktvendimit, të cilat janë të domosdoshme para ndarjes së ndihmës shtetërore. 
 
Informacionet që janë të disponueshme nga aspekti i informacioneve të publikuara nga 
dhënësit që kanë planifikuar të ndajnë ndihmë shtetërore dhe nga organi kompetent tregojnë 
se ka mangësi në ndjekjen e procedurave nga dhënësit e ndihmës shtetërore dhe 
mosrespektim të dispozitave ligjore për transparencë dhe publikim të informacioneve për 
ndihmë shtetërore nga ana e organit kompetent.  
 
Miratimi i Kornizës së përkohshme nga Qeveria e RMV-së u bë në seancë qeveritare më 
24/04/2020, në të cilën si pikë e 9-të e rendit të ditës, e miraton Kornizën e përkohshme dhe 
vendos konkluzion që për çdo propozim masë të ardhshme të kërkohet mendim/aktvendim 
nga KMK-ja. Ky formulim tregon të metat e mundshme të ndarjes së ndihmës shtetërore para 
dorëzimit të njoftimit dhe miratimin nga ana e KMK-së në periudhën paraprake. Ndihma 
shtetërore nuk duhet të ndahet para se të jepet aktvendimi nga KMK-ja (neni 13, paragrafi 2). 
 

Pika 9 

Qeveria e shqyrtoi Informacionin me propozim për harmonizimin e masave 
ekonomike të Qeverisë për përballimin me krizën e Covid-19 me Kornizën e 
përkohshme të Komisionit Evropian për masat për ndihmë shtetërore për 
mbështetjen e ekonomisë në kohë të shfaqjes së Covid-19 dhe e miratoi me 
konkluzat e mëposhtme: 

1. Ngarkohen Ministria e Ekonomisë, Kabineti i Zëvendës Kryeministrit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut i angazhuar për çështjet ekonomike dhe 
koordinimin e resorëve ekonomik, Ministria e Financave - Drejtoria e të 
Ardhurave Publike, Agjencioni për Rini dhe Sport, Ministria e Kulturës, 
Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale, Ministria e Financave dhe Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, 
dhe i tregohet Bankës Zhvillimore të Maqedonisë së Veriut, për çdo propozim 
masë të ardhshme që përmban ndihmë shtetërore, përpara se ta dorëzojnë atë në 
Qeveri për miratim, të sigurojnë mendim pozitiv/vendim nga Komisioni për 
Mbrojtjen e Konkurrencës për pajtueshmërinë me Kornizën e përkohshme të 
Komisionit Evropian për masat për ndihmë shtetërore për mbështetjen e 
ekonomisë në kohë të shfaqjes së Covid-19 nr. C(2020) 1863, e miratuar më 
19.03.2020 dhe Kornizën e përkohshme të ndryshuar C (2020) 2215, e miratuar 
më 03.04.2020. 

2. Ngarkohen Ministria e Financave - Drejtoria e të Ardhurave Publike, 
Agjencioni për Rini dhe Sport, Ministria e Kulturës, Sekretariati i Përgjithshëm i 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministria e Shoqërisë 
Informatike dhe Administratës, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria 
e Financave dhe Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, dhe i tregohet Bankës 
Zhvillimore të Maqedonisë së Veriut, të dorëzojnë tek Komisioni për Mbrojtjen e 
Konkurrencës njoftim për ndihmë të planifikuar shtetërore përmes grupit të dytë 
të masave ekonomike të Qeverisë për ballafaqimin me krizën e Covid-19, të 
miratuara më 31 mars 2020, jo më vonë se 30 prill 2020. 
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Kjo tregon një diferencë kohore prej një muaji të plotë ndërmjet miratimit të kornizës së KE-
së nga Qeveria. Mendim për ndarjen e ndihmës shtetërore në kontekstin e Covid-19, Qeveria 
ka kërkuar më 22/04, që është dhënë nga KMK-ja një ditë më vonë, më 23/04, me të cilin 
informon se është e nevojshme të dorëzohet njoftim (pas së cilit do të vijonte aktvendim 
eventual) për secilën masë dhe nga secili dhënës veçmas. 
 
Datat nga të dhënat publike tregojnë se lidhur me disa masa dhënësit u ndajnë ndihmë 
shtetërore shfrytëzuesve para se të marrin aktvendimin. Megjithatë, për këto masa është 
miratuar vendim shtesë se ato paraqesin ndihmë me rëndësi të vogël për të cilat nuk është i 
detyrueshëm aprovimi i tyre. Në faqen e internetit të KMK-së nuk ka informacion mbi 
njoftime për ndonjë mase, ndërsa aktvendimet janë publikuar më 13/08, a për Qeverinë më 
02/09. 
 
