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KOMISIONI EUROPIAN I PËRKUSHTUAR DREJT 
ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM  

Intervistë me z. Jyrki Katainen, 
Zëvendës President i Komisionit Evropian 

 

 

 

 

 

 

 

Nga: Gaston Moonen 

Publikuar në ECA Journal, Nr.3, 2019  

 

Zëvendës Presidenti i Komisionit 

Evropian, z. Jyrki Katainen është 

përgjegjës për çështjet e punës, 

zhvillimit, investimeve dhe konkurre-

ncës.  

Kjo përfshin promovimin e reformave 

strukturore në vendet e BE  dhe 

ndihmën për përmirësimin e klimës së 

biznesit në vendet anëtare.  Ai ishte 

referuesi kryesor në forumin për 

raportimin e zhvillimit të qëndru-

eshëm të organizuar nga ECA në 

Bruksel në 17 qershor 2019. Ai i është 

përgjigjur disa pyetjeve për mënyrën 

se si Komisioni i ka përfshirë objektivat 

e zhvillimit të qëndrueshëm në 

politikat e BE dhe ku qëndron BE sa i 

përket raportimit të realizimin e 

këtyre objektivave.   

Përfshirja e SDG-ve në kornizën e 

politikave evropiane.  

Kur mendoni për BE dhe zhvillimin e 

qëndrueshëm, cilat janë çështjet 

kryesore që ju vijnë në mendje? 

Jyrki Katainen: Unë mendoj se është e 

drejtë të themi se BE ka një pozicion 

të fortë fillestar dhe dëshmi të 

mirëfillta. BE është plotësisht e 

angazhuar për zhvillimin e qëndru-

eshëm (SDG) sepse kjo është pjesë e 

ADN-së tonë. Evropa ishte një forcë 

drejtuese për miratimin e Objektivave 

të Zhvillimit të Qëndrueshëm, si dhe 

të Marrëveshjes së Parisit për 

Ndryshimet Klimatike. Politikat, fondet 

dhe veprimet e BE-së mbulojnë të 

gjitha SDG-të dhe japin një kontribut 

të rëndësishëm në zbatimin e tyre. Ky 

është rasti jo vetëm brenda BE-së, por 

edhe jashtë saj, përmes veprimit dhe 

tregtisë së jashtme të BE-së. 

Politikat, fondet dhe veprimet e BE-së mbulojnë të gjitha SDG-të dhe japin një 

kontribut të rëndësishëm në zbatimin e tyre. Ky është rasti jo vetëm brenda BE-së, 

por edhe jashtë saj, përmes veprimit dhe tregtisë së jashtme të BE-së. 
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"BE ka një pozicion të fortë fillestar 

dhe dëshmi të mirëfillta" 

Çfarë ka bërë Komisioni Juncker 

për të realizuar SDG-të, veçanë-

risht në Bashkimin Evropian? 

Jyrki Katainen: Që nga viti 2015, kur u 

miratua Axhenda e vitit 2030 për 

Zhvillimin e Qëndrueshëm ,Komisioni 

ka ndjekur një qasje të fokusuar në dy 

drejtime.  Drejtimi i parë konsiston në 

përfshirjen  e  SDG-ve në kornizën e 

politikave evropiane dhe përparësitë e 

Komisionit. Ne si Komision, kemi 

integruar zhvillimin e qëndrueshëm në 

axhendat kryesore, por edhe politikat 

dhe iniciativat sektoriale.  

Unë madje mund të them që ky 

Komision ka krijuar disa nga axhendat 

më ambicioze në botë për të realizuar  

plotësisht SDG-të. 

Më lejoni t'ju jap disa shembuj që 

adresojnë në të njëjtën kohë aspektet 

ekonomike, sociale, mjedisore dhe 

qeverisëse të zhvillimit të qëndru-

eshëm. Këto janë politika të një lloji të 

ri, të një gjenerate të re dhe këtu 

mund të përmendim: 

 Planin e veprimit për ekonominë, i 

cili përfshin hapa për ndryshimin e 

konsumit dhe modeleve të 

prodhimit, duke u përqendruar në 

hartimin e produkteve, mena-

xhimin e mbetjeve dhe rritjen e 

ndërgjegjësimit të konsumatorit; 

 Strategjinë dhe legjislacionin e BE-

së për lëndët plastike me një 

përdorim të vetëm që mbron 

mjedisin nga ndotja, duke nxitur 

kështu zhvillimin dhe inovacionin; 

 Planin e Veprimit për Financat e 

Qëndrueshme, i cili do t'u do të 

sigurojë për herë të parë 

investitorëve informacion të plotë 

mbi atë çka është një investim i  

qëndrueshëm dhe krijimin e një 

tregu të ri për të; 

 Planin e Investimeve për Evropën, i 

cili rrit investimet për të ardhmen e 

kontinentit, për shembull në 

energjinë e rinovueshme, ekono-

minë, dixhitalizimin, inovacionin 

dhe sipërmarrjen sociale. 

Paraqitja e një vizioni për një të 

ardhme të qëndrueshme 

Çfarë bën Komisioni për të siguruar 

që SDG-të janë integruar mirë në 

diskutimet e vazhdueshme për 

Kornizën e re Financiare Shumë-

vjeçare (MFF)? 

Jyrki Katainen: Kjo lidhet saktësisht 

me drejtimin e dytë të punës të cilës 

iu referova më herët. Ne si Komision 

kemi paraqitur një vizion për një të 

ardhme të qëndrueshme në BE-së, e 

reflektuar kjo në dokumentin e 

Komisionit “Drejt një Evropë të 

Qëndrueshme deri në vitin 2030”. Së 

bashku me Zëvendës-Presidentin e 
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Parë, z. Frans Timmermans  ne e 

botuam atë në janar të këtij viti. 

Ky dokument përbën një pjesë të 

diskutimit mbi të ardhmen e 

Evropës dhe synon të frymëzojë 

diskutimin mbi përparësitë politike 

pas vitit 2019. Vendosëm gjithashtu 

të paraqisnim skenarë të ndryshëm, 

duke ofruar ide për të nxitur debatin 

dhe të menduarin. 

Në dokument ne kemi identifikuar 

fushat kryesore të politikave ku duhet 

të ndërmerren veprime të mëtejshëm 

drejt zhvillimit të qëndrueshëm  të  

tilla si: ekonomia, sistemet ushqimore, 

energjia, ndërtimi dhe transporti. Së 

fundmi por jo më pak i rëndësishëm 

është një tranzicion  i drejtë shoqëror. 

Sigurisht që nuk po fillojmë nga e para 

dhe tashmë është arritur shumë. 

Megjithatë janë të nevojshme 

përpjekje të mëtejshme “Sigurisht që 

nuk po fillojmë nga e para dhe tashmë 

është arritur shumë. Megjithatë  janë 

të nevojshme përpjekje të 

mëtejshme”. 

Të kesh qëllime është një gjë, si të 

arrish atje është shpesh një sfidë 

shumë më e vështirë. A ka paraqitur 

Komisioni gjithashtu ide konkrete mbi 

instrumentet që do të përdoren për të  

realizuar idenë e një Evrope të 

qëndrueshme deri në vitin 2030? 

Jyrki Katainen: Padyshim që 

dokumenti  identifikon gjithashtu 

aftësuesit kryesorë për tranzicionin e 

qëndrueshmërisë. Më lejoni të 

përmend vetëm disa. Së pari, ne duhet 

të investojmë më shumë në arsimim 

dhe trajnim. Ky është investimi më i 

mirë që mund të bëjmë për të 

ardhmen tonë, për të siguruar 

mundësi të barabarta dhe shoqëri më 

të drejta. 

“Së pari, ne duhet të investojmë më 

shumë në arsimim dhe trajnim. Ky 

është  investimi më i mirë që mund të 

bëjmë për të ardhmen tonë për të 

siguruar mundësi të barabarta dhe 

shoqëri më të drejta”. 

Së dyti, ne duhet të investojmë më 

shumë në kërkimin shkencor, 

zhvillim, inovacion dhe dixhitalizim 

dhe  veçanërisht në inteligjencën 

artificiale. Ka potencial të madh, për 

shembull në shëndetësi ose bujqësi, 

dhe Evropa nuk mund të mbetet 

prapa në këtë fushë. Së treti, 

mundësuesi kryesor është mbizotë-

rimi i ligjit dhe respektimi i vlerave 

themelore. Kohët e fundit kemi parë 

shenja shqetësuese të liderëve që i 

vënë në pikëpyetje themelet e 

demokracive tona. 

Dokumenti përqendrohet tek çështje 

të tilla se si Evropa mund t'i arrijë 

realizimin SDG-ve deri në vitin 2030, 

por unë dua të nënvizoj dimensionin 

global të tij. Sfidat të tilla si ndryshimi i 

klimës nuk ndahen nga kufijtë. Ne 
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kemi nevojë dhe do të vazhdojmë të 

kontribuojmë për të gjetur zgjidhje  në 

forume shumëpalëshe së bashku me 

pjesën tjetër të botës. Do të japim 

kontribut pozitiv përmes bashkë-

punimit për zhvillim, nismave të tilla si 

Plani i Investimeve të Jashtme, si dhe 

përmes tregtisë së hapur dhe të 

bazuar në rregulla. 

Dokumenti i Komisionit, me skenarët 

e tij të ndryshëm, duhet t'i shtyjë 

qytetarët, palët e interesuara, shtetet 

anëtare dhe Parlamentin Evropian, të 

reflektojnë drejt rrugës së cilës 

Evropa do të shkojë në vitin 2030 dhe 

t'i ofrojë Komisionit feedback, duke 

dhënë udhëzime mbi përparësitë që 

duhen ndjekur. 

Me këtë dokument reflektues ne 

gjithashtu paraqitëm një thirrje në 

pjesën tjetër të botës, për të mos u 

tunduar nga zgjidhjet e lehta që 

mund të zgjidhin simptomat për 

një afat të shkurtër, por nuk 

adresojnë shkaqet e problemeve 

tona në planin afatmesëm. Nëse 

presim shumë gjatë, sfidat vetëm 

do të rriten dhe do të humbasim  

mundësitë. 

“Nëse presim shumë gjatë, sfidat 

vetëm do të rriten dhe do të 

humbasim  mundësitë”. 

Monitorimi dhe raportimi 

Për qytetarët, palët e interesuara si 

shtetet anëtare dhe PE, por edhe në 

nivelin global, siç janë Kombet e 

Bashkuara, është  e rëndësishme të 

kenë informacione të besueshme se si 

BE kontribuon në zhvillimin e 

qëndrueshëm dhe në cilin stad është 

BE për ti arritur ato në kohë, 

domethënë deri në vitin 2030. Në 

shqyrtimin e saj ECA ka arritur në 

përfundimin se Komisioni duhet të 

ndërmarrë ende disa hapa kur bëhet 

fjalë për raportimin për kontributin e 

buxhetit dhe politikave të BE-së drejt 

axhendës së vitit 2030 për SDG-të. Cili 

është mendimi juaj, ku qëndron 

Komisioni dhe çfarë mund të 

përmirësohet? 

Jyrki Katainen: Më lejoni së pari të 

nënvizoj dhe  besoj se monitorimi i 

zbatimit të Agjendës 2030 është 

thelbësor. Pa e ditur se ku jemi, është 

e vështirë të përparosh. Komisioni 

mbështet një proces të fuqishëm 

monitorimi dhe rishikimi global, i cili 

do të na mundësojë të marrim pjesë 

dhe të rishikojmë qasjen tonë. 

Vlerësimet për përparimin e  BE-së në 

realizimin e SDG-ve janë dhënë në disa 

raporte. Raporti i Monitorimit i 

EUROSTAT për progresin e BE drejt 

SDG-ve është një mjet kryesor për të 

lehtësuar koordinimin e politikave për 

këto objektiva.  
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Jyrki Katainen, Forumi për raportimin 

e qëndrueshmërisë, Bruksel, 

17/6/2019 

Ai promovon vlerësimin dhe 

monitorimin e progresit në zbatimin e 

SDG-ve dhe ndihmon për të nënvizuar 

natyrën e tyre ndërkufitare dhe lidhjet 

midis tyre. Gjithashtu, Raporti i parë i 

përbashkët i përmbledhur për 

zbatimin e Konsensusit Evropian mbi 

Zhvillimin, botuar majin e kaluar, 

tregon se si BE dhe vendet e saj 

anëtare po kontribuojnë në realizimin 

e Axhendës së OKB - 2030 përmes 

zhvillimit të bashkëpunimit dhe 

mbështetjes së vendeve partnere në 

realizimin e SDG-ve. 

Kështu si një reagim të parë pas 

rishikimit të shpejtë të çështjeve, 

duhet të them që Komisioni raporton 

dhe monitoron sesi politikat e BE-së 

kontribuojnë në zhvillimin e 

qëndrueshëm dhe ne do të vazhdojmë 

këtë edhe në të ardhmen. Sidoqoftë, 

siç tregohet edhe në dokumentin e 

BE-së është e qartë se ka hapësirë për 

forcimin e mëtejshëm të këtij aspekti. 

Një skenar i dokumentit reflektues në 

të vërtetë i referohet një strategjie 

specifike të zbatimit të SDG-ve nga BE. 

Kur bëhet fjalë për raportimin në 

nivelin global se ku ne jemi, Forumi 

Politik i nivelit të lartë të Kombeve të 

Bashkuara është platforma qendrore 

për ndjekjen dhe rishikimin e Agjendës 

2030 për Zhvillimin e  Qëndrueshëm. 

Raportimi i BE-së do të bazohet në 

dokumentin e reflektimit të Komisionit 

dhe anekset e tij, raportin e 

EUROSTAT 2019, Raportin e parë të 

përbashkët të përmbledhur të  e BE-së  

për vitin 2019 për Koherencën e 

Politikës për Zhvillimin. Unë mirëpres 

çdo ide, si nga ECA dhe të tjerët, se si 

të përmirësojmë raportimin tonë, të 

cilin Komisioni tjetër mund të ketë 

përpara. 

Përktheu: Alma Shehu, Specialiste 

Drejtoria e Komunikimit, Botimit dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë 
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METODAT SASIORE DHE CILËSORE:  
KOMBINIMI OPTIMAL PËR AUDITIME EFEKTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nga: Oliver M. Richard, Ekonomist dhe 

Drejtor, Qendra Ekonomike, GAO 

Publikuar në INTOSAI Journal, Verë 2019 

 

Krijimi i Grupit të Punës për Big Data 

nga INTOSAI tregon interes të shtuar 

ndaj analizave të të dhënave të 

zgjeruara. Më shumë vëmendje 

tregohet në teknikat sasiore, ky 

artikull thekson analizën cilësore, 

rëndësinë dhe aftësinë e saj për të 

plotësuar metodat sasiore të 

përdorura në punën e Institucioneve 

Supreme të Auditimit (SAI). 

Megjithëse ato kontribuojnë ndryshe 

në një auditim (gjerësisht të 

përcaktuara për të përfshirë edhe 

vlerësimin), metodat sasiore dhe 

cilësore ndajnë një qëllim të 

përbashkët - të prodhojnë 

informacion të zbatueshëm që 

adreson objektivin e auditimit. 

Hulumtimet zbulojnë se ndryshimi 

është më shumë çështje shkalle sesa 

tipi. 

Metodat cilësore, të tilla si rishikimi i 

përmbajtjes, intervistat, fokus grupet 

dhe rastet studimore, zakonisht 

kërkojnë të zhvillojnë kuptimin dhe 

vlerësimin konceptual të auditimit dhe 

kontekstin e sjelljes. Si të tilla, ato 

synojnë më shumë në vlefshmërinë 

dhe arsyetimin induktiv (lëvizja nga 

vëzhgimi te hipoteza).  

Metodat sasiore, përfshijnë analizat 

sistematike të të dhënave, të cilat 

synojnë besueshmërinë dhe testimin e 

hipotezave. Kështu, metodat cilësore 

dhe sasiore shihen më së miri si 

plotësime të procesit të auditimit. 

Ekzaminimi i studimeve ekzistuese 

tregon komplementaritetin që ndodh 

në tre nivele në atë të analizës cilësore 

(1), i cili është një hulumtim thelbësor 

paraprak sasior, që mundëson një 

përshkrim dhe kuptim kontekstual dhe 

Metodat sasiore, përfshijnë analizat sistematike të të dhënave, të cilat synojnë 

besueshmërinë dhe testimin e hipotezave. Kështu, metodat cilësore dhe sasiore 

shihen më së miri si plotësime të procesit të auditimit. 



AUDITIMI PUBLIK                                                                    Metodat sasiore dhe cilësore: Kombinimi optimal  
për auditime efektive 

 

18                                                                                                                               Nr.23, maj – gusht 2019 

që është instrumental në hartimin e 

fushës së duhur të auditimit; (2) 

plotëson punën sasiore (dhe 

anasjelltas) duke shtuar vlefshmërinë 

e gjetjeve empirike; dhe (3) mund të 

eksplorojnë fushat që nuk i 

nënshtrohen hulumtimeve sasiore, siç 

janë proceset e kontrollit të 

brendshëm brenda një agjencie ose 

programi. 

Së bashku, metodat cilësore dhe 

sasiore formojnë një gamë të qasjeve 

që kur kombinohen në mënyrë 

optimale, i mundësojnë një SAI të 

deshifrojë konceptet, përmbajtjen dhe 

të dhënat që mund të ekzistojnë 

brenda një situate auditimi. 

Kombinimi optimal është rast-specifik, 

pasi varet nga faktet që karakterizojnë 

çdo auditim.  

Kërkohet ekspertizë për të vlerësuar 

kombinimin e duhur metodologjik. 

Zyra e Llogaridhënies Qeveritare e 

SHBA (GAO) themeloi një ekip 

kërkimesh - Kërkimi i aplikuar dhe 

Metodat (ARM) - me rreth 135 

specialistë me grada të larta në 14 

disiplina në të gjitha shkencat sociale, 

fizike dhe informatike, të cilët 

kontribuojnë me një ekspertizë të 

pavarur në metoda cilësore dhe 

sasiore. Specialistët e ARM-së punojnë 

ngushtë me analistët e GAO-s për të 

kombinuar teknikat cilësore dhe 

sasiore në raportet e GAOs. Raporti i 

GAO-s, "Paaftësia e Sigurimeve 

Shoqërore: Masat shtesë dhe 

vlerësimi i nevojshëm për të 

përmirësuar saktësinë dhe 

qëndrueshmërinë e vendimeve të 

seancave dëgjimore” jep një shembull 

të mirë të përdorimit të kombinimit të 

metodave cilësore dhe sasiore. 

Konteksti 

Administrata e Sigurimeve Shoqërore 

(ASS) në SH.B.A menaxhon programe 

të përfitimit të aftësisë së kufizuar që 

mbulojnë afërsisht 16 milionë 

amerikanët që marrin rreth 200 

miliardë dollarë përfitime në vit. Për 

t’u pranuar, një i rritur duhet të ketë 

një shërbim mjekësor që lidhet me një 

dëmtim fizik ose mendor të 

përcaktuar që (1) zgjat (ose pritet të 

zgjasë) për një periudhë të 

vazhdueshme të paktën prej një viti 

ose të rezultojë me vdekje, dhe (2) 

parandalon personin nga përfshirja në 

ndonjë aktivitet përfitues të 

konsiderueshëm. ASS pranoi mbi 2.5 

milionë kërkesa për aftësi të kufizuara 

në vitin fiskal 2016.   

Kur një person aplikon, ASS bën një 

përcaktim fillestar. Në mënyrë tipike, 

kur kërkesa refuzohet, paraqitësi i 

kërkesës mund të kërkojë seanca 

dëgjimore para një Administratori 

Gjyqtar (gjyqtar). Në vitin fiskal 2016, 

paditësit apeluan 698,000 vendime të 

gjyqtarëve, të cilët mund të mohojnë 
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ose të lejojnë një kërkesë në një 

seancë. Shkalla e pranimit të gjykatësit 

është përqindja e kërkesave për të 

cilat gjyqtari lejon që personi të marrë 

dëmshpërblimin. 

Palët e interesit vunë re ndryshime në 

kompensimin e normave të 

dëmshpërblimit nga gjyqtarët dhe 

GAO u pyet nga Kongresi i SHBA për të 

shqyrtuar pse këto kompensime janë 

të ndryshme nga gjyqtarët (dhe cilët 

faktorë ndikojnë në këto ndryshime); 

dhe shkallën në të cilën proceset e 

ASS monitorojnë saktësinë dhe 

qëndrueshmërinë e vendimeve të 

dhëna gjatë seancave. 

Analiza dhe gjetjet  

GAO mbështetej në metoda cilësore 

për të kuptuar më mirë procesin e 

Administratës së Sigurimeve 

Shoqërore (ASS), siç është kryerja e 

një rishikimi të përmbajtjes së 

politikave dhe procedurave të 

aplikueshme të ASS; intervistimin e 

zyrtarëve të ASS; mbajtja e 

intervistave gjysmë të strukturuara me 

Kryetarët e gjyqtarëve rajonalë; dhe 

pjesëmarrja në seanca të zgjedhura (jo 

përgjithësuese) për të konceptuar 

seancat dëgjimore. 

GAO mësoi, në veçanti, që ASS cakton 

në mënyrë rastësore rastet e 

gjykatësve bazuar në vendndodhjen e 

paditësit. Kjo praktikë rrit mundësinë 

që faktorët të mund të shpjegojnë 

ndryshimet në shkallën e pranimit nga 

gjykatësit, të cilët mund të jenë të 

ngjashëm në të gjitha çështjet dhe në 

këtë mënyrë të identifikueshëm, duke 

përdorur një analizë sasiore të 

vendimeve.  

Në mënyrë sasiore, GAO përpiloi 

informacione nga disa sisteme 

administrative të ASS, personeli 

federal dhe lista e pagave, sistemet 

dhe të dhënat ekonomike (që 

përfshijnë vitet fiskale 2007-2015 ose 

ndryshe rreth 3.3 milionë rekorde të 

kërkesave). 

Duke përdorur këto të dhëna, u 

llogarit një normë vjetore e pranimit 

për secilin gjyqtar. 

GAO që në shqyrtimin e parë të të 

dhënave të normës së pranimit 

vërtetoi shqetësimet që motivuan 

kërkesën e Kongresit. Figura 1 tregon 

që normat e ndihmës ndryshojnë në 

mënyrë thelbësore për të gjithë 

gjyqtarët, edhe pse niveli mesatar i 

pranimit për çdo gjyqtar ra 15 pikë 

përqindje nga 2008 deri në 2015. 
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Figura 1: Variacioni në Administratën 

e Sigurimeve Shoqërore (SSA), Normat 

e ndihmës sipas gjyqtarëve, vitet 

fiskale 2007-2015. 

GAO u angazhua me zyrtarë të ASS 

dhe vunë re se ndryshimi nuk është 

befasues për shkak të kompleksitetit 

të çështjeve dhe pavarësisë së 

vendimit të gjyqtarëve. Zyrtarët e ASS 

përmendën gjithashtu një shtim të 

rishikimeve të sigurimit të cilësisë dhe 

përdorimit të të dhënave elektronike 

për të monitoruar vendimet e 

gjyqtarëve, të cilët duhet të kishin 

ndihmuar në uljen e ndryshimeve të 

tarifave të ndihmës tek të gjithë 

gjyqtarët me kalimin e kohës. Këto 

njohuri cilësore ngritën hipotezën se 

normat e lejimit mund të ndryshojnë 

tek të gjithë gjyqtarët për shkak se 

çështjet janë të ndryshme dhe nuk 

mund të trajtohen njësoj. 

Për të provuar këtë hipotezë, GAO 

përdori të dhëna individuale të 

kërkesave për të zhvilluar dhe 

vlerësuar një model sasior statistikor 

për identifikimin e faktorëve që lidhen 

me vendimin e një gjyqtari për të 

pranuar ose mohuar një kërkesë. Në 

konsultim me zyrtarët e ASS, dhe 

bazuar në një përmbledhje cilësore të 

literaturës përkatëse, GAO kontrolloi 

për faktorë të caktuar, siç janë 

karakteristikat e pretenduesit (lloji i 

kërkesës dhe demografia); gjykatësin 

që merr vendimin (viti i emërimit, 

përvoja paraprake); vendndodhja; 

prezenca e përfaqësuesve në seancë 

(avokat, ekspert mjekësor) dhe 

kushtet ekonomike lokale (papunësia 

dhe shkalla e varfërisë). 

 

Figura 2: Variacioni i përafëert në 

Administratën e Sigurimeve Shoqërore 

(SSA), Normat e ndihmës sipas 

gjyqtarëve për dëme tipike, vitet 

fiskale 2007-2015. 

Siç ilustrohet në figurën 2, GAO 

vlerësoi që niveli i pranimit të 

ndryshonte për 46 pikë përqindje për 

një kërkesë tipike në varësi të 

gjykatësit që trajton çështjen. Modeli 

sasior identifikoi faktorë të shumtë të 

lidhur me vendimin e një gjykatësi, 

dhe interpretimin e GAOs për këto 

gjetje, të cilat u plotësuan me prova 
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cilësore. Për shembull, modeli tregoi 

se mosha e paraqitësit të kërkesës 

kishte rëndësi, pasi një kërkuesi 55 

vjeçar i lejohej përfitimi me një normë 

4.3 herë më të lartë se një kërkuesi 

me moshë 35-vjeçare. Zyrtarët e ASS 

informuan se ky konstatim ishte në 

përputhje me udhëzimet profesionale 

të ASS-së, të cilat në përgjithësi janë 

më të lehta për paditësit më të 

moshuar. 

Në mënyrë të ngjashme, modeli zbuloi 

se paditësit që kishin një përfaqësues 

ligjor iu lejoheshin përfitimet me një 

normë 2.9 herë më të lartë se një 

pretendues tipik pa përfaqësues. 

Zyrtarët e ASS thanë që, nën 

strukturën e tarifave të saj, 

përfaqësuesit paguhen vetëm nëse 

paditësit i janë dhënë përfitime. Si 

rezultat, përfaqësuesit mund të priren 

të marrin raste që ata besojnë se do të 

jenë të suksesshëm. Kështu, gjetjet 

sasiore të GAOs u interpretuan në 

lidhje me provat cilësore - duke rritur 

besueshmërinë.  

Shënim: Një pretendim tipik kishte 

mesataren e të gjithë sasisë së vlerave 

dhe faktorët e modelit statistikor 

(faktorët që lidhen me paditësin, 

gjyqtarin, të tjerë) që GAO kontrolloi, 

si pjesëmarrësit në proces, zyra 

dëgjimore dhe karakteristikat 

ekonomike. 

Së fundmi, GAO ekzaminoi në çfarë 

mase ASS kishte procese për 

monitorimin e saktësisë dhe 

konsistencën e vendimeve të 

seancave dëgjimore. Ndërsa kjo linjë e 

hetimit ishte një kontroll i brendshëm 

duke u mbështetur në metoda 

cilësore, provat empirike të zhvilluara 

nëpërmjet modelit sasior të GAOs 

nënvizoi nevojën për ASS për të 

mbajtur vet përgjegjësinë për 

saktësinë dhe përmbajtjen. GAO në 

fund zbuloi se ASS nuk e kishte 

konsideruar se si secili prej rishikimeve 

të tij të sigurimit të cilësisë ndihmoi 

agjencinë të përmbushë objektivin e 

planit të saj strategjik për të 

përmirësuar cilësinë, përmbajtjen dhe 

afatin kohor të nivelit të vendimeve të 

seancave. 

Përfundim 

Edhe pse teknikat e përparuara të të 

dhënave bëhen më të përhapura në 

punën e auditimit, SAI-t duhet të kenë 

në vëmendje audiencën dhe të 

sigurojnë që mesazhet të jenë të 

besueshme dhe të prekshme. 

Zhvillimi i provave cilësore që bazohen 

në gjetjet sasiore brenda situatës 

konceptuale dhe të sjelljes së 

auditimit, shton vlefshmërinë në 

gjetjet e auditimit dhe rrit gjasat që 

rekomandimet të zbatohen. 
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SHQIPTARE 

 

 

 

 

 

 

 

Nga: Dr.Natasha Ahmetaj1 

Zv/Guvernatore e Bankës së 

Shqipërisë 
 

Hyrje 

Gjatë periudhës pas krizës, mendimi 

ekonomik ka qenë i përfshirë në një 

debat të gjerë dhe të vazhdueshëm, i 

cili, nga ana tjetër, është nxitur nga 

një situatë e re dhe e papritur: pas një 

recesioni të shpejtë, nuk ka asnjë 

shenjë të një rikuperimi të shpejtë. Kjo 

situatë pas krize ka trazuar ujërat në 

mendimin kryesor të ekonomisë, duke 

u përpjekur të shpjegojë arsyet e 

ndodhjes dhe zgjidhjen. Për më tepër, 

a mund të zgjidhet apo duhet të 

pranojmë konceptin e një situate “të 

re normale”? 

                                                           
1 Ky artikull është prezantuar në Konferencën e 
8të Shkencore të Fakultetit të Biznesit, UAMD  

Duke marrë parasysh rritjen 

ekonomike ende të nënshtruar, 

shumë ekspertë argumentojnë se 

prania e parave të gatshme i ka 

kufizuar bankat qendrore që të 

vendosin norma negative për të 

stimuluar një aktivitet të nënshtruar 

ekonomik. Kështu, dy propozime 

kryesore shfaqen si një zgjidhje për 

këtë situatë: Bankat Qendrore mund 

të lejojnë një inflacion më të madh, 

duke nxitur kështu shpenzimin e 

tanishëm të mbajtjes së parave; ose 

ekonomia mund të trasnferohet në 

një shoqëri pa para duke bërë të 

pamundur grumbullimin e parasë 

jashtë bankave duke stimuluar 

shpenzimet aktuale e si rrjedhojë duke 

lejuar normat e interesit negativ. 

A do të thotë kjo që ne mund të flasim 

sot për heqjen e parave të gatshme? 

Të dhënat mbështesin idenë që së 

paku mund të zgjasë shumë kohë 

“Një shoqëri pa para, është si një kostum pa rroba! Çdokush mund të flasë rreth 

idesë së një shoqërie pa para, por në të vërtetë nuk ka asgjë atje” 
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derisa të arrijmë në këtë pikë. White 

(2016) deklaron se paratë elektronike 

mund të funksionojnë vetëm për aq 

kohë sa individët e dinë që mund t'i 

shndërrojnë ato në mjet pagese ose 

në të holla. Pa një kornizë reference, 

futja e formave të reja të parave duket 

se nuk është e mundur. Për më tepër, 

Skinner (2007) argumenton se “Një 

shoqëri pa para, është si një kostum 

pa rroba! Çdokush mund të flasë rreth 

idesë së një shoqërie pa para, por në 

të vërtetë nuk ka asgjë atje” 

Kështu që dretëpërsëdrejti, shoqëria 

jonë mbetet një shoqëri me bazë 

parash dhe nisja drejt një rruge pa 

para cash, është ende drejt zhvillimit. 

Bazuar në të dhënat e fundit2, paraja 

në qarkullim po rritet me rreth 5-12% 

në vit në të gjithë botën. Kartat ashtu 

sikurse dhe pagesat elektronike 

vështirë e kanë të ndryshojnë këtë 

ritëm. Optimizimi dhe modernizimi i 

këtij cikli të parasë qëndron në rendin 

e ditës në çdo vend. Numri i 

kartëmonedhave në Eurozonë është 

rritur 185% brenda 10 viteve: nga 9,3 

miliardë kartëmonedha në vitin 2006 

në 18.23 miliardë kartëmonedha në 

vitin 2016. Paratë në qarkullim dhe 

paratë e gatshme shprehur si 

përqindje e produktit të brendshëm 

bruto, në të vërtetë janë rritur në 

                                                           
2 Giesecke & Devrient, MAP Conference Beirut 
2016 

Shtetet e Bashkuara por kanë pësuar 

një rënië në vendet nordike në rreth  

2.5 ose 3 përqind të ekonomisë3. 

Përvoja e Eurozonës dhe Sh.B.A-së në 

të vërtetë është e mbrojtur në 

shumicën e vendeve të botës, e cila 

dikton nevojën për të investuar 

seriozisht dhe me afat në qendrat e 

parave dhe infrastrukturat që lidhen 

me paratë e gatshme. 

Rreziqet e lidhura me paranë 

Paratë e gatshme përbëjnë rreth 85% 

të transaksioneve globale të 

konsumatorëve, dhe barra e 

përdorimit të parave të gatshme në 

ekonomitë kombëtare është e 

konsiderueshme duke përfaqësuar 

1.5% të PBB4-së. Edhe në vendet që 

paraja nuk përdoret më së shumti 

cash, si Franca dhe Hollanda, paratë e 

gatshme përbëjnë ende 40% ose më 

shumë nga të gjitha transaksionet e 

konsumatorit. Në vendet në zhvillim, 

si Shqipëria, paratë e gatshme 

përbëjnë 90% ose më shumë të të 

gjitha transaksioneve të 

konsumatorit. Edhe në vende si Italia 

dhe Greqia, preferenca për para cash 

mbetet e lartë, duke zënë më shumë 

se 90% të transaksioneve të 

konsumatorëve. Paraja e gatshmë 

                                                           
3 
https://www.sfchronicle.com/business/article/
A-cardless-cashless-society-is-in-our-future-
11956739.php 
4 Master Card. “Cashless Journy” study 2013 

https://www.sfchronicle.com/business/article/A-cardless-cashless-society-is-in-our-future-11956739.php
https://www.sfchronicle.com/business/article/A-cardless-cashless-society-is-in-our-future-11956739.php
https://www.sfchronicle.com/business/article/A-cardless-cashless-society-is-in-our-future-11956739.php
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përbën në fakt një burim rreziku që 

vjen nga një lidhje e fortë midis 

falsifikimit dhe probabilitetit të 

ndodhjes së financimit të paligjshëm. 

Sa real është ky rrezik për 

Shqipërinë? 

Së pari, në sistemin financiar shqiptar 

janë prezentë të gjitha rreziqet që 

lidhen me cash-in, jo vetëm me 

monedhën vendase Lekë, po, 

sidomos me monedhën EURO, USD, 

GBP. 

Këto monedha zënë nje vend të 

rëndësishëm në balancën e sistemit 

monetar shqiptar prezantuar si në 

grafikun në vijim: 

Grafik 1. Pozicioni në Bilanc të FX  

 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

Trendi rritës i pjesës së depozitave në 

valutë të huaj është dhënë në 

Grafikun 2. Ky trend reflekton 

ngushtimin midis normave të interesit 

në depozitat në lekë dhe në valutë 

dhe fluksin e hyrjeve në valutë pas një 

bilanci më të mirë të performancës së 

pagesave (tregtia, shërbimet dhe IHD)  

Grafik 2. Paraqitje e depozitave në valutë 

kundrejt totalit të depozitave 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

Euro zë pjesën më të madhe në 

stokun e valutës së huaj, duke përbërë 

86% të depozitave, ndërsa USD dhe 

GBP zënë përkatësisht 10.8% dhe 

2.7%. Zona e monedhës së vetme e 

bën euron valutën më tërheqëse për 

shqiptarët, e përdorur kryesisht për të 

bërë biznes dhe për të shkëmbyer 

mallra. Gjithashtu, reputacioni i mirë i 

ekonomisë amerikane dhe britanike 

dhe baza e fortë e emigracionit të 

shqiptarëve në këto vende, 

mbështesin USD dhe GBP si monedha 

tërheqëse për rezervat dhe kursimet. 

Konsumatorët shqiptarë vazhdojnë të 

mbajnë më shumë se 50% të 

depozitave të tyre në valutë të huaj, 

pavarësisht nga paketa dhe strategjia 

e re e euros, e prezantuar nga Banka e 
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Shqipërisë5. Kjo tregon se ekziston 

ende një kërkesë e brendshme e fortë 

për monedhat e huaja megjithëse ato 

nuk janë zyrtarisht mjete pagese në 

vend. 

Rrjedhat e financimit të paligjshëm - 

një prespektivë e Bilancit të Pagesave 

Prania e fortë e valutave të huaja në 

sistemin monetar shqiptar dhe 

përdorimi i tyre si pagesa cash, 

veçanërisht në tregun e pasurive të 

patundshme, favorizon fluksin e 

paligjshëm të financimit në vend. 

Banka e Shqipërisë është përgjegjëse 

për përpilimin e statistikave të bilancit 

të pagesave (BP). BP si një deklaratë 

që përfshin të gjitha transaksionet 

ekonomike midis Shqipërisë dhe 

pjesës tjetër të botës, është një burim 

i rëndësishëm informacioni që lidhet 

me zhvillimet në rrjedhën e 

paligjshme financiare. Statistikat e tilla 

                                                           
5 Që nga mesi i vitit 2017, Banka e Shqipërisë 

njoftoi një sërë masash të prezantuara për de-
euroizimin e sektorit bankar dhe ekonomisë 
reale. Në këtë aspekt, një Memorandum 
Bashkëpunimi i nënshkruar midis Bankës së 
Shqipërisë, Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes 
Financiare, i detyron të gjithë këta organe që të 
identifikojnë, në fushat përkatëse të 
kompetencës dhe në mënyrë të harmonizuar, 
veprimet e nevojshme për një de-euroizimi më 
të përgjithshëm, përfshirë komunikimin me 
publikun. Për më tepër, një paketë e plotë e 
ndryshimeve rregullatore që synojnë de-
euroizimin e sektorit bankar, u prezantua nga 
Banka e Shqipërisë në fillim të vitit 2018. 

bazohen në një parim të hyrjes së 

dyfishtë: në teori, hendeku midis 

transaksioneve reale me ato 

financiare duhet të jetë zero, gjë që 

rrallë ndodh. Kjo është kryesisht për 

shkak të papërsosmërive në burimin e 

informacionit statistikor. Prandaj, zëri 

"gabime dhe harresat neto", e cila 

pasqyron vlerën neto të mbivlerësimit 

ose të nënvlerësimit të 

transaksioneve, mund të sigurojë një 

burim informacioni rreth flukseve 

financiare të pa llogaritura. 