Sidoqoftë, për ndihmë me rëndësi të vogël (de minimis) (nuk i tejkalon 200 mijë EUR për 
shfrytëzues në periudhë prej tre vitesh) nuk është e obligueshme të kërkohet aprovim para 
ndarjes së ndihmës. Sipas Ligjit për kontrollin e ndihmës shtetërore, neni 9, paragrafi 1, 
ndihma me rëndësi të vogël nuk është ndihmë shtetërore. 
 
Megjithatë, duke pasur parasysh vëllimin dhe efektet nga ndihma shtetërore, mungesa e 
informacioneve edhe për këtë lloj të ndihmës shtetërore paraqet mungesë e transparencës, 
edhe pse nuk ka ndonjë detyrim ligjor. Jotransparenca e ndihmës së ndarë shtetërore në 
RMV-në vazhdon të jetë një sfidë e cila ka efekte në llogaridhënien dhe besimin tek 
institucionet dhe financat publike.  
 

Pasqyra e Qeverisë përmes portalit për transparencë 
 
Duke pasur parasysh nevojën për mbikëqyrje të avancuar, por mbi të gjitha transparencë të 
ndihmës së ndarë shtetërore, e cila të përkujtojmë në thelb është e ndaluar, por në rastin e 
Covid-19 ka përjashtim sipas nenit 8 paragrafi 1 alinea b dhe paragrafi 2 alinea c, në faqen e 
internetit të Qeverisë së RMV-së https://koronavirus.gov.mk/ paraqiten të gjitha pagesat në 
bazë të masave për ndihmë shtetërore në kushte të Covid-19, ku renditen të gjitha pagesat 
individuale nga muaji maj deri më tani. 
 
Të dhënat përfshijnë detaje si: data e pagesës, dhënësi, shfrytëzuesi dhe shuma. Megjithatë, 
në mungesë të aktvendimeve të KMK-së për ndihmë shtetërore për dhënësit, nuk është e 
mundur të përcaktohet se cila ndihmë nga masat për ballafaqimin me Covid-19 është ndihmë 
shtetërore e definuar me ligj, sepse në këtë bazë të të dhënave janë prezantuar masa të çdo 
lloji të cilat edhe nuk përbëjnë ndihmë shtetërore sipas ligjit, si për shembull pagesat kundrejt 
personave fizik duke siguruar ndihmë përmes kartelave pagesore (neni 6 paragrafi 2, 
shfrytëzues i ndihmës shtetërore në kuptimin e këtij ligji është ndërmarrja ...).  
 
Në faqen https://koronavirus.gov.mk/ thuhet se burimi i të dhënave (pagesave) është 

faqja Financat e hapura https://open.finance.gov.mk/, mirëpo në synimin për të 

kontrolluar nëse të dhënat përputhen në të dyja faqet haset mospërputhje sidomos me 

dyfishimin e vlerave të paguara në muajin qershor në faqen 

https://koronavirus.gov.mk/. Kjo nga ana tjetër e bën të nevojshëm rishqyrtimin e 

saktësisë së vlerave të mjeteve të paguara mbi çdo bazë që publikohen në faqen e Covid-

19 dhe vlerën e përgjithshme të pagesave të deklaruara të çdo shume.  
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Burimi: https://koronavirus.gov.mk/ и https://open.finance.gov.mk/ 
 
 

 

Burimi: www.finansiskatransparentnost.koronavirus.gov.mk, parë për herë të fundit më 
05/08/2020 
 
Mbasi në përpjekje për të shkarkuar të dhëna sipas programit të caktuar për Covid-19 nga 
faqja e Financave të hapura, që është e mundur vetëm për gjysmën e parë të vitit fiskal 
(https://open.finance.gov.mk/mk/archive), një përmbledhje e plotë e masave në këtë periudhë 
nuk është e disponueshme në një format që reflekton transparencë dhe teknikisht është 
jashtëzakonisht e vështirë për ta arritur.   
 