Sipas të dhënave të Bankës së 

Shqipërisë, "gabimet dhe harresat 

neto" kanë qenë relativisht të larta, 

duke zënë rreth 3% të PBB-së (shiko 

Tabelën 1 për një ilustrim). Prania e 

flukseve në këtë artikull është e 

pranuar ndërkombëtarisht, që vjen 

kryesisht nga: (i) gabimet në mbulimin 

e informacionit për treguesit, (ii) 

gabimet në vlerësim dhe (iii) gabimet 

e mos raportimit në kohën e duhur. 

Për Shqipërinë, një nga arsyet e fluksit 

të lartë neto të "gabimeve dhe 

harresave" ka të bëjë me dërgesat që 

vijnë nga punëtorët sezonalë në 

vendet e ndarjes së kufijve (kryesisht 

Greqi). 
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Tabela 1 Gabimet dhe harresat neto 

Viti 
NEO 
(mln 
euro) 

NEO pas 
aplikimit të 
metodologj
isë (mln 
euro)  

NEO (% 
ndaj 
GDP) 

NEO pas 
aplikimit  
(% ndaj 
GDP) 

2013 193,82 36,34 2% 0% 

2014 265,91 55,06 3% 1% 

2015 268,36 142,17 3% 1% 

2016 298,77 128,86 3% 1% 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

Vrojtimet vjetore të Bankës së 

Shqipërisë mbi remitancat tregojnë se 

transferimi joformal i parave është 

metoda kryesore që përdoret nga 

emigrantët për të transferuar dërgesat 

e tyre. Këto kanale informale 

përdoren kryesisht për shkak të kostos 

së lartë të transferimeve të parave 

përmes kanaleve zyrtare dhe 

pengesave në hapjen e një llogarie 

bankare në vendin pritës të 

emigrantëve, kryesisht për shkak të 

emigrimit të paligjshëm. 

Rezultatet e sondazheve dhe vlerësimi 

i brendshëm i Bankës së Shqipërisë, 

tregojnë se paratë e transferuara 

përmes kanaleve informale shkojnë 

rreth 48-52% të dërgesave. Për më 

tepër, flukset financiare të lidhura me 

të ardhurat nga punësimi, zakonisht 

nuk kanalizohen plotësisht përmes 

sistemit bankar. Transaksionet që 

kanalizohen përmes sistemit bankar 

kanë të bëjnë kryesisht me punonjësit 

me një kontratë ligjore të 

përkohshme. 

Me qëllim të rregullimit të vlerësimit 

të bilancit të pagesave, kohët e fundit 

Banka e Shqipërisë aplikoi një 

metodologji të re për vlerësimin e të 

ardhurave nga punësimi, i cili merr 

parasysh flukset financiare të krijuara 

nga punëtorët sezonalë që janë 

flukset e parave që nuk kanalizohen 

përmes sistemit bankar. Si rezultat, 

niveli i "gabimeve dhe mosveprimeve 

neto" në raport me PBB-në ra në 1% 

nga rreth 3% me kalimin e viteve. 

Sidoqoftë, të ardhurat nga punësimi 

që transferohen joformalisht nuk janë 

komponenti i vetëm i "gabimeve dhe 

harresat neto" në BP. Si në vendet e 

tjera, një pjesë e këtyre rrjedhave 

vijnë nga aktivitete të paligjshme. Në 

fakt, testet e stacionaritetit tregojnë 

se "gabimet dhe harresat neto” është 

një seri e integruar e rendit 0 dhe nuk 

ka një trend. Kështu, seria realizon 

kthim të shpejtë, nuk lëviz drejt një 

drejtimi të caktuar, por ngjitet në 

mesataren e tij. 

Për këtë arsye dhe duke iu referuar të 

dhënave të marra nga Integriteti 

Global Financiar për vendet e rajonit 

(Grafik 3), mund të jetë e sigurt të 

thuhet se Shqipëria nuk është ndër 

vendet me performancën më negative 

në këtë aspekt. Në krahasim me 

vendet e tjera të rajonit, Shqipëria 

renditet më mirë përsa i përket fluksit 

mesatar të IFF, por nuk ka asnjë arsye 

për të konkluduar që fluksi i 
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paligjshëm i parave sillet sipas një 

tendence pozitive. Këto flukse mbeten 

mjaft të larta për të kërkuar vëmendje 

shtesë nga të gjitha institucionet 

mbikëqyrëse në vend. 

Flukset mesatare të IFF për Ballkanin 

Perëndimor sipas vendeve, në milion 

dollarë, (duke u renditur, 149 vende) 

Grafik 3. Flukset mesatare të IFF për 

Ballkanin Perëndimor sipas vendeve, në 

milion dollarë (duke renditur 149 shtete) 

 

Burimi: Global Financial Integrity, 

http://www.gfintegrity.org/issue/illicit-

financial-flows/ 

Politikat në lidhje me flukset 

financiare 

Ekzistojnë disa aspekte që kanë 

tërhequr vëmendjen e autoriteteve 

shqiptare, në lidhje me ligjshmërinë e 

flukseve financiare dhe valutave që 

hyjnë në treg. Si rezultat, janë 

ndërmarrë hapa dhe politika të 

ndryshme për të zbutur rreziqet e 

shoqëruara. 

3.1 Vigjilencë për vërtetësinë e 

monedhës në qarkullim 

Aspekti i parë që lidhet me flukset 

financiare, është vigjilenca për 

vërtetësinë e monedhës në qarkullim 

në sistemin monetar shqiptar. 

Në mesin e viteve 1800, duke shpallur 

konkursin për hartimin e 

kartëmonedhave amerikane, Sekretari 

i atëhershëm i Thesarit i Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës caktoi dy 

kërkesa të detyrueshme për 

pjesëmarrësit në lidhje me hartimin: 

- të jetë origjinal, i pabotuar më parë; 

- të kenë karakter kombëtar. 

Që nga fillimi, kartëmonedha u 

konceptua jo vetëm si një mjet 

shkëmbimi, por edhe si një mjet për të 

edukuar publikun. Si e tillë, ajo duhej 

të mbante një ngjarje historike në 

historinë e vendit. Kartëmonedha 

duhet ta arrijë këtë funksion përmes 

një teknike të ndërlikuar të linjave të 

imëta, gjë që e vështirëson 

riprodhimin. Kjo e fundit i atribuohej 

tipareve të sigurisë si bartës i vlerës. 

Paraja i ka rezistuar formave virtuale 

të parave pikërisht për këto kërkesa 

në hartimin e saj. 
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Përfitimi i parave është fuqia e tij 

blerëse dhe paratë e falsifikuara nuk 

kanë fuqi blerëse. Lufta kundër 

falsifikimit dhe arritja e sigurisë për 

monedhën mbeten konsiderata 

kryesore si për emetuesin, ashtu edhe 

për të gjithë ne si përdorues. Për këtë 

qëllim, Shqipëria ka ndërmarrë një 

sërë masash të njëkohshme për: 

a) Prodhimin dhe rinovimin e setisë 

së kartëmonedhave shqiptare me 

karakteristika moderne të sigurisë 

me qëllim ofrimin e një mënyre 

efektive pagese për sistemin 

financiar dhe publikun. Në këtë 

proces, Banka e Shqipërisë synon 

të ketë një seri me emërtime 

funksionale për përdoruesit dhe të 

minimizojë kapacitetet e thesarit 

kriminal. Në serinë e re të 

miratuar, emërtimi më i lartë në 

kartëmonedhë, i cili mund të 

shërbejë si bazë për mbajtjen dhe 

qarkullimin e parave të paligjshme, 

nuk tejkalon ekuivalentin e 75 EUR; 

b) Ndërtimin e kapaciteteve për 

ekspertizë analitike. Banka e 

Shqipërisë, në funksion të 

objektivit të saj për sigurimin e 

monedhës kundër falsifikimit, 

themeloi Qendrën Kombëtare të 

Analizave (QKA), si një njësi të re e 

Departamentit të Emisionit. Kjo 

strukturë është e dedikuar për të 

parandaluar, zbuluar, analizuar 

ekspertizën dhe për të monitoruar 

falsifikimin e monedhës në nivelin 

kombëtar. 

Megjithëse relativisht e re, QKA, ka 

performuar shumë mirë, ka 

shkëmbyer në mënyrë aktive 

informacione dhe ka zhvilluar e 

organizuar një seri aktivitetesh në 

fushën e mbrojtjes së monedhës. QKA 

është një partner i besueshëm për 

agjencitë kombëtare të zbatimit të 

ligjit, si dhe për institucionet 

evropiane si Komisioni Evropian - 

ECEFIN (OLAF) dhe Banka Qendrore 

Europiane (ECB). Për QKA, Banka e 

Shqipërisë ka tërhequr përvojën dhe 

praktikat më të mira evropiane të 

ofruara nga homologët e saj si 

Deutsche Bundesbank, Bankat 

Qendrore të Italisë dhe Kroacisë, si 

dhe Komisionin Evropian në arritjen e 

detyrimeve të vendit si një vend që 

dëshiron Bashkimin Europian. 

Gjatë tre viteve të fundit, QKA, ka 

kryer ekspertizë analitike mbi 

kartëmonedhat e falsifikuara dhe 

monedhat e zbuluara në qarkullim. 

Nga totali i monedhave të falsifikuara, 

monedha e brendshme (lekë) 

mbizotëron me rreth 75%, e ndjekur 

nga euro me 20% dollari amerikan dhe 

paundi britanik, etj. Shuma e 

kartëmonedhave të falsifikuara në 

lekë vlerësohet të jetë rreth 4-5 për 

milion kartëmonedha autentike në 

qarkullim, e cila është një shifër e 

parëndësishme. Për kartëmonedhat 
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shqiptare, teknika e falsifikimit 

mbizotëron nga riprodhimet e bojës / 

tonerit të shoqëruar me një imitim të 

veçorive të sigurisë së nivelit të parë 

për publikun dhe në disa raste nga 

teknika profesionale e kompensimit. 

Midis kartëmonedhave euro, dollar 

amerikan dhe paund britanik, teknika 

profesionale e kompensimit 

mbizotëron me origjinë nga jashtë. 

3.2 Politika e pastrimit të parave 

Aspekti i dytë që lidhet me flukset 

financiare është politika e pastrimit të 

parave. Kuadri legjislativ përkatës 

shqiptar përbëhet nga tre ligje dhe një 

rregullore, në themel të luftës kundër 

parave të paligjshme. Në këtë kuadër, 

“Ligji për bankat në Republikën e 

Shqipërisë”, rregullon qasjen e sektorit 

bankar në këtë çështje. 

Procesi i integrimit të Shqipërisë me 

Bashkimin Evropian ka diktuar nevojën 

për të ndërmarrë një seri reformash 

legjislative, veçanërisht ratifikimin e 

Konventës së Këshillit të Evropës për 

Parandalimin e Terrorizmit dhe 

Konventës së Varshavës për Pastrimin, 

Kërkimin, Matjen dhe Konfiskimin e të 

Ardhurave nga Krimi  mbi Financimin e 

Terrorizmit. 

Shqipëria u vlerësua katër herë në 

çështjet e pastrimit të parave, nga 

Komiteti i Moneyval i Këshillit të 

Evropës, me vlerësimin e fundit 

(raundi katër) të miratuar në 2011. 

Procesi gjeti një seri mangësish. Si 

rezultat, vendi hyri në procedurën e 

zgjeruar të monitorimit nga Moneyval 

dhe Task Forca e Veprimit Financiar. 

Për shkak të një angazhimi serioz dhe 

masave të marra nga institucionet 

shqiptare, Shqipëria doli nga 

procedurat e zgjeruara të monitorimit 

në 2015, duke konkluduar se vendi ka 

bërë përparim të duhur në çështjet e 

identifikuara. Aktualisht, Shqipëria 

është nën një proces ri vlerësimi 

(raundi pesë) nga Komiteti Moneyval 

për çështje që lidhen me pastrimin e 

parave, financimin e terrorizmit, 

pajtueshmërinë ligjore, efektivitetin, 

etj. 

Në bazë të ligjit të Bankës së 

Shqipërisë, banka qendrore është 

autoriteti mbikëqyrës për bankat, 

institucionet financiare jobanka, zyrat 

e këmbimit valutor dhe Shoqatat e 

Kursim Kreditit. Përmes inspektimeve 

të rregullta, Banka e Shqipërisë 

kontrollon nëse njësitë ekonomike 

respektojnë të gjitha përcaktimet dhe 

detyrimet e përcaktuara në ligj. Në 

këtë aspekt, për të parandaluar 

përdorimin e fondeve të paligjshme 

përmes kanaleve bankare, Banka e 

Shqipërisë mbikëqyr nëse njësitë kanë 

krijuar politika dhe procedura të 

rregullta, struktura adekuate, sisteme 

të centralizuara dhe sisteme të 

kontrollit të brendshëm. Konformiteti 
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me këto standarde të përcaktuara në 

kornizën rregullatore monitorohet dhe 

inspektohet në bashkëpunim me 

njësinë e pastrimit të parasë. Për më 

tepër, në kontekstin e pastrimit të 

parave dhe financimit të terrorizmit, 

Banka e Shqipërisë është gjithashtu 

anëtare e Komisionit për Koordinimin 

e Luftës kundër Pastrimit të Parave. 

Sistemi bankar është bërë gjithashtu 

një faktor i rëndësishëm për zbatimin 

e politikave qeveritare në luftimin dhe 

zbutjen e rrezikut kombëtar. Gjatë 15 

viteve të fundit, sistemi bankar ka 

investuar seriozisht në teknologji dhe 

infrastrukturë moderne për të zbutur 

këtë rrezik. Siç edhe deklarohet nga 

vlerësimi i rrezikut kombëtar, kërcë-

nimet e mëposhtme janë të 

pranishme në Shqipëri: 

 Produkti penal, i cili konsiderohet se 

rrjedh kryesisht nga trafikimi i 

narkotikëve, doganave dhe krimeve 

të lidhura me taksat (kontrabanda, 

fshehja e të ardhurave për evazion, 

mashtrimi me TVSH) dhe 

korrupsioni; besohet se mbizo-

tërojnë të ardhurat kriminale; 

 Transporti i parave që hyjnë / dalin 

në pikat e kalimit kufitar ndodh në 

një masë të konsiderueshme, ndërsa 

deklaratat dhe gjobitjet për mos 

deklarim janë minimale; 

 Informaliteti në ekonomi dhe 

përdorimi i gjerë i parave bën që 

zbulimi dhe hetimi i pastrimit të 

parasë / financimi i terrorrizimit të 

jetë i vështirë. 

3.3 Reduktimi i parave në ekonomi 

Aspekti i tretë në lidhje me flukset 

financiare, haset me nevojën për të 

zvogëluar cach-in në ekonomi, si një 

mjet për të zvogëluar informalitetin. 

Në këtë aspekt, infrastruktura e 

sistemit të pagesave konsiderohet e 

një rëndësie parësore për zhvillimin e 

formave alternative të pagesave. 

Sistemi i pagesave në Shqipëri 

përbëhet nga sistemi ndërbankar i 

shlyerjeve të pagesave me vlerë të 

madhe - AIPS (i cili është një RTGS) 

dhe sistemi i shlyerjeve të pagesave 

me vlerë më të vogël - AECH.  Këto 

sisteme janë krijuar dhe operuar nga 

Banka e Shqipërisë që nga viti 2004 

për shlyerjen e pagesave në 

monedhën kombëtare. Nga ana tjetër, 

pagesa në valutë të huaj bëhet 

përmes bankave korrespondente. Për 

më tepër, gjatë vitit 2015, sistemit 

qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së 

titujve (AFISaR), filloi punën në 

Bankën e Shqipërisë, duke krijuar 

premisa për tregtimin e letrave me 

vlerë dhe zhvillimin e tregut financiar. 

Për shkak të funksionimit të 

infrastrukturave të lartpërmendura, 

një gamë e gjerë e pagesave 

elektronike, duke përfshirë pagesa në 

distancë dhe transferime të kredisë 
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përmes internetit, telefonave celularë, 

të cilat, përveç pagesave me karta, 

përdoren gjithnjë e më shumë në 

Shqipëri. Institucionet e parave 

elektronike gjithashtu janë licensuar 

dhe kanë emetuar instrumente të 

parave elektronike që do të përdoren 

nga publiku i gjerë. Banka e Shqipërisë 

ka luajtur një rol të rëndësishëm në 

promovimin e zhvillimeve të tilla. 

Zbatimi i Direktivës Elektronike të 

Parave ka ndihmuar në këtë drejtim, 

me objektivin afatmesëm për të 

zbatuar PSD2. 

Megjithë trendin e përmirësimit, 

përdorimi i parave cash në ekonomi 

është ende shumë i lartë për pagesa 

të kryera nga individë dhe pagesa të 

pranuara nga bizneset gjithashtu. Për 

më tepër, përqindja e popullsisë që ka 

një llogari bankare është shumë e 

ulët, rreth 38.5%. 

Ulja e përdorimit të parave të gatshme 

në ekonomi është misioni i Komitetit 

Kombëtar të Sistemit të Pagesave, i 

reflektuar në strategjinë e tij afat-

mesme 2015-2020. Komiteti, i cili 

kryesohet nga Banka e Shqipërisë me 

anëtarë të organeve qeveritare dhe 

shoqatën e bankave, ka krijuar 

udhëzime dhe janë realizuar një 

numër hapash nga të gjithë 

pjesëmarrësit. Më poshtë janë disa 

shembuj të hapave të ndërmarrë: 

1. Ndërhyrje në legjislacionin fiskal 

për kanalizimin e pagave të 

punonjësve të sektorit privat 

përmes bankave, përveç puno-

njësve të sektorit publik; 

2. Pjesëmarrja e Ministrisë së 

Financave në sistemet e pagesave 

të operuara nga Banka e Shqipërisë 

për të kryer dhe arkëtuar pagesa 

vetëm përmes institucioneve 

bankare dhe financiare; 

3. Zëvendësimi i Direktivës Elektro-

nike të Parave, e cila hapi rrugën 

për krijimin e institucioneve të reja 

në treg; 

4. Krijimi i kornizës rregullatore për 

infrastrukturat e reja kombëtare 

për plotësimin e nevojave të tregut 

dhe zvogëlimin e kostove të 

përdorimit të instrumenteve të 

pagesave; 

5. Dixhitalizimi i shërbimeve shtetë-

rore, përfshirë portalin e-Albania, i 

cili dixhitalizon shumicën e 

shërbimeve shtetërore, disa prej të 

cilave mund të paguhen përmes 

pagesave elektronike; 

6. Ndërmarrja e disa projekteve nga 

Banka e Shqipërisë në bashkë-

punim me Bankën Botërore, me 

qëllim reformimin e tregut të 

pagesave me vlerë të vogël në 

Shqipëri dhe zvogëlimin e 

përdorimit të parave në ekonomi. 
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3.4 Rreziku që rrjedh nga ekspozimi 

në valutë 

Prania e madhe e monedhës valutore 

në veprimtarinë bankare siguron 

rreziqe për stabilitetin financiar (rrezik 

të likuiditetit, rrezik indirekt të 

investimeve në valutë) dhe efikasitetin 

e politikës monetare (kanalet më të 

ngushta të kredisë dhe kursit të 

këmbimit). Ekzistojnë një numër 

faktorësh që përbëjnë rreziqe të 

mundshme për stabilitetin financiar të 

cilat duhet të zbuten përmes 

politikave makro-prudenciale. Për më 

tepër, këto rreziqe janë të lidhura 

edhe me flukset financiare në tufë për 

shkak të një numri faktorësh të 

prezentuara në vijim. 

Faktori i parë është perspektiva 

tkurrjes së fitueshmërisë së sistemit 

bankar, i cili ul tërheqjen për 

investime në këtë sektor. Fituesh-

mëria e ulët krijon rrezikun e largimit 

të investitorëve strategjikë nga tregu 

dhe hyrjen e dyshimtë të investitorëve 

të rinj në kalimin e rreptë të 

respektimit të ligjit të pastimit të 

parasë. 

Megjithëse të dhënat e fundit të 

sektorit bankar tregojnë për 

përmirësim të kapitalit, ulje ose 

ngadalësim të raportit të huave me 

problem, dhe deri më tani rritje të 

fitimit margjinal, sërish niveli i fitimit 

të sistemit mbetet i ulët. Kostoja e 

kapitalit të sistemit bankar vlerësohet 

të jetë rreth 10%, veçanërisht më i 

lartë se kthimi mesatar i 5.5% të 

kapitalit për gjashtë vitet e fundit. Kjo 

perspektivë në lidhje me përfitimin e 

sistemit është shumë e rëndësishme 

në një mjedis ku aktiviteti zhvillohet 

në mes të rritjes së ulët ekonomike. 

Së dyti, raporti i kredive me probleme 

frenon potencialin e huazimit, dhe 

paralelisht, dobëson aftësinë për të 

krijuar një trampolinë kapitali. Kjo 

krijon rrezikun e huazimit joformal 

dhe riciklimin e parave të pista. 

Së treti, "Hijëzimi Bankar" (mundësia e 

një veprimtarie të parregullt perfor-

muar nga institucione të rregullta)  

gjithashtu luan një rol në drejtimin e 

flukseve financiare. Bankat në hije po 

rriten dhe po bëhen një furnizues i 

rëndësishëm i financimit për ekono-

minë reale, veçanërisht me zgjerimin e 

ndikimit FinTech, duke rritur kështu 

rëndësinë e tij sistemike. Duke qenë 

një sektor më pak i rregulluar dhe me 

kosto të ulët operacionale, ai gjithnjë 

e më shumë po bëhet një zgjedhje e 

preferuar për investime në sektorin 

financiar. Ky zhvillim siguron një rrezik 

të ri për kornizën dhe politikat 

rregullatore të pastrimit të parase 

(AML) 

Konkluzione 

Qeveritë dhe agjensitë e tyre 

preferojnë një shoqëri pa para të 
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gatshme. Një shoqëri pa para cash e 

bën më të vështirë shmangien e 

detyrimeve tatimore dhe financimin e 

veprimtarive të paligjshme. Paraja 

elektronike sjell mungesë të anoni-

mitetit në pjesën më të madhe të 

transaksioneve. 

Sidoqoftë, ekzistojnë akoma disa 

karakteristika të parave që nuk mund 

të zëvendësohen nga asnjë formë 

tjetër e parave. Një ndalim i parave të 

gatshme do të ndikonte në mënyrë të 

veçantë për njerëzit të cilët nuk kanë 

një llogari bankare apo nuk janë 

përdorues të shërbimeve bankare. 

Ndërsa mund të jetë botë më e mirë 

për të pasurit dhe korporatat, e njëjta 

gjë nuk nënkupton për kategorinë e të 

ardhurave të ulëta të popullsisë, ku 

transaksionet pa para nuk janë 

praktike. 

Të gjitha të dhënat dhe treguesit 

mbështesin të ardhmen e më pak 

parave të gatshme kundrejt botës e 

cila në këtë drejtim është shume vite 

në avancë. 
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Një mbret vendosi një gur të madh në 

rrugë dhe u fsheh për të parë nëse 

dikush do të hiqte shkëmbin e madh. 

Disa mbretër, tregtarë të pasur dhe 

oborrtarë që hasën pengesën thjesht 

e kapërcenin atë. Shumë prej tyre, 

shtigjet e të cilëve u penguan nga guri, 

me zë të lartë e fajësuan mbretin që 

nuk i mbante rrugët të pastra. 

Megjithatë, askush nuk bëri asgjë për 

të hequr gurin nga rruga. 

Më pas, erdhi një fshatar që mbante 

një peshë të madhe perimesh. Kur 

arriti pranë gurit, ai e vendosi 

ngarkesën e tij në tokë dhe u përpoq 

ta shtyjë shkëmbin e madh në skajin e 

rrugës. Pas një shtytje dhe një sforcimi 

të madh ai më në fund ia arriti. Kur u 

kthye për të tërhequr ngarkesën e tij 

të perimeve në vendin ku më parë 

ndodhej guri, ai vuri re një qese. 

Brenda qeses kishte monedha ari dhe 

një mesazh nga mbreti ku thuhej se 

monedhat ishin të destinuara për 

personin që hiqte gurin nga shtegu. 

Morali i tregimit është se çdo pengesë 

është një mundësi për të përmirësuar 

situatën tonë. Sigurimi i një cilësie të 

lartë auditimi është një rrugë e 

përhershme e shtruar me pengesa në 

dukje të pafundme. Cilësia është një 

filozofi, një përparësi kryesore dhe 

gur-themeli i punës së Institucionit 

Suprem të Auditimit. Është një 

komponent i strategjisë, kulturës, 

rregullave dhe praktikave dhe duke 

pasur parasysh këto karakteristika, 

cilësia është para së gjithash.  

Cilësia është një filozofi, një përparësi kryesore dhe gur-themeli i punës së 

Institucionit Suprem të Auditimit. Është një komponent i strategjisë, kulturës, 

rregullave dhe praktikave dhe duke pasur parasysh këto karakteristika, cilësia 

është para së gjithash.  
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AUDITIMI PUBLIK                                                                                  Të realizosh auditime cilësore: Në rrugë e 
shoqëruar me pengesa dhe thesare 

 

36                                                                                                                               Nr.23, maj – gusht 2019 

Arritja e cilësisë së auditimit kërkon 

një kornizë të përshtatshme ligjore 

dhe pavarësi institucionale. Zyra 

Supreme e Auditimit e Republikës 

Sllovake( SAO), SAI i kombit tonë, i 

posedon këto parakushte. Ne jemi të 

përkushtuar të përmbushim mandatin 

dhe misionin tonë për kryerjen e 

auditimeve me nivel, cilësi dhe 

profesionalizëm të lartë.  

Vetëm atëherë ne mund të jemi një 

institucion i besueshëm që promovon 

ndryshime të dobishme në sektorin 

publik. Vetëm atëherë ne mund të 

sjellim me të vërtetë vlera dhe 

përfitime në jetën e qytetarëve. 

Cilësia e auditimit – Një rrugë e 

shtruar me arritje të rëndësishme 

Duke dashur të kemi cilësinë më të 

lartë, në mënyrë të pashmangshme ne 

do të hasim pengesa. Ndërsa 

kapërcejmë sfidat që na paraqiten, 

gjatë rrugës do të zbulojmë thesare të 

mëdha, veçanërisht në formën e 

menaxhimit të përmirësuar të 

burimeve publike. Gjatë katër viteve 

të kaluara, SAI Sllovak ka bërë 

përparim të konsiderueshëm në 

sigurimin e cilësisë së auditimit. Këto 

përmirësime janë mundësuar falë 

stafit tonë me performancë të lartë, 

punë shumë të mirë për të pasur 

mbështetje analitike, strategjike, 

komunikimi dhe juridike.  

Ne kemi arritur disa piketa të 

rëndësishme në ndryshimin e cilësisë 

së auditimit, veçanërisht në: 

ekspertizën e burimeve njerëzore dhe 

profesionalizmin; planifikimin e 

auditimit; analizën dhe strategjinë; 

metodologjinë; vlerësimin e cilësisë së 

auditimit; dhe komunikimet (të 

brendshme dhe të jashtme). 

Ekspertizë dhe profesionalizëm i 

burimeve njerëzore 

Në çdo organizatë, njerëzit janë një 

faktor vendimtar në përparimin dhe 

suksesin e organizatës. SAI Sllovak i 

kushton vëmendje të konsiderueshme 

njohurive dhe aftësive profesionale të 

stafit përmes programeve të 

ndryshme arsimore dhe trajnuese - në 

shkallë vendi dhe ndërkombëtare. 

Aktualisht, ne jemi duke drejtuar një 

projekt kombëtar, "Ndërtimi dhe 

Zhvillimi i Kapaciteteve Profesionale 

për Përmirësimin e Cilësisë së  

Auditimit", i cili ka për qëllim 

zhvillimin e stafit dhe përmirësimin e 

cilësisë. Programi, i bashkë-financuar 

nga fonde evropiane dhe i udhëhequr 

nga ekspertë të lartë nga Sllovakia dhe 

jashtë saj, është hartuar për analistë, 

si dhe specialistë të auditimit financiar 

dhe të performancës dhe përfshin 

seminare dhe internshipe profe-

sionale, kurse trajnimi të teknologjisë 

së informacionit dhe udhëzime të 

specializuara në gjuhën angleze. 

Planifikimi i Auditimit 

Qëllimet strategjike afatgjata 

theksojnë qasjet e reja ndaj temave të 
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auditimit dhe auditimeve të bazuara 

në risk dhe vlera. Ne përpiqemi të 

zbatojmë konceptin "Vlera për para" 

në auditimet e ex-post të financave 

publike, të përpiqemi të transfor-

mojmë filozofitë e auditimit dhe të 

përqendrohemi në vlerësimet e 

politikës publike. 

Analiza dhe Strategjia 

Ne krijuam një ekip të fortë analitik 

përgjegjës për analizën e rreziqeve, 

duke aplikuar qasje të reja strategjike 

dhe duke mbështetur në të njëjtën 

kohë  audituesit dhe auditimet. 

Metodologji 

Përditësimi i qasjeve tona, imple-

mentimi i Standardeve Ndërkombë-

tare të Institucioneve Supreme të 

Auditimit (ISSAIs) dhe sigurimi i 

profesionalizimit në procedurën e 

auditimit janë disa nga mekanizmat e 

përdorur për të përmirësuar metodo-

logjinë tonë të auditimit. 

Vlerësimi i Cilësisë së Auditimit 

Ne kemi futur procedura të reja, kemi 

përmirësuar, kemi shtuar vlerësime të 

cilësisë transversale dhe kemi krijuar 

senate për të diskutuar raportet e 

auditimit. 

Komunikimi i brendshëm dhe i 

jashtëm 

Sot, ka kërkesa të reja për ato që ne 

bëjmë publike dhe mënyrën se si i 

bëjmë publike. Për të tejkaluar këto 

kërkesa, ne kemi modifikuar 

strategjinë tonë të komunikimit, kemi 

forcuar departamentet tona të 

specializuara të komunikimit dhe 

marrëdhënieve me publikun dhe kemi 

krijuar pozicione të reja të stafit. Tani 

jemi duke aplikuar qasje të reja për 

angazhimin e palëve të interesuara, të 

cilat përfshijnë përdorimin e faqes 

sonë të internetit, rrjeteve sociale, 

shpërndarjen e materialeve të 

shtypura, materiale për radiot dhe 

televizionet, me qëllim shpërndarjen e 

informacionit. Zyra jonë është 

institucioni i parë shtetëror në Sllovaki 

që ka zgjedhur një qasje të strukturuar 

gjerësisht për të informuar palët e 

interesuara (në të gjitha nivelet) se 

kush jemi, çfarë bëjmë dhe aktivitetet 

kryesore në interes të tyre. 

Cilësia e auditimit - Shtegu ynë drejt 

përmirësimit të vazhdueshëm  

Përveç arritjeve tona historike, ne 

vazhdimisht synojmë mjete dhe 

mbështetje efektive me qëllim 

përmirësimin e cilësisë së punës tonë, 

duke përfshirë vetëvlerësimet, vlerë-

sime të pavarura nga kolegët dhe 

bashkëpunimin me Organizatën Ndër-

kombëtare të Institucioneve Supreme 

të Auditimit (INTOSAI) dhe organizatat 

e saj rajonale. 

Vetëvlerësimi i SAI neperët 

instrumentit të PMF 

Zyra jonë vetë-vlerëson punën e saj 

përmes metodologjisë së Kornizës së 

Matjes së Performancës së SAI-ve 

(PMF).Me ndihmën e Nismës për 
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Zhvillimi të INTOSAI-t (IDI), SAO 

Sllovake kreu një vetëvlerësim pilot në 

2013 duke parë sesi SAI nëpërmjet 

instrumenteve  PMF bëhet një mjet i 

dobishëm në identifikimin e pikave të 

forta dhe të dobëta të performancës 

organizative. Në vitin 2018, ky proces 

u përsërit. Këtë herë, ne verifikuam 

rezultatet përmes një grupi të 

jashtëm, gjë që tregon gatishmërinë 

tonë për të qenë një entitet i hapur, 

transparent që kërkon të përmi-

rësohet vazhdimisht. Vetëvlerësimi 

rezultoi në rekomandime që SAO 

Sllovake është duke i  zbatuar. 

Rishikimi i Pavarur i Kolegëve 

Ne gjithashtu iu nënshtruam një 

rishikimi të pavarur, ndërmjet 

kolegëve në vitet 2010-2011. Udhë-

hequr nga Zyra Kombëtare e Auditimit 

të Mbretërisë së Bashkuar, vlerësimi, i 

cili përfshinte ekspertë nga SAI-t e 

Estonisë, Polonisë dhe Sllovenisë, u 

përqendrua në aktivitetet e auditimit 

dhe cilësinë e auditimit, zhvillimin e 

burimeve njerëzore dhe përpjekjet për 

përmirësimin e marrëdhënieve me 

publikun. Ne do t’i nënshtrohemi një 

rishikimi shtesë të pavarur nga kolegët 

në vitet 2019 dhe 2020, ku ekspertë 

nga Zyra e Llogaridhënies e Qeverisë 

së Sh.B.A.-së (GAO), SAI i Finlandës, 

Hungarisë dhe Polonisë do të 

vlerësojnë proceset tona të 

planifikimit, cilësinë e auditimit, 

transparencën dhe komunikimin. Si 

kryetar i Nënkomitetit të INTOSAI-t 

për Rishikimet ndërmjet Kolegeve, ne 

e njohim rëndësinë e këtyre 

vlerësimeve dhe mbetemi të vendosur 

në angazhimin tonë për cilësinë. 

Mbështetje brenda Familjes INTOSAI 

INTOSAI dhe aftësia e saj për të 

bashkuar autoritetet e pavarura të 

auditimit kombëtar - për të 

bashkëpunuar dhe mbështetur njëri-

tjetrin  është e admirueshme dhe, 

guxoj të them unike. Përqendrimi në 

shkëmbimin e ideve, përvojave dhe 

praktikave më të mira e bën më të 

rëndësishëm cilësinë e auditimit dhe 

na jep një vlerësim të vërtetë për 

moton e shkëlqyer të INTOSAI-t:  

«Nga eksperienca e përbashkët 

përfitojnë te gjithë» - sigurisht që 

vlen! 

 

Përktheu:   Amantja Patozi, Specialiste 

Drejtoria e Komunikimit, Botimit dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë 

 

 

 

 

 

Nga: Z. Karol Mitrík, President, 

Institucioni Suprem i Auditimit 

të Sllovakisë 
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Nga: PhD. Arjan Tushaj1, 

Prof.Dr.Servete Gruda2, PhD Zoica 

Zharkali3 

 

Abstrakt 

Debati mbi përfshirjen private në të 

drejtat e pronës publike është 

theksuar për shkak të krizës së fundit 

financiare, që lidhet me “sforcimin” e 

financave publike në vende të 

ndryshme. Qeveritë u kanë ofruar 

mallrat ose shërbimet qytetarëve të 

tyre përmes teknikave më të 

zakonshme si partneritetet publike – 

private dhe koncesioneve. Ndërkohë, 

                                                           
1 Lektor i Ekonomisë, Departamenti i 
Ekonomisë, Fakulteti i Administrimit të 
Biznesit dhe Ekonomisë, Universiteti i 
Tiranës,  
2 Lektore e Ekonomisë, Departamenti i 
Ekonomisë, Fakulteti i Ekonomisë, 
Universiteti i Durrësit,  
3 Lektore e Ekonomisë, Departamenti i 
Ekonomisë, Fakulteti i Ekonomisë, 
Universiteti i Durrësit 

furnizuesi privat mund të zvogëlojë 

kostot përmes zvogëlimit të cilësisë 

duke nënkuptuar rrethanat e 

konkurencës joefektive që 

konvergojnë në parakushtet e 

preferueshme publike. Shërbimet 

publike parashikojnë të sigurojnë 

qëndrueshmërinë ekonomike të 

ndërhyrjes publike pa cënuar aksesin e 

kapitalit dhe cilësinë e tyre. Punimi 

synon të tregojë zbatimin e politikës 

së konkurencës në sektorin publik, 

sipas partneritetit publik - privat dhe 

koncesioneve.  

Rreziku i divergjencës midis aftësive 

institucionale dhe kërkesës së 

politikës efektive të konkurencës 

është sfida e madhe që lidhet me 

reformat ekonomike dhe ligjore 

veçanërisht në vendet në zhvillim për 

shkak të institucioneve të dobta. 

Ristrukturimi ekonomik përfshin 

hyrjen e konkurencës në tregjet me 

monopole të mëparshme qeveritare. 

Rreziku i divergjencës midis aftësive institucionale dhe kërkesës së politikës 

efektive të konkurencës është sfida e madhe që lidhet me reformat ekonomike 

dhe ligjore veçanërisht në vendet në zhvillim për shkak të institucioneve të 

dobta. 
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Qëllimi i qeverisë lidhet me 

shndërrimin e monopoleve publike në 

ato private të demonstruara nga 

sektorë të ndryshëm në vendin tonë. 

Qëllimi kryesor i Autoritetit të 

Konkurencës është të mbrojë 

strukturat konkuruese dhe rregulloren 

për rritjen e konkurencës që 

mbështesin rastet praktike në 

Shqipëri.   

Ne konkludojmë, se Autoriteti i 

Konkurrencës duhet të ketë 

informacion mbi përfitimet e 

mundshme të partneriteteve dhe 

koncesioneve të realizuara publike - 

private përmes ligjit dhe politikave të 

konkurencës. Duhet të ndiqet procesi 

gjithëpërfshirës dhe zbatimi i tij në 

mënyrë që të kufizojë sjelljen e 

mundshme anti-konkuruese. Duhej të 

ketë ekspertizë teknike në sektorin e 

përfshirë për të rritur besueshmërinë 

dhe vlerën e këshillimeve të tij.  

Fjalë kyçe: Politika e konkurencës, 

partneritete publike - private, 

koncesione 

1. Hyrje 

Ligji nr: 9121 më datë 28/07/2003 i 

referohet "Mbrojtjes së konkurencës" 

të ndryshuar në vitin 2010 sipas nenit 

2, pika 1/c, ku parashikohet zbatimi i 

ligjit ndaj ndërmarrjeve publike dhe 

ndërmarrjeve që u janë dhënë të 

drejtat ekskluzive ose të veçanta nga 

qeveria. Neni 69 i ligjit parashikon 

detyrimin e autoriteteve qendrore dhe 

vendore që të kërkojnë vlerësimin e 

Autoritetit të Konkurencës për secilin 

projekt – akt, që ka të bëjë me: 

 Kufizimet sasiore në hyrjen në treg 

dhe tregtimin; 

 Vendosjen e të drejtave ekskluzive 

ose të drejtave të veçanta, në 

fusha të caktuara, për ndërmarrje 

ose produkte të caktuara. 

Nuk është marrë asnjë vendim në 

lidhje me të drejtat ekskluzive gjatë 

viteve 2007 - 2009 nga Autoriteti i 

Konkurencës. Duke rishikuar 

ndryshimet e ligjit të konkurencës 

gjatë viteve 2006 - 2010, nuk është 

marrë asnjë vendim në lidhje me të 

drejtat ekskluzive të dhëna për 

operatorët e ndryshëm. Kishte dy 

raste të hetimit të hapur ndaj “PIA” që 

u konkludua se nuk kishte abuzim me 

pozitën dominuese. Hetimet e 

vazhdueshme kanë përfshirë çështjen 

e “Porto Romano” për shkak të 

abuzimit të perspektivës për 

pozicionin dominues në tregun e 

ngarkim - shkarkimit të gazit të 

lëngshëm. Termi i koncesionit është 

ndryshuar dhe zëvendësuar nga 

partneriteti publik - privat (PPP) nga 

viti 2014. Rishikimi i këtyre 

koncesioneve ka përfunduar më herët 

për shkak të shqetësimeve të publikut 
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për mbajtjen e tyre. Duke iu referuar 

këtyre rrethanave ne sugjerojmë ta 

ndajmë analizën në dy periudha: para 

dhe pas vitit 2010 (ndryshime të 

ligjshme) sipas pikëpamjes së 

konkurencës. Në lidhje me 

pikëpamjen e ndikimit të 

konkurrencës ne u përqëndruam: 

 Kur të drejtat ekskluzive kanë 

lejuar të bëheni pengesë për 

konkurencën: çështja "PIA” sh.a 

dhe dy raste të " Porto Romano” 

sh.a; 

 Kur shqetësimet e publikut i janë 

nënshtruar vëmendjes së AK-së për 

të rishqyrtuar të drejtat ekskluzive, 

u janë propozuar rekomandime 

institucioneve përkatëse për 

dhënien e këtyre koncesioneve, 

por edhe për operatorët; 

 Institucionet qendrore dhe 

vendore shkelën ligjin e "mbrojtjes 

së konkurencës" për të marrë 

mendimin e AK-së kur jepnin të 

drejtat ekskluzive; 

Ky punim është i organizuar si vijon: 

Seksioni 2 paraqet këndvështrimin 

teorik në lidhje me ndikimet e PPP-së 

dhe koncesioneve në konkurencën e 

tregut. Seksioni 3 analizon 

marrëdhëniet midis PPP-së dhe 

buxhetit të qeverisë duke përfshirë 

rastin e Shqipërisë. Ndërkohë, seksioni 

4 tregon ndikimin e PPP-së në 

politikën e konkurencës në çështjen 

shqiptare. Dhe në fund, seksioni 5 

përmbyllet me vërejtjet përfundi-

mtare. 

2. Shqyrtimi i literaturës 

Këndvështrimi teorik dhe empirik 

shqyrtoi efektet e PPP-së dhe 

koncesioneve në lidhje me sektorë të 

ndryshëm, veçanërisht në vendet në 

zhvillim. Kahyaoğullari (2013) mundi 

të përcaktojë pabarazinë e miratimit 

dhe zbatimit të politikave të PPP-së 

ndërmjet vendeve në zhvillim dhe 

atyre të zhvilluara përmes analizës 

empirike që lidhet me krahasimin e 

Turqisë si përfaqësuesin e vendeve në 

zhvillim dhe Mbretërinë e Bashkuar si 

përfaqësuesin e vendeve të zhvilluara. 

Gjetjet e autorit demonstruan se 

politika e PPP-së ndryshonte në këto 

aspekte: (i) depërtimi i politikës së 

PPP-së në axhendën politike; (ii) 

objektivi i qeverisë lidhur me politikat 

e PPP-ve; (iii) shpërndarja sektoriale; 

(iv) forma e PPP-së; (v) kuadri 

rregullativ. 

Raporti i Qendrës Evropiane të 

Ekspertizave për PPP (2014) u 

përqëndrua në përmbledhjen e 

kuadrit ligjor dhe institucional të PPP-

së në vendet e Ballkanit Perëndimor 

duke iu përgjigjur përvojave të 

ndryshme ekonomike, administrative, 

eksperiencave të PPP-së dhe 

rrethanave të tregut, veçanërisht 

rishikimit në lidhje me funksionin dhe 
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rolin e njësive të PPP-ve. Raporti i 

Qendrës Evropiane të Ekspertizave për 

PPP rekomandoi këto kushte: (i) të 

sigurohet mbështetje e fortë dhe e 

vazhdueshme e nivelit të lartë politik 

për PPP-të dhe njësinë e PPP-së; (ii) të 

bëhet analiza gjithëpërfshirëse e 

drejtuesve të politikave të PPP-së; (iii) 

të sigurohet cilësia e stafit, 

veçanërisht e shefit të njësisë së PPP-

së; (iv) të sigurohet vendndodhja e 

njësisë brenda administratës; (v) të 

përcaktohen funksionet dhe mbulimi i 

njësisë së PPP-së; (vi) të identifikohet 

modeli më i përshtatshëm i financimit; 

(vii) të identifikohet struktura e duhur 

qeverisëse e njësisë së PPP-së; (viii) të 

identifikohen palët e interesit të 

njësisë së PPP-së; (ix) të identifikohet 

performanca e njësisë së PPP-së dhe 

të monitorohen vazhdimisht 

ndryshimet në lidhje me mjedisin e tij 

të funksionimit. 

Buso et al. (2014) ka hetuar nëse 

autoritetet publike do të jenë më të 

prirura për të aplikuar PPP (Partneritet 

Publik-Privat) në krahasim me qasjet 

tradicionale të prokurimit. Ata 

shqyrtuan ndikimin e kufizimeve 

buxhetore në përdorimin e PPP-së dhe 

gjetën marrëdhënie pozitive në lidhje 

me rezultatet empirike të Francës. 

Gjithashtu ata theksuan se fshehja e 

borxhit ishte një çështje e 

rëndësishme, por jo një faktor i 

mjaftueshëm për të shpjeguar 

pikëpamjet e kufizuara të buxhetit të 

qeverive sipas PPP-së. Ata theksuan se 

fshehja e borxheve ka nxitur 

mundësinë e nënshkrimit të borxheve 

të PPP-së duke iu referuar 

ndryshimeve të vitit 2011. 

Burger et al. (2009) hulumtoi ndikimin 

e krizës financiare globale në 

partneritetet publike-private (PPP) 

dhe rrethanat mbi të cilat ata kanë 

arsyetuar zbatimin e tyre për të 

siguruar mbështetjen e projekteve të 

reja dhe aktuale.  Ata theksuan se 

kostoja dhe hyrja në financa përbëjnë 

kanalet kryesore të transmetimit të 

krizës financiare duke iu referuar të 

dhënave të vendit dhe demonstruan 

ndikimin në projektet e PPP-së. 

Autorët theksuan se procedurat e 

mundshme për të lehtësuar PPP-të 

gjatë krizës përfshinë zgjatjet e 

kontratës, subvencionet e bazuara në 

prodhim, përmirësimet e të ardhurave 

dhe të drejtat hap pas hapi. Rezultatet 

e tyre treguan se kufizimi i qeverisë 

ndaj rrezikut të ekspozimit përmes 

stimujve të efikasitetit të partnerit 

privat duhet të jenë të besueshme për 

qëndrimin e politikës fiskale.   

Link dhe Scott (2001) hulumtuan një 

politikë konkurence partneriteti publik 

- privat që lehtëson problemet e 

duhura që lidhen me inovacionin që 

ndodhin në një treg dinamik me 
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presione konkuruese. Analiza e tyre 

tregoi që këto projekte nuk do të ishin 

ndërmarrë nga firmat e sektorit privat 

në mungesë të financimit të Programit 

të Teknologjisë së Avancuar (ATP), dhe 

se shkalla sociale e kthimit nga 

projektet është e konsiderueshme. Ne 

gjithashtu vendosëm një mekanizëm 

përmes të cilit ATP, ose ndonjë agjenci 

publike, mund të partnerizohet me 

industrinë për t’u siguruar që fondet e 

saj publike janë duke u shpërndarë në 

mënyrë efikase.       

3. PPP-të kundrejt buxhetit të 

qeverisë 

Fondi Monetar Ndërkombëtar (2014) 

theksoi që PPP-të shoqërohen me 

rreziqe të ndryshme, veçanërisht, (i) 

rrezikun e ndërtimit; (ii) rreziku 

financiar; (iii) rreziku i performancës; 

(iv) rreziku i kërkesës; (v) rreziku i 

vlerës së mbetur. Gjithashtu PPP-të 

kërkohen për transferimin e rrezikut 

nga qeveria në sektorin privat, por 

ekziston risku i transferimit të rrezikut 

në kostot e financimit, si dhe mbi 

çmimin e rrezikut për të siguruar 

transferimin efikas të tij. Rezultatet 

teorike dhe empirike të PPP-së në 

lidhje me efikasitetin relativ të sektorit 

privat janë të paqarta dhe të përziera. 

Ndërkohë, konkurenca në aktivitetet e 

PPP-së është më e kufizuar, sepse ato 

priren të jenë më pak të diskutueshme 

në lidhje me kostot e mëdha. Qeveria 

zakonisht ka zbatuar çmimet e 

rregulluara në rastin e PPP-së, por 

sfida e saj ka të bëjë me funksionimin  

e mirë rregullativ.   

Kombet e Bashkuara (2009) theksuan 

që koncesionet (format e PPP) mund 

të zvogëlojnë shpenzimet e qeverisë 

dhe të sigurojnë një qasje më të lehtë 

për të financuar për infrastrukturën 

dhe mirëmbajtjen, ndërkohë ato 

mund të zvogëlojnë kostot e 

financimit dhe të mundësojnë 

angazhime afatgjata. Kombet e 

Bashkuara theksuan që vendet në 

zhvillim nuk investuan në mënyrë të 

konsiderueshme në infrastrukturë, 

kështu që Banka Botërore ka vlerësuar 

që vendet në zhvillim çdo vit duhet të 

investojnë 3-4% të GDP-së në 

infrastrukturë duke përfshirë 

mirëmbajtjen, ndërkohë niveli i 

mjaftueshëm do të ishte 7–9%, i 

synuar për të arritur qëllimet e rritjes 

ekonomike dhe uljes së varfërisë.
 

Qeveritë u përpoqën të zvogëlojnë 

hendekun e financimit nga flukset 

zyrtare dhe investitorët privatë vendas 

dhe të huaj, por koncesionet nuk e 

hoqën kërkesën për shpenzime 

publike.  

Komisioni Evropian (2016) theksoi 

borxhin e lartë publik të ekspozuar 

ndaj rreziqeve makroekonomike dhe 

kërkoi konsolidimin e qëndrueshëm 

fiskal. Borxhi publik në raport me GDP-
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në u rrit pas vitit 2010 dhe është rreth 

70%, që do të thotë se është i lartë në 

krahasim me vendet e tjera të rajonit. 

Duke i’u referuar zhvillimit fiskal të 

demonstruar në figurën 1, Shqipëria 

duhet të gjenerojë të ardhura për të 

rimbursuar borxhin, përpos rreziqeve 

fiskale të stimuluara nga partneriteti 

aktiv publik – privat si dhe nga 

kontratat e koncesioneve.  

Figura 1 : Zhvillimi fiskal i Shqipërisë gjatë 

viteve 2010 - 2015. 

 

Burimi: Komisioni Evropian, Raporti i 

Shqipërisë (2016) 

Duke iu referuar vendeve në 

tranzicion, Zverev (2012) vlerësoi 

rezultatet për zgjerimin e ligjeve 

nacionale të PPP-së gjatë vitit 2012 

duke u mbështetur në Vlerësimin e 

Kuadrit Legjislativ. Figura 2 paraqet 

shkallën e saj dhe demonstroi nivelin e 

lartë të pajtueshmërisë sipas shumicës 

së vendeve, përfshirë Shqipërinë (ku 

shkalla e pikëve: shumë e lartë (mbi 

90); e lartë (70 - 90); e mesme (50 - 

70) ; i ulët (30-50)). Gjithashtu Zverev 

(2012) vlerësoi ligjet e PPP-së të 

vendeve në tranzicion duke u 

mbështetur në efektivitetin e tyre. 

Figura 3 demonstron një shkallë të 

mesme për shumicën e vendeve, 

përfshirë Shqipërinë (shkallë 

efektiviteti: e lartë (70 - 90); e mesme 

(50-70); e ulët (30-50); shumë e ulët 

(nën 30)). 

Figura 2: Cilësia e legjislacionit të PPP-së 

për vendet në tranzicion 

 

Burimi: Zverev (2012) 

 

Figura 3: Funksionimi i ligjeve të PPP-ve në 

vendet në tranzicion 

 

Burimi: Zverev (2012) 

Duke u mbështetur në zhvillimin fiskal 

dhe efektivitetin e ligjeve për PPP-të, 

qeveria shqiptare ka përfshirë PPP-të 

dhe koncesionet në projektet publike 
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për shkak të krizës financiare globale 

dhe veçanërisht gjatë viteve 

elektorale, 2013 - 2019. Në figurën 4 

dhe 5 tregohet shuma financiare e 

kontratave të PPP-së dhe numri i 

kontratave të PPP-së gjatë viteve 2007 

- 2017. Qeveria duhet të monitorojë 

me kujdes në të ardhmen kontratat e 

PPP-së dhe koncesionet në lidhje me 

pikëpamjet e kufizuara të buxhetit për 

shkak të borxhit të fshehur.   

Figura 4: Shuma financiare e kontratave të 

PPP-së gjatë viteve 2007 – 2017 

 

Burimi: Ministria e Financave (2017) 

 

Figura 5: Numri i kontratave të PPP-së 

gjatë viteve 2007 – 2017 

 

Burimi: Ministria e Financave (2017) 

4. Ndikimet e PPP-së në politikat e 

konkurencës në rastin e Shqipërisë 

Ka pasur ndryshime në ligjin "Për 

mbrojtjen e konkurrencës" duke 

përfshirë termat e referencës së 

mbrojtjes së konkurencës në lidhje me 

çështjen e të drejtave ekskluzive. 

Buletini Zyrtar Nr. 6/2010, vendimi nr. 

140, më 10/03/2010, i referohej 

marrjes së masave të përkohshme në 

tregun e shërbimeve për ngarkimin, 

shkarkimin dhe ruajtjen e gazit të 

lëngshëm. Më 17/02/2017 në këtë 

treg u hap pasazhi i mëparshëm sipas 

ndërmarrjes së "La Petrolifera Italo - 

Albanese" sh.a. Ky është një koncesion 

i dhënë për “La Petrolifera Italo - 

Rumena” në bazë të ligjit nr. 9231, më 

13/05/2004, u konfirmua marrëveshja 

për koncesion të formës BOO (për 

ndërtimin dhe shfrytëzimin e 

terminalit bregdetar, për depozitimin 

e naftës dhe nën-produktin e tij në 

Gjirin e Vlorës), dhe formën BOT ( për 

ndërtim, përdorim të infrastrukturës).  

Edhe një herë marrëveshja ka siguruar 

lehtësimin e konkurrencës në bazë të 

nenit 3, i cili konfirmon se porti do të 

funksionojë si një terminal i pavarur i 

shërbimit, i ekspozuar ndaj të gjithë 

operatorëve. 

Neni 8 përcakton ekskluzivitetin duke 

sqaruar se koncesionarit i jepet e 

drejta të jetë entitet në të gjithë 

zonën e Vlorës, të cilit do t’i lejohet 

(për të gjithë periudhën e koncesionit) 

të ndërtojë dhe të përdorë një 

terminal bregdetar si dhe 
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infrastrukturën portuale të tij.  

Gjithashtu do të jetë entiteti i vetëm 

që ka të drejtë të depozitojë dhe të 

merret me (ngarkimin dhe shkarkimin 

e produkteve të naftës nga toka dhe 

deti). Përafërsisht 55% e gazit të 

lëngshëm depozitohet në këtë port 

dhe 45% në “Porto Romano”. Duke u 

bazuar në këtë vendim, pasazhi do të 

përqendrohet në marrëveshjen midis 

ndërmarrjeve "La Petrolifera" dhe 

"Kalaja 1", pasi marrëveshja do të 

ndikonte në kufizimin e konkurencës 

në tregun përkatës. Duke i’u referuar 

vendimit nr. 147, më 23/06/2010, u 

hap hetimi intensiv në të dy portet e 

ngarkim - shkarkimit të gazit të 

lëngshëm.  "Porti Vlora 1" dhe “Porto-

Romano” u dhanë me koncesion në 

2004. 

Në bazë të buletinit zyrtar (2010), të 

dy portet kanë shënuar në 

marrëveshjet përkatëse se duhet të 

ruajnë barazinë ndaj veprimeve të 

operatorëve që kryejnë shërbime 

përmes këtyre porteve. Koncesionari i 

“Porti Vlora 1” është një ndërmarrje e 

huaj, ndërsa aksioneri i “Porto 

Romano” është ndërmarrje vendase. 

Ka pasur shqetësime në të dy portet 

sipas ofrimit të këtyre shërbimeve 

tipike. Ekzistojnë dy çisterna të gazit të 

lëngshëm me një kapacitet prej 4800 

m3 në "Porti Vlora 1" së bashku me 

rrjetin e gazsjellësit që formojnë 

rrjetin e ngarkim - shkarkimit dhe 

ruajtjen e gazit të lëngshëm që 

përbëjnë lehtësirat kryesore për 

kryerjen e këtij aktiviteti. Të dy janë 

dhënë me qira tek një ndërmarrje e 

vetme ("Kalaja 1"), duke theksuar se 

“PIA” nuk mund të menaxhojë 

veprimtarinë tregtare në tregtimin e 

naftës ose gazit të lëngshëm në 

territorin e vendit tonë. 

Vendimi nr: 162, më 14/12/2010, në 

lidhje me përfundimin e hetimit 

intensiv ndaj ndërmarrjeve "La 

Petrolifera Italo-Albanese" sh.a, 

"Romano Port" sh.a dhe "Inter Gas" 

sh.a, për shkak të abuzimit të pozitës 

dominuese në tregun e ngarkimit dhe 

shkarkimit të gazit të lëngshëm, 

mbështetet në Buletinin Zyrtar Nr: 6, 

të 2010. Ky vendim sqaroi se 

ndryshimet strukturore në treg kanë 

ndikuar në pozitën dominuese. 

Duke iu referuar Buletinit Zyrtar Nr. 7, 

të 2011, Autoriteti Shqiptar i 

Konkurencës ka marrë disa vendime 

gjatë vitit 2011, duke u ndalur në: 

 Vendimi nr. 196, më 07/07/2011, 

në lidhje me zbulimin e procedurës 

së hetimit paraprak në tregun e 

shërbimeve të ngarkimit dhe 

shkarkimit të gazit të lëngshëm në 

“Porto Romano”. 

 Vendimi nr. 197, më 29/07/2011 

që konsiston në marrjen e masave 
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të përkohshme për rinovimin e 

konkurencës në tregun e 

shërbimeve të ngarkimit dhe 

shkarkimit të gazit të lëngshëm në 

“Porto Romano”. 

 Vendimi nr. 198, më 25/08/2011 

në lidhje me marrjen e masave të 

përkohshme. 

 Vendimi nr. 201, më 20/09/2011 

në lidhje me një hetim të 

hollësishëm në tregun e 

shërbimeve të ngarkimit dhe 

shkarkimit të gazit të lëngshëm në 

“Porto Romano”. 

Buletini Zyrtar nr.8, në 2012 paraqiti 

vendimin nr.221, datë 11/04/2012 

duke iu referuar abuzimit me pozitën 

dominuese të ndërmarrjes “Porto 

Romano” sh.a, në tregun e ngarkimit 

dhe shkarkimit të gazit të lëngshëm në 

rrugë detare. Periudha e hetimit ka 

qenë përgjatë viteve 2009-2011 (gjatë 

kësaj periudhe ndaj kësaj ndërmarrje 

janë ndërmarrë disa hetime). “Porto 

Romano” sh.a, ka të drejtat ekzkluzive 

në ngarkim- shkarkimin e gazit të 

lëngshëm të cilin e ka fituar përmes 

marrëveshjes së koncesionit. Portit iu 

dha me koncesion, në mënyrë që të 

sigurojë bazën logjistike të një niveli 

shumë të lartë, e cila do të shërbejë 

për të gjithë operatorët e licensuar në 

këtë treg. Siç u përmend edhe më 

parë, koncesionari është i detyruar të 

respektojë të drejtën e barazisë për të 

gjithë operatorët që kërkojnë 

shërbime në këtë port. Koncesionari 

mbikëqyret nga OSHA (organ 

ndërministror). 

Disa operatorë që marrin shërbime në 

këtë treg (që veprojnë në tregtimin 

dhe shitjen e gazit të lëngshëm me 

shumicë) u ankuan se u penguan nga 

koncesionari në kryerjen e 

veprimtarisë së tyre (pati vonesa ose 

refuzime). Procesi i ngarkimit ose 

shkarkimit të naftës apo 

nënprodukteve të saj (sipas rastit tonë 

për gazin e lëngshëm) nuk mund të 

shqyrtojë ndarjen në procesin e 

depozitimit (të lidhur me rrjetin). 

Referuar vendimit nr. 221 të 

Autoritetit të Konkurencës u theksua 

vlerësimi realist i pozitës dominuese 

të “Porto Romano”: pengesat ligjore, 

pengesat ekonomike, fuqia kundër-

vepruese e blerësve (klientëve), 

kundërsulmi i konkurentëve në tregjet 

e lidhura, sipas ligjit nr. 9121 "Për 

mbrojtjen e konkurencës", i 

ndryshuar. Autoriteti i Konkurencës 

përfundoi vërejtjet duke vënë në 

dukje se aksioneri kryesor i “Porto 

Romano” zotëronte paketën e 

ndërmarrjes që ka kapacitetin më të 

madh të depozitave në atë territor 

(“Inter Gas”) (10000m3), si dhe 

aksionari kryesor i ndërmarrjes që 

operonte në importin e gazit , "AV 

Gas" sh.a. Autoriteti konfirmoi 

abuzimet duke u mbështetur në: 
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 Zbatimin e kushteve të 

pabarabarta për transaksione të 

ngjashme tregtare me palët; 

 Vendosjen e kushteve për lidhjen e 

kontratave me ndërmarrjet që 

operojnë në tregun e importit dhe 

në tregun për tregtimin e gazit të 

lëngshëm, në mënyrë që këta të 

fundit të pranojnë detyrimet 

shtetërore; 

 Gjobë në masën 2.35% të xhiros 

totale ose 6,735,419 lekë; 

Sipas Buletinit të Vendimeve nr. 9, 

2013, vendimi i datës 03/04/2013 

kishte të bënte me abuzimin e 

mundshëm të pozitës dominuese në 

tregun e shërbimit të ngarkimit dhe 

shkarkimit të gazit të lëngshëm në 

“Porto Romano”. Qeveria shqiptare ka 

nënshkruar marrëveshjen konce-

sionare për ndërtimin dhe 

shfrytëzimin e pontilave të naftës në 

zonën “Porto Romano”, në Durrës. 

Marrëveshja e aprovuar me ligjin nr: 

9298, më 28/10/2004 kishte për 

qëllim ratifikimin e marrëveshjes si 

koncesion të formës BOT (ndërtim, 

shfrytëzim, transferim). Sipas kësaj 

marrëveshje, “Porto Romano” sh.a 

pati të drejtën ekskluzive përgjatë 30 

viteve në lidhje me sigurimin e 

shërbimit të ngarkimit dhe shkarkimit. 

Duke i’u referuar ligjit të konkurencës, 

ky ekskluzivitet përbën një pengesë 

hyrëse në tregun përkatës, duke 

konsideruar që ndërmarrja “Porto 

Romano” sh.a ka pozitë dominuese. 

Referuar marrëveshjes së 

koncesionarit në nenin nr. 4, 

koncesionari detyrohet të respektojë 

të drejtën e barazisë për të gjitha 

ndërmarrjet që kryejnë shërbime 

nëpërmjet saj (ky është një detyrim që 

rrjedh nga e drejta e konkurencës për 

çdo ndërmarrje që posedon një pozitë 

dominuese në treg). Ndërmarrja 

“Porto Romano” sh.a u gjobit për 

shpërdorim të pozitës dominuese 

sipas Buletinit nr. 8, të vitit 2012. 

Hetimi u nxit nga ankesat e disa 

operatorëve që ndërmarrja “Porto 

Romano” pengonte shërbimin (duke 

vazhduar sjelljen abuzive). 

Vendimi i Komisionit në datën 

04/07/2013 përfundoi mbylljen e 

hetimeve për tregun e ngarkimit dhe 

shkarkimit në “Porto Romano” për 

shkak të analizës së fakteve dhe 

provave në lidhje me sjelljen e 

ndërmarrjes “Porto Romano” sh.a 

gjatë periudhës së hetimit. Ajo tregoi 

se ndërmarrja ka ndjekur të njëjtën 

procedurë ngarkimi dhe shkarkimi për 

të gjithë operatorët që kanë kryer 

shërbime në këtë port gjatë periudhës 

së hetimit. Nuk provohet abuzimi me 

pozitën dominuese. 

Buletini i vendimeve nr. 10, i vitit 

2014, u përqëndrua në: 
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 Vendimi nr. 308, datë 21/02/2014, 

në lidhje me disa rekomandime për 

rritjen e konkurencës në tregun e 

shërbimit të transportit ajror; 

 Vendimi nr. 312, datë 18/04/2014, 

i lidhur me rekomandime të 

ndryshme sipas funksionimit të 

tregut të shërbimeve mbi 

kontrollin teknik të automjeteve; 

 Vendimi nr. 319, datë 13/06/2014, 

i shoqëruar me disa rekomandime 

në lidhje me kontrollin e 

koncesionit për financimin, mbi 

krijimin dhe funksionimin e 

shërbimit të skanimit të 

automjeteve në Republikën e 

Shqipërisë dhe mbi tarifën e 

skanimit; 

 Vendimi nr. 308 në lidhje me 

Aeroportin "Nënë Tereza" (TIA) që 

është aeroporti i vetëm në 

territorin e Republikës së 

Shqipërisë dhe është dhënë me 

koncesion për një periudhë 20 

vjecare. 

Kontrata e dhënë për koncesion (TIA) 

konsiston në një nga faktorët kryesorë 

e cila nuk ka lejuar funksionimin e 

aeroporteve të tjera për shkak të 

ekskluzivitetit të fluturimeve 

ndërkombëtare në këtë aeroport, e 

përfshirë në marrëveshje. Qeveria 

shqiptare nuk mund të licencojë asnjë 

aeroport tjetër ndërkombëtar, duke iu 

referuar nenit nr.2, pika 3 (c) të kësaj 

marrëveshje. Përsa i përket rastit 

M.4439 Ryan Air / AER Lingus, 

Autoriteti ka arritur në përfundimin se 

përcaktimi i tregut përkatës bëhet 

duke marrë në konsideratë shërbimet 

zëvendësuese të ofruara nga dy 

aeroporte, kur distanca midis tyre 

është deri në 100 km /1 orë rrugë me 

makinë. Ky konstatim u vu në 

dispozicion të Ministrisë së Transportit 

(2014) për rishikimin e të drejtave 

ekskluzive të TIA-s. Tarifat e TIA duhet 

të përcaktohen nga OSHA dhe u 

konstatua se ato nuk kishin ndryshuar 

deri në vitin 2014, ndërkohë këto 

tarifa janë më të larta në krahasim me 

vendet e rajonit. Ato bëhen një 

pengesë për shumë kompani ajrore 

(veçanërisht kompani me kosto të 

ulët) për të operuar në TIA. Komisioni i 

rekomandoi entit rregullator, CAA, të 

vendosë metodologjinë /rregulloren 

që përcakton këto tarifa dhe OSHA 

duhet të rishikojë pagesat për 

shërbimet e aeroportit çdo tre vjet. 

Vendimi nr. 312 i lidhur me 

marrëveshjen për lëshimin e këtij 

shërbimi është realizuar në vitin 2009 

(për 10 vite). Nuk ka kërkuar 

konsultim nga Autoriteti i 

Konkurencës, megjithëse ligji në nenin 

nr. 69 e parashikon këtë. Objekti i 

koncesionit (i së drejtës ekskluzive) 

ishte kontrolli teknik i detyrueshëm i 

automjeteve rrugore me motor dhe 
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rimorkiot e tyre në Republikën e 

Shqipërisë. 

Buletini nr.10, i vitit 2014, paraqiti 

vendimin nr. 312 në lidhje me 

marrëveshjen e koncesionit, e cila 

synonte të përmirësonte cilësinë e 

shërbimit për qytetarët, entet publike 

dhe private përmes vendosjes së 

standardeve teknologjike në nivelin e 

BE-së. Qëllimi i këtij hetimi në vitin 

2014 ishte nxitja nga shqetësimet e 

konsumatorit për shkak të radhëve të 

gjata, si dhe korrupsionit. Hetimi 

tregoi se koncesionari kishte 

përmbushur detyrimet e tij dhe tarifat 

ishin rregulluar. Rekomandimet kanë 

për qëllim rritjen e numrit të pikave të 

shërbimit në qytetet e mëdha si 

Tirana, të cilat janë marrë në 

konsideratë. Ky vendim theksoi 

kërkesën që duhet të merrej në 

konsideratë nga këndvështrimi i AK 

para se të jepeshin të drejtat 

ekskluzive. 

Buletini Nr. 11, i vitit 2015, paraqiti 

vendime të shumta në lidhje me 

rekomandimet e AK për të 

përmirësuar cilësinë e shërbimit në 

disa raste kur këto shërbime u ishin 

dhënë ndërmarrjeve të ndryshme 

(duhet të kujtojmë se një nga detyrat 

kryesore të AK është të ofrojë 

rekomandime për akte juridike të 

nxjerra nga pushteti qendror ose 

vendor, por ato kufizojnë 

konkurencën në tregjet përkatëse).  

Vendimi i Komisionit nr. 337, datë 

22/10/2015 lidhet me detyrimin e 

gjykimit paraprak të AK-së në rastet e 

dhënies së të drejtave ekskluzive ose 

të veçanta. Përsëri theksojmë nenin 

nr. 2, pikën 1 (c) të ligjit 9121 (të 

ndryshuar). Ky ligj zbatohet për 

ndërmarrjet publike dhe për 

ndërmarrjet që u janë dhënë të drejta 

ekskluzive ose të veçanta nga qeveria. 

Gjithashtu është vërejtur në nenin nr. 

69, pika 1, i cili parashikon detyrimin e 

autoriteteve qendrore dhe vendore të 

kërkojnë vlerësimin e AK-së për secilin 

akt të projektit që ka të bëjë me 

krijimin e të drejtave ekskluzive ose të 

drejtave të veçanta në zona të 

caktuara, ndërmarrje ose produkte të 

caktuara (të cilat ishin të 

paparashikuara në ligjin e 2003). 

Komisioni i ekonomisë ka tërhequr 

vazhdimisht vëmendjen e autoriteteve 

qendrore që lidhen me zbatimin e 

detyrimit për të kërkuar paraprakisht 

vlerësimin juridik të AK-së, sipas 

akteve të lëshimit dhe miratimit që 

ata kanë  si objekt ose si pasojë 

dhënien e të drejtave ekskluzive. 

Ndërkohë Ministria e Transportit dhe 

Infrastrukturës kishte aprovuar 

kontratat e koncesionit të formës BOT 

për një port të tipit MBM në “Porto 

Romano”, Durrës, me kompani MBM 
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në përputhje me ligjin nr. 104, më 

2015. Kjo procedurë u vlerësua nga 

Komisioni i Konkurencës si shkelje e 

ligjit për mbrojtjen e konkurencës dhe 

ministrisë iu kërkua që të zbatojë ligjin 

duke kërkuar vlerësimin juridik të AK. 

Vendimi nr. 383, më 17/11/2015 ka të 

bëjë me dhënien e disa 

rekomandimeve konkretisht sipas 

kontratës midis Ministrisë së 

Transportit dhe Infrastrukturës dhe 

ndërmarrjes koncesionare, MBM. 

Duke iu referuar këtij vendimi të 

kërkuar nga ministria për vendosjen e 

metodologjisë për përcaktimin e 

tarifave për shërbimet portuale 

përpara fillimit të zbatimit të projektit 

të koncesionit, duhet theksuar se për 

më tepër ajo duhet të zbatohet edhe 

për të gjitha koncesionet e 

propozuara. Kjo duhet të bëhet 

përpara miratimit të kontratave të 

koncesionit. Duke u mbështetur në 

rregullat funksionuese të portit MBM 

(të cilat u vendosën nga ministria 

përkatëse), u përcaktua qartë detyrimi 

i ndërmarrjes koncesionare që të 

respektojë barazinë ndaj 

ndërmarrjeve që ata do të kryejnë 

shërbimet, duke vendosur standarde 

të barabarta për veprimet tregtare, 

detyrimi i koncesionarit është që të 

sigurojë shërbimet e tij me të njëjtat 

standarde teknike dhe financiare. 

Vendimi nr. 291 i Komisionit, datë 

24/12/2015, në lidhje me disa 

rekomandime, sipas projekt-

amandamentimit të marrëveshjes së 

koncesionit midis Qeverisë Shqiptare 

dhe “TIA” sh.p.k, vendosur më 15 

tetor 2004. Nisma Ministrore (OSHA) 

rishikoi disa terma të marrëveshjes së 

koncesionit të “TIA” (2004) për shkak 

të liberalizimit dhe shtimit të 

konkurencës në shërbimet e 

aeroportit në Republikën e Shqipërisë. 

Duke iu referuar projekt-marrëveshjes 

për disa kushte që do të përmbushen 

nga Qeveria e Republikës së 

Shqipërisë, ajo ka gatishmërinë për të 

hequr të drejtën e ekskluzivitetit për 

shërbimet ndërkombëtare. Sipas këtij 

ndryshimi, nëse ndonjë aeroport 

(përveç Aeroportit të Kukësit) do të 

fillonte veprimtarinë e tij në 

Republikën e Shqipërisë para prillit të 

vitit 2025, afati i koncesionit do të 

shtyhej deri në dy vjet dhe jo më 

shumë se pesë vjet. 

Një nga rekomandimet e 

vazhdueshme të Autoritetit Shqiptar 

të Konkurencës në lidhje me këtë të 

drejtë ekskluzive të “TIA”, ka qenë 

ngushtimi i rrezeve gjeografike për 

ekskluzivitetin e fluturimeve deri në 

100 km. Një tjetër rekomandim i ACA 

për tregun përkatës ishte rishikimi i 

tarifave të shërbimit në aeroportin e 

vetëm ndërkombëtar në Tiranë për 

shkak të nxitjes së fluturimit nga 
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ndërmarrje "me kosto të ulët". Duke 

marrë parasysh që ACA ka ndërhyrë 

vazhdimisht në këtë treg me të drejta 

ekskluzive, me rekomandime të 

vazhdueshme, OSHA rekomandon: 

 Mos të zgjatet afati i ekskluzivitetit 
(d.m.th. të liberalizohet tregu, por 
të mos zgjatet afati) 

 Të liberalizohen shërbimet  

 Të zbatohet vendimi nr. 308, datë 
21/02/2014 

 Të zhvillohet metodologjia / 
rregullorja mbi përcaktimin e 
tarifave të aeroportit dhe tarifave 
të orientuara në kosto. 

Vendimi nr. 359, datë 05/04/2015 u 

përqëndrua në disa rekomandime në 

lidhje me marrëveshjen e kontratës së 

koncesioneve për shërbimin e 

shënjimit të gazit të lëngshëm dhe 

monitorimin e tij. Ky koncesion u dha 

në vitin 2013 dhe nuk respektoi 

detyrimin për t'u vlerësuar nga 

Autoriteti i Konkurencës. Edhe 

shoqata e hidrokarbureve apelon 

kundër vendimit në Gjykatën 

Kushtetuese, por kjo gjykatë nuk i 

aprovoi ankesat. Kontrata përmban 

klauzolat e ekskluzivitetit dhe sipas 

ligjit të konkurencës, nr. 9121 (i 

ndryshuar), ai duhet t'i paraqitet 

Autoritetit të Konkurencës. Neni nr.7, 

pika 7.1, (IV): të drejtat e koncesionit 

do të jenë ekskluzive dhe koncesionari 

do të ketë të drejtën e vetme dhe 

ekskluzive për të ushtruar të drejtat e 

koncesionit të dhëna në bazë të kësaj 

kontrate. Referuar këtij vendimi, 

Autoriteti i Konkurencës deklaron se 

koncesioni ishte vlera e shtuar, kjo 

pasi kontrolloi 1250 pikat e 

karburantit për shkak se u vërtetua se 

rreth 13% e tyre kishin shitur 

karburant të përzier. Ndër 

rekomandimet, rekomandimi i parë 

specifikonte se duhet të shënjohej jo 

vetëm nafta e importit, por edhe nafta 

e brendshme dhe e papërpunuar. 

5. Vërejtje përmbyllëse 

Autoriteti Shqiptar i Konkurencës 

duhet të shqyrtojë përfitimet e 

mundshme që lidhen me partneritetet 

publike - private dhe koncesionet 

përmes analizës së hollësishme të ligjit 

dhe politikave të konkurencës.   