Përfundime dhe rekomandime 
 
1. Transparenca e ndihmës së planifikuar dhe ndarë shtetërore në RMV-në duhet të 

përmirësohet. Informacionet e disponueshme duhet të zgjerohen, të publikohen me kohë 
dhe të jenë të arritshme me lehtësi. Përmbledhja vjetore në raport (në formë të mbyllur/të 
papërpunuar) që përgatitet deri në fund të marsit për vitin paraprak dhe është i 
disponueshëm për publikun pas miratimit nga Kuvendi, është një periudhë e gjatë për të 
dhënë informacione dhe llogari (pikërisht, për shkak të mosfunksionimit të Kuvendit të 
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RMV-së, raporti vjetor për vitin 2019 mbi punën e KMK-së nuk është ende i 
disponueshëm për publikun, por nuk është në dispozicion edhe në draft versionin); 
 

2. RMV-ja nuk e zbaton aq sa duhet legjislativën evropiane mbi transparencën e ndihmës 
shtetërore, aq më pak praktikën e mirë. Lidhur me ndihmën shtetërore për Covid-19 
shtetet evropiane i azhurnojnë rregullisht të dhënat. Për krahasim, në RMV-në nuk 
publikohen njoftime respektivisht informacione se çfarë është dhe sa është masa të cilën e 
ndanë një organ i caktuar shtetëror. KMK-ja i ka bërë publike aktvendimet e dhëna për 
ndihmën e lejuar shtetërore për Covid-19, mirëpo pas pothuajse katër muaj për grupin e 
dytë dhe të tretë të masave. Ato ende nuk janë publikuar në Gazetën Zyrtare të RMV-së;  
 

3. Korniza e përkohshme për Covid-19 është miratuar në RMV-në më vonë krahasuar me 
vendet në rajon. Disa vende në rajon, megjithëse nuk kanë kërkesë ligjore, por si një 
praktikë e mirë, publikojnë listë (regjistër) me të dhëna për përfituesit e ndihmës që 
konsiderohet me rëndësi të vogël ‘de minimis’ (http://www.kkdp.gov.rs/de-minimis.php); 
 

4. Njoftime në formë të informacionit të shkurtër mbi ndihmën e planifikuar shtetërore, 
përfshirë këtu edhe për Covid-19, nuk ka praktikë që të publikohen në faqen e internetit të 
KMK-së, megjithëse ekziston një seksion i veçantë në faqen e internet për to dhe kjo 
parashikohet me ligj; 
 

5. Mungesa e të dhënave të qarta, të konsoliduara dhe në kohë për ndihmën e ndarë 
shtetërore (në çdo kuptim) nuk lë mundësi për të bërë analiza efikase dhe me kohë për 
efektet dhe efektivitetin e saj, respektivisht nëse ndonjë masë, skemë, politikë e caktuar e 
arrin qëllimin për të cilin shpenzohen mjetet publike të qytetarëve; 
 

Rekomandime: 

 
1. Faqja e internetit të KMK-së mund të vihet në funksion të plotë duke vendosur/e 

plotësuar me të dhëna rrjedhëse dhe të kaluara sa më shpejt dhe ato të prezantohen në 
mënyrë të qartë, kurse informacionet të publikohen në mënyrë të vazhdueshme kur janë 
relevante; 
 

2. Rekomandohet që KMK-ja të kujdeset për mbledhjen dhe konsolidimin e të dhënave dhe 
informacioneve nga dhënësit e ndihmës shtetërore dhe t'i publikojë ato të dhëna. 
Megjithëse dhënësit janë të detyruar të mbajnë evidencë për ndihmën e ndarë shtetërore, 
të dhënat nuk janë të konsoliduara dhe nuk publikohen në faqen e internetit të KMK-së, 
gjë që nuk jep pasqyrë transparente dhe të disponueshme për publikun dhe me këtë nuk 
është në përputhje me udhëzimet e BE-së për transparencë; 
 

3. E nevojshme është të bëhen regjistra me të dhëna të hollësishme për të gjitha llojet e 
ndihmës shtetërore, përfshirë edhe ndihmën me rëndësi të vogël, dhe kjo të jetë në 
dispozicion në një formë të përpunueshme në faqen e internetit të organit që kryen 
kontrollin, sipas shembullit të vendeve të tjera dhe KE-së, dhe në këtë mënyrë rritet 
transparenca, llogaridhënia dhe përfundon me besim më të madh të qytetarëve për 
shpenzimin e mjeteve të tyre;  
 

4. Ligji për kontroll të ndihmës shtetërore përcakton detyrim për publikimin e vendimeve 
dhe të dhënave, mirëpo nuk parashikon afate për publikimin e tyre, gjë që lë hapësirë për 
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një praktikë që ato të publikohen më vonë kur rëndësia dhe aktualiteti mund të jenë të 
vjetruara;   

 

Burimet e përdorura 
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