Duhet të ndiqet procesi gjithë-

përfshirës dhe ekzekutimi i tij në 

mënyrë që të kufizojë sjelljen e 

mundshme anti-konkuruese. Duke iu 

referuar këtij qëllimi kryesor duhet të 

përcaktohet ekspertiza e aftësisë 

teknike në sektorin e përfshirë në 

mënyrë që të rritet konsistenca. 

Autoriteti Shqiptar i Konkurencës kreu 

vlerësimin ex post të të drejtave të 

veçanta dhe ekskluzive duke marrë 

parasysh mbrojtjen e konkurencës së 

lirë dhe efektive në treg. Ai nxori në 

pah rishqyrtimin paraprak të çdo 

kontrate koncesioni në lidhje me 

ndikimet e konkurencës përpara 
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plotësimit të tyre, ndërkohë që kjo 

procedurë e rekomanduar nga 

Autoriteti Shqiptar i Konkurencës nuk 

u provua nga institucionet qendrore 

dhe vendore. Dhënia e koncesioneve 

dhe e të drejtave ekskluzive sjellin 

pozitën dominuese që duhet të marrë 

fund për shkak të ndikimeve të 

dëmshme që sjell në konkurencën e 

tregut. Autoriteti i Konkurencës duhet 

të zbatojë me forcë dispozitat mbi 

abuzimin me pozitën dominuese. Ajo 

duhet të nxisë mbrojtjen e 

konkurencës në të ardhmen, në 

mënyrë që të arrijë qëllimin kryesor të 

ligjit të konkurencës, veçanërisht 

sjelljet anti-konkuruese.  
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Abstrakt 

Një kod etik i një organizate, është një 

dokument i rëndësishëm që 

përshkruan vlerat, parimet dhe 

standardet e sjelljes që duhet të 

ndiqen nga organizata dhe stafi i saj. 

Institucionet Supreme të Auditimit 

(SAI) që kryejnë auditime në sektorin 

publik dhe paraqesin raportet e tyre të 

auditimit në parlament, duhet të 

ruajnë imazhin e tyre publik si 

"institucion i pavarur, objektiv, i 

paanshëm dhe kompetent" duke 

patur dhe zbatuar kodet e tyre të 

etikës. Kodi i Etikës i INTOSAI (ISSAI 

30), u siguron SAI-ve se si të perdorin  

 

 

keto vlera në punën e përditshme dhe 

në situatat e veçanta të një SAI. 

Kodi i Etikës i INTOSAI, ISSAI 30, i cili u 

rishikua në 2017, sjell një perspektivë 

të re në lidhje me kërkesat e 

menaxhimit të etikës që duhet të 

ndiqen nga SAI. Duke marrë parasysh 

rëndësinë e mbështetjes së etikës 

brenda SAI, disa dokumente 

udhëzuese të njohura 

ndërkombëtarisht janë duke u 

zhvilluar gjithashtu për zbatimin 

kuptimplotë dhe efektiv të ISSAI 30 të 

rishikuar. Kështu, për sa i përket SAI-

ve, është e rëndësishme të jemi të 

vetëdijshëm për këtë standard dhe 

dokumentet udhëzuese për të zbatuar 

dhe kuptuar perspektivën dhe 

kërkesat që paraqesin të gjitha këto 

dokumente. Prandaj, qëllimi i këtij 

dokumenti është të rritet 

ndërgjegjësimi në lidhje me Kodin e 

Një kod etik i një organizate, është një dokument i rëndësishëm që përshkruan 

vlerat, parimet dhe standardet e sjelljes që duhet të ndiqen nga organizata dhe 

stafi i saj. Institucionet Supreme të Auditimit (SAI) që kryejnë auditime në 

sektorin publik dhe paraqesin raportet e tyre të auditimit në parlament, duhet 

të ruajnë imazhin e tyre publik si "institucion i pavarur, objektiv, i paanshëm 

dhe kompetent" duke patur dhe zbatuar kodet e tyre të etikës. 
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Etikës së rishikuar të INTOSAI (ISSAI 

30) dhe dokumentet kryesore 

udhëzuese që përpunojnë standardin 

e rishikuar më tej duke ofruar dhe 

sugjeruar korniza dhe/ose mekanizma 

me qëllim forcimin e SAI-ve. 

Fjalët kyçe: Kodi i Etikës, Institucion 

Suprem Auditimi (SAI), INTOSAI IDI, 

ISSAI 30, EUROSAI TFAE 

HYRJE 

Një institucion i lartë i auditimit (SAI), 

ose një institucion kombëtar i 

auditimit, përmbush funksionin e 

pavarur dhe teknik të auditimit të 

jashtëm të sektorit publik, i cili 

zakonisht përcaktohet brenda 

kushtetutës së një vendi ose nga një 

organ suprem ligjvënës. SAI është 

përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe 

mbajtjen e qeverisë për llogari të 

përdorimit të burimeve publike, së 

bashku me legjislativin dhe organet e 

tjera mbikëqyrëse (OECD 2016: 18). 

Meqenëse puna e ndërmarrë nga 

Institucionet Supreme të Auditimit, ka 

për qëllim forcimin e besimit të palëve 

të interesuara në qeverisjen e sektorit 

publik, e për të siguruar këtë, 

pavarësia, etika dhe besueshmëria e 

SAI duhet të jenë padyshim, siç 

theksohet nga standardet e INTOSAI 

(ISSAI). Prandaj, kërkesat e larta etike 

vendosen në audituesit publik 

(EUROSAI TFAE, 2013: 1). 

Siç u përmend nga ISSAI 100, SAI-t 

gjithashtu duhet të krijojnë dhe 

mbajnë procedurat e duhura për 

etikën dhe kontrollin e cilësisë dhe 

audituesit duhet të respektojnë 

kërkesat përkatëse etike dhe të jenë 

të pavarur (ISSAI 100 / 35,36). Prandaj, 

një SAI i pavarur dhe profesional, 

duhet t'i përmbahet parimeve që pret 

nga entitetet e sektorit publik që 

auditon, në mënyrë që të udhëheqë 

me shembull. Përndryshe, një 

Institucion Suprem i Auditimit nuk 

mund të funksionojë në mënyrë të 

qëndrueshme, duke u bazuar në një 

etikë me mangësi.  Pavarësisht se cilat 

metoda dhe aftësi profesionale përdor 

SAI dhe pa marrë parasysh sa e 

guximshme është organizata, 

aktivitetet e saj të auditimit do të jenë 

të pakuptimta nëse puna bazohet në 

etikë me mangësi. Të paktën në planin 

afatgjatë. Mund të marrë vetëm 

humbjen e një anëtari të vetëm të 

stafit nga ajo që e percepton publiku i 

gjerë si një rrugë etikisht e 

pranueshme për të rrezikuar 

reputacionin e përgjithshëm të SAI 

(Jönsson, 2014: 17). 

Zhvillimi i etikës/integritetit brenda 

SAI-ve për t'i bërë ato si institucione 

model të integritetit dhe për të 

mbajtur sjellje etike të stafit të tyre në 

realitet dhe në sytë e palëve të 

interesuara kërkon përpjekje të 
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shumta nga drejtuesit e SAI-ve. Këto 

përpjekje përfshijnë një qasje holistike 

dhe të strukturuar strategjikisht duke 

krijuar një kombinim të disa 

politikave, procedurave, proceseve, 

mjeteve dhe mekanizmave të lidhura 

me etikën në një sistem etik 

koordinues /të bazuar në integritet, të 

integruar me sistemet e përgjithshme 

organizative. 

Siç thekson OECD, sistemet e 

integritetit të një organizate shpesh 

fillojnë me një kod 

etike/drejtimi/sjelljeje (OECD, 2005: 

80). Kodet e etikës janë shkruar 

kryesisht për të udhëhequr sjelljen: 

ato artikulohen qartë nga një burim i 

vetëm, në sjellje të pranueshme dhe 

të papranueshme. Ata përkthejnë 

vlerat dhe parimet thelbësore në 

standarde konkrete në një mënyrë 

lehtësisht të kuptueshme. Në nivelin 

institucional, kodet e etikës 

artikulojnë kufijtë dhe pritshmerite e 

sjelljes: ato ofrojnë shënues të qartë 

që përcaktojnë se cilat sjellje janë të 

ndaluara. Në këtë drejtim ata 

promovojnë sjellje etike nga: 

 Sigurimi i një pikë krahasimi për të 

gjykuar sjelljen; 

 Rritja e probabilitetit që njerëzit të 

sillen në mënyra të caktuara; 

 Ulja e sakrificës së përfshirë në një 

veprim etik (duke e zhvendosur atë 

nga një zgjedhje morale në bërjen 

e sendit të duhur) pa eliminuar 

arsyetimin dhe gjykimin; dhe 

 Promovimin e zakoneve (EUROSAI, 

TFAE, 2014: 18). 

Ashtu si organizatat e tjera të sektorit 

publik, SAI-t gjithashtu kanë nevojë 

për një kod etike dhe ky kod duhet të 

jetë referencë për sjelljen e stafit dhe 

bazë për zhvillimin e ndjeshmërisë së 

stafit ndaj kërcënimeve etike dhe 

sfidave (Jönsson, 2014: 17). Edhe pse 

ekzistenca e shumë ISSAI-ve që 

identifikojnë kërkesat e menaxhimit 

etik në SAI, si ISSAI 1 (Deklarata e 

Limës), ISSAI 10 (Deklarata e Meksikës 

mbi Pavarësinë e SAI), ISSAI 12 (Vlera 

dhe Përfitimet e SAI - duke bërë një 

ndryshim në jetën e qytetarët), ISSAI 

20 (Parimet e Transparencës dhe 

Përgjegjshmërisë), ISSAI 40 (Kontrolli i 

Cilësisë për SAI), etj., ISSAI 30 (Kodi i 

Etikës) është standardi më i 

strukturuar dhe gjithëpërfshirës që jep 

udhëzime për SAI-t dhe stafin e tyre 

për të zhvilluar dhe ruajtur integritetin 

brenda SAI-ve. 

Kështu, ky punim synon të sigurojë 

informacione të shkurtra mbi ISSAI 30 

“Kodi i Etikës”, i rishikuar së fundmi, 

dokumentet përkatëse udhëzuese për 

zbatimin e këtij standardi dhe të 

ofrojë sugjerime për t'i zbatuar ato. 

1. ÇFARË SJELL ISSAI 30 I RISHIKUAR? 
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Kodi i parë i etikës i Organizatës 

Ndërkombëtare të Institucioneve 

Supreme të Auditimit (INTOSAI), u 

miratua nga Kongresi i XVI i INTOSAI, 

në Montevideo në 1998. Ai u rishikua 

kohët e fundit për të siguruar 

rëndësinë e tij në mjedisin aktual të 

auditimit të sektorit publik dhe u 

miratua njëzëri nga Kongresi i XXII i 

INTOSAI, në Abu Dhabi në Dhjetor 

2016. Dallimi kryesor midis versionit 

të ri të Kodit dhe atij të vitit 1998, 

konsiston në perspektivën e një SAI si 

një organizatë, që është shtuar pranë 

perspektivës së një anëtari individual 

të stafit (auditues dhe jo auditues 

njësoj), i cili ka për qëllim identifikimin 

dhe theksimin e përgjegjësive të SAI 

në lidhje me etikën. SAI-et kanë një rol 

të rëndësishëm në krijimin e një 

kulture etike për organizatën, në 

mënyrë që stafi i tyre të mos lihet 

vetëm me dilema etike, pra seksioni 

Përgjegjësitë e përgjithshme të 

Institucioneve Supreme të Auditimit të 

Kodit. Dokumenti i rishikuar gjithashtu 

dallon qartë ndërmjet kërkesave dhe 

udhëzimeve të aplikimit dhe i 

përcakton ato individualisht për 

secilën vlerë themelore etike. Një risi 

tjetër është struktura e dokumentit, 

kërkesa të lidhura me etikën, të 

listuara veçmas për SAI-et dhe veçmas 

për stafin e tyre (Jezierski, 2016). 

Duke u përqëndruar në detaje në 

kërkesat etike, Kodi i Etikës i rishikuar i 

INTOSAI (ISSAI 30) duhet të jetë 

standardi më i përpunuar në fushën e 

menaxhimit të etikës së SAI-ve. Kodi 

synon ti sigurojë SAI-it dhe stafit që 

punon për ta, një seri vlerash dhe 

parimesh mbi të cilat mund të bazohet 

sjellja. Ai gjithashtu jep udhëzime 

shtesë se si të futen keto vlera në 

punën e përditshme,në situata të 

veçanta të një SAI, të stafit të 

brendshëm të tij ose atyre që punojnë 

në emër të tij. Kjo përfshin kreun e 

SAI-it, anëtarët e tij në rastin e 

modeleve kolegjiale, menaxhimit 

ekzekutiv dhe të gjithë individëve të 

punësuar direkt ose të kontraktuar 

për të kryer nje punë në emër të SAI-

it. Kodi gjithashtu vlen edhe për ata që 

janë nën strukturën qeverisëse të një 

SAI (ISSAI 30 / 2,3). 

Kodi identifikon kërkesat kryesore për 

përgjegjësitë e përgjithshme të 

Institucioneve Supreme të Auditimit, 

për të zhvilluar një institucion etik si 

më poshtë: 

 SAI duhet të miratojë dhe zbatojë 

një kod etik në përputhje me ISSAI 

30 dhe ta bëjë atë publik; 

 SAI duhet të theksojë rëndësinë e 

etikës dhe të promovojë një 

kulturë etike në organizatë; 
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 Drejtuesit e SAI duhet të vendosin 

tonin në krye nga veprimet dhe 

shembulli i tyre, duke vepruar në 

mënyrë të vazhdueshme me vlerat 

etike; 

 SAI duhet të kërkojë nga i gjithë 

personeli, që gjithmonë të 

angazhohet në sjellje në përputhje 

me vlerat dhe parimet e shprehura 

në kodin e etikës dhe të sigurojë 

udhëzime dhe mbështetje për të 

lehtësuar mirëkuptimin e tyre; 

 SAI duhet të kërkojë që çdo palë 

me të cilën kontraktohet të kryejë 

punë në emër të tij, të angazhohet 

në kërkesat etike të SAI; 

 SAI duhet të krijojë procedura për 

të adresuar konfliktet e 

identifikuara midis kërkesave të tij 

etike dhe standardeve të organeve 

profesionale ku stafi i SAI mund të 

jetë anëtar; dhe 

 SAI duhet të implementojë një 

"sistem kontrolli etik" për të 

identifikuar dhe analizuar rreziqet 

etike, për t'i lehtësuar ato, për të 

mbështetur sjelljen etike dhe për 

të adresuar çdo shkelje të vlerave 

etike, përfshirë mbrojtjen e atyre 

që raportojnë për keqbërje të 

dyshuar (ISSAI 30/12) . 

Sipas kodit, “sistemi i kontrollit të 

etikës” promovon dhe mbron etikën 

në çdo aspekt të organizatës dhe 

veprimtarive të saj. Ky sistem përfshin 

strategji, politika dhe procedura 

specifike të përshtatshme për të 

udhëhequr, menaxhuar dhe 

kontrolluar sjelljen etike. Mund të 

projektohet si një grup i veçantë 

kontrollesh ose të integrohet në 

sistemin e përgjithshëm të kontrollit 

të brendshëm të SAI (ISSAI 30/13). 

Kodi, si një udhëzues, identifikon 

përbërësit kryesorë të sistemit të 

kontrollit të etikës si vijon: kodin e 

etikës, udhëheqjen dhe tonin në krye, 

udhëzimin e etikës dhe menaxhimin e 

monitorimin e etikës. Kjo do të thotë 

që: 

 SAI-et duhet të hartojnë kodet, 

politikat dhe procedurat në 

përputhje me kulturën e tyre dhe 

sistemet ligjore dhe sociale; 

 Ata pritet të ndërtojnë një kulturë 

etike në organizatë dhe 

udhëheqësit e tyre duhet të 

demonstrojnë tonin në krye, për 

shembull, duke zbatuar strategji, 

politika dhe procedura për të 

promovuar etikën; duke 

udhëhequr me shembull; ruajtjen e 

standardeve të larta të 

profesionalizmit, përgjegjshmërisë 

dhe transparencës në 

vendimmarrje, etj; 

 SAI duhet të hartojnë politika dhe 

praktika për të rritur 
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ndërgjegjësimin dhe kuptimin e 

stafit për kodin e etikës, për 

shembull, duke edukuar stafin për 

promovimin e vlerave të SAI dhe 

adresimin e dilemave etike; ofrimi i 

seminareve dhe trajnimeve, 

shpërndarja e temave të etikës dhe 

praktikat e mira, etj; 

 Për perspektivën e udhëzimit të 

etikës, ata duhet të ndihmojnë 

stafin duke caktuar përgjegjësi 

këshilltarëve të etikës që të japin 

këshilla për çështje specifike; 

 Në drejtim të menaxhimit dhe 

praktikave, SAI duhet të përfshijnë 

etikën në menaxhimin e 

përditshëm, për shembull, duke 

njohur etikën si kriter në 

rekrutimin, vlerësimin e perfor-

mancës dhe zhvillimin profesional; 

dhe njohja e sjelljes së mirë etike; 

 SAI, me qëllim të monitorimit dhe 

vlerësimit të etikës, si pjesë e një 

sistemi efektiv të kontrollit të 

etikës, pritet të zbatojnë masa 

mbrojtëse ndaj rreziqeve specifike, 

dhe rregullisht të vlerësojnë, 

azhornojnë dhe përmirësojnë 

politikat e etikës (ISSAI 30 / 14,23). 

Kodi bazohet në vlerat themelore të 

"integritetit", "pavarësisë dhe obje-

ktivitetit", "kompetencës", "sjelljes 

profesionale" dhe "konfidencialitetit 

e transparencës". Ai gjithashtu na jep 

përcaktimet e këtyre vlerave kryesore 

si më poshtë vijon: 

 Integriteti është të veprosh me 

ndershmëri, besueshmëri, me 

mirëbesim dhe në interesin publik; 

 Pavarësia dhe objektiviteti duhet 

të jenë të lirë nga rrethanat ose 

ndikimet kompromentuese, ose 

mund të shihen si kompro-

mentuese, gjykim profesional dhe 

të veprojnë në mënyrë të 

paanshme dhe jo paragjykuese; 

 Kompetenca është përvetësimi 

dhe mirëmbajtja e njohurive dhe 

aftësive të përshtatshme për rolin, 

dhe veprimin në përputhje me 

standardet në fuqi, dhe me 

kujdesin e duhur; 

 Sjellja profesionale është pajtimi 

me ligjet, rregulloret dhe 

konventat në fuqi, dhe shmangia e 

çdo sjellje që mund të diskreditojë 

SAI-n; 

 Fshehtësia dhe transparenca janë 

mbrojtja e duhur e informacionit, 

duke e balancuar këtë me nevojën 

për transparencë dhe përgje-

gjshmëri (ISSAI 30/9). 

1.1. Profili i pritshëm i sjelljes së SAI-

ve dhe stafit të tyre nën ISSAI 30 

Kodi identifikon kërkesat kryesore në 

nivelin e SAI dhe në nivelin e stafit të 

SAI, në lidhje me secilën vlerë 
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themelore. Duke identifikuar këto 

kërkesa, ai përshkruan gjithashtu 

profilet e pritura të standardeve të 

sjelljes në të njëjtën kohë. Si e tillë, 

për qëllimin e këtij punimi, këto 

kërkesa do të theksohen më poshtë si 

profilet e pritura të standardeve të 

sjelljes së SAI-ve dhe stafit të tyre, për 

të siguruar integritetin dhe sistemin e 

kontrollit të etikës në vend. 

1.1.1. Profili i pritshëm i 

standardeve të sjelljes për SAI-t 

Në varësi të kërkesave kryesore të 

secilës vlerë themelore, ne mund të 

identifikojmë karakteristikat e pritura 

të bazuara në vlera të SAI-t. Këto 

karakteristika do të ishin identifikuesit 

kryesorë të identitetit institucional 

dhe gurthemelet e qeverisjes 

institucionale.  

Si një institucion i "integritetit", SAI 

thekson, demonstron, mbështet dhe 

promovon integritetin. Siguron që 

mjedisi i brendshëm të jetë i 

favorshëm për stafin që të ngrejë zërin 

për shkeljet etike dhe të përgjigjet 

ndaj shkeljeve të integritetit në një 

kohë të duhur dhe adekuate (ISSAI 

30/24); 

Si një institucion “i pavarur dhe 

objektiv”, SAI është i pavarur përsa i 

përket statusit, mandatit, raportimit 

dhe autonomisë së menaxhimit dhe ka 

marrë diskrecion të plotë në kryerjen 

e funksioneve të tij. Një SAI i pavarur 

dhe objektiv miraton politika për 

funksionim të pavarur dhe objektiv; 

krijon një kornizë për të mundësuar 

identifikimin e kërcënimeve dome-

thënëse ndaj pavarësisë, objektivitetit 

dhe aplikimin e kontrolleve për 

zbutjen e tyre, si dhe siguron 

udhëzime dhe drejtim për stafin. 

Përveç këtyre, ai gjithashtu miraton 

politika për të siguruar që personeli i 

auditimit, veçanërisht në nivelin e 

lartë, të mos zhvillojë marrëdhënie me 

entitetet e audituara që mund të vënë 

në rrezik pavarësinë ose objektivitetin 

e tyre duke mos ofruar shërbime 

këshilluese ose të tjera jo-audituese 

për një subjekt ku shërbime të tilla do 

të përfshijnë marrjen e përgjegjësive 

të menaxhimit (ISSAI 30/34); 

Si një institucion "kompetent", SAI 

miraton politika për të siguruar që 

detyrat e kërkuara nga mandati i tij të 

kryhen nga stafi që ka njohuritë dhe 

aftësitë e duhura për t'i përfunduar 

ato me sukses si: 

 Vendosja e politikave të rekrutimit 

të bazuar në kompetenca dhe 

politikave të burimeve njerëzore; 

 Caktimi i ekipeve të punës që 

posedojnë ekspertizën e 

nevojshme për secilën detyrë; 
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 Sigurimi i trajnimeve, mbështetjes 

dhe mbikëqyrjes së përshtatshme 

për stafin; 

 Sigurimi i mjeteve për të rritur 

njohuritë, shkëmbimin e 

informacionit dhe inkurajimin e 

stafit për t'i përdorur këto mjete; 

 Adresimi i sfidave që vijnë nga 

ndryshimet në mjedisin e sektorit 

publik (ISSAI 30/50). 

Si një institucion që shfaq “sjellje 

profesionale”, SAI është në dijeni të 

standardit të sjelljes profesionale që 

pritet nga palët e interesuara të tij, siç 

përcaktohet me ligje, rregullore dhe 

konventa të shoqërisë në të cilën ata 

operojnë, dhe kryejnë punën e tyre 

audituese në përputhje me rrethanat 

dhe mandatin e tyre. SAI gjithashtu 

ndihmon stafin në respektimin e këtij 

standardi (ISSAI 30/59); 

Si një institucion që kujdeset për 

"konfidencialitetin dhe 

transparencën", SAI balancon 

konfidencialitetin e auditimit dhe 

informacione të tjera me nevojën për 

transparencë dhe përgjegjshmëri. Ai 

krijon një sistem të përshtatshëm për 

ruajtjen e konfidencialitetit sipas 

nevojës, veçanërisht në lidhje me të 

dhënat e ndjeshme dhe gjithashtu 

parashikon që çdo palë e kontraktuar 

për të kryer punë për SAI-in ti 

nënshtrohet marrëveshjeve të duhura 

të konfidencialitetit (ISSAI 30/70). 

1.1.2. Profili i pritshëm i standardeve 

të sjelljes për stafin e SAI 

ISSAI 30 i rishikuar, përcakton se cilat 

kërkesa priten nga stafi i SAI-ve, për të 

zhvilluar etikën brenda SAI-ve dhe për 

të mbrojtur ndershmërinë e stafit me 

qëllim ruajtjen e besimit publik.  

Për të siguruar një "integritet" 

institucional dhe individual, stafi i 

SAI-t, i udhëhequr me shembullin e 

drejtuesve të SA-t, jep një shembull të 

mirë duke vepruar me ndershmëri, 

besueshmëri, me mirëbesim dhe në 

interesin publik. Ata bëhen më të 

besueshëm gjatë punës së tyre dhe 

zbatojnë politikat dhe standardet e 

përcaktuara nga organizata; kujdesen 

në ushtrimin e përgjegjësive dhe 

përdorimin e fuqive, informacionit 

dhe burimeve në dispozicion të tyre 

vetëm për përfitimin e interesit publik. 

Krahas këtyre, ata gjithashtu nuk e 

përdorin pozicionin e tyre për të 

marrë favorizime ose përfitime 

personale për ta ose për palë të treta 

dhe të vetëdijshëm për dobësitë dhe 

qasjet e integritetit për t'i zbutur ato, 

veprojnë në përputhje me rrethanat 

(ISSAI 30/25); 

Për të mbrojtur "pavarësinë e 

objektivitetin" institucional dhe 

individual, stafi i SAI-t, është i lirë 
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ndaj pavarësisë dhe objektivitetit, 

pavarësisht nga realiteti apo 

perceptimi, që vijnë nga paragjykimet 

politike, pjesëmarrja në menaxhim, 

vetë-rishikimi, interesi financiar ose 

tjetër personal, ose marrëdhëniet me 

ose ndikim të padrejtë nga të tjerët. 

Ata ruajnë pavarësinë nga ndikimi 

politik dhe janë të lirë nga 

paragjykimet politike. Ata gjithashtu 

nuk përfshihen në vendimmarrjen e 

menaxhimit të subjektit të audituar 

dhe nuk auditojnë punën e tyre. Për të 

qenë i pavarur dhe objektiv, audituesit 

shmangin subjektet e auditimit në të 

cilat ata janë punësuar së fundmi dhe 

shmangin rrethanat kur interesat 

personale mund të ndikojnë në 

vendimmarrje. Ata gjithashtu 

shmangin rrethanat kur marrëdhëniet 

me menaxhimin ose personelin e 

subjektit të audituar ose subjektet e 

tjera mund të ndikojnë në 

vendimmarrje. Për të siguruar 

pavarësinë dhe objektivitetin, ata 

refuzojnë dhuratat, shpërblimet ose 

trajtimin preferencial që mund të 

dëmtojnë pavarësinë ose 

objektivitetin dhe të identifikojnë 

kërcënimet dhe situatat e mundshme 

në të cilat pavarësia ose objektiviteti i 

tyre mund të dëmtohet. Krahas 

këtyre, ata informojnë menaxhimin 

për çdo marrëdhënie dhe situata 

përkatëse para-ekzistuese që mund të 

paraqesin një kërcënim për pavarësinë 

ose objektivitetin (ISSAI 30/35); 

Për të ruajtur “kompetencën”, stafi i 

SAI-t kryen punën në përputhje me 

standardet në fuqi dhe me kujdesin e 

duhur. Ato veprojnë në përputhje me 

kërkesat e punës, në tërësi dhe në 

kohë. Ata gjithashtu ruajnë dhe 

zhvillojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre 

për të ecur paralelisht me zhvillimin e 

mjedisit të tyre profesional në mënyrë 

që të kryejnë punën e tyre në mënyrë 

optimale (ISSAI 30/51); 

Për të shfaqur dhe mbajtur “sjelljen 

profesionale”, stafi i SAI-t kryen 

veprimtarinë në përputhje me ligjet, 

rregulloret dhe konventat e shoqërisë 

në të cilën vepron, si dhe me 

udhëzimet për sjelljen e tyre të 

vendosur nga SAI. Ata gjithashtu nuk 

përfshihen në sjellje që mund të 

diskreditojnë SAI-n dhe informojnë 

eprorët e tyre për çdo konflikt të 

lindur midis SAI-t dhe kërkesave etike 

të profesionit të tyre (ISSAI 30/60); 

Për t'u kujdesur për "confide-

ncialitetin dhe transparencën", stafi i 

SAI-t është i vetëdijshëm për 

detyrimet ligjore, politikat dhe 

udhëzimet e SAI-t lidhur me 

konfidencialitetin dhe transparencën. 

Ata nuk zbulojnë asnjë informacion të 

marrë si rezultat i punës së tyre pa 

autorizimin e duhur dhe specifik, 

përveçse nëse ekziston një e drejtë 
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ligjore ose profesionale për ta bërë 

këtë. Ata gjithashtu nuk përdorin 

informacione konfidenciale për 

përfitime personale ose për përfitime 

të palëve të treta. Për të siguruar 

konfidencialitet dhe transparencë, ata 

janë vigjilentë për mundësinë e 

zbulimit të paqëllimshëm për palët e 

treta të informacionit konfidencial dhe 

ruajnë konfidencialitetin profesional 

gjatë dhe pas përfundimit të punës 

(ISSAI 30/71). ISSAI 30 gjithashtu ofron 

udhëzime për aplikim në nivelin e SAI-

t dhe në nivelin e stafit të SAI-t, në 

lidhje me secilën prej vlerave 

themelore të përmendura më lart.  

2. DOKUMENTE UDHËZUESE PËR 

ZBATIMIN E KODIN ETIK TË 

RISHIKUAR ISSAI 30 

Megjithëse ISSAI 30 identifikon 

kërkesat kryesore të sjelljeve etike  në 

SAI dhe në nivelin e stafit, së bashku 

me udhëzimet shtesë përsëri në të dy 

nivelet e përmendura, sërish mund të 

sjellë sfida të reja për SAI-t për të 

zbatuar ISSAI 30 të rishikuar, për shkak 

të konteksteve të tyre kulturore, 

politike dhe kombëtare etj. Sepse 

çështja kryesore është se si SAI-t 

duhet të kuptojnë ISSAI 30 të rishikuar 

dhe në cilat dimensione etike duhet të 

konsiderojnë për tu përqëndruar, 

ndërsa vendosin  ISSAI 30 në praktikë 

brenda kontekstit të tyre etj.  

Përveç kësaj, SAI-t duhet të jenë të 

vetëdijshme për praktikat e mira në 

lidhje me kornizat e menaxhimit të 

etikës, të kërkuara nga ISSAI 30, 

d.m.th. politikat, procedurat, sistemet, 

mjetet, etj., për të udhëhequr, 

drejtuar, menaxhuar, monitoruar dhe 

kontrolluar sjelljet etike institucionale 

dhe individuale, përveç atyre të 

identifikuara nga legjislacioni dhe 

standardet. Këto praktika të mira 

mund të ndryshojnë në varësi të 

aspekteve kulturore të SAI-ve dhe të 

përfshijnë një sërë opsionesh ose 

alternativa për t'u ndjekur nga SAI në 

zbatimin e ISSAI 30.  Në këtë pikë, do 

të ishte e dobishme të jemi të 

vetëdijshëm për dokumentet 

udhëzuese të njohura 

ndërkombëtarisht, të zhvilluara për të 

udhëhequr SAI-t për zbatimin efektiv 

të ISSAI 30 të rishikuar. Për qëllimin e 

këtij punimi, dy dokumente 

ndërkombëtare do të futen 

shkurtimisht si më poshtë vijon: 

2.1. Udhëzimi i EUROSAI mbi “Si 

të implementoni ISSAI 30 (Codi i 

Etikës i INTOSAI)” 

Task Forca për Auditim dhe Etikë (TFA 

& E) e EUROSAI (Organizata Evropiane 

e Institucioneve Supreme të 

Auditimit), u krijua në vitin 2011 dhe 

synon të promovojë rëndësinë e 

sjelljes etike dhe integritetit si në SAI 

edhe në organizatat publike, 
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përkatësisht duke promovuar studime 

krahasuese, duke mbështetur 

hartimin e udhëzimeve dhe mjeteve të 

tjera dhe shkëmbimin e rezultateve 

me komunitetin më të gjerë të SAI. 

Një nga dokumentet e rëndësishëm që 

EUROSAI TFAE ka zhvilluar deri më 

tani, është udhëzimi për zbatimin e 

ISSAI 30 të rishikuar (Kodi Etik i 

INTOSAI). Ky udhëzues u zhvillua në 

vitin 2017 dhe synon të sigurojë 

udhëzime praktike për SAI-t për të 

zbatuar ISSAI 30, përfshirë disa mjete 

praktike që ata mund të përdorin.  

“Seksioni A” i udhëzimit, propozon një 

qasje për të zbatuar një sistem të 

kontrollit të etikës. Prandaj, SAI duhet 

të zbatojnë një sistem të kontrollit të 

etikës duke përfshirë “kodin e etikës”, 

“udhëheqjen dhe tonin në krye”, 

“udhëzimin e etikës”, “menaxhimin e 

etikës” dhe “monitorimin e etikës”, si 

përbërës kryesorë. 

Udhëzimi identifikon disa nga parimet 

kryesore që SAI-t duhet të mbajnë 

mend kur hartojnë sistemin e tyre të 

kontrollit të etikës. Për shembull, SAI-t 

duhet të; 

 Konsiderojnë kulturën, sistemet 

ligjore dhe sociale, në vendosjen e 

sistemit të kontrollit të etikës. Si e 

tillë, pika fillestare për zhvillimin e 

një kornize etike është të sigurohet 

një kuptim i qartë dhe i përbashkët 

i asaj që do të thotë etika brenda 

SAI; 

 Identifikojë risqet e përfshira në 

dështime të mundshme në 

sistemin e kontrollit të etikës dhe 

merrjen e masave të nevojshme 

për t'i lehtësuar ato; 

 Procedojë në mënyrë gjithë-

përfshirëse në procesin e krijimit të 

një sistemi të kontrollit të etikës, të 

veprojë në mënyrë transparente 

dhe të sigurojë informacione 

përkatëse për sjelljen e tij etike;  

 Hartojë sistemin e tyre të kontrollit 

të etikës, bazuar në një strategji të 

përgjithshme për të adresuar 

dobësitë dhe risqet e tyre 

specifike. 

“Seksioni B” i udhëzimit identifikon 

çështjet kryesore etike me të cilat 

përballet një SAI në lidhje me secilin 

nga komponentët e sistemit të 

kontrollit të etikës dhe përqendrohet 

në alternativa konkrete dhe praktikat 

e mira të mundshme për t'u marrë me 

to.  

Meqenëse kodi i etikës është pjesa 

themelore e sistemit të kontrollit të 

etikës, duke përfshirë deklaratat e 

vlerave dhe standardeve të sjelljes, 

SAI-t duhet të kenë kodet e tyre të 

etikës, bazuar në kërkesat e ISSAI 30. 

Procesi i përgatitjes së kodit të etikës 

të SAI, është i rëndësishëm në mënyrë 
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që të ketë një kod të etikës sa më 

efektiv. Prandaj, procesi duhet të jetë 

gjithëpërfshirës (duke përfshirë të 

gjitha nivelet e organizatës), 

transparent dhe të sigurojë 

angazhimin dhe pronësinë. SAI 

gjithashtu duhet t'i kushtojë vëmendje 

komunikimit efektiv të kodit të etikës 

gjatë përgatitjes, nisjes, zbatimit dhe 

rishikimit të një kodi etik. SAI 

gjithashtu pritet të konsiderojnë 

trajnimin si një mjet të përshtatshëm 

për të siguruar komunikimin e kodit 

me qëllim të rritjes së vetëdijes për 

etikën (EUROSAI TFAE, 2017: 10); 

Drejtuesit e SAI-t duhet të sigurojnë 

vizionin, frymëzimin dhe qëllimin për 

të ndikuar në stafin e SAI-t që të sillen 

në një mënyrë etike. Ata duhet të jenë 

të gatshëm të përfshihen në çështje 

etike dhe të kujdesen për problemet 

që lidhen me to. Me shembullin e tyre 

të drejtpërdrejtë, nga standardet që 

ata kërkojnë nga të tjerët nga 

vëmendja dhe burimet që ata i ndajnë 

temës, ata duhet të vendosin tonin 

duke mbajtur vlerat etike të 

organizatës, sjelljen etike të stafit dhe 

menaxhimit si shqetësimin e tyre 

kryesor (EUROSAI TFAE , 2017: 11); 

-SAI duhet të rrisin vetëdijen për 

çështje etike brenda organizatës duke 

marrë parasysh shembujt e praktikës 

së mirë që jep udhëzimi. Ata 

gjithashtu duhet të zbatojnë trajnimin 

e strukturuar në lidhje me etikën, për 

t'i bërë SAI-t dhe stafin e tyre më të 

aftë të konstatojnë integritetin e tyre, 

të identifikojnë risqet dhe të marrin 

njohuri për mënyrën e parandalimit të 

sjelljeve joetike (EUROSAI TFAE, 2017: 

13); 

- Meqenëse stafet e SAI-ve përballen 

me risqe të integritetit dhe përfitojnë 

fuqimisht nga një funksion këshillues i 

vendosur, SAI-t duhet të ofrojnë 

këshilla për stafin e tyre duke caktuar 

përgjegjësitë tek një person, njësi ose 

grup pune, të përkushtuar për t'u 

marrë me çështje etike (EUROSAI 

TFAE, 2017: 15); 

-Rekrutimi për SAI-n duhet të bazohet 

në parimet e hapjes, publicitetit, 

barazisë dhe meritës dhe SAI-t mund 

të përdorin disa praktika të mira të 

përmendura në udhëzim për të 

siguruar rekrutimin e personelit të 

duhur, siç është vlerësimi i reagimeve 

të kandidatëve për dilemat etike gjatë 

provimeve dhe intervistave; 

ndërmarrja e kontrolleve të verifikimit 

të figurës sipas procedurave të aksesit, 

etj. Zhvillimi profesional dhe përparimi 

në karrierë i stafit të SAI-ve, gjithashtu 

duhet të bazohet në parimet e 

barazisë dhe meritës, duke patur 

parasysh sjelljen e demonstruar etike. 

Kështu, SAI-t mund të përdorin disa 

praktika të mira të theksuara nga 

udhëzimi, për të patur një zhvillim 
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profesional të bazuar në etikë dhe 

përparim në karrierë, siç janë 

përfshirja e kritereve etike në 

vlerësimin vjetor të performancës dhe 

në zgjedhjet e promovimit; prezantimi 

i masave pozitive për promovimin e 

mundësive të barabarta, etj (EUROSAI 

TFAE, 2017: 18). 

Në varësi të ISSAI 30, udhëzimi merr 

në konsideratë disa risqe të 

zakonshme që lidhen me veprimtarinë 

tipike të auditimit të SAI-t, siç janë ato 

që vijnë nga konflikti i interesave, 

asnjanësia politike, apo çështje të 

konfidencialitetit, etj. Prandaj, 

udhëzimi rekomandon fuqimisht që 

SAI-t duhet të adresojnë këto risqe 

duke i identifikuar ato dhe duke 

aplikuar masat mbrojtëse dhe mjetet 

e monitorimit të duhura.  

-SAI-t duhet të përdorin politika, 

procese dhe procedura për të 

parandaluar, adresuar dhe monitoruar 

rastet e konfliktit të interesave, duke 

përfshirë udhëzimet, deklaratat dhe 

monitorimin. Si praktika të mira në 

udhëheqje, SAI-t duhet të marrin 

parasysh përkufizimin e "konfliktit të 

interesave", si mund të lindë një 

konflikt dhe cilët faktorë duhet të 

marrim në konsideratë. Përveç kësaj, 

udhëzimet e SAI-ve duhet të 

përfshijnë listat e shembujve bazuar 

në përvojën reale, dhe të shpjegojnë 

procedurat që duhet të ndiqen dhe 

masat që duhet të merren kur 

audituesi identifikon konfliktin e 

mundshëm. SAI mund të marrin 

deklaratat zyrtare të stafit të SAI-t për 

mungesën e konflikteve të interesave 

në lidhje me veprimtarinë e tyre ose 

detyrat për të parandaluar, 

identifikuar dhe monitoruar konfliktet 

e interesave. SAI-t gjithashtu duhet të 

monitorojnë rutinat dhe procedurat e 

prezantuara vetë për të parandaluar 

dhe trajtuar çështjet e konflikteve të 

interesave (EUROSAI TFAE, 2017: 20); 

SAI-t duhet të kenë një politikë 

rotacioni të stafit për të shmangur 

audituesit që të kryejnë auditim në të 

njëjtën zonë për një periudhë shumë 

të gjatë kohore dhe në këtë mënyrë, 

të ruajnë pavarësinë e objektivitetit 

dhe paanshmërisë së tyre. Udhëzimi 

jep shembuj të praktikës së mirë në 

lidhje me politikën e rotacionit, siç 

është një periudhë maksimale për 

auditimin e të njëjtit institucion, 

lëvizshmëri e detyrueshme për 

audituesit pas një periudhe të caktuar 

në të njëjtin departament, etj., 

siguron masa alternative për të ruajtur 

pavarësinë, paanshmërinë dhe 

objektivitetin (EUROSAI TFAE; 2017: 

21); 

SAI-t duhet të mbrojnë gjykimet nga 

ndikimi politik. Duke shkëmbyer 

praktikat e zbatuara nga disa SAI për 

neutralitetin politik, udhëzimi tregon 
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faktorin kryesor si praktikë të mirë: 

p.sh., transparenca është thelbësore. 

Aty ku aktivitetet politike lejohen për 

anëtarët dhe stafin, është shumë e 

rëndësishme që ato të shpalosen në 

publik, në mënyrë që të gjithë mund 

të shqyrtojnë punën e auditimit dhe të 

jenë vigjilent ndaj çdo risku të 

mundshëm ose real, ndaj neutralitetit 

politik (EUROSAI TFAE, 2017: 22). 

Integriteti, pavarësia, paanshmëria 

dhe objektiviteti i stafit të SAI-t, 

gjithashtu mund të preket nga marrja 

e dhuratave ose mikpritjes nga 

subjektet e audituara ose furnitorët 

në forma të ndryshme, si pranimi i 

vakteve gjatë detyrave të auditimit, 

marrja e udhëtimit falas, akomodimi 

apo argëtimi, etj. Kështu, udhëzimi 

ndan shumëllojshmëri praktikash të 

rëndësishme për pranimin e 

dhuratave dhe mikpritjen, dhe SAI 

mund të përfitojnë nga këto praktika, 

në varësi të kulturës dhe kontekstit të 

tyre kombëtar (EUROSAI TFAE, 2017: 

24); 

SAI-t duhet të krijojnë dhe zbatojnë 

politika për sinjalizuesit në rast të 

parregullsive serioze nga stafi i SAI-t. 

Si i tillë, udhëzimi sugjeron miratimin 

e rregullave ligjore për të përcaktuar 

të drejtat dhe detyrimet e palëve të 

përfshira (EUROSAI TFAE, 2017: 24); 

SAI-t duhet të kryejnë vlerësim të 

rregullt me qëllim rekomandimin e 

masave për përmirësimin e 

menaxhimit të etikës dhe sigurimin e 

përgjegjshmërisë. Udhëzimi sugjeron 

që SAI mund ta bëjnë këtë duke 

përdorur shembujt e praktikës së mirë 

të mjeteve të monitorimit të etikës, si 

mjeti i vetëvlerësimit të IntoSAINT; 

vlerësime të brendshme të kornizës 

etike; Kuadri i Matjes së Performancës 

së SAI-t (SAI-PMF), etj., (EUROSAI 

TFAE, 2017: 25).  

Udhëzimi gjithashtu siguron SAI-in me 

dokumentet e mëposhtëm (si anekse), 

për t'i përdorur në zbatimin e ISSAI të 

rishikuar 30:  

 Referenca për praktikën e mirë; 

 Shembuj të qëndrimeve dhe 

iniciativave të udhëheqjes etike; 

 Shembuj të dilemave etike; 

 Një model vendimi për të 

ndihmuar individët që adresojnë 

dilemat etike; 

 Lista e shembujve të konflikteve të 

interesit dhe 

 Një listë kontrolli për vetëvlerësim 

në lidhje me dhuratat dhe 

mikpritjen. 

2.2. Udhëzime të INTOSAI IDI për 

zbatimin e Kodit Etik ISSAI 30 

Ky Udhëzues u botua më 13 dhjetor 

2017 dhe u ndryshua më 14 maj 
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2018.Udhëzuesi ndahet në tetë pjesë, 

si më poshtë: 

Pjesa e parë e titulluar “Sfondi dhe 

Hyrja”, jep informacion mbi mjetet në 

komunitetin e INTOSAI, që mbështesin 

zbatimin e ISSAI 30, strukturën dhe 

përdorimin e këtij udhëzimi. Prandaj, 

dokumenti synon të mbështesë SAI-in 

në zbatimin e tyre të Kodit të Etikës 

ISSAI 30. Kjo pjesë identifikon mjetet 

që SAI mund të përdorin në zbatimin e 

ISSAI 30, siç janë “Korniza e Matjes së 

Performancës së SAI” (SAI PMF) dhe 

“INTOSAINT”. Korniza e Matjes së 

Performancës së SAI (SAI PMF), u 

siguron SAI-ve një kornizë për 

vlerësimin vullnetar të performancës 

së tyre, kundrejt Standardeve 

Ndërkombëtare të Institucioneve 

Supreme të Auditimit (ISSAI) dhe 

praktikave të tjera të mira 

ndërkombëtare të vendosura. Into-

SAINT (Integrititeti i Vetëvlerësimit), 

është një instrument vetëvlerësimi që 

SAI-t mund të përdorin për të 

analizuar risqet e tyre të integritetit 

dhe për të vlerësuar nivelin e 

pjekurisë së sistemeve të tyre të 

menaxhimit të integritetit. Kjo pjesë 

gjithashtu jep informacion në lidhje 

me përmbajtjen e secilës pjesë të 

udhëzimit dhe si SAI-t mund ta 

përdorin këtë udhëzim (INTOSAI IDI, 

2018: 1); 

Pjesa e dytë me titull “Hyrje në ISSAI 

30”, nxjerr në pah qëllimin e 

përgjithshëm të ISSAI-ve dhe 

identifikon nivelet hierarkike të tyre. 

Prandaj, ISSAI 30 është një ISSAI i 

nivelit të dytë, që merret me Kodin e 

Etikës në SAI. Kjo pjesë gjithashtu jep 

përkufizime të vlerave themelore të 

ISSAI 30 dhe shpjegon pse SAI-t duhet 

të veprojnë si organizata model dhe të 

frymëzojnë besim dhe besueshmëri 

duke iu referuar ISSAI 30 (INTOSAI IDI, 

2018: 2); 

Pjesa e tretë e titulluar 

“Implementimi i ISSAI 30”, kujton SAI-

t që ata duhet të kenë një kornizë 

zbatimi dhe rregullatore, për të 

mbajtur stafin përgjegjës për 

praktikën etike, së bashku me 

miratimin e kodit të duhur etik. 

Kështu, kjo pjesë ofron një kornizë 

model për zbatimin e ISSAI 30 dhe disa 

kontrolle të ndërlidhura si referencë 

për SAI për të konstatuar statusin e 

tyre në lidhje me zbatimin e tij. 

Dokumenti gjithashtu identifikon dhe 

sugjeron një proces me tre faza, si një 

kornizë për implementimin e ISSAI 30. 

Komponentët kryesorë të këtij kuadri 

janë si më poshtë: 

 Hartimi dhe miratimi i një kodi etik; 

 Krijimi i mekanizmit të zbatimit; 

 Marrja e feedback-ut, kryerja e 

rishikimit dhe vlerësimit.  
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Dokumenti identifikon nën-

komponentët e përbërësit të dytë të 

përmendura më lart (vendosja e 

mekanizmit të zbatimit), si më poshtë 

vijon:  

 “Trajnim dhe ndërgjegjësim” që 

adreson materialin udhëzues, 

trajnimin, komunikimin dhe 

ndërgjegjësimin mbi etikën; 

 “Mbështetja e kontekstit dhe 

kulturës” që adreson udhëheqjen, 

njësitë e specializuara, politikat e 

burimeve njerëzore, masat 

mbrojtëse të strukturave, 

menaxhimin e ankesave; 

 “Ndjekja” që adreson ndjekjen e 

mekanizmave, shpërblimeve dhe 

sanksioneve; dhe 

 “Monitorimi dhe Përgjegjësia” që 

adreson mekanizmat e 

përgjegjësive dhe monitorimit. 

(INTOSAI IDI, 2018: 5). 

Kjo pjesë e shtjellon më tej kornizën 

dhe paraqet kriteret përkatëse në 

lidhje me secilin prej përbërësve dhe 

nën-komponentëve të përmendur më 

lart duke iu referuar klauzolave 

përkatëse të ISSAI 30. Kështu, kjo 

pjesë ndihmon SAI-t të vlerësojnë 

statusin e tyre në lidhje me zbatimin e 

ISSAI 30. Disa nga kriteret e sugjeruara 

për kontrollet e statusit të SAI-ve të 

përmendura në dokument janë si më 

poshtë: 

 

Tabela 1: Kriteret e komponentit dhe shembullit 

Burimi: Rrjedhur nga INTOSAI IDI, 2018, “Udhëzimi për zbatimin e ISSAI 30- Kodi i 

Etikës” 

Komponenti përkatës Shembuj të kritereve të sugjeruara 

1. Zhvillimi dhe miratimi i një 

kodi etik 

 

 A ka SAI një kod etik? 

 A ka bërë SAI kodin e etikës publik? (INTOSAI IDI, 

2018: 7) 

2. Vendosja e mekanizmit të zbatimit 

2.1. Trajnim dhe 

ndërgjegjësim 

 A siguron SAI udhëzime dhe mbështetje për të 

lehtësuar kuptimin e Kodit të Etikës? (INTOSAI IDI, 

2018: 7) 
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2.2.  Konteksti mbështetës 

dhe kultura 

 A e ka vendosur udhëheqja e lartë në SAI-e tonin në 

sigurimin e mesazheve të rregullta dhe të 

qëndrueshme nga ata, në lidhje me respektimin e 

kodit të etikës? 

 A është i disponueshëm një mjedis mësimor i hapur 

dhe i ndërsjelltë për diskutim të hapur të pyetjeve të 

vështira dhe të ndjeshme, në lidhje me zbatimin e 

kodit të etikës? (INTOSAI IDI, 2018:9) 

2.3.  Ndjekja  A ekziston një sistem për të ndjekur, hetuar dhe 

ndërmarrë veprime për rastet e mundshme dhe 

aktuale të sjelljes së gabuar? (INTOSAI IDI, 2018:9) 

2.4.  Monitorimi dhe 

Përgjegjësia 

 A ka SAI një procedurë njoftimi dhe monitorimi për 

punonjësit që të raportojnë dhe SAI të ndjekin 

shkeljet e dyshuara (“bilbil fryrja”)? 

 A ka vlerësuar SAI prekshmërinë dhe rezistencën e 

tij ndaj shkeljeve të integritetit, përmes përdorimit 

të mjeteve të tilla si SAI PMF ose IntoSAINT ose të 

ngjashme, në pesë vitet e fundit? (INTOSAI IDI, 

2018:10) 

3. Marrja e feedback-ut, kryerja 

e rishikimit dhe vlerësimit. 

 A ka SAI një sistem për të rishikuar kodin e etikës të 

paktën çdo dhjetë vjet, për të siguruar që është në 

përputhje me ISSAI 30? (INTOSAI IDI, 2018:10) 

 

Dokumenti analizon secilën vlerë të 

përmendur nga ISSAI 30, duke dhënë 

përcaktimin e vlerës përkatëse, duke 

nxjerrë në pah klauzolat e ISSAI 30 në 

lidhje me vlerën dhe udhëzimet se si 

të zbatohet secila vlerë. Udhëzimi për 

zbatimin e secilës vlerë përcakton se, 

secila vlerë duhet të jetë pjesë e kodit 

përkatës të etikës së SAI-t, duke i 

përfshirë ato në përputhje me 

kërkesat e ISSAI 30. 

Udhëzimi gjithashtu siguron 

mekanizma për zbatimin e secilës 

vlerë duke përdorur përbërësit e 

përmendur më lart. Ai sjell gjithashtu 

kritere për SAI-t që të kontrollojnë 

statusin e tyre në zbatimin e ISSAI 30 

të rishikuar. Komponentët e përdorur 
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në secilën vlerë për të zbatuar ISSAI 

30, adresojnë dimensionet specifike të 

vlerës me shpjegimet e duhura. Për 

shembull, përbërësit e mekanizmit të 

sugjeruar për zbatimin e vlerës së 

“integritetit”, përqendrohen në 

dimensionet e mëposhtme: 

 Përfshirja e integritetit në trajnime 

dhe rritja e ndërgjegjësimit 

(Komponenti 1: “Trajnimi dhe 

ndërgjegjësimi”); 

 Integritet i demonstruar nga 

udhëheqja e SAI dhe praktikuar nga 

stafi, dhe sistemi i kontrollit të 

etikës (Komponenti 2: “Konteksti 

Mbështetës dhe Kultura”); 

 Ndjekja e rasteve të shkeljeve të 

integritetit (Komponenti 3: 

“Ndjekja e rasteve”); 

 Monitorimi dhe përgjegjshmëria 

mbi integritetin (Komponenti 4: 

Monitorimi dhe përgjegjshmëria) 

(INTOSAI IDI, 2018:12-15). 

Dokumenti i Udhëzimit përfshin 

gjithashtu një shtojcë dhe ofron 

kështu disa studime të rasteve dhe 

shembuj të praktikave të mira për SAI-

in, për të zbatuar ISSAI 30 të rishikuar 

(INTOSAI IDI, 2018: 36-39). 

Vlerësime dhe konkluzione 

Institucionet Supreme të Auditimit 

janë kujdestarët e llogarive publike 

dhe gjithashtu roli i tyre po evoluon 

drejt përmirësimit të qeverisjes së 

mirë në organizatat e sektorit publik 

përmes aktiviteteve të tyre të 

auditimit. Ato vlerësohen gjithashtu si 

një nga shtyllat kryesore të sistemeve 

të integritetit kombëtar, përgjegjës 

për promovimin e etikës në sektorin 

publik krahas shtyllave të tjera të këtij 

sistemi. SAI-t luajnë një "funksion 

pasqyrë" në sektorin publik për të 

gjithë palët e interesuara të tij. Ata 

pritet të pasqyrojnë në mënyrën e 

duhur të përgjithshme në lidhje me 

aktivitetet e auditimit dhe rezultatet e 

tyre. Kjo pasqyrë duhet të jetë shumë 

e pastër dhe e pa njollosur. Nëse nuk 

është e pastër dhe nëse njolloset, 

atëherë besueshmëria e SAI-ve në 

sytë e palëve të interesuara të saj, 

mund të vihet në dyshim dhe të 

rrezikohet. Si e tillë, pastërtia dhe 

vendndodhja e pasqyrës varet nga 

integriteti i SAI-ve dhe stafi i tyre në 

tërësi. Kështu, SAI-t duhet të kenë 

përgjegjësinë të jenë shembull dhe 

model udhëheqës i integritetit në 

sektorin publik dhe stafi i tyre duhet 

të plotësojë kërkesat e vlerave 

themelore të etikës të përmendura 

nga ISSAI 30 dhe kodin e tyre të etikës 

përkatëse. 

ISSAI 30 i rishikuar, si një nga ISSAI-të 

që identifikon parakushtet për 

funksionimin e SAI, tërheq në mënyrë 

specifike vëmendjen e SAI-ve ndaj 
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kërkesave të menaxhimit etik dhe jep 

udhëzime në lidhje me krijimin e 

sistemit të kontrollit të etikës, dhe 

vlerat themelore etike. Inkurajon SAI-t 

që të kenë kodin e tyre të etikës duke 

treguar çështjet kryesore dhe 

dimensionet që duhet të merren 

parasysh në lidhje me çështjet etike. 

Udhëzimi EUROSAI mbi “Si të 

implementoni ISSAI 30 (Kodi i Etikës i 

INTOSAI)”, që u krijua nga përpjekjet e 

vlefshme të SAI-ve të EUROSAI TFAE, 

është një dokument udhëzues që 

synon të forcojë të kuptuarit e SAI-ve 

lidhur me përbërësit kryesorë të 

sistemit të kontrollit të etikës, dhe 

kështu jep shembuj dhe alternativa të 

mira që SAI-t duhet të kenë parasysh 

gjatë hartimit, implementimit, 

monitorimit dhe kontrollit të 

sistemeve të tyre. Dokumenti 

udhëzues tregon gjithashtu nevojën e 

vënies së etikës në axhendën e SAI-ve 

në mënyrë që ata të kryejnë auditime 

efektive dhe të arrijnë ndikimet e tyre 

të dëshiruara për të ruajtur besimin e 

palëve të interesuara. 

Udhëzimi i IDI INTOSAI për zbatimin e 

ISSAI 30 - Kodi i Etikës, është 

gjithashtu një dokument i nivelit të 

lartë që jep udhëzime për SAI-t, për të 

kuptuar standardin e rishikuar, për të 

zhvilluar kodin e tyre të etikës, 

mekanizmat e zbatimit dhe 

metodologjinë për të bërë vlerësimin 

e statusit të tyre në zbatimin e 

standardit. 

SAI-t, duke ndjekur ISSAI 30 në 

aktivitetet e tyre të funksionimit dhe 

auditimit pritet të zhvillojnë ose 

azhurnojnë sistemin e tyre të etikës 

dhe etikës dhe kontolit të etikës, në 

varësi të ISSAI 30 të rishikuar, mjedisit 

të tyre të të kuptuarit kulturor dhe 

auditimit. Kështu, sugjerohet që SAI-t, 

para së gjithash, të përkthenin këtë 

standard të rishikuar dhe dokumentet 

udhëzuese të drejtuara më lart në 

gjuhët e tyre dhe të organizojnë 

takime, seminare, workshope, 

konferenca, platforma etj., për të 

kuptuar se çfarë domethënie kanë të 

gjitha këto dokumente për SAI-t dhe 

stafin e tyre dhe më pas zhvillojnë një 

qasje strategjike duke marrë parasysh 

përbërësit kryesorë të sistemit të 

kontrollit të etikës dhe kërkesat e 

secilës vlerë themelore. Pasi të kenë 

kuptuar qasjet, parimet, praktikat e 

mira dhe alternativat në dokumentet 

e përmendura më lart, SAI-t pritet të 

kryejnë një analizë të situatës për të 

parë në çfarë mase ato i plotësojnë 

kërkesat e këtyre dokumenteve, dhe 

duhet të identifikojnë një rrugë për të 

ndjekur një qasje strategjike dhe 

vënien në praktikë për të mbyllur 

hendekun midis situatës reale dhe 

situatës që duhet të ekzistojë sipas 

dokumenteve të lartpërmendura. 



AUDITIMI PUBLIK                                                                             Institucionet Supreme të Auditimit parë nga 

këndvështrimi i ISSAI 30 
 

74                                                                                                                               Nr.23, maj – gusht 2019 

Ndërsa kryejnë analizën e situatës me 

qëllim që të krijojnë një SAI në 

përputhje me kërkesat e ISSAI 30 dhe 

të sigurojnë sjelljen etike të stafit, SAI-

t mund të përfitojnë nga “mjetet” e 

përmendura në dokumentet e 

mësipërme si SAI PMF, IntoSAINT etj, 

direkt, ose mund të krijojë një kornizë 

për t'u përdorur duke përfituar nga 

dokumentet udhëzuese. Çdo 

seksion/pjesë e Udhëzimit EUROSAI 

TFAE dhe dokumentit të udhëzimit të 

INTOSAI IDI, posaçërisht si kritere për 

secilën fushë vlerësimi, konsiderohen 

si të dhëna të vlefshme për të kryer 

analizën e situatës. Kështu, çështjet e 

përmendura në këto dokumente do të 

identifikojnë qëllimin dhe kufijtë e 

analizave të SAI-ve. Pritet që 

efektiviteti dhe ndikimet e dëshiruara 

të çdo iniciative të lidhur me 

integritetin e një SAI do të arriheshin 

më mirë duke marrë parasysh 

kërkesat e përmendura gjithashtu në 

këto dokumente. 

Këto dokumente nuk do të 

konsiderohen vetëm për menaxhimin 

e etikës së SAI-ve. Në të vërtetë, 

organizatat e sektorit publik gjithashtu 

mund të përfitojnë nga këto 

dokumente për të zhvilluar gjithashtu 

infrastrukturën e tyre të etikës. 

Megjithëse aderojnë drejtpërdrejt nga 

SAI, ato janë dokumentet udhëzuese 

që organizatat e sektorit publik mund 

të përdorin duke zhvilluar supozime 

dhe/ose modele kornizë për ta bërë 

menaxhimin e tyre etik më të mirë së 

bashku me legjislacionin e tyre 

kombëtar dhe institucional, politikat, 

udhëzimet etj. Ata gjithashtu mund të 

luajnë një funksion të rëndësishëm në 

aktivitetet e auditimit të brendshëm 

të SAI-ve dhe organizatave të sektorit 

publik (nëse përdoret si 

supozim/kriter nga audituesit e 

brendshëm). 

Për të përfunduar le të themi se cilësia 

e veprimtarive të auditimit të SAI-ve 

do të ndikohej nga angazhimi etik i 

SAI-ve dhe stafi i tyre ndaj kërkesave 

të kodit të tyre të etikës në përputhje 

me ISSAI 30. Si e tillë, rritja e aftësisë 

së brendshme të SAI-ve për të 

udhëhequr, menaxhuar, monitoruar 

dhe kontrolluar sjelljet etike të stafit 

të tyre do të ishte një nga aktorët 

kryesorë kryesorë të sistemeve të 

integritetit kombëtar, duke shtuar 

vlerë në jetën e brezave të sotëm dhe 

të ardhshëm përmes aktiviteteve të 

tyre të auditimit. 
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Përmbledhje 

Qëllimi kryesor i këtij studimi, krahas 

njohurive teorike, evidentimit të 

situatës aktuale të menaxhimit të 

mbetjeve urbane në shërbim të jetës 

sociale e ekonomike, është edhe vënia 

në praktikë e koncepteve 

bashkëkohore të trajtimit sipas 

teknologjisë që mund t’i përshtatet 

më mirë qytetit të Fierit. Për 

përzgjedhjen e metodës apo 

alternativës më të mirë të menaxhimit 

                                                           
1
 Shoqata Mjedis, Energji, Turizëm 

Vlerësim - MENV Group, eksperte 
gjeomjedisi 
2
  Qendra e Kërkimeve në Gjeoshkencë e 

Mjedis, G & G Group, Tiranë 

të mbetjeve urbane do të shërbejë 

kryerja e analizës së koto përfitimit e 

cila arrin të vlerësojë një projekt apo 

veprim të planifikuar duke përcaktuar 

se çfarë vlere neto do të ketë ai për 

kompaninë apo qeverinë që do ta 

implementojë. Në këtë mënyrë, 

studimi mund dhe do të shërbejë si 

guidë apo model për t’u marrë në 

konsideratë se si një bashki do të 

vendosë për kë apo çfarë teknologjie 

duhet të aplikoj për të arritur drejt 

menaxhimit të integruar të mbetjeve 

urbane.  

Fjalë Kyçe - Kosto mjedisore, Krijues i 

mbetjeve, Landfill i thjeshtë, Lëng 

kullues, Menaxhimi i integruar i 

mbetjeve të ngurta, Përfitime 

mjedisore 

Hyrje 

Në këtë artikull trajtohet shkurtimisht 

dhe në mënyrë të përgjithshme 

Të dhënat e sakta për gjenerimin e mbetjeve janë shumë të rëndësishme për 

përgatitjen e këtij plani pasi mundësojnë vlerësimin e gjendjes ekzistuese dhe 

vendosjen e objektivave si dhe për procesin e monitorimit. Për të siguruar këto 

të dhëna është e nevojshme një analizë paraprake përmes së cilës të 

përcaktohen sasitë dhe përbërja e rrymës së mbetjeve.  
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problematika e menaxhimit të 

mbetjeve urbane në rang kombëtar. 

Këtu përshkruhet historiku i përballjes 

së njerëzimit me menaxhimin e 

mbetjeve, problemet që shfaqeshin në 

periudhat e mëparshme nga mos 

menaxhimi i mbetjeve, por edhe 

mënyrat natyrale që përdornin 

njerëzit për të mbajtur pastër 

ambientin ku jetonin. Veç kësaj, në 

artikull trajtohet edhe evoluimi i 

konceptit të mbetjeve, si edhe 

klasifikimi dhe dallimi midis mbetjeve 

urbane dhe mbetjeve të llojeve të 

tjera. Gjithashtu, trajtohet pjesa 

teorike e metodës së Landfillit të 

thjeshtë, metodës së Landfillit me 

riciklim dhe metodës së Inceneratorit. 

Përshkruhet pjesa teorike e analizës së 

kosto-përfitimit dhe metodës së vlerës 

aktuale neto me të cilën do të bëhet 

edhe llogaritja e kostove totale neto e 

secilës alternativë të marrë në 

shqyrtim. Më pas vazhdon krahasimi i 

katër alternativave dhe përzgjedhja e 

alternativës ose metodës më të mirë 

për t’u vënë në zbatim. Alternativa e 

përzgjedhur e para do të thotë se 

është metoda më e mirë dhe më e 

përshtatshme si në aspektin e 

leverdisshmërisë financiare ashtu 

edhe në mbrojtjen e mjedisit dhe 

komunitetit pranë të cilit ndodhet. 

Nga ky punim dalin rekomandime të 

vlefshme për çdo njësi të qeverisjes 

vendore, sesi mund të përzgjedh 

alternativën ose metodën më të mirë 

të menaxhimit të mbetjeve urbane 

duke zbatuar Analizën Kosto-Përfitim.   

Pyetjet kërkimore 

Gjatë këtij punimi janë ngritur disa 

pyetje kërkimore si rezultat i 

vlerësimit të situatës aktuale të 

menaxhimit të mbetjeve urbane në 

qytetin e Fierit por edhe studimit të 

literaturës bashkëkohore dhe 

praktikave më të mira ndërkombëtare 

në këtë fushë. Pyetjet kërkimore që 

shtrohen në këtë punim janë si më 

poshtë: 

1. A kryhet konform rregullave, 

standardeve dhe legjislacionit 

mjedisor shqiptar menaxhimi i 

mbetjeve urbane në qytetin e 

Fierit? 

2. A ka ndikuar menaxhimi aktual i 

mbetjeve urbane në qytetin e Fierit 

në përkeqësimin e situatës social - 

mjedisore? 

3. A mund të ndikojë menaxhimi i 

mbetjeve urbane në arritjen e 

përfitimeve ekonomike? 

4. A mund të shërbejë analiza kosto-

përfitim si një guidë ose model në 

përzgjedhjen e metodave më të 

mira të menaxhimit të mbetjeve 

urbane? 
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Hipoteza 

Menaxhimi i mbetjeve urbane si një 

rezultante e eficiencës së kostove dhe 

të mirëqenies së qytetarëve. 

Hipotezat e ngritura në këtë studim 

janë: 

1- Menaxhimi aktual i mbetjeve 

urbane në qytetin e Fierit nuk 

kryhet konform standardeve dhe 

legjislacionit mjedisor shqiptar. 

2- Menaxhimi aktual i mbetjeve 

urbane ka ndikuar në rritjen e 

nivelit të disamenity të 

komunitetit.  

3- Menaxhimi aktual i mbetjeve 

urbane ka ndikuar në rritjen e 

elementëve ndotës mjedisor (ujë, 

ajër, tokë).  

4- Analiza kosto – përfitim bën të 

mundur përzgjedhjen e 

alternativës apo metodës më 

eficiente që mund të aplikohet në 

menaxhimin e mbetjeve urbane.  

I. PËRSHKRIMI I SHKURTËR I 

METODOLOGJISË  

1.1 Realizimi i studimit 

Për realizimin e studimit u kryen: 

grumbullimi dhe sistemimi i 

materialeve me të dhënat mbi sasinë, 

llojin dhe tipologjinë e mbetjeve 

urbane, përshkrimi i situatës aktuale 

dhe metodave të menaxhimit të 

mbetjeve urbane të sugjeruara për t’u 

zbatuar në Bashkinë e Fierit dhe 

Kryerja e analizës së kosto – përfitimit 

me anë të metodës së vlerës aktuale 

neto. Punimi në tërësinë e tij ka 

karakter statistikor, vrojtues, 

hulumtues, analizues dhe krahasues. 

Analizimi i katër metodave të 

menaxhimit të mbetjeve urbane dhe 

krahasimi i tyre për të gjetur metodën 

më të përshtatshme që mund të vihet 

në zbatim përbën edhe gjetjen 

kryesore të këtij punimi i cili mund të 

shërbejë si një model në përzgjedhjen 

dhe krahasimin e projekteve midis 

njëri – tjetrit.  

1.2 Gjenerimi i mbetjeve  

Të dhënat e sakta për gjenerimin e 

mbetjeve janë shumë të rëndësishme 

për përgatitjen e këtij plani pasi 

mundësojnë vlerësimin e gjendjes 

ekzistuese dhe vendosjen e 

objektivave si dhe për procesin e 

monitorimit. Për të siguruar këto të 

dhëna është e nevojshme një analizë 

paraprake përmes së cilës të 

përcaktohen sasitë dhe përbërja e 

rrymës së mbetjeve.  

Gjenerimi i mbetjeve në nivel lokal: 

Në parim informacioni për mbetjet 

lidhet me: 

 Burimet e mbetjeve 

 Rrymën e mbetjeve  
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Në mënyrë që të siguroheshin të 

dhënat e kërkuara, grupi i punës në 

bashkëpunim me Ndërmarrjen 

Bashkiake të Pastrimit kreu studimet e 

mëposhtme: Auditimin e përbërjes së 

mbetjeve, realizuar në dy sezone (në 

verë dhe dimër 2009), Monitorimin e 

aktiviteteve të ndërmarrjes (Nëntor-

Dhjetor 2009). Duke iu referuar të 

dhënave statistikore rritja e gjenerimit 

të mbetjeve për qytetin e Fierit (1.5%) 

rezulton më e ulët se norma mesatare 

në nivel kombëtar (1.9%) për shkak se 

edhe norma e popullsisë rezulton më 

e vogël; norma mesatare e gjenerimit 

të mbetjeve për banor rezulton rreth 

1.023 kg/ditë dhe gjithashtu vërehet 

një rritje e saj prej 0.6%/vit; pesha 

mesatare vëllimore e mbetjeve 

bashkiake rezulton të jetë 0.11kg /litër 

ndërsa pesha e mbetjeve bashkiake që 

mbushin një konteiner prej 1100 

litrash (që përdoret sot në Fier) është 

rreth 130 kg.  

1.3 Karakteristikat e mbetjeve 

bashkiake  

Auditimi i mbetjeve, i realizuar në 

funksion të Planit Lokal të Menaxhimit 

të Mbetjeve Bashkiake për qytetin e 

Fierit, siguroi të dhëna bazë mbi 

përbërjen e mbetjeve urbane të 

qytetit të Fierit dhe ndihmoi në 

identifikimin e sasisë në përqindje të 

komponentit të riciklueshëm, kompo-

nentit organik, të biodegradueshëm, 

apo komponentit të djegshëm të 

mbetjeve. Rezultatet treguan 

përqindje të vogla të hekurit dhe 

aluminit në rrymën e mbetjeve të 

marrë në studim; këto materiale me 

interes shumë të lartë në treg, mund 

të jenë larguar nga mbledhësit e 

këtyre mbetjeve para se të merreshin 

në studim.  

Tabela - 1. Vlera kalorifike e llojit të 

mbetjeve 

Kategoria Nënkategoria Vlera 
kalorifike 
MJ/Kg 

 
 
 
Letër 

Gazetat  18.55 

Revistat  17.07 

Letrat e tjera  15.75 

Kartonat likuid  26.35 

Kartonat e 
paketimit 

16.38 

Kartona të tjerë 16.38 

 
 
 
Plastikë  

Çantat qese 41.5 

Shishet  22 

Qese të 
paketimit  

38 

PVC 22.59 

Plastika të 
dendura  

40.32 

Tekstilet  Tekstilet 16.12 

Të 
ndryshme të 
djegshme 

Pelena  4 

Të tjera 20.14 

Mbetje 
kopshti 

Kopshti të thata 18.49 

Të lagura 4.17 

Të fundme 10 mm të 
djegshme 

14.79 
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Burimi: Plani Lokal i Menaxhimit të 

Mbetjeve të Ngurta Urbane Fier, CO-PLAN, 

2010 

II. METODAT E TRAJTIMIT TË 

MBETJEVE 

2.1 Dampa e hapur -  Dampa e hapur 

është një vend grumbullimi i 

pakontrolluar në të cilën mbeturinat e 

ngurta hidhen pa u asgjësuar dhe nuk 

kryhet asnjë lloj përpunimi, si dhe 

digjen në gjendje të lirë. Dampat e 

hapura shkaktojnë efekte negative në 

ajër, ujëra sipërfaqësore dhe 

nëntokësore, si dhe në toka duke 

përbërë rrezik për mjedisin dhe 

shëndetin human. Ky rrezik është 

kërcënues për jetën e banorëve të 

këtyre zonave kur këto ndodhen 

pranë sistemeve ujore (lumenj, 

hidrovore). 

2.2 Metoda e landfill (groposje e 

mbetjeve urbane) është trajtimi i 

mbetjeve urbane me kontroll 

inxhinerik i proçeseve të përpunimit të 

leksiviateve (ujrave acide) dhe 

grumbullimit dhe shfrytëzimit të 

biogazit, të gjenerura prej tyre, për të 

minimizuar në shkallën më të lartë 

ndikimet negative në mjedis dhe 

shëndetin human. Metoda e landfillit 

është gjithë procesi i depozitimit dhe 

groposjes përfundimtare të mbetjeve 

urbane në një sipërfaqe të hapur në 

zonën aktive të mbushjes. Ajo është e 

përbërë nga një seri procesesh të cilat 

janë: Krijimi i sistemeve të  qelizave, 

Mbushja dhe mbulimi i qelizave, 

Grumbullim dhe trajtim inxhinierik i 

leksiviateve (ujrave acide), 

Grumbullimit dhe trajtim i biogazit, 

Mbulimi përfundimtar i landfillit dhe 

Kujdesi pas mbylljes.  

2.3 Metoda e Landfillit me riciklim në 

thelb është e njëjtë me Metodën e 

Landfillit të thjeshtë. Ndryshimi i 

këtyre dy metodave është se Metoda 

e Landfillit me riciklim ka në përbërjen 

e saj procese shtesë të cilët janë 

diferencimi me qëllim riciklimin, 

ripërdorimin dhe  Kompostimin. Në 

Landfillin e thjeshtë, mbetjet pasi 

mbërrijnë në stacionin përfundimtar 

të grumbullimit groposen të gjitha së 

bashku sipas metodave të përshkruara 

në nënkapitujt e mësipërm. Ndërsa në 

Landfillin me ndarje në burim, mbetjet 

vijnë të diferencuara dhe shumë të 

pakësuara, ku janë marrë materiale të 

ndryshme si plastikë, qelq, letër, etj., 

për të shërbyer më tej si lëndë e parë 

kompanive të riciklimit të këtyre 

materialeve, të cilat janë të 

interesuara për lëndë të parë. Mbetjet 

organike grupohen më vete dhe me 

anë të kompostimit, i cili shpjegohet 

më poshtë, kthehen në lëndë të parë 

(humus) për fermerët për të pasuruar 

tokën me lëndë ushqyese.  

2.4 Procesi i Kompostimit - 

Kompostimi është një lloj proçesi që 
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zhvillohet tërësisht në natyrë dhe 

përfshin dekompozimin biologjik të 

materialeve organikë për prodhimin e 

qëndrueshëm të prodhimeve humus. 

Zakonisht bëhet pa ndihmën e ndonjë 

makinerie të specializuar, pa procese 

shtesë të ndonjë kimikati apo 

substance të veçantë. Biodegradimi 

është natyral, proces i vazhdueshëm 

biologjik që është i përbashkët në 

zhvillimin e mjedisit human dhe 

natyral. Komposti është thjesht 

rezultati përfundimtar i vetë sistemit 

riciklues natyror, që shkatërron 

mbetjet organike, duke i kthyer apo 

transformuar substancat sërish në 

dhera e humuse. 

2.5 Inceneratori - Në të kaluarën, 

djegia termike (inceneratori) e 

mbetjeve të ngurta ishte shumë e 

zakonshme, megjithëse ajo kritikohej 

se ishte thjesht një djegie e tyre dhe 

gjatë këtij procesi shkaktonte ndotjen 

e ajrit. Praktika e djegies termike u 

zvogëlua në dy dekadat e kaluara, 

meqënëse ligjet e ndotjes së ajrit u 

bënë më të forta. Për fat të mirë, 

proçesi i djegies termike, kontrollet e 

emetimeve dhe sistemi i monitorimit 

është përmirësuar shumë në kohët e 

fundit. Metoda e djegies termike 

është perfeksionuar në art dhe 

shkencë duke i kushtuar vëmendje në 

problemet e disavantazheve që ato i 

shoqërojnë. Incenerimi (djegia 

termike) është djegia e mbeturinave 

me anë të oksigjenit të ajrit. Si proces 

oksidimi ai prodhon nxehtësi, e cila 

është e shfrytëzueshme nga 

pikëpamja teknologjike.Në 

administrimin modern të mbetjeve, 

incenerimi përdoret për materialet jo 

të riciklueshme dhe jo të 

ripërdorshme. Ai përmbush këto 

kritere: Kthen në inerte çdo mbeturinë 

të mbetjeve të ngurta, ndërkohë që 

minimizon emetimet në ajër dhe ujë; 

shkatërron ndotësit organikë dhe 

përqendron ata inorganikë; minimizon 

sasinë e mbetjeve që kërkojnë 

depozitim përfundimtar, veçanërisht 

volumin e tyre (në masën 75%); 

shfrytëzon vlerën energjitike të tyre 

dhe transformon mbetjen në produkte 

dytësore të përdorshme, duke kursyer 

lëndët e para dhe burimin. 

Avantazhet e metodës së djegies 

termike - eleminon gjithashtu 

problemin shqetësues të 

formacioneve të rrjedhjes nëpër 

landfille që ndotin ujrat nëntokësorë 

dhe sipërfaqësorë. Djegia termike 

zvogëlon në mënyrë të dukshme 

volumin e mbetjeve të destinuara për 

eliminim. 

Disa nga disavantazhet e djegies 

termike përfshijnë kohën jo-

produktive të rreth 10-15%, sasinë e 
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madhe të hirit të prodhuar (25-35% 

me peshë dhe 10-15% me volum) dhe 

koston e lartë.  

III. ANALIZAT KOSTO-PËRFITIM  

3.1 Interesi i pranishëm 

Interesi i pranishëm në këtë fushë 

mund t'i atribuohet raportit të vitit 

1987 "E ardhmja jonë e përbashkët", 

ose siç njihet ndryshe Raporti i 

Brutlandit ku u paraqitën këto 

koncepte dhe si të riekzaminohen 

problemet kritike në mjedis dhe 

zhvillim të qëndrueshëm dhe të 

formulohen propozime konkrete, 

reale dhe inovative per t’u përballur 

me to; të fuqizojë bashkëpunimet 

ndërkombëtare në mjedis dhe 

zhvillim të qëndrueshëm dhe të 

vlerësojë dhe propozojë forma të reja 

bashkëpunimi që mund të thyejnë 

ngjarje apo ndikime politike negative 

dhe të ngrejë nivelin e angazhimit dhe 

mirëkuptimit midis individëve, 

organizatave, biznesit, institucioneve 

dhe qeverive.  Aktualisht, kërkohet që 

projektet publike të kalojnë një test 

të analizës kosto-përfitim para se të 

mund të vihen në zbatim. Këto 

projekte mund të jenë projekte 

publike ose private. Të dyja llojet e 

projekteve duhet të vlerësohen për të 

përcaktuar nëse ato përfaqësojnë një 

përdorim efikas të burimeve që do të 

përdorin3. Ekonomistët e kanë 

mbështetur AKP-në në mënyra të 

ndryshme. Të gjitha këto mbështetje 

kanë të përbashkët një zotim të fortë 

dhe të patundur përsa i përket 

këndvështrimit se duhet të 

respektohen të gjitha preferencat e 

njerëzve.  

 

3.2 Analiza kosto përfitimi në 

Menaxhimin e Mbetjeve  

Rregullatorët e sektorit të menaxhimit 

të mbetjeve duhet t'i kushtojnë 

vëmendje të veçantë AKP-së. Ajo 

rekomandohet në përgjithësi si një 

mjet për politikën dhe 

vendimmarrësit, por sot në Europë ka 

edhe një detyrim ligjor për të kryer 

AKP gjatë vendimmarrjes së Bashkimit 

Europian. Megjithatë, për shkak të 

pasigurisë në vlerësimin e ndikimit 

mjedisor dhe mungesës së vlerësimit 

monetar të efekteve të jashtme, AKP 

realizohet gjithmonë gjatë procesit të 

politikë-bërjes.  

3.3 Konceptet bazë për vlerësimin e 

AKP 

Vlera aktuale neto - Në shumicën e 

projekteve, kostot e investimeve dhe 

përfitimet e projektit normalisht 

ndodhin përgjatë një periudhe të 

                                                           
3
 Rethinking Cost Benefits Analyses, Mathew D. 

Adler., Eric A. Posner., 1999 
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caktuar kohore (disa vjet) dhe mënyra 

më e përshtatshme për t’i përdorur 

këto vlera është kthimi i tyre në kohë 

në një vit të përbashkët. Kjo 

përfaqëson gjetjen e vlerës aktuale 

(neto). Ky proces quhet aktualizim 

dhe norma që përdoret për të 

konvertuar vlerat e ardhshme në vlera 

të tashme është norma e aktualizimit. 

Nëse VAN është pozitiv, atëherë kjo 

do të thotë një kthim i mirë i 

investimeve4. Vlera Aktuale Neto 

(VAN) e një investimi llogaritet në 

funksion të përfitimeve, kostove dhe 

normës së aktualizimit. 

Koncepti i Eksternaliteteve - 

Ekonomistët e mirëqenies synojnë të 

maksimizojnë mirëqenien individuale 

dhe sociale përmes shpërndarjes 

optimale të burimeve. Koncepti i 

eksternaliteteve është themeluar 

edhe në teorinë e ekonomiksit të 

mirëqenies për më shumë se gjysmë 

shekulli. Eksternalitetet janë 

përkufizuar si: "kosto dhe përfitime të 

cilat lindin kur aktivitetet shoqërore 

apo ekonomike të një grupi të 

njerëzve kanë ndikim në një tjetër, 

dhe kur grupi i parë nuk arrin të 

llogarisë plotësisht ndikimin e tyre”5.  

                                                           
4
 Jewell, 2000 

5
 A Study on the Economic Valuation of 

Environmental Externalities from Landfill 
Disposal and Incineration of Waste, European 
Commission, 2000 

Kostot mjedisore - janë kostot e 

lidhura me përkeqësimin aktual ose 

potencial të pasurive natyrore për 

shkak të aktiviteteve ekonomike. Këto 

shpenzime mund të shihen në dy 

këndvështrime të ndryshme, (a) 

kostot e shkaktuara, të cilat janë 

kostot lidhur me njësitë ekonomike që 

shkaktojnë përkeqësimin e mjedisit 

nga aktivitetet e tyre ose si (b) kostot 

e përballimit, që janë, shpenzimet e 

bëra nga njësitë ekonomike 

pavarësisht nëse ato kanë shkaktuar 

ndikime mjedisore6.  

Kosto sociale - është kosto e paguar 

nga shoqëria si pasojë e aktivitetit të 

një kompanie. Kostoja totale sociale 

është shuma e kostove oportune të 

shkaktuara nga shoqëria për shkak të 

një politike të re;  

Disamenity - Me disamenity kuptojmë 

disavantazhet apo shqetësimet që jep 

një aktivitet i caktuar në lokacionin ku 

ai e ushtron këtë aktivitet, të cilat 

shprehen në vlerë monetare. 

Ndikimet e disamenity nga landfill-et 

lidhen me ekzistencën e landfillit dhe 

funksionimin e tyre pasi ato 

ndryshojnë sasinë dhe llojin e 

mbetjeve të cilat përpunojnë. Termi 

disamenity përfshin ndikime të tilla që 

                                                           
6
 Glossary of Environment Statistics, Studies in 

Methods, Series F, No. 67, United Nations, New 
York, 1997 
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vijnë nga zhurma, pluhuri, mbeturina, 

erë e pakëndshme, prania e 

parazitëve, pamje vizuale dhe 

perceptimin e rrezikut për shëndetin e 

njeriut për shkak të afërsisë me 

landfill-in. Megjithatë, zakonisht nuk 

janë në dispozicion të dhëna të 

hollësishme për të lejuar vlerësimin e 

veçantë të çmimit hedonik të ndikimit 

të disamenity7.  

Çmimi hedonik - Metoda e çmimit 

hedonik përdoret per të vlerësuar në 

terma monetare shërbime ose tregues 

mjedisorë që ndikojnë drejtpërsëdrejti 

në çmimet e tregut. Ajo mund të 

përdoret për të vlerësuar kostot ose 

përfitimet ekonomike të cilat janë të 

lidhura me:  cilësinë e mjedisit, duke 

përfshirë ndotjen e ajrit, ujit, 

zhurrmave dhe kënaqësitë mjedisore, 

si për shembull peizazhi estetik, ose 

vende me qëllim rekreacioni.   

Kosto financiare është shumatorja e 

kostove të kapitalit, kostove operative 

dhe kostove të mirëmbajtjes e 

shprehur në terma monetare.  

Kosto kapitale (investimit) - Kostot 

kapitale janë kosto fikse, shpenzime të 

bëra për blerjen e tokës së landfillit, 

ndërtesave, pajisjeve të ndryshme si 

kamionët e grumbullimit të mbetjeve 

                                                           
7
 Valuation of the external costs and benefits to 

health and environment of waste management 
options, DEFRA, 2004 

urbane, konteinerët (kazanët) e 

grumbullimit të mbetjeve urbane, të 

cilët përdoren në kryerjen e 

shërbimeve të grumbullimit dhe 

transportimit të mbetjeve urbane. 

Sigurimi dhe blerja e këtyre mjeteve 

përfaqëson investimin kapital.  

Kostot operative dhe të mirëmbajtjes 

- Kostot operative janë shpenzimet që 

janë të lidhura me funksionimin e një 

projekti ose biznesi, ose me 

funksionimin e pajisjeve ose objektit 

në tërësi.  

Kostot e mirëmbajtjes - Kostot e 

shkaktuara për të mbajtur një objekt 

në gjendje të mirë dhe në gjendje 

pune përbëjnë kostot e mirëmbajtjes. 

Në këtë studim, është përdorur 

analiza financiare për të krahasuar 

kostot dhe përfitimet për secilën prej 

alternativave. Hapat kryesore në 

realizimin e kësaj analize janë 

Identifikimi i kostove dhe përfitimeve 

të secilës alternativë, vlerësimi i 

kostove dhe përfitimet të çdo 

alternative dhe krahasimi i kostove 

dhe përfitimeve të alternativave të 

trajtimit të mbetjeve urbane. 

Vlera aktuale neto dhe skontimi – 

bazohet ne parimin se njerëzit 

preferojnë të kenë të mirat dhe 

përfitimet sa më shpejt të jetë e 

mundur dhe ndërkohë të shtyjnë 

pagesat për kostot sa më shumë të 
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jetë e mundur. Standardi për 

vlerësimin e kostove dhe përfitimeve 

në periudha të ndryshme bazohet në 

faktin se një shumë e caktuar mjetesh 

monetare sot nuk kanë të njëjtën 

vlerë në një kohë tjetër. Vlera aktuale 

e kostos dhe përfitimit shprehet si më 

poshtë në formulat 1, 2 & 3: 

                       

 

   

  1 (1+ ) 0 +  2 (1+ )1+…+   (1+ )      

1) 

                            

 

   

  1 (1+ ) 0 +  2 (1+ )1+…+   (1+ )   

2) 

      
 

      
  3) ku: 

NPV kost = vlera e kostos aktuale neto 

(e tanishme) 

Kt = kosto në vitin t e shprehur në 

Euro 

r = norma reale e skontimit referuar 

Bankës së Shqiperisë 

t = periudha e vlerësimit në vite 

Pt = përfitimet në vitin t shprehur ne 

Euro 

at = 1 / (1+r)t, koeficienti i zbritjes 

Zgjedhja e normës së skontimit, e cila 

është modeluar dhe diktohet nga 

dëmet e gazrave serë dhe janë 

vlerësuar, që të jetë, 3%8.  

IV. KRAHASIMI I ALTERNATIVAVE  

4.1 Rezultatet e llogaritjeve 

Në tabelat përkatëse paraqiten vlera 

totale neto e përfitimeve dhe kostove 

si edhe Vlera Totale Neto për çdo 

alternativë. Nga të katërt alternativat, 

Metoda e Landfillit me riciklim është 

alternativa më e mirë përsa i përket 

leverdisshmërisë ekonomike, e cila 

gjithashtu respekton normat dhe 

standardet mjedisore kombëtare e 

ndërkombëtare. Në fakt, ekziston një 

rrjedhë logjike që kjo metodë renditet 

në vendin e parë.  

4.2 Analiza dhe krahasimi 

Duke analizuar në mënyrë të 

hollësishme secilën alternativë mund 

të themi se: 

1. Menaxhimi aktual i mbetjeve 

urbane me Dampën ekzistuese, e 

cila gjatë gjithë këtij punimi është 

parë dhe është thënë se nuk i 

respekton standardet mjedisore 

kombëtare nuk sjell asnjë përfitim 

ekonomik. Duke qenë se kostot 

                                                           
8
 Economic analysis of options for managing 

biodegradable municipal waste ©Eunomia 

Research & Consulting, Scuola Agraria del 

Parco di Monza, HDRA Consultants, ZREU and 

LDK ECO on behalf of ECOTEC Research & 

Consulting 
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sociale e mjedisore të kësaj 

alternative janë shumë të larta si 

pasojë e mos respektimit të këtyre 

standardeve rezulton se Vlera 

Totale Neto është afërsisht minus 

54 milion Euro që do të thotë se 

renditet si alternativa e fundit më e 

dëshiruar.  

2. Alternativa e Landfillit të thjeshtë 

ndryshe nga dampa aktuale 

respekton normat dhe standardet 

mjedisore të vendit tonë. 

Megjithatë edhe kjo alternativë 

nuk sjell përfitime në të ardhura 

ekonomike, por sjell vetëm 

përfitime nga shmangia e dëmeve 

sociale e mjedisore. Shmangia e 

këtyre dëmeve bën që Vlera Totale 

Neto për këtë alternativë, të jetë 

më e mirë se alternativa e dampës 

dhe të jetë në vend të tretë përsa i 

përket renditjes së alternativave.  

3. Metoda e Inceneratorit në këtë 

renditje është metoda e dytë më e 

mirë. Në një situatë tjetër si për 

shembull në një Bashki me një 

popullsi disa herë më të madhe, që 

do të thotë disa herë më shumë 

mbetje, ajo mund të zinte edhe 

vendin e parë, pasi vet kjo metodë 

ka nevojë për një sasi shumë të 

madhe mbetjesh që të mund të 

prodhojë më shumë energji dhe që 

mund të gjenerojë më shumë të 

ardhura. Kjo metodë ashtu si 

metoda e Landfillit të thjeshtë dhe 

atij me riciklim respekton normat 

kombëtare të mjedisit. Siç është 

parë në analizën që është bërë në 

përllogaritjen e Vlerës Aktuale 

Neto, kjo metodë gjeneron të 

ardhura nga shitja e energjisë si 

edhe nga shmangia e dëmeve 

sociale e mjedisore. Duhet 

theksuar se edhe pse Vlera Totale 

Neto është negative, në këtë rast e 

në një rast tjetër kjo metodë duhet 

marrë në konsideratë.  

4. Metoda e Landfillit me riciklim, e 

cila nga Analiza Kosto-Përfitim e 

përdorur në këtë punim renditet si 

metoda më e përshtatshme për 

trajtimin e mbetjeve urbane në 

Bashkinë e Fierit është një metodë 

gjerësisht e përhapur sot në 

Europë dhe në vendet e zhvilluara 

së bashku me metodën e 

Inceneratorit. Kjo metodë përves 

se respekton të gjitha normat 

social mjedisore do t’i sillte 

investitorit edhe rreth 32 milionë 

Euro përfitime dhe të ardhura në 

20 vjet. Përfitimet këtu janë kaq të 

larta sepse shitjet nga kompostimi 

dhe materialet e riciklueshme por 

edhe shmangia e dëmeve sociale e 

mjedisore arrijnë të tejkalojnë 

kostot totale çka është edhe 

qëllimi kryesor në përzgjedhjen e 
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alternativës më të mirë për t’u 

aplikuar.  

Tabela e Vlerës Totale Neto për të 

katërta Alternativat 

 

Alternativat 

Vlera totale 

Neto e 

Përfitimeve (€)  

Vlera totale Neto e 

Kostove (€) 

Vlera totale 

Neto (€) 

Raporti 

P/C 

Renditja e 

alternativav

e 

Dampa 

ekzistuese 0 54,296,758 -54,296,758 0 4 

Landfill i 

thjeshtë 21,507,515 34,274,976 -12,767,461 0.63 3 

Landfill me 

riciklim 54,874,263 22,474,604 32,399,660 2.44 1 

Incinerator  71,961,795 75,197,527 -3,235,732 0.96 2 

 

V. Përfundime e Rekomandime 

1. Kompostimi është një lloj procesi 

që zhvillohet tërësisht në natyrë 

dhe përfshin dekompozimin 

biologjik të materialeve organikë 

për prodhimin e qëndrueshëm të 

prodhimeve humus. Zakonisht 

bëhet pa ndihmën e ndonjë 

makinerie të specializuar, pa 

procese shtesë të ndonjë kimikati 

apo substance të veçantë dhe 

biodegradimi është natyral.  

2. Incenerimi (djegia termike) është 

djegia e mbeturinave me anë të 

oksigjenit të ajrit. Si proces, 

oksidimi prodhon nxehtësi, e cila 

është e shfrytëzueshme nga 

pikëpamja teknologjike dhe mund 

të përdoret për prodhimin e 

energjisë, etj.  

3. Koncepti i analizës kosto-përfitim i 

ka fillimet e veta që prej vitit 1848 

me artikullin e inxhinierit dhe 

ekonomistit francez Jules Dupuit, 

koncept që u formalizua më tej nga 

ekonomisti me famë botërore 

Alfred Marshall.  

4. Ekonomistët e kanë mbështetur 

AKP-në në mënyra të ndryshme. Të 

gjitha këto mbështetje kanë të 

përbashkët një zotim të fortë dhe 

të patundur përsa i përket 

këndvështrimit se duhet të 

respektohen të gjitha preferencat e 

njerëzve.  

5. Analiza kosto-përfitim është 

kryerja e vlerësimit të një projekti 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Dupuit
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apo veprimi të planifikuar duke 

përcaktuar se çfarë vlere neto do 

të ketë ai për kompaninë ose 

investitorin. Në thelb, një analizë 

kosto-përfitimi gjen, vlerëson, dhe 

llogarit të gjithë faktorët pozitivë. 

Këto janë përfitimet. Më pas ajo 

identifikon, vlerëson, dhe zbret të 

gjitha shpenzimet. Diferenca e 

përfitimeve dhe shpenzimeve ose 

kostove tregon nëse ky projekt apo 

vepër e planifikuar është e 

këshillueshme.  

6. Analizat ekonomike në përgjithësi 

dhe AKP në veçanti mund t’i japin 

politikë-bërësve informacion të 

vlefshëm për marrjen e vendimeve 

të duhura.  

7. Me disamenity kuptojnë 

disavantazhet apo shqetësimet që 

jep një aktivitet i caktuar në 

lokacionin ku ai e ushtron këtë 

aktivitet të cilat shprehen në vlerë 

monetare. Ndikimet e disamenity 

nga landfill-et lidhen me 

ekzistencën e landfillit dhe 

funksionimin e tyre pasi ato 

ndryshojnë sasinë dhe llojin e 

mbetjeve të cilat përpunojnë. 

Termi disamenity përfshin ndikime 

të tilla që vijnë nga zhurma, 

pluhuri, mbeturina, erë e 

pakëndshme, prania e parazitëve, 

pamje vizuale dhe perceptimin e 

rrezikut për shëndetin e njeriut për 

shkak të afërsisë me landfill-in. 

8. Llogaritja e Vlerës Totale neto për 

secilën alternativë të marrë në 

shqyrtim është bërë duke ndjekur 

një serë hapash. Hapi i parë është 

identifikimi i kostove dhe 

përfitimeve financiare, sociale e 

mjedisore. Hapi i dytë është 

llogaritja e kostove dhe përfitimeve 

financiare, sociale e mjedisore me 

anë të metodës së vlerës aktuale 

neto me normën e skontimit 3 %. 

Hapi i tretë është mbledhja e 

kostove dhe përfitimeve për të 

gjetur Vlerën totale Neto të secilës 

alternative dhe hapi final është 

krahasimi i vlerave totale neto të të 

katërt alternativave me qëllim 

përzgjedhjen e alternativës më të 

mirë.  

9. Në këtë punim, Analiza Kosto – 

Përfitim bazohet mbi kushtet 

lokale të Bashkisë Fier dhe 

karakteristikave specifike të 

mbetjeve urbane.  

10. Arsyeja përse janë zgjedhur 

metoda e landfillit të thjeshtë, 

metoda e landfillit me riciklim dhe 

metoda e inceneratorit është sepse 

të treja këto metoda bazohen në 

Strategjinë Kombëtare të 

Menaxhimit të Mbetjeve dhe Ligjit 

Nr. Ligjin Nr. 10 463, datë 
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22.9.2011 “Për Menaxhimin e 

Integruar të Mbetjeve”.  

11. Analiza Kosto – Përfitim u përdor 

me sukses për llogaritjen dhe 

krahasimin e kostove dhe 

përfitimeve ekonomike-sociale dhe 

mjedisore të katër metodave të 

marra në shqyrtim.  

12. Nga krahasimi i katër alternativave, 

dampa ekzistuese paraqet situatën 

më të rëndë, duke qenë se kostot 

janë të larta dhe përfitimet janë 

zero.  

13. Metoda e landfillit me riciklim 

renditet si alternativa me 

leverdishmëri ekonomike më të 

lartë për t’u vënë në zbatim, pasi 

kjo metodë garanton të ardhura 

nga shitja e materialeve për riciklim 

dhe kompostim si dhe përfitime 

nga shmangia e dëmeve sociale e 

mjedisore.  

Rekomandime 

1. Rekomandojmë fort që Qeveria e 

Shqipërisë në përgjithësi dhe 

qeverisjet vendore në veçanti të 

punojnë për të zbatuar programe 

që synojnë parandalimin dhe 

minimizimin e mbetjeve qysh në 

burim.  

2. Rekomandojmë fort që Qeveria e 

Shqipërisë në përgjithësi dhe 

qeverisjet vendore në veçanti të 

krijojnë mundësi për ripërdorimin e 

mbetjeve që janë në fund të ciklit 

të jetës, si pajisjet elektrike dhe 

elektronike (përfshirë pajisjet 

shtëpiake) dhe produktet e tjera, 

duke ofruar mundësi për lëndë të 

parë për bizneset dhe punësim, si 

dhe përfitime për njerëzit me paga 

e të ardhura të ulëta ose pa të 

ardhura.  

3. Rekomandojmë fort që Qeveria e 

Shqipërisë në përgjithësi dhe 

qeverisjet vendore në veçanti të 

krijojnë mundësi për Riciklimi e 

mbetjeve si mënyra kryesore për t’i 

dhënë vlerë materialeve që janë në 

fund të ciklit të jetës.  

4. Rekomandojmë fort që Qeveria e 

Shqipërisë në përgjithësi dhe 

qeverisjet vendore në veçanti të 

krijojnë mundësi për rikuperimin e 

mbetjeve, psh gjenerimi i energjisë 

si një përfitim shtesë që vjen nga 

teknikat konvencionale, si djegia e 

mbetjeve të përziera ose përdorimi 

i teknologjive alternative si 

gazifikimi dhe piroliza.  

5. Rekomandojmë fort që Qeveria e 

Shqipërisë në përgjithësi dhe 

qeverisjet vendore në veçanti që 

në fund të hierarkisë të kryhet 

asgjësimi në mënyrë të sigurt i 

mbetjeve, i cili do të asgjësojë në 

landfille më pak se një të tretën e 
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sasisë së mbetjeve dhe do të 

shfrytëzojë pjesën e mbetur për 

gjenerim energjie. 

6. Rekomandojmë fort që Qeveria e 

Shqipërisë në përgjithësi dhe 

qeverisjet vendore në veçanti që 

para se të flakin mbetjet në 

landfille të kryejnë procesin e 

Kompostimit si një lloj procesi që 

përfshin dekompozimin biologjik të 

materialeve organikë për 

prodhimin e qëndrueshëm të 

prodhimeve humus.  

7. Rekomandojmë fort që Qeveria e 

Shqipërisë në përgjithësi dhe 

qeverisjet vendore në veçanti që 

para se të fillojë një trajtim të 

caktuar duhet të kenë kryer një 

analizë  të kosto-përfitim (AKP), si 

një veprim i planifikuar që në thelb, 

gjen, vlerëson dhe llogarit të gjithë 

faktorët pozitivë dhe më pas 

identifikon, vlerëson dhe zbret të 

gjitha shpenzimet, ku diferenca e 

përfitimeve dhe shpenzimeve ose 

kostove tregon nëse ky projekt apo 

vepër e planifikuar është e 

këshillueshme.  

8. Rekomandojmë akoma më fort që 

Qeveria e Shqipërisë në përgjithësi 

dhe qeverisjet vendore në veçanti 

të kryejë AKP në të gjitha aspektet 

e planifikimit dhe buxhetimit, në 

projekte që mund të analizohen 

me një shkallë mjaft të lartë të 

saktësisë, të tilla si menaxhim 

mbetjesh, ujësjellësa, në 

programet që përfshijnë një shkallë 

të madhe të të dhënave subjektive, 

ku çdo projekt publik të kalojë një 

test të analizës kosto-përfitim para 

se të mund të vihet në zbatim. 

 

Për të zbatuar metodën e landfillit me 

riciklim e cila ishte dhe metoda që u 

rendit në vendin e parë, 

rekomandojmë instalimin e 

infrastrukturës së grumbullimit të 

diferencuar të mbetjeve me tre kosha. 
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VS “ARINJVE TË BARDHË” 

 

 

 

 

 

 

 

Nga: Marton Baranyi, Drejtoria e 

Presidencës, ECA 

Publikuar në ECA Journal, Nr.3, 2019 

 

Në datat 27-28 Qershor 2019, 

Komiteti i Kontaktit të Drejtuesve të 

Institucioneve të Larta të Auditimit të 

BE-së dhe Shteteve Anëtare të saj 

mbajtën mbledhjen vjetore në 

Varshavë. Temat kryesore të 

diskutimit ishin sfidat dhe mundësitë e 

dixhitalizimit, veçanërisht për 

audituesit e jashtëm publik. Marton 

Baranyi, nga Drejtoria e Presidencës 

së ECA-s, raporton për çështjet 

kryesore të diskutuara. 

Drejtuesit e SAI-ve drejt një Evrope 

dixhitale 

Takimi i Komitetit të Kontaktit të 

Drejtuesve të Institucioneve Supreme 

të Auditimit të BE-së dhe Shteteve 

Anëtare të saj u pritën dhe u drejtuan 

nga SAI i Polonisë në Varshavë më 27-

28 Qershor 2019. Në këtë aktivitet 

Gjykata Evropiane e Audituesve u 

përfaqësua nga Presidenti Lehne dhe 

dy anëtarët z. Janusz Wojciechowski 

dhe znj.Eva Lindström.  

Tema kryesore e diskutimit të takimit 

të këtij viti ishte Evropa Dixhitale: 

Sfidat dhe mundësi për SAI-t. Seminari 

u drejtua nga znj.Tytti Yli-Viikari, 

Audituese e Përgjithshme e SAI-t të 

Finlandës. Gjatë seminarit pati 

prezantime nga z. Marek Zagórski, 

Ministri i Çështjeve Dixhitale të 

Polonisë, z. Michal Boni, ish-Anëtar i 

Parlamentit Evropian, dhe znj. 

Malgorzata Nikowska nga DG CNECT 

në Komisionin Evropian. 

Zoti Marek Zagórski theksoi se, 

pavarësisht konkurrencës së ashpër në 

dixhitalizim nga Shtetet e Bashkuara 

dhe Azia, BE duhet të synojnë një rol 

udhëheqës ndërkombëtar në dixhi-

Rrjeti i Auditimit i Strategjisë Evropë 2020 dha azhornimin e përgatitjeve për një 

raport sintezë në auditimet e SAI-ve në lidhje me objektivat e Strategjisë së 

Evropës 2020. 
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talizimin, krijimin e një politike të 

ndërgjegjshme për të nxjerrë në pah 

potencialin intelektual të kontinentin. 

Ai argumentoi se fushat me përparësi 

do të ishin mbështetja dhe zhvillimi i 

një ekonomie të drejtuar nga të 

dhënat, për të zhvilluar inteligjencën 

artificiale, për t'u përqendruar më 

shumë në aftësitë elektronike dhe për 

të rregulluar platformat në internet. 

Zoti Michal Boni në prezantimin e tij 

fokus kryesor kishte qytetarin, duke 

theksuar se dixhitalizimi dhe qeverisja 

e zgjuar, sipas mendimit të tij, duhet 

të thjeshtojnë shërbimin publik, 

kontribuojnë në privatësinë e sigurt të 

shërbimeve shtetërore dhe çojnë në 

“e-demokraci”, një demokraci e 

karakterizuar nga te qenit aktiv ose jo 

në internet. Malgorzata Nikowska 

kujtoi se çështjet dixhitale 

konsideroheshin si përparësi për 

Komisionin Juncker, siç është 

demonstruar nga Axhenda Dixhitale 

për Evropën dhe Strategjia Dixhitale e 

Tregut të Vetëm. Ajo tha se shumica 

dërrmuese e veprimeve të propozuara 

në Strategjinë e Tregut të Vetëm janë 

miratuar. 

Prezantimet hyrëse u pasuan nga dy 

diskutime në panel. Në panelin e parë, 

drejtuar nga z.Janar Holm, Presidenti i 

SAI të Estonisë, u diskutuan sfidat dhe 

mundësitë e kryerjes së auditimeve të 

performancës në programet e BE-së 

dhe ato kombëtare në fushën e 

qeverisjes elektronike dhe sigurisë në 

internet. Paneli i dytë, drejtuar nga 

z.Manfred Kraff, Drejtori i 

Përgjithshëm i Shërbimit të Auditimit 

të Brendshëm të Komisionit dhe një 

ish drejtor i ECA, u përqendrua në 

nevojën e SAI-ve për të fituar 

kompetencë në auditimin e 

dixhitalizimit dhe në lëshimin e tyre 

për burimet dixhitale në auditime. 

Pjesëmarrësit në panel diskutuan, 

ndër të tjera, për sfida të ndryshme që 

paraqiten për funksionin e auditimit të 

jashtëm (përfshirë çështjet e etikës, 

stafi, etj.), dhe debatuan për 

domosdoshmërinë dhe shkallën e 

ndryshimit dhe përshtatjes për të 

marrë përsipër dimensione të reja 

gjithnjë në rritje të auditimit dixhital. 

Pjesëmarrësit në seancën in camera, e 

cila ishte e kufizuar vetëm për 

drejtuesit e SAI-ve e moderuar nga z. 

Miloslav Kala, President i SAI të 

Republikës Çeke, diskutuan kryesisht 

iniciativat e bashkëpunimit të 

mundshëm në auditimin e temave të 

BE-së dhe Komitetit të Kontaktit në të 

ardhmen. Në këtë kontekst, Presidenti 

i ECA zoti Lehne njoftoi krerët e tjerë 

të SAI-ve se Programi vjetor i punës i 

ECA për vitin 2020, aktualisht në 

përgatitje, mund të përfshijë disa 

detyra të auditimit për të cilat ECA 

mund të parashikojë dhe të propozojë 

një formë të bashkëpunimit me SAI-t e 
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tjera. Përveç shkëmbimit të pike-

pamjeve dhe diskutimit me kolegët e 

tyre, drejtuesit e delegacionit ishin të 

ftuar për të takuar Presidentin e 

Polonisë, SH.T.Z Andrzej Duda, në 

Pallatin Presidencial. 

Përveç diskutimit të temave që lidhen 

me BE-në, në interes të përgjithshëm 

ishin dhe takimet e Komitetit të 

Kontaktit të cilat tradicionalisht 

ofrojnë një mundësi për takime 

bilaterale midis krerëve pjesëmarrës 

të SAI-ve. Ky vit nuk ishte ndryshe: 

Presidenti i ECA zoti Lehne pati 

diskutime bilaterale me zotin Krzysztof 

Kwiatkowski, Presidenti i SAI-t polak 

dhe z. Arūnas Dulkys, Auditori i 

Përgjithshëm i SAI të Lituanisë. 

Një aspekt tjetër i takimeve të 

Komitetit të Kontaktit është 

shkëmbimi i pikëpamjeve dhe 

informacioneve për aktivitete të 

ndryshme në vazhdim dhe auditime të 

lidhura me BE-në duke u kryer nga 

SAI-e të ndryshme. Për shembull, 

Rrjeti i Auditimit i Strategjisë Evropë 

2020 dha azhornimin e përgatitjeve 

për një raport sintezë në auditimet e 

SAI-ve në lidhje me objektivat e 

Strategjisë së Evropës 2020. SAI i 

Holandës prezantoi një raport të 

përbashkët për cilësinë e ajrit, i cili 

ishte rezultat i një auditimi nën 

ombrellën e Grupit të Punës të 

EUROSAI për Auditimin e Mjedisit, për 

të cilin ECA kontribuoi përmes raportit 

të saj të veçantë 23/2018: “Ndotja e 

ajrit: Shëndeti ynë akoma nuk 

mbrohet mjaftueshëm”. 

Presidenti Kwiatkowski, nga SAI pritës, 

mbylli mbledhjen e Komitetit të 

Kontaktit 2019 duke ia dorëzuar 

kryesinë Presidentit Lehne. Takimi 

tjetër, i planifikuar për Tetorin e vitit 

2020, do të organizohet përsëri nga 

ECA në Luksemburg. Tema e vitit të 

ardhshëm do të jetë “Vlera e shtuar e 

BE”. 

 

Përktheu: Xhein Xhindoli, Auditues 

Departamenti i Auditimit të Buxhetit 

të Shtetit 
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Publikuar në ECA Journal, Nr.3, 

2019 
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STRUKTURA DHE AKTIVITETET E KOMITETIT TË 

KONTAKTIT 

(Forum bashkëpunimi mes SAI-ve të vendeve të BE-së dhe ECA-s) 

 

 

 

 

 

 

 

Nga: Ewa Miekina, Zyra Supreme e 

Auditimit të Polonisë, NIK 

Publikuar në Nr.3, 2019 të Revistës 

“Auditimi Shtetëror”, NIK 

 

Takimi i parë i drejtuesve të 

Institucioneve Supreme të Auditimit të 

Bashkimit Evropian (atëherë: 

Komuniteti Ekonomik Evropian) u 

mbajt në fillim të viteve '60 dhe që 

atëherë ata kanë bashkëpunuar në 

kuadrin e Komitetit të Kontaktit. Në 

1977 u krijua ECA dhe një vit më vonë 

ajo u bashkua me Komitetin e 

Kontaktit si anëtare e tij1. Artikulli 

përshkruan rregullat e funksionimit të 

Komitetit të Kontaktit dhe 

                                                           
1 SAI-t kombëtare dhe ECA kanë kompetenca të 

ndryshme përsa i përket auditimit të jashtëm, 
këto institucione ndajnë dëshirën e përbashkët 
për të vepruar në drejtim të forcimit të 
auditimit të fondeve të BE-së. 

veprimtarinë e tij gjatë pothuajse dy 

dekadave. 

Komiteti i Kontaktit është një forum jo 

politik, i pavarur dhe autonom për 

Kryetarët e Institucioneve Supreme të 

Auditimit (SAI-ve) të 28 shteteve 

anëtare të Bashkimit Evropian dhe 

Gjykatës Evropiane të Audituesve 

(ECA). Detyra e saj është të 

përmirësojë bashkëpunimin midis 

anëtarëve të saj në mënyrë që të 

përmirësojë auditimin e jashtëm dhe 

përgjegjshmërinë në çështjet e BE-së: 

është veçanërisht e rëndësishme pasi 

vendet anëtare të BE-së zbatojnë 

rreth 80% të buxhetit të BE-së nën 

menaxhimin e përbashkët me 

Komisionin Evropian. Përveç 

shkëmbimit të informacionit dhe 

përvojave në lidhje me auditimin e 

fondeve të BE-së, Komiteti i Kontaktit 

gjithashtu inicon dhe koordinon 

aktivitetet e përbashkëta të SAI-ve në 

Komiteti i Kontaktit është një forum jo politik, i pavarur dhe autonom për 

Kryetarët e Institucioneve Supreme të Auditimit (SAI-ve) të 28 shteteve anëtare 

të Bashkimit Evropian dhe Gjykatës Evropiane të Audituesve (ECA). 
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lidhje me BE-në, si auditime të 

koordinuara ose pozicione të 

përbashkëta në lidhje me zhvillimet e 

reja në qeverisjen ekonomike dhe 

financiare. Të gjitha aktivitetet 

zhvillohen në respekt të pavarësisë 

dhe mandateve të SAI-ve individuale. 

Misioni i Komitetit të Kontaktit2 është: 

 nxitja e dialogut dhe 

bashkëpunimit në auditim dhe 

aktivitetet e lidhura me të; 

 krijimi dhe promovimi i 

pozicioneve të përbashkëta për 

çështjet e shfaqura të auditimit 

dhe përgjegjshmërisë; 

 mbështetja e SAI-ve anëtare të 

Komitetit të Kontaktit dhe të SAI-ve 

të vendeve që i nënshtrohen 

politikës së zgjerimit të BE-së. 

Struktura organizative e Komitetit të 

Kontaktit 

Kryetari i Komitetit të Kontaktit është 

Kryetari i SAI-t që përfaqëson 

Komitetin e Kontaktit nga data e 

mbledhjes së tij të fundit deri në 

përfundim të takimit vijues, përgatitja 

dhe kryesimi i të cilit janë pëgjegjësi e 

tij. Deri në qershor 2019, ky post u 

mbajt nga Presidenti i Zyrës Supreme 

të Auditimit të Polonisë (NIK). Me 

qëllim sigurimin e qëndrueshmërisë së 

                                                           
2 Source: 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/en/Pages
/Mission.aspx 

aktiviteteve të Komitetit të Kontaktit 

në një perspektivë afatgjatë, Kryetari 

mban komunikim efikas me kryetarët 

e mëparshëm dhe ata që do të 

pasojnë - ato formojnë të 

ashtuquajturin Troika. Krerët e SAI-ve 

të BE-së mbështeten në aktivitetet e 

tyre nga të ashtuquajturit Zyrtarë 

Ndërlidhës (ZN), të cilët janë 

përfaqësues të përhershëm të SAI-ve 

të BE-së dhe ECAs. Ata bashkëpunojnë 

ngushtë në periudhat ndërmjet 

takimeve të Komitetit të Kontaktit dhe 

koordinojnë aktivitetet e tij (p.sh. ata 

identifikojnë dhe paraprijnë aktivitetet 

që Komiteti mund të vendosë të 

kryejë). Zakonisht ata takohen dy herë 

në vit: në pranverë ku bien dakord për 

temat që do të jenë objekt diskutimi 

në mbledhjen e Komitetit të Kontaktit 

(si rregull, këto janë çështje aktuale që 

lidhen me SAI-t e BE-së dhe të lidhura 

ngushtë me çështjet e BE-së), dhe në 

fund të takimit për të rënë dakord për 

mënyrën e përcjelljes së vendimeve të 

marra nga Kryetarët e SAI-ve të BE-së. 

Zyrtarët ndërlidhës takohen gjithashtu 

nën ombrellën e të ashtuquajturit 

Troika+, e cila është një grup i ZN-ve 

nga SAI-t anëtarë të Troika. Grupi 

përbëhet nga një zyrtar ndërlidhës që 

kryeson takimin e pranverës, dhe ato 

ZN nga SAI-t e BE-së që marrin pjesë 

aktive në organizimin e takimit të 

Komitetit të Kontaktit. Aktivitetet e 

Komitetit të Kontaktit mbështeten nga 

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/en/Pages/Mission.aspx
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/en/Pages/Mission.aspx
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grupet e punës, task forcat dhe 

rrjetet: këto organe merren me 

çështje të përgjithshme ose të 

hollësishme në lidhje me auditimin e 

fondeve të BE-së ose çështje të tjera 

që janë subjekt i interesit të 

Kryetarëve të SAI-ve. Shkëmbimi i 

përvojës dhe informacionit mund të 

marrë forma të ndryshme si auditime 

të koordinuara, seminare, anketime, 

bashkëpunim me institucionet e BE-

së, etj. Grupet e punës hartojnë 

raporte mbi aktivitetet e tyre të cilat 

më vonë dorëzohen në Komitetin e 

Kontaktit. 

Komiteti i Kontaktit ka faqen e tij të 

internetit (të administruar nga ECA): 

http://www.contactcommittee.eu ku 

publikohen informacione në lidhje me 

mbledhjet, deklaratat dhe rezolutat 

ose raportet e organeve të punës të 

Komitetit të Kontaktit. 

Takimet e Komitetit të Kontaktit 

Takimet e Komitetit të Kontaktit 

mbahen normalisht një herë në vit, 

megjithëse - në rast se kërkohet një 

pozicionim urgjent - Komiteti i 

Kontaktit mund të mbajë një takim 

shtesë ose të marrë një vendim me 

procedurë me shkrim. Pika kryesore 

në secilën axhendë është një seminar 

gjatë të cilit Krerët e SAI-ve të BE-së 

diskutojnë çështje relevante dhe 

aktuale që lidhen me auditimin e 

fondeve të BE-së, bashkëpunimin dhe 

zhvillimet dhe rregullimet e reja në 

legjislacionin e BE-së që mund të 

ndikojnë në aktivitetet e SAI-ve, etj. 

Tema të tjera të agjendës përfshijnë 

raportimin për aktivitetet e 

përfunduara dhe rezultatet e anketave 

të bëra nga organet e punës së 

Komitetit të Kontaktit, propozime për 

aktivitete për vitet e ardhshme, 

rezultatet e seminareve/workshop-

eve, si dhe përvojën e SAI-ve në 

auditimet mbi përdorimin e fondeve3 

të BE-së. Në takime marrin pjesë 

gjithashtu - në cilësinë e vëzhguesve - 

Kryetarët e SAI-ve të vendeve 

kandidate4, përfaqësuesit e SIGMA5, si 

dhe të ftuar, në varësi të agjendës së 

një seance, p.sh. nga Komisioni 

Evropian, Parlamenti Evropian, Banka 

Qendrore Evropiane, Banka Evropiane 

e Investimeve, Qeveritë e Shteteve 

Anëtare, etj. Të paktën një herë në tre 

vjet, ECA kryeson dhe pret një takim 

                                                           
3 Për shembull në takimin e 2011, NIK prezantoi 
objektivat dhe rezultatet e auditimit të NIK për 
përgatitjen e organeve të qeverisë polake për 
Presidencën e Këshillit të BE-së; në vitin 2014 - 
rezultatet e auditimit për përgatitjet për 
zbatimin e Politikës Strukturore 2014-2020; 
dhe në 2018 - për administrimin e përdorimit të 
fondeve të BE-së për vitin 2014-2020 nën 
Politikën e Kohezionit. 
4 Kuptohen si vende të tilla, ato vende për të 
cilat Aplikimi për Anëtarësim në BE është 
pranuar zyrtarisht  nga Komisioni Evropian. Ato 
janë: Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, 
Serbia, Turqia. 
5 Mbështetja për përmirësimin në qeverisje dhe 
menaxhim është një iniciativë e përbashkët e 
BE-së dhe OECD-së. 
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të Komitetit të Kontaktit. Takimi i 

fundit i Komitetit të Kontaktit u mbajt 

në qershor 2019 në Varshavë, në një 

vit të veçantë për Zyrën Supreme të 

Auditimit të Polonisë, e cila festoi 100 

vjetorin e saj. Seminari Evropa 

Dixhitale: Sfidat dhe Mundësitë për 

SAI-t e BE-së përfshinin tema të tilla si 

auditimet e performancës në lidhje 

me programet e BE-së dhe ato 

kombëtare në fushën e qeverisjes 

elektronike dhe sigurinë në internet, si 

dhe sfidat e kompetencës së SAI-ve të 

BE-së në auditimin e dixhitalizimit dhe 

përdorimin e burimeve dixhitale në 

auditime. 

Për dhjetëra apo më shumë vite, 

Kryetarët e SAI-ve të BE-së kanë 

diskutuar tema të tilla si6: 

2018: Dubrovnik, Kroaci 

 Ndërveprimi i SAI-ve të BE-së me 

qytetarët, duke përfshirë sfidat e 

SAI-ve në mjedisin actual të BE-së, i 

cili po ndryshon shpejt; 

 Qasje inovative në bashkëveprimin 

me qytetarët dhe përfaqësuesit e 

tyre për të përmirësuar rezultatin e 

përgjithshëm, rëndësinë dhe tërë 

procesin e auditimit të SAI-ve. 

                                                           
6 Për më shumë informacion mbi takimet e 
Komitetit të Kontaktit, shihni: E. Miękina: 
Zebranie Komitetu Kontaktowego- NOK 
otwierają się na potrzeby obywateli "Kontrola 
Państwowa", nr 6/2018 dhe artikujve të 
mëparshëm. 

2017: Luksemburg (ECA) 

 Roli i SAI-ve të BE-së dhe kontributi 

i tyre i mundshëm në rivendosjen e 

besimit publik; 

 Përmirësimi i komunikimit të SAI-

ve me qytetarët, i përqendruar në 

ndërtimin e besimit në 

institucionet e qeverisë kombëtare 

dhe ndërkombëtare, duke 

përfshirë mënyra të reja për 

prezantimin e rezultateve të 

auditimit. 

2016: Bratislavë, Sllovaki 

 Politika e BE-së mbi energjinë dhe 

klimën; 

 Pasojat e një tregu evropian 

plotësisht të integruar të energjisë 

në hartimin e auditimeve të 

ardhshme; 

 Auditime mbi zbatimin e politikës 

energjetike nga SAI-t e BE-së. 

2015: Riga, Letoni 

 Fondi Evropian për Investime 

Strategjike - një iniciativë e 

Komisionit Evropian dhe Bankës 

Evropiane të Investimeve e 

ndërmarrë për të siguruar 

mbështetje për rrezikun në 

investime afatgjata dhe rritje të 

aksesit në financimin e NVM-ve 

dhe kompanive të nivelit të 

mesëm; 

 Parandalimi dhe lufta kundër 

parregullsive, mashtrimeve dhe 
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bashkëpunimit të SAI-t me 

institucionet e zbatimit të ligjit; 

 Kuadri financiar shumëvjeçar 2014-

20207 nën dritën e rishikimit të 

ECA-s mbi rreziqet për menaxhimin 

financiar të buxhetit të BE-së; 

 Marrëveshjet e përgjegjësisë dhe 

kontrollit publik lidhur me 

mbikëqyrjen bankare në prani të 

unionit bankar dhe mekanizmit të 

vetëm mbikëqyrës8. 

2014: Luksemburgu (ECA) 

 Mundësitë për forcimin e 

bashkëpunimit midis SAI-ve 

kombëtare dhe ECA-s në 

kontekstin e rezolutës së 

Parlamentit Evropian për rolin e 

ardhshëm të Gjykatës së 

Audituesve9; 

                                                           
7 Shqyrtimet janë produkte të ECA të cilat 
merren me tema të gjera bazuar në rezultatet e 
ECA, njohuri dhe përvojë të akumuluar. Ato 
synojnë të shërbejnë si bazë për konsultim dhe 
dialog me palët e interesuara të ECA dhe t'i 
mundësojë ECA-s të bëjë vëzhgime për çështje 
të rëndësishme që zakonisht mund të mos i 
nënshtrohen auditimit. 
8 Në vitin 2012 Komisioni Evropian propozoi një 
Union Bankar me qëllim forcimin e rregullave 
të sektorit bankar. Një nga elementët e tij 
është sistemi i mbikëqyrjes për bankat, i 
ushtruar që nga Nëntori 2014 nga Banka 
Qendrore Evropiane, së bashku me autoritetet 
përkatëse mbikëqyrëse kombëtare nga zona e 
euros nën Mekanizmin e vetëm Mbikëqyrës. 
9 Rezoluta e PE e 4 shkurtit 2014 për rolin e 
ardhshëm të Gjykatës së Audituesve: <http: 
//www.europarl.europa. eu / side / getDoc.do 
pubRef = - // EP // TEXT + TA + P7-TA-2014-
0060 + 0 + DOC + XML + V0 // EN>. 

 Roli i SAI-ve në monitorimin e 

zbatimit të Strategjisë për Evropën 

202010; 

 Veprimet e SAI-ve në fushën e 

unionit bankar të BE-së; 

 Raporti antikorrupsion i Komisionit 

Evropian, duke analizuar situatën 

në secilin prej 28 vendeve anëtare 

të BE-së. 

2013: Vilnius, Lituani 

 Roli i SAI-ve në përmirësimin e 

përgjegjshmërisë në BE sipas 

kornizës financiare 2014-2020, 

rregullores së re financiare që 

detyron shtetet anëtare të 

paraqesin deklarata mbi 

menaxhimin e fondeve të BE-së 

('deklaratat e menaxhimit') dhe 

mendimet e pavarura të auditimit; 

 Ndryshimet në funksionimin e 

Komitetit të Kontaktit për të 

mundësuar reagim më të shpejtë 

ndaj ndryshimeve të mundshme në 

qeverisjen ekonomike të BE-së. 

2013: Luksemburg (ECA) - mbledhje e 

jashtëzakonshme 

                                                           
10 Strategjia, e iniciuar në vitin 2010 nga 
Komisioni Evropian në përgjigje të krizës 
financiare dhe ekonomike, ka për qëllim 
përmirësimin e konkurrencës së BE. Pesë 
synimet e saj i referohen punësimit, R&D, 
klimës dhe energjisë, arsimit, varfërisë dhe 
përjashtimit social. Në 2014–2015, Komisioni 
Evropian kreu rishikimin e tij afatmesëm dhe 
vendosi të vazhdojë strategjinë. 



AUDITIMI PUBLIK                                                                     Struktura dhe aktivitetet e Komitetit të Kontaktit 

 

102                                                                                                                             Nr.23, maj – gusht 2019 

 Rëndësia e rregullimeve të duhura 

për auditimin dhe llogaridhënien 

në Bashkimin Ekonomik dhe 

Monetar dhe në qeverisjen 

ekonomike të BE-së.  

2012: Estoril, Portugali 

 Sfidat për SAI-t në përgatitjen e 

kornizës financiare 2014-2020;  

 Standardet Evropiane të 

Kontabilitetit të Sektorit Publik;  

 Mandatet e SAI-ve për të audituar 

dhe hyrë në autoritetet e 

mbikëqyrjes financiare të sektorit 

bankar; 

 Bashkëpunimi i SAI-ve dhe 

institucioneve kombëtare të 

statistikave. 

2011: Luksemburgu (ECA) 

 Ndikimi për SAI-t e BE-së në 

Semestrin Evropian11 dhe zhvillime 

të tjera të fundit në qeverisjen 

ekonomike të BE-së që po ndodhin 

në përgjigje të krizës financiare; 

 Rishikimi i Rregullores Financiare të 

BE-së; 

 Mekanizmi Evropian i Stabilitetit 

(ESM)12. 

                                                           
11 Semestri Evropian është - që nga janari 2011 
- cikli vjetor i BE-së i drejtimit dhe mbikëqyrjes 
së politikës ekonomike të Shteteve Anëtare të 
BE-së, në mënyrë që të zbulojë ndonjë gabim 
ose mospërputhje të mundshme. 
12 ESM është një mekanizëm i përhershëm për 
të mbrojtur stabilitetin financiar të zonës së 
euros, i filluar në vitin 2012. Për më shumë 

2010: Luksemburgu (ECA) – Drejtues i 

mbledhjes: Kryetari i SAI-t të Francës 

 Roli i Parlamenteve kombëtare pas 

miratimit të Traktatit të Lisbonës 

dhe bashkëpunimit me SAI-t; 

 Zhvillimet e fundit në Rregulloren 

Financiare të Rishikuar të BE-së që 

parashikon forcimin e detyrimeve 

të Shteteve Anëtare në lidhje me 

kontrollin dhe ekzekutimin e 

buxhetit të BE-së.  

2009: Budapest, Hungari 

 Roli i SAI-ve në ndihmë të masave 

qeveritare në përgjigje të krizës 

financiare; 

 Kërcënimet për pavarësinë e SAI-

ve; 

 Standardet e zakonshme të 

auditimit dhe kriteret e 

krahasueshme për auditimin e 

fondeve të BE-së. 

2008: Luksemburgu (ECA) 

 Roli i SAI-ve në përmirësimin e 

përgjegjshmërisë së fondeve të BE-

së sipas rishikimit të buxhetit të BE-

së për 2008-2009 dhe auditimet e 

zbatimit të Strategjisë së 

Lisbonës13. 

                                                                      
detaje shihni: E. Miękina: Mechanjm Europejski 
Stabilności - nowe rozwiązania. 
13 Një program afatgjatë social dhe ekonomik 
për BE-në, i filluar në vitin 2000, për të ofruar 
një ekonomi konkurruese, dinamike në zhvillim 
dhe të bazuar në dije, zhvillim të qëndrueshëm, 
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2007: Helsinki, Finlandë 

 Menaxhimi i rrezikut, niveli i 

tolerueshëm i rrezikut dhe sistemi i 

integruar i kontrollit të brendshëm 

në menaxhimin e fondeve të BE-së; 

 Roli i SAI-ve në përmirësimin e 

përgjegjshmërisë së fondeve të BE-

së; 

 Politika e informacionit dhe 

mënyra e planifikimit të punës së 

Komitetit të Kontaktit. 

2006: Varshavë, Poloni 

 Kontributi i SAI-ve në përmirësimin 

e përgjegjshmërisë së fondeve të 

BE-së sipas rezolutave të 

Parlamentit Evropian të shprehura 

me rezerva në lidhje me zbatimin e 

buxhetit të përgjithshëm të BE-së 

dhe dokumenteve të Komisionit 

Evropian në kornizën e integruar të 

kontrollit të brendshëm që 

parashikon ndryshime në sistemet 

e kontrollit të fondeve të BE-së; 

 Marrëdhëniet e SAI-ve me 

Komisionin Evropian; 

 Bashkëpunimi i SAI-ve dhe ECA në 

auditimet e Gjykatës në Shtetet 

Anëtare; 

 Organizimi i brendshëm i Komitetit 

të Kontaktit. 

                                                                      
vende të reja pune dhe kohezion më të mirë 
shoqëror. Rishikimi i tij për vitin 2005 tregoi 
veprime të pamjaftueshme në nivelin e BE dhe 
dështimin e Shteteve Anëtare për të zbatuar 
reformat e synuara. 

Aktivitetet e organeve të punës të 

Komitetit të Kontaktit 

Çdo organ pune i Komitetit të 

Kontaktit merret me një fushë të 

veçantë në lidhje me çështje të BE-së, 

të konsideruara nga Kryetarët e SAI-ve 

si të rëndësishëm. Grupet e punës dhe 

rrjetet kanë një karakter mjaft të 

qëndrueshëm, ndërsa forcat e punës 

janë ngritur për tema ad-hoc. 

Aktualisht, organet e mëposhtme të 

punës janë aktive: 

 Grupi i Punës për TVSH-në (Kryetari 

me rotacion: Kryetari i SAI-t të 

Polonisë që nga Shtatori 201814) 

është një forum për shkëmbimin e 

përvojave për funksionimin e 

sistemit të TVSH-së në nivelin e BE-

së. Ndahet në dy grupe kryesore: 

Nr.1 - merret me çështjet e 

mekanizmit të pagesave në kthim 

dhe mekanizmit të metodave të 

pagesës si mjete për trajtimin e 

mashtrimi të TVSH-së, dhe Nr. 2 - 

merret me monitorimin e zhvillimit 

të strategjisë së TVSH-së kundër 

mashtrimit në BE (Grupi Qendror 2 

merr aktivitete të përbashkëta, 

p.sh. në fushën e tregtisë 

elektronike). Në vitin 2018 NIK u 

dërgoi një pyetësor anëtarëve të 

grupit në lidhje me përvojën e 

                                                           
14 Në vitet e kaluara Grupi është drejtur nga 
SAI-t e: Italisë, Rumanisë, Hungarisë dhe 
Gjykatës Evropiane të Audituesve. 
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vendeve të BE-së në luftën kundër 

mashtrimit të TVSH-së. Rezultatet e 

saj u prezantuan në mbledhjen 

plenare të GP për TVSH-në në 

Shtator 2018 në Varshavë. 

 Rrjeti për Auditimin e Politikës 

Fiskale (Kryetari: SAI i Finlandës) u 

themelua në vitin 2008 për të 

shkëmbyer informacione mbi 

metodologjinë dhe praktikat më të 

mira në auditimin e politikës fiskale 

kombëtare. Mandati i rrjetit 

përfshin gjithashtu çështje që 

lidhen me qeverisjen ekonomike 

evropiane, duke përfshirë 

Mekanizmin e Vetëm Mbikëqyrës 

dhe Kompaktin Fiskal15. Çdo vit, 

rrjeti organizon seminare të cilat 

lejojnë SAI-t të shkëmbejnë përvoja 

në lidhje me metodologjinë e 

auditimit dhe rezultatet e 

auditimit. Takimi i fundit i rrjetit u 

mbajt në Mars 2019 dhe ishte 

përqendruar në transparencën e 

politikës fiskale dhe politikën e 

qëndrueshme fiskale kombëtare. 

 Rrjeti për Auditimin e Strategjisë 

Evropë 2020 (Kryetari: SAI i 

Portugalisë) u krijua në vitin 2008 si 

një platformë për të ndihmuar SAI-

t për të vlerësuar zbatimin e 

                                                           
15 Fiscal Compact është emri i përbashkët i 
Traktatit për Stabilitetin, Koordinimin dhe 
Qeverisjen në Bashkimin Ekonomik dhe 
Monetar, i nënshkruar në vitin 2012 nga 25 
Shtete Anëtare të BE-së me qëllim të forcimit të 
disiplinës së buxhetit në zonën e euros. 

masave të Strategjisë së 

Lisbonës/Evropë 2020, në nivel 

kombëtar dhe BE. Rrjeti lehtëson 

shkëmbimin e informacionit - për 

shembull, gjatë seminareve - mbi 

praktikat dhe përvojat më të mira 

të SAI-ve në lidhje me zbatimin e 

udhëzimeve kombëtare të 

strategjisë nga Shtetet Anëtare. 

Rrjeti aktualisht është duke 

përpunuar një raport lidhur me 

punën e auditimit të SAI-ve mbi 

Strategjinë Evropë 2020. 

 Task Force për Unionin Bankar 

Evropian (Bashkëkryetarët: SAI i 

Gjermanisë dhe Holandës) u krijua 

në vitin 2014 për të përgatitur një 

auditim të koordinuar mbi 

mbikëqyrjen bankare dhe për të 

kryer një studim mbi mandatet 

kombëtare të SAI-ve të BE-së. Në 

vitin 2017, grupi i punës përfundoi 

një auditim tjetër mbi mbikëqyrjen 

e kujdesshme të bankave të 

mesme dhe të vogla (“më pak 

domethënëse”) në zonën e euros 

pas futjes së Mekanizmit të Vetëm 

Mbikëqyrës. Task Force aktualisht 

po kryen një auditim të koordinuar 

në përgatitjet evropiane dhe 

kombëtare për rezolutën mbi 

bankat. 

 Grupi i Punës për parandalimin dhe 

luftimin e parregullsive dhe 

mashtrimeve funksionon që nga 

viti 2015 nën kryesimin e Kryetarit 
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të SAI-t të Italisë. Grupi 

përqendrohet në fushat kryesore 

në parandalimin dhe luftimin e 

mashtrimit; objektivi i tij është të 

promovojë një sistem uniform të 

monitorimit në Shtetet Anëtare 

dhe të hartojë propozime për 

përmirësimin e legjislacionit të BE-

së. Bashkëpunon me Zyrën 

Evropiane të Anti-Mashtrimit 

(OLAF). 

 Rrjeti i Ekspertëve për vlerësimin e 

pavarur të politikave kombëtare në 

ldihje me ekonominë publike u 

krijua në qershor 2015 me 

iniciativën e SAI-t të Italisë. Rrjeti 

është të lehtësojë shkëmbimin e 

përvojave se si SAI-t formulojnë 

vlerësimet e tyre. 

 Grupi i Përbashkët i Punës mbi 

Aktivitetet e Auditimit (JWGAA) 

(Kryetarët: SAI i Rumanisë dhe i 

Suedisë) përfshin të gjithë anëtarët 

e Komitetit të Kontaktit dhe Rrjetit 

të SAI-ve të vendeve kandidate dhe 

kandidate të mundshëm (referuar 

për më vonë). Në formën e 

tanishme ai funksionon që nga viti 

2002 (më herët ka lehtësuar 

bashkëpunimin praktik, në shkallë 

të vogël). Në 2004, Komiteti i 

Kontaktit konfirmoi se JWGAA ishte 

një element kryesor i kornizës së 

zgjerimit të BE-së në maj 2004 dhe 

mandati i saj ishte të nxiste 

bashkëpunimin midis Komitetit të 

Kontaktit dhe Rrjetit të SAI-ve të 

Kandidatëve dhe vendeve të 

Mundshme të Kandidatëve. 

JWGAA i siguron kësaj të fundit 

edhe asistencë organizative dhe 

teknike, në bashkëpunim me 

SIGMA, ECA dhe palët e tjera të 

interesuara. 

JWGAA lehtëson shkëmbimin e 

përvojës në auditimet financiare ose 

mbështetjen e IT në procesin e 

auditimit, ndër të tjera. 

Organet e mbyllura të punës me 

arritje të konsiderueshme 

Grupet e punës tashmë të mbyllura 

gjithashtu kanë kontribuar në arritjet 

e Komitetit të Kontaktit, për shembull: 

1. Grupi i Punës për Fondet 

Strukturore (Kryetari: SAI i 

Gjermanisë) u krijua në vitin 2000 për 

të shqyrtuar se si Shtetet Anëtare 

analizojnë menaxhimin e Fondeve 

Strukturore. Ishte aktiv deri në vitin 

2017 dhe deri në atë kohë grupi ka 

kryer disa auditime të koordinuara16: 

 Marrëveshjet për të siguruar një 

gjurmë adekuate të auditimit 

(2002–2004)-kontrolli i ekzaminuar 

                                                           
16 Më shumë rreth rregullave të kryerjes së 
llojeve të tilla të auditimeve, shihni: B. Błasiak-
Nowak, M. Rajczewska: Udział najwyższych 
organów kontroli w pracach grupy roboczej 
Komitetu Kontaktowego ds. funduszy 
strukturalnych, "Kontrola Państwowa" Nr. 
2/2009 
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nëse Shtetet Anëtare kishin 

sisteme adekuate të kontrollit për 

ndihmën e dhënë nga Fondet 

Strukturore dhe nëse ata kishin 

zbatuar kontrolle të pavarura në të 

paktën 5% të transaksioneve. 

Auditimi - i përbërë nga auditime 

kombëtare të kryera në 9 vende - 

përgjithësisht konfirmoi gjurmët e 

sakta të auditimit dhe raportimin e 

kontrollit prej 5% në përputhje me 

Rregulloren e Komisionit Nr. 

438/2001, megjithë paqartësitë e 

legjislacionit të Komunitetit për 

Fondet Strukturore17; 

 Proceset për identifikimin, 

raportimin dhe përcjelljen e 

parregullsive (2004-2006) - u 

shqyrtua se si Shtetet Anëtare i 

përmbushën detyrimet e tyre për 

të zbuluar parregullsi gjatë 

shpenzimeve të Fondeve 

Strukturore, si raportuan për 

parregullsitë pranë Komisionit 

Evropian, dhe cilat veprime u 

morën me zbulimin e parregullsive 

të tilla18; 

 Rezultati / efektiviteti i programeve 

të Fondeve Strukturore në fushat e 

punësimit dhe/ose mjedisit (2006–

2008) - katërmbëdhjetë SAI morën 

                                                           
17 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCD
ocuments/1959819/1959819_EN.PDF>. 
18 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCD
ocuments/1959834/1959834_EN.PDF>. 

pjesë në auditim. Qëllimi ishte të 

ekzaminohej zbatimi i Programeve 

Operative të bashkëfinancuara me 

fondet strukturore dhe të 

vlerësohet efektiviteti i tyre19; 

 Kostot e kontrolleve të fondeve 

strukturore (2008–2011) - auditimi 

ishte për të vlerësuar kostot dhe 

përfitimet e kryerjes së kontrolleve 

përsa i përket sistemeve të 

menaxhimit dhe kontrollit për 

fondet strukturore në Shtetet 

Anëtare20; 

 Thjeshtimi i rregulloreve për fondet 

strukturore (2011–2013) - objektivi 

i auditimit ishte të vlerësonte 

ndikimin në shtetet anëtare të 

Komisionit Evropian për zbatimin, 

shpenzimin dhe shlyerjen e 

projekteve të bashkëfinancuara me 

fondet strukturore sipas politikës 

së kohezionit 2007 –2013. Raporti i 

auditimit përfshin informacione 

mbi masat e paraqitura nga Shtetet 

Anëtare të zgjedhura, përfitimet 

dhe dobësitë e lidhura me to dhe 

                                                           
19 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCD
ocuments/1959901/1959901_EN.PDF>. 
20 Raporti i auditimit 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCD
ocument/8729516/8729516_EN.PDF>. Shihni 
gjithashtu: B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: 
Szacowanie kosztów i korzyści działań 
kontrolnych, "Kontrola Państwowa" Nr.4/2011 
ose B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Kostot 
dhe përfituesit e kryerjes së kontrolleve të 
lidhura me Fondet strukturore, ECA Journal No. 
3/2012. 

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959819/1959819_EN.PDF
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959819/1959819_EN.PDF
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959834/1959834_EN.PDF
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959834/1959834_EN.PDF
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959901/1959901_EN.PDF
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959901/1959901_EN.PDF
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përfundimet e nxjerra nga 

autoritetet menaxhuese21. 

 Analizë e (llojeve) gabimeve në BE 

dhe prokurimit kombëtar brenda 

programeve të Fondeve Struktu-

rore (2013-2015)-nëntë SAI morën 

pjesë në auditim; objektivi i saj 

ishte të shqyrtojë pse përfituesit 

dështuan t'i zbatojnë rregullat e 

prokurimit publik. Secili prej SAI-ve 

pjesëmarrëse ka kryer auditimin e 

vet dhe ka analizuar parregullsitë e 

zbuluara nga sistemet kombëtare 

të menaxhimit dhe kontrollit. 

Krahasimi i rezultateve nacionale 

shfaqi ndryshimet dhe 

ngjashmëritë e ndërlidhura midis 

Shteteve Anëtare22. 

 Kontributi i Fondeve Strukturore në 

Strategjinë Evropa 2020 në fushat 

e arsimit dhe/ose punësimit (2015–

2017)-auditimi vlerësoi efektivi-

tetin e veprimtarive të 

administratës publike në lidhje me 

përgatitjen e Programeve Opera-

tive, zbatimin e projekteve dhe 

                                                           
21 Raporti i auditimit: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCD
ocument/Final%20report%20WGSF/ 
FinalReportWGSF_EN.pdf>. Shihni gjithashtu: 
B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: 
Upraszczanie zasad wdrażania funduszy 
strukturalnych, "Kontrola Państwowa" No. 
6/2013 ose B. B B.asiak- Nowak, M. 
Rajczewska: Thjeshtimi i rregulloreve në fondet 
strukturore, ECA Journal Nr. 10/2013. 
22 
https://www.nik.gov.pl/plik/id,8678,vp,10843.
pdf>. 

arritjet e rezultateve nga shpenzimi 

i fondeve për rritjen e vendeve të 

punës. SAI-t gjithashtu kanë 

ekzaminuar nëse shpenzimet e 

fondeve kanë kontribuar në 

mënyrë efektive në arritjen e 

qëllimeve të Strategjisë Evropa 

202023. 

2. Task Force për Standardet e 

Kontabilitetit të Sektorit Publik 

Evropian (Bashkëkryetarët: SAI i 

Francës dhe i Gjermanisë) u krijua në 

2013 për të monitoruar procesin, të 

nisur nga Komisioni Evropian, për të 

zhvilluar këto standarde. Task-grupi 

ishte aktiv në grupet e punës të 

krijuara nga Komisioni Evropian për 

qeverisjen EPSAS. Ajo u mbyll në vitin 

2018, por SAI-t e interesuara në këtë 

fushë janë të mirëseardhura për të 

bashkëpunuar në baza joformale. 

3. Rrjeti mbi Raportet Kombëtare të 

SAI-t mbi Menaxhimin Financiar të BE-

së (Kryetari: SAI i Hollandës) u krijua 

në 2013 me iniciativën e SAI të 

Hollandës, i cili perdorte rrjetin për të 

hartuar raportin vjetor për 

menaxhimin financiar të BE-së, 

përfshirë sistemet e menaxhimit, 

vlerësimin dhe auditimin e përdorimit 

të fondeve të BE-së në Hollandë dhe 

BE. Në 2004 u hartuan udhëzimet për 

                                                           
23 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCD
ocuments/The%20Working%20Group%20 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,8678,vp,10843.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,8678,vp,10843.pdf
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/The%20Working%20Group
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/The%20Working%20Group
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strukturën e raporteve kombëtare të 

BE-së24. Në vitet pasuese, gjithnjë e 

më shumë SAI-t filluan të botojnë këto 

lloj raportesh: së pari-SAI Danimarkës, 

Hollandës dhe Mbretë-risë së 

Bashkuar, dhe më pas-SAI-t e Austrisë, 

Kroacisë, Qipros, Republikës Çeke, 

Estonisë, Gjermanisë, Hungarisë, 

Italisë, Letonisë, Lituanisë, Sllovakisë 

dhe Sllovenisë25. Rrjeti pushoi së 

funksionuari në vitin 2016. 

4. Task Force për vlerësimin e kornizës 

së bashkëpunimit CC (Kryetari: ECA) 

ishte aktiv në 2015-2016 dhe detyra e 

saj ishte të rishikonte dhe vlerësonte 

pikat e forta dhe të dobëta të 

bashkëpunimit brenda Komitetit të 

Kontaktit (veçanërisht që nga viti 

2010), sfidat për ta bërë 

bashkëpunimin më efektiv, bërjen e 

propozimeve për përmbushjen e 

këtyre sfidave dhe përcaktimin e 

hapave të ardhshëm. Në vitin 2015 një 

studim u krye midis SAI-ve të BE-së. 

Rezultatet e tij lejuan që grupi i punës 

të formulojë përfundime dhe 

rekomandime në lidhje me forcimin e 

                                                           
24Prodhimi i një raporti të SAI-t Kombëtar për 
menaxhimin financiar të BE-së, 30 nëntor 2004 
http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDo
cument/1959841/ 959841_EN.PDF. 
25 Për më shumë detaje shihni: J.Mazur: 
Zebranie Komitetu Kontaktowego - najwyższe 
organy kontroli EU o polityce energetycznej i 
klimatycznej; “Kontrola Państwowa” Nr. 
6/2016. 

bashkëpunimit brenda Komitetit të 

Kontaktit. 

5. Grupi i Punës për Standardet e 

Përbashkëta të Auditimit dhe Kriteret 

e Krahasueshme të Auditit bazuar në 

standardet e njohura ndërkombëtare 

të auditimit, të përshtatura për zonën 

e BE-së, ishte aktiv në vitet 2006–

2010, si një forum shkëmbimi 

informacioni mbi rezultatet e 

auditimit dhe përvojat e ndërlidhura. 

Qëllimi i saj ishte të rrisë 

ndërgjegjësimin e SAI-ve të BE-së për 

qasjen, interpretimin dhe zbatimin e 

standardeve ndërkombëtare të 

auditimit. Grupi hartoi dokumente 

informacioni mbi praktikat e SAI-ve në 

fushën e auditimit të fondeve dhe 

politikave të BE-së bazuar në 

standardet e INTOSAI26, duke përfshirë 

një rishikim të kërkesave të 

përgjithshme për auditimin e fondeve 

të BE-së, shembuj të praktikave të 

mira dhe informacione mbi auditimet 

e përputhshmërisë dhe të 

performancës. 

6. Grupi i Punës për Prokurimin Publik 

u krijua në 2004 me një detyrë të 

zhvillimit dhe administrimit të një 

faqeje web të dedikuar për auditimin 

e prokurimit publik. Grupi hartoi lista 

                                                           
26 Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve 
Supreme të Auditimit, e themeluar në vitin 
1953, përfshin institucione të auditimit nga 194 
vende. NIK është Anëtar i Bordit të INTOSAI-t. 

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocument/1959841/%20959841_EN.PDF
http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocument/1959841/%20959841_EN.PDF
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kontrolli për t'u përdorur në auditimin 

financiar të prokurimit dhe një 

udhëzues për rregullat e prokurimit të 

BE-së, ndër të tjera. Pasi u mbyll në 

vitin 2008, Komiteti i Kontaktit ngriti 

një Grup Përditësimi të Prokurimit 

Publik, i cili përditësoi rezultatet dhe 

të dhënat e prodhuara nga ish-grupi i 

punës, duke përmbushur mandatin e 

tij dy vjet më vonë27. 

7. Grupi i Ekspertëve për Cilësinë e 

Auditimit ishte aktiv në vitet 2002-

2007. Grupi kreu detyrën e tij duke 

prodhuar udhëzime për cilësinë e 

auditimit për institucionet supreme të 

auditimit28. 

8. Grupi i Punës për Mbrojtjen e 

Interesave Financiarë të Komuni-

teteve, të përdorura - nga 2001 deri 

2003 - për identifikimin e kornizës 

ligjore të Shteteve Anëtare për të 

mbrojtur interesat financiare të 

Komuniteteve, strukturën dhe aktivi-

tetet e autoritetit të ngritur për këtë 

qëllimin, dhe me analizën e mandatit 

dhe veprimtarive të SAI për të 

                                                           
27 Lista e kontrollit për përdorim në auditimin 
financiar dhe të pajtueshmërisë së prokurimit 
publik: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/ 
Lista / CCDocument/9532056/ 
9532056_EN.PDF> dhe Direktiva e prokurimit 
të sektorit publik të BE 2004/18 / EC. Udhëzim 
për auditorët: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCD
ocument/9532148/9532148_EN.PDF>. 
28 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCD
ocuments/1959843/1959843_EN.PDF> 

mbrojtur ato interesa. Grupi prezantoi 

rezultatin e punës së tij në një raport 

mbi mbrojtjen e interesit financiar të 

Komuniteteve29.  

Një kontribut të konsiderueshëm në 

punën e Komitetit të Kontaktit u dha 

gjithashtu nga - aktiv vitet e fundit - 

grupe të cilat përmenden në kapitullin 

vijues: Task Force për detyrat dhe 

rolin e auditimit të jashtëm publik nën 

dritën e zhvillimeve të fundit në 

qeverisjen ekonomike të BE-së (2012–

2014); Grupi i Punës për Deficitet e 

Auditimit Publik (2011–2012); dhe 

Task Force për të shqyrtuar mundësitë 

për bashkëpunim të SAI-ve të BE-së 

me Eurostat dhe institucionet 

kombëtare të statistikave (2011–

2012). 

Aktivitetet e lidhura me qeverisjen 

ekonomike të BE-së të Komitetit të 

Kontaktit 

Që nga kriza financiare dhe 

ekonomike në vitin 2008, 

bashkëpunimi brenda Komitetit të 

Kontaktit është bërë gjithnjë e më i 

rëndësishëm për SAI-t: rregullore të 

reja dhe të planifikuara në qeverisjen 

ekonomike të BE-së po aludojnë 

gjithnjë e më shumë në auditimin 

publik të jashtëm dhe shpesh kanë 

përkthim të drejtpërdrejtë në aktivi-

                                                           
29 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCD
ocuments/1959874/1959874_EN.PDF> 

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959843/1959843_EN.PDF
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959843/1959843_EN.PDF
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959874/1959874_EN.PDF
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959874/1959874_EN.PDF
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tetet e auditimit të SAI-ve. 

Ndonjëherë legjislacionit të BE-së i 

mungojnë dispozitat për auditimin 

publik të cilat - sipas mendimit të SAI-

ve - duhet të jenë aty. Kështu, 

Komiteti i Kontaktit ka ndërmarrë 

veprime specifike në përgjigje të 

zhvillimeve në qeverisjen ekonomike 

të BE-së. Në Tetor 2011, Komiteti i 

Kontaktit lëshoi një deklaratë mbi 

ndikimin e Semestrit Evropian dhe 

zhvillimet e tjera të fundit në 

qeverisjen ekonomike të BE-së në SAI-

t e Shteteve Anëtare të BE-së dhe 

ECA30, drejtuar Parlamentit Evropian, 

Këshillit Evropian, Komisionit 

Evropian, parlamenteve dhe qeverive 

të shteteve anëtare të BE-së. 

Vëmendja u tërhoq në ndikimin e 

zhvillimeve dhe aranzhimeve të reja 

në qeverisjen ekonomike të BE-së në 

përdorimin e fondeve publike, 

përfshirë rrezikun e mundshëm të 

boshllëqeve të auditimit publik. 

Komiteti i Kontaktit theksoi rëndësinë 

e sigurimit të një reagimi efektiv të 

auditimit publik ndaj krizës financiare 

dhe pasojave ekonomike të saj. 

Në tetor 2011, Komiteti i Kontaktit 

miratoi gjithashtu një rezolutë mbi 

deklaratën e SAI-ve të zonës së euros 

për auditimin e jashtëm të 

                                                           
30 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCD
ocuments/8247951/8247951_EN.pdf>. 

Mekanizmit Evropian të Stabilitetit31 

(ESM), duke pranuar thirrjen e tyre 

për të siguruar një kontroll të jashtëm 

adekuat publik të ESM. Rezoluta iu 

drejtua Presidentëve të Parlamentit 

Evropian, Këshillit Evropian dhe 

Komisionit Evropian, si dhe 

sekretarëve të Përgjithshëm të 

EUROSAI32 dhe INTOSAI. Fillimisht, 

ESM nuk kishte parashikuar 

pjesëmarrjen e SAI-ve në auditimet e 

veprimtarisë së saj, por veprimet e 

koordinuara të SAI-ve të zonës euro 

dhe ECA, me mbështetjen e Komitetit 

të Kontaktit, prodhuan rezultat të 

dukshëm. Dispozitat për funksionimin 

e auditimit të jashtëm të ESM u futën 

në rregullat zbatuese të versionit të ri 

të Traktatit të ESM të shkurtit 2012.  

Propozimet e legjislacionit të ri të BE-

së në lidhje me bashkëpunimin me 

SAI-të e BE-së në fushën e cilësisë dhe 

besueshmërisë së statistikave kombë-

tare33 nxitën Komitetin e Kontaktit të 

                                                           
31 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCD
ocuments/8284839/8284839_EN.pdf>. 
32 Organizata Evropiane e Institucioneve 
Supreme të Auditimit ekziston që nga viti 1990 
dhe përbëhet nga 50 anëtarë. NIK është Anëtar 
i Bordit të EUROSAI-t. 
33 Të tilla si Direktiva e Këshillit 2011/85 e 8 
nëntorit 2011 për kërkesat për kornizat 
buxhetore të Shteteve Anëtare në lidhje me 
kontrollin e brendshëm dhe auditimet e 
pavarura të sistemeve të kontabilitetit publik të 
qeverisë së përgjithshme - auditime të tilla 
mund të kryhen p.sh. nga gjykata e auditimeve 
dhe Rregullorja e Parlamentit Evropian dhe e 

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8247951/8247951_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8247951/8247951_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8284839/8284839_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8284839/8284839_EN.pdf
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krijojë në 2011 një Task Forcë për të 

shqyrtuar mundësitë për bashkë-

punimin e SAI-ve të BE-së me Eurostat 

dhe institucionet kombëtare të 

statistikave. Task-grupi - bashkë-

kryesuar nga NIK dhe SAI i Danimarkës 

- hartoi një raport që shqyrtonte 

marrëdhëniet midis institucioneve të 

lartpërmendura, legjislacionin e BE 

dhe nismat e Eurostat mbi statistikat e 

financave të qeverisë për një ndikim 

të mundshëm mbi SAI-t, i cili 

specifikon propozime për të forcuar 

bashkëpunimin mes SAI-ve34 

Megjithëse grupi i punës u mbyll në 

vitin 2012, Komiteti i Kontaktit 

udhëzoi Zyrtarët e Ndërlidhjes që të 

vijojnë me rezultatet e arritura. Si 

rrjedhim, në vitin 2014, NIK ka kryer 

një studim midis SAI-ve të BE-së për të 

ekzaminuar bashkëpunimin e tyre 

aktual me institucionet kombëtare të 

statistikave35. Në vitin 2011, Komiteti i 

                                                                      
Këshillit COM (2011) 821 e 23 nëntorit 2011 
për dispozitat e zakonshme për monitorimin 
dhe vlerësimin e planeve buxhetore dhe 
sigurimin e korrigjimit të deficitit të tepruar të 
Shteteve Anëtare në euro fushë që ka të bëjë 
me auditime gjithëpërfshirëse dhe të pavarura 
të llogarive të qeverisë së përgjithshme nga 
Shtetet Anëtare në koordinim me Institucionet 
Kombëtare të Auditimit Kombëtar për qëllimet 
e EDP. 
34 Report :<https 
://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/11403789/11403789_EN>PDF>. 
35 O. Leszczyńska-Luberek, J.Mazur: Możliwości 
współpracy najwyższych organów kontroli 
i krajowych urzędów statystycznych państw UE 
w sprawach związanych ze statystykami 

Kontaktit ngriti një Grup Punues për 

deficitet e auditimit publik (që 

ndodhin në qeverisjen ekonomike të 

BE-së p.sh. në rast të Unionit Bankar 

të planifikuar atëherë). Grupi - nën 

kryesinë e SAI-t të Hollandës - 

ekzaminoi mandatin e SAI-ve dhe 

qasjen në autoritetet e mbikëqyrjes 

financiare36. 

Zhvillimet në BE në lidhje me 

arkitekturën e re ekonomike, fiskale 

dhe financiare ishin arsyeja pse në 

vitin 2012 Komiteti i Kontaktit 

themeloi një Task Forcë për detyrat 

dhe rolin e auditimit të jashtëm publik 

në dritën e zhvillimeve të fundit mbi 

qeverisjen ekonomike të BE-së. Grupi i 

punës hartoi sugjerime dhe 

rekomandime për Komitetin e 

Kontaktit në mënyrë që të mund të 

reagojë në mënyrë më efektive dhe të 

hershme ndaj sfidave të reja për 

auditimin e jashtëm publik. Si rezultat, 

i ashtuquajturi mekanizëm paralajmë-

rues i hershëm (EWM)37 u zhvillua për 

t’i mundësuar SAI-ve të BE-së të 

monitorojnë zhvillimet në qeverisjen 

ekonomike të BE-së në mënyrë të 

vazhdueshme, me një fokus në 

                                                                      
opracowywanymi na potrzeby unijnej 
procedury nadmiernego deficytu, Kontrola 
Państwowa” No. 3/2013. 
36 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCD
ocuments/10112330/10112330_EN.PDF 
37 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCD
ocuments/CC-R-2014-02/ 

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/10112330/10112330_EN.PDF
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/10112330/10112330_EN.PDF
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC-R-2014-02/
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC-R-2014-02/
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proceset legjislative dhe procedurat e 

konsultimit publik. Për shkak të EWM, 

anëtarët e Komitetit të Kontaktit kanë 

marrë informacione në lidhje me p.sh. 

seanca dëgjimore të Parlamentit 

Evropian për çështje që lidhen me 

aspektet e kontrollit të burimeve të 

TVSH-së, shënime analitike të 

Komisionit Evropian, përgatitja për 

hapat e ardhshëm për qeverisje më të 

mirë ekonomike në zonën e euros ose 

komunikimin e saj mbi deklaratat 

kombëtare në lidhje me përdorimin e 

fondeve të BE-së. Duke dëshiruar të 

shprehë mbështetjen e tij për 

përpjekjet e Këshillit Evropian në 

forcimin e rolit të auditimit të jashtëm 

publik, në qershor 2013, Komiteti i 

Kontaktit dorëzoi një deklaratë për 

rëndësinë e marrëveshjeve të duhura 

të auditimit dhe përgjegjshmërisë në 

Bashkimin Ekonomik dhe Monetar dhe 

qeverisjen ekonomike të BE38 për 

Herman van Rompuy, Presidenti i 

atëhershëm i Këshillit Evropian. Ai 

nxori në pah nevojën e një shqyrtimi 

gjithëpërfshirës të rolit të auditimit të 

jashtëm publik në fushën e qeverisjes 

ekonomike të BE-së p.sh. duke 

ndërtuar një kornizë koherente të 

auditimit dhe llogaridhënies dhe duke 

njohur rëndësinë e auditimit të 

                                                           
38https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Pages/P
ageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://w
ww.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments
/CC_STATEMENT_2015/CC_ 

jashtëm publik në legjislacionin e BE-

së. 

Hapat e ndërmarra nga Komisioni 

Evropian për të zhvilluar standardet e 

kontabilitetit të sektorit publik për 

shtetet anëtare të BE-së (EPSAS) 

nxitën Komitetin e Kontaktit të zgjasë 

patronazhin e tij gjatë një seminari 

mbi standardet e kontabilitetit të 

sektorit publik, të organizuar në 2013 

në Paris. Ishte hera e parë kur SAI-t e 

BE-së kishin formuluar pozicionin e 

tyre në lidhje me EPSAS, duke 

nënvizuar nevojën për një monitorim 

më të afërt të zhvillimeve që mund të 

rezultojnë në harmonizimin e 

praktikave të kontabilitetit në BE. Në 

mbledhjen e Komitetit të Kontaktit në 

Riga në 2015, Kryetarët e SAI-ve të BE 

vendosën të bëjnë një deklaratë për të 

siguruar rregullime të mbikëqyrjes 

plotësisht të kontrollueshme, të 

përgjegjshme dhe efektive të 

mbikëqyrjes bankare pas futjes së 

Mekanizmit të Vetëm Mbikëqyrës39. 

Deklarata tërhoqi vëmendjen për 

boshllëqet ekzistuese të auditimit dhe 

llogaridhënies për shkak të 

transferimit të përgjegjësisë së 

mbikëqyrjes bankare nga autoritetet 

kombëtare në Bankën Qendrore Evro-

piane, dhe inkurajoi të ndërgjegjësojë 

                                                           
39https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Pages/P
ageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://w
ww.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments
/CC_STATEMENT_2015/CC_ 

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2015/CC_
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2015/CC_
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2015/CC_
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2015/CC_
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2015/CC_
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2015/CC_
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2015/CC_
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2015/CC_
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për çështjen e sigurimit të mekani-

zmave të duhur të auditimit dhe 

llogaridhënies. Deklarata u paraqit në 

institucionet e BE-së, parlamentet 

kombëtarë dhe qeveritë e shteteve 

anëtare të BE-së. Auditimi i 

koordinuar - përfunduar në vitin 2017 

nga Task Force mbi Unionin Bankar 

Evropian - mbi mbikëqyrjen e 

kujdesshme të bankave të mesme dhe 

të vogla ('më pak domethënëse') në 

zonën e euros pas futjes së 

Mekanizmit të vetëm Mbikëqyrës, 

gjeti disa boshllëqe të auditimit në 

lidhje me psh. mungesa e 

informacionit të Bankës Qendrore 

Evropiane në dispozicion të disa SAI-ve 

ose humbje e mandatit për të audituar 

këto banka nga disa SAI. Kështu, 

Komiteti i Kontaktit vendosi se ishte e 

nevojshme të njoftohen institucionet 

përkatëse evropiane për këto 

përfundime dhe në vitin 2018 lëshuan 

një deklaratë për mangësitë në 

përgjegjësinë dhe aranzhimet e 

auditimit të mekanizmit mbikëqyrës 

për bankat në eurozonë40. Komiteti i 

Kontaktit u bëri thirrje qeverive dhe 

parlamenteve kombëtarë, si dhe 

Parlamentit Evropian, Këshillit dhe 

Komisionit të Bashkimit Evropian që të 

forcojnë rregullimet përkatëse. 

                                                           
40 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCD
ocuments/CC_STATEMENT_2018/ 

Bashkëpunim me SAI- e vendeve 

kandidate dhe potenciale kandidate 

Një nga qëllimet strategjike të 

Komitetit të Kontaktit është të 

zhvillojë dhe lehtësojë - sa është e 

mundur - bashkëpunimin për zhvilli-

min e auditimit të BE me SAI-t e atyre 

vendeve që do të bëhen anëtare të 

Bashkimit Evropian. Rrjeti i SAI-ve të 

vendeve kandidate dhe kandidate të 

mundshme përfshin SAI-t e Shqipërisë, 

Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, 

Serbisë, Turqisë (vendet kandidate, që 

marrin pjesë në mbledhjet e Komitetit 

të Kontaktit si vëzhgues), Bosnjë dhe 

Hercegovinës (vendi i mundshëm 

kandidat), ECA dhe Kosovës41 

(vëzhgues). Rrjeti hartoi një udhëzues 

të praktikës së mirë për projektet e 

binjakëzimit42. Një forum i rëndë-

sishëm i bashkëpunimit të tyre aktiv 

me SAI-të e BE-së dhe ECA është Grupi 

i Përbashkët i Punës i lartpërmendur 

mbi Aktivitetet e Auditimit. Një numër 

i konferencave, takimeve, seminareve 

dhe workshop-eve për temat 

përkatëse në fushën e auditimit u 

organizuan në bashkëpunim me ECA, 

SIGMA dhe / ose SAI të tjerë të BE-së. 

                                                           
41 Ky përcaktim nuk cënon pozicionet mbi 
statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën 
1244 dhe Opinionit të ICJ-së për Deklaratën e 
Pavarësisë së Kosovës. 
42 Bërja e suksesshme e projekteve të 
binjakëzimit të Institucioneve Supreme të 
Auditimit: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocume
nt// TWINNING / TWINNING_EN.PDF 

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2018/
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2018/
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RRITJA E NDIKIMIT TË AUDITIMEVE TË PERFORMANCËS 
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Punim i paraqitur nga audituesja Ermira Vojka, në përfundim të Fellowship-it në GAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nga: Ermira Vojka, Audituese, KLSH 

 

Përmbledhje 

Problemet e mjedisit nuk janë 

abstraksione teorike. Ato janë 

probleme reale që kanë një ndikim në 

jetën e qytetarëve, në ekosisteme dhe 

në ekonomi. 

Programi i Kombeve të Bashkuara për 

Mjedisin njeh që auditimet e mjedisit 

siç janë ato që kryhen nga 

Institucionet Supreme të Auditimit 

luajnë një rol vendimtar në 

implementimin e qëllimeve dhe 

objektivave të mjedisit. 

Institucionet Supreme të Auditimit 

kanë pranuar rëndësinë e auditimeve 

të mjedisit dhe rregullisht kryejnë 

auditime mbi çështjet e mjedisit në të 

gjithë gamën e Objektivave të 

Zhvillimit të Qëndrueshëm të 

Kombeve të Bashkuara1. Përmirësimi i 

cilësisë së auditimeve të mjedisit që 

kryhen nga SAI-t mund të ndihmojnë 

të ndryshojnë se si programet e 

qeverisë operojnë dhe bëjnë progres 

drejt OZHQ. Prandaj SAI-t po punojnë 

për të identifikuar aktivitetet e 

qeverisë që kanë një ndikim 

domethënës në mjedis dhe po 

forcojnë kapacitetet e tyre për të 

përmirësuar cilësinë e raporteve të 

auditimit me qëllim që të rrisin 

impaktin e auditimeve të mjedisit. 

Referuar praktikave të GAO-s si dhe 

standardeve dhe udhëzuesve të 

                                                           
1
 Për më shumë informacion mbi OZHQ, shiko 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 

Qëllimi kryesor i këtij materiali është të përshkruajë qasjen dhe praktikat e 

GAO-s referuar auditimeve të performancës mbi çështjet e mjedisit dhe të 

identifikojë veprimet e mundshme që KLSH mund të ndërmarrë për të rritur 

ndikimin e auditimeve të saj mbi çështjet e mjedisit. 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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INTOSAI-t suksesi i një auditimi ndër 

të tjera vjen si rezultat i (a) planifikimit 

të mirë – përzgjedhjes së temës së 

duhur e cila ka një ndikim në ekonomi 

dhe në mirëqenien e qytetarëve; (b) 

shkrimi i raporteve të auditimit që 

janë lehtësisht të kuptueshme dhe 

kanë një strukturë të unifikuar me 

elemente standarde, që ndihmojnë 

lexuesit me nivele të ndryshme të 

njohurive dhe ekspertizës, të gjejnë 

informacionin që ata janë të 

interesuar; (c) shkrimi i 

rekomandimeve efektive që vijnë si 

rezultat i shumë palëve që janë të 

angazhuar në një auditim dhe që 

kryejnë analiza të detajuara të 

shkaqeve; (d) komunikimi i rezultateve 

të auditimit; (e) kryerja e auditimeve 

vijuese dhe ndjekja e zbatimit të 

rekomandimeve.  

Ky material i referohet auditimeve të 

mjedisit si auditime të performancës 

dhe përshkruan qasjet e të dy 

institucioneve si të KLSH-së ashtu 

edhe të GAO-s në auditimin e 

çështjeve të mjedisit, me fokus – çfarë 

mundet KLSH të mësojë nga GAO. 

Qëllimi dhe objektivat 

Qëllimi kryesor i këtij materiali është 

të përshkruajë qasjen dhe praktikat e 

GAO-s referuar auditimeve të 

performancës mbi çështjet e mjedisit 

dhe të identifikojë veprimet e 

mundshme që KLSH mund të 

ndërmarrë për të rritur ndikimin e 

auditimeve të saj mbi çështjet e 

mjedisit. 

Objektivat kryesore janë:  

 Të japë një informacion për 

strukturat drejtuese në KLSH rreth 

qasjes dhe praktikave të GAO-s mbi 

auditimet e performancës për 

çështjet e mjedisit;  

 Të japë një pasqyrë të 

përgjithshme për rëndësinë e 

auditimeve të performancës mbi 

çështjet e mjedisit; 

 Të identifikojë dhe të sugjerojë 

veprime të mundshme që KLSH 

mund të ndërmarrë me qëllim 

rritjen e ndikimit të auditimeve të 

saj me fokus në problemet e 

mjedisit. 

1. Auditimet e Performancës mbi 

Çështjet e Mjedisit  

Çfarë është një auditim mjedisi?  

Termi “Auditim Mjedisi” është 

përdorur në kontekstin e një auditimi 

të jashtëm të pavarur. Si pasojë 

auditimet e mjedisit i referohen një 

kontrolli objektiv dhe të pavarur, i 

orientuar për të parë nëse aspektet 

praktike përputhen me standardet e 

pritura. Auditimet e mjedisit kanë si 

qëllim kontrollin mbi disa aspekte të 

menaxhimit të mjedisit që 
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nënkuptojnë disa lloj testimesh dhe 

verifikimesh. SAI-t pranojnë se 

auditimi i mjedisit në parim nuk është 

shumë i ndryshëm nga qasjet e 

auditimit që ushtrohen prej tyre dhe 

mund të përfshijë të gjitha llojet e 

auditimit qoftë auditim financiar, 

auditim përputhshmërie ose auditim 

performance2.  

Auditimi i mjedisit zakonisht i 

përcaktuar si auditim performance, 

përputhshmërie apo auditim financiar 

adreson veprimet e ndërmarra nga 

organet përgjegjëse (p.sh qeveria) për 

një problem specifik mjedisor, 

politikave mjedisore, programeve si 

dhe performancën e tyre në 

menaxhimin e çështjeve të mjedisit3. 

1.1. Rëndësia e Auditimeve të 

Performancës mbi çështjet e 

mjedisit 

Çështjet e mjedisit kanë karakteristika 

specifike krahasuar me fushat e tjera 

të politikave siç është natyra më e 

ndërlikuar e problemeve si dhe 

ndikimi në terma afat gjatë. 

Qeveritë kanë përgjegjësinë të 

mbrojnë mjedisin në vendin e tyre 

duke zhvilluar politika mjedisore, 

miratuar strategji kombëtare, 

ndërmarrë projekte mjedisore, 

                                                           
2
 Botimi INTOSAI WGEA “How to Increase the 

Quality and Impact of Environmental Audits” 
3
 ISSAI 5110 

miratuar dhe implementuar ligje dhe 

rregullore, zbatuar Marrëveshjet 

Ndërkombëtare të Mjedisit (MNM).  

SAI-t kanë përgjegjësi të monitorojnë 

dhe të auditojnë zbatimin e politikave, 

strategjive, legjislacionit, projekteve 

dhe MNM si dhe progresin e bërë nga 

qeveria kundrejt këtyre qëllimeve. 

Auditimet e mjedisit do të vlerësojnë 

nëse politikat e qeverisë, strategjitë, 

projektet, legjislacioni dhe rregulloret 

kanë dhënë rezultatet e synuara dhe 

do të bëjnë rekomandime për të 

ndihmuar qeverinë të përmirësojë 

performancën e saj mbi çështjet e 

mjedisit dhe të përmirësojë 

mirëqenien sociale në terma afatgjatë. 

Auditimet e mjedisit të kryera nga SAI-

t luajnë një rol thelbësor, duke 

ndihmuar qeverinë e vendit të tyre në 

zbatimin e Agjendës 2030 të OKB-së 

për Zhvillimin e Qëndrueshëm. Duke 

kryer auditime në lidhje me OZHQ, 

SAI-t vlerësojnë gatishmërinë e 

qeverive të tyre për të zbatuar OZHQ 

dhe me rekomandimet që japin 

“edukojnë” qeveritë e tyre në këtë 

aspekt. Si rezultat, auditimet e 

mjedisit mund të luajnë një rol efektiv 

duke mbështetur qeverinë lidhur me 

OZHQ, implementimin e tyre dhe 

raportimin në progresin e bërë.  

2. Qasja e KLSH-së për Auditimet e 

Peformancës dhe Auditimet e 
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Performancës mbi Çështjet e 

Mjedisit 

Auditimet e performancës edhe pse të 

konsoliduara tashmë, vazhdojnë të 

kenë përparësi nga KLSH. Përkatësisht 

në Planin Strategjik 2018-2022, 

Qëllimi 1 “Rritja e ndikimit të punës 

audituese duke u fokusuar tek 6E-të” 

përmban tre objektiva lidhur me 

auditimin e performancës. 

 Objektivi 1.4 “Fokusi në rritje drejt 

auditimit të performancës”; 

 Objektivi 1.8 “Forcimi i ndjekjes së 

zbatimit të rekomandimeve, rritja e 

numrit të rekomandimeve të 

pranuara dhe të zbatuara”; 

 Objektivi 1.9 “Rritja e impaktit të 

raportimeve nëpërmjet rritjes së 

përdoruesve të produkteve të 

KLSH-së”. 

KLSH i konsideron auditimet e mjedisit 

të rëndësishme për mirëqenien e 

qytetarëve të saj dhe ndërkohë që po 

punon për të përmbushur qëllimet 

dhe objektivat e saj, kryen disa 

auditime performance që kanë në 

fokus problemet dhe çështjet e 

mjedisit. Duke i konsideruar këto 

auditime si një sfidë, KLSH po punon 

vazhdimisht për të përmirësuar 

teknikat audituese dhe metodologjitë 

duke u mbështetur në praktikat e mira 

të INTOSAI-t për kryerjen e auditimeve 

të mjedisit. 

Me qëllimin e vetëm përmirësimin e 

cilësisë dhe rritjen e impaktit të 

auditimeve të mjedisit, KLSH ka 

përkthyer dhe botuar standardet 

ndërkombëtare për mjedisin (ISSAI 

5110-5140) që sëbashku me 

publikimet e tjera si më poshtë, ju 

vijnë në ndihmë audituesve në 

kryerjen e auditimeve. Për periudhën 

2012-2018 KLSH ka kryer 12 auditime 

performance të fokusuar në 

problemet dhe çështjet e mjedisit që 

përbëjnë 16% të numrit total të 

auditimeve.  

Auditimet e mjedisit kanë të njëjtin 

cikël si dhe auditimet e performacës 

dhe për të kryer ato audituesit e KLSH 

aplikojnë dhe bazohen në: 

 Udhëzuesi i Auditimit të 

Performancës (ISSAI 3000-3100); 

 Manuali i Departamentit të 

Auditimit të Performancës; 

 Indikatorët e Performancës;  

 Standardet Ndërkombëtare të 

Institucioneve Supreme të 

Auditimit (ISSAI 5110-5140); 

 Udhëzues të tjerë specifikë të 

INTOSAI-t (Udhëzuesi për 

Auditimin e Çështjeve të Ujit, 

Udhëzuesi për Auditimin e 

Menaxhimit të Qëndrueshëm të 
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Peshkimit, etj). 

Si pjesë e Departamentit të Auditimit 

të Performancës, auditimet e mjedisit 

kanë ardhur duke u rritur në numër vit 

pas viti duke filluar që nga viti 2012 vit 

në të cilin u krijua DAP. Gjatë kësaj 

periudhe KLSH ka kryer auditime 

mjedisi për çështje e fusha të 

ndryshme dhe gjithmonë duke 

konsideruar rëndësinë e këtyre 

çështjeve në mirëqenien e qytetarëve 

shqiptarë. Gjatë viteve të fundit KLSH 

ka audituar fusha dhe çështje si: 

Menaxhimi i Mbetjeve; Implementimi 

i Politikave Mjedisore; Menaxhimi i 

Parqeve Kombëtare; Siguria 

Ushqimore; Ndotja e Ajrit; Cilësia e 

Ujit të Pijshëm; Zonat e Mbrojtura 

Detare, Përmbytjet, etj.  Në vitin 2018, 

28% e auditimeve të performancës 

ishin auditime mjedisi. 

Tabela 1. Auditimet e Performancës në KLSH me fokus mjedisin, vitet 2012-2018 

Viti Numri 
total i 

auditimeve 

Numri i 
Auditimeve të 
Performancës 

Auditime 
Performance/Tot. 

i auditimeve 
% 

Numri i 
Auditimeve 

të Mjedisit 

Auditimet e 
Mjedisit/Auditimeve 
të Performancës 

% 

2012 158 4 3 0 0 

2013 153 6 4 1 17 

2014 160 8 5 0 0 

2015 158 12 8 1  8 

2016 154 13 8 2 15 

2017 156 15 10 3 20 

2018 171 18 10 5 28 

Totali 1110 76 7% 12 16% 

 

3. Qasja e GAO-s për Auditimet e 

Mjedisit 

Çështjet e mjedisit konsiderohen nga 

GAO si fusha me risk të lartë dhe me 

ndikim në jetën e qytetarëve dhe në 

ekonominë e vendit, për këtë në 

Planin Strategjik të saj GAO ka qëllime 

strategjike dhe nën objektiva specifike 

për çështjet mjedisore. Plani Strategjik 

i GAO-s 2018-2023 përshkruan 

qëllimet dhe strategjitë për të 

mbështetur Kongresin në identifikimin 

e kursimeve të mundshme dhe 

mundësive të tjera financiare; për ta 

bërë qeverinë më të përgjegjshme, më 

efikase dhe efektive, dhe për të 

përmirësuar sigurinë dhe mirëqenien 

e qytetarëve. Qëllimi numër 1 i këtij 

Plani Strategjik "Adresimi i sfidave 

aktuale dhe atyre që mund të dalin 



AUDITIMI PUBLIK                                                                     Rritja e ndikimit të auditimeve të performancës 

me fokus çështjet e mjedisit – Të mësojmë nga praktikat e GAO-s 

120                                                                                                                             Nr.23, maj – gusht 2019 

lidhur me mirëqenien dhe sigurinë 

financiare të popullit amerikan", 

përqendrohet në përpjekjet për të 

promovuar mirëqenien e përgjith-

shme dhe sigurinë financiare të 

qytetarëve amerikanë. Ndër 9 

objektivat që ka ky qëllim, një është 

përqendruar në çështjet e mjedisit - 

"Menaxhimi me përgjegjësi i burimeve 

natyrore dhe mjedisit". 

Menaxhimi i përgjegjshëm i burimeve 

natyrore dhe mjedisit përfshin disa 

nga çështjet më sfiduese dhe shpesh 

kërkon balancimin e objektivave 

konkurrues, siç është rritja ekonomike 

aktuale përkundrejt mbrojtjes së ajrit, 

ujit dhe tokave për të ardhmen. Për të 

arritur këtë objektiv GAO ka vendosur 

5 qëllime për të vlerësuar strategjitë, 

programet dhe përpjekjet federale në 

lidhje me mjedisin dhe bujqësinë. 

Si pjesë e procesit të planifikimit 

strategjik GAO ka identifikuar  

"Trendet që ndikojnë në qeveri dhe 

shoqëri". "Mjedisi dhe Qëndruesh-

mëria" janë identifikuar si tendenca 

që prekin qeverinë dhe shoqërinë 

duke vlerësuar të dhënat që dihen 

rreth tyre si: moti ekstrem dhe 

dëmtimet nga zjarri, bujqësia, 

prodhimi i energjisë nga burimet 

ujore; ndotja, rritja e sasive të 

ushqimeve të importuara, rritja e 

numrit të të sëmurve që lindin me 

sëmundje që vijnë si rezultat i 

ushqimeve, ndryshimi i klimës, etj, të 

cilat paraqesin rrezik për sistemet 

mjedisore dhe ekonomike, përfshirë 

bujqësinë, infrastrukturën dhe 

shëndetin e njeriut. 

Pjesë integrale e Planit Strategjik të 

GAO-s, 2018-2023, janë dhe “Key 

Efforts” që paraqesin fusha të 

rëndësishme ku do të përqendrohet 

puna si dhe strukturat përkatëse që 

do të kontribuojnë në arritjen e 

suksesshme të qëllimeve të 

performancës së GAO-s. Në 

këndvështrimin e mjedisit, përpjekjet 

kryesore janë kryesisht për të 

përcaktuar dhe vlerësuar përpjekjet 

federale: për të menaxhuar burimet 

mjedisore; për të menaxhuar shitjen 

dhe përdorimin e burimeve natyrore 

publike; për të investuar dhe 

përmirësuar cilësinë e ujit dhe ajrit; 

për të ofruar një furnizim të sigurt 

ushqimor dhe për të përmirësuar 

sistemin e sigurisë së ushqimit, etj. 

GAO gjithashtu ka hartuar, publikuar 

dhe përditëson vazhdimisht “Regjistrin 

e Riskut”, i cili identifikon operacionet 

qeveritare me ndjeshmëri ndaj 

mashtrimit, shpërdorimit, abuzimeve 

dhe keqmenaxhimit, ose që kanë 

nevojë për përmirësim për të adresuar 

sfidat e ekonomicitetit, eficiencës dhe 

efektivitetit.  
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Fushat kryesore që kanë të bëjnë me 

mjedisin dhe konsiderohen si fusha 

me risk të lartë për GAO-n, janë: 

 Menaxhimi i Burimeve Federale të 

Naftës dhe Gazit; 

 Kufizimi i ekspozimit fiskal të 

Qeverisë Federale duke menaxhuar 

më mirë rreziqet si rezultat i 

ndryshimeve klimaterike; 

 Përgjegjësia për mjedisin e 

Qeverisë së SH.B.A-së; 

 Përmirësimi i Mbikëqyrjes Federale 

të Sigurisë së Ushqimit, etj. 

Departamenti i Burimeve Natyrore 

dhe Mjedisit në GAO, është i 

angazhuar për të arritur qëllimet dhe 

objektivat e vendosura për çështjet e 

mjedisit dhe të qëndrueshmërisë në 

Planin Strategjik 2018-2023. Ky 

departament kryen auditime në 

çështje të tilla si: menaxhimi i tokës 

dhe ujit, mbrojtja e mjedisit, siguria 

ushqimore, programet bujqësore, 

energjia, shkenca, siguria bërthamore, 

etj. Ai gjithashtu ka të vendosura 

qartë objektivat kryesore ku duhet të 

fokusohet puna audituese si: 

 Përmirësimi i sektorit të bujqësisë 

duke ruajtur çmime të qëndru-

eshme dhe të përballueshme të 

ushqimit; 

 Përmirësimi i sigurisë së furnizimit 

me ushqim të vendit; 

 Përmirësimi i menaxhimit të 

pyjeve, parqeve dhe tokave 

kombëtare; 

 Ofrimi i burimeve të sigurta të 

energjisë me çmime të qëndru-

eshme dhe të përballueshme; 

 Përmirësimi i cilësisë së ajrit dhe 

ujit në vend dhe adresimi i 

çështjeve mjedisore shumë-

kombëshe; 

 Rritja e ekonomicitetit dhe 

efektivitetit të përpjekjeve për 

pastrimin e mbeturinave të 

rrezikshme dhe bërthamore, etj. 

Të gjitha llojet e auditimeve të  kryera 

nga GAO, auditime financiare, 

auditime performance, të fokusuara 

në çështjet e mjedisit, shëndetësisë, 

sigurisë etj, kryhen duke iu referuar 

Standardeve të Pranuara Gjerësisht të 

Auditimit të Qeverisë (GAGAS/Libri i 

Verdhë).  

Këto standarde drejtojnë audituesit në 

punën e tyre dhe në rastin e 

auditimeve të performancës janë të 

organizuara në:   

"Standardet e punës në terren për 

Auditimin e Performancës", të cilat 

përshkruajnë kërkesat, hapat dhe 

procedurat që duhet të ndiqen nga 

audituesit gjatë kryerjes së një 

auditimi performance. Ato përca-

ktojnë qasjen e përgjithshme që 
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audituesit duhet të ndjekin në 

planifikimin dhe kryerjen e auditimit 

për të siguruar evidenca të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme 

dhe përgatitjen e dokumentimit të 

auditimit.  

"Standardet e Raportimit për Auditi-

min e Performancës" të cilat 

përmbajnë kërkesat e raportimit dhe 

udhëzimet për auditimet e 

performancës të kryera në përputhje 

me standardet GAGAS. Kërkesat e 

raportimit përcaktojnë qasjen e 

përgjithshme që duhet të ndiqet nga 

audituesit për komunikimin e 

rezultateve të auditimit. Kërkesat e 

raportimit për auditimet e 

performancës kanë të bëjnë me 

raportimin e pajtueshmërisë me 

standardet, formën e raportit, 

përmbajtjen e raportit, marrjen e 

pikëpamjeve të zyrtarëve përgjegjës, 

shpërndarjen e raportit, raportimin e 

informacionit konfidencial ose të 

ndjeshëm. 

3.1 Performanca e Departamentit të 

Burimeve Natyrore dhe Mjedisit  

Si pjesë e procesit të saj të auditimit 

GAO kryen ndjekjen e zbatimit të 

rekomandimeve të dhëna në raportet 

e auditimit. Për ndjekjen e këtij 

procesi, GAO ka ngritur bazën e të 

dhënave mbi zbatimin e rekomandi-

meve, e cila përmban rekomandimet e 

auditimit që ende duhet të adresohen. 

GAO monitoron zbatimin e 

rekomandimeve çdo gjashtë muaj dhe 

baza e të dhënave përditësohet në 

bazë të progresit të bërë nga 

agjencitë. Agjencitë duhet të zbatojnë 

rekomandimet e auditimit brenda 4 

viteve, kjo do të thotë që 

rekomandimet mbeten të hapura 

derisa ato të përcaktohen si të 

implementuara të mbyllura ose 

rekomandime që nuk janë zbatuar. Në 

disa rrethana, rekomandimet mbeten 

të hapura për më shumë se 4 vjet me 

qëllim mbylljen e tyre pasi të merren 

masat e duhura. 

Objektivi i Departamentit të Burimeve 

Natyrore dhe Mjedisit është që 80% e 

rekomandimeve të të tij të gjejnë 

zbatim nga agjencitë e audituara 

brenda një periudhe të përshtatshme 

në varësi të llojit të rekomandimit. 

Zbatimi i rekomandimeve ndiqet nga 

drejtuesit e departamentit dhe bazuar 

në rezultatet e tabelës më poshtë 

mund të themi që për vitet 2012-2014 

ku është mbyllur ndjekja e zbatimit të 

rekomandimeve, zbatimi i tyre ka 

qenë mesatarisht mbi nivelin 70%, 

ndërsa për vitet 2015-2018 

rekomandimet janë të hapura dhe në 

ndjekje duke e përditësuar statusin e 

tyre vazhdimisht.  

Tabela 2. Përqindja e rekomandimeve të 

zbatuara të Departamentit të Burimeve 
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Natyrore dhe Mjedisit, periudha 2012-

2018. 

Përqindja e 
rekomandimev
e të zbatuara 
sipas viteve  

Objektiv
i 

Rezultat
i 

2012 80% 72% 

2013 80% 80% 

2014 80% 68% 

2015 80% 60% 

2016 80% 32% 

2017 80% 23% 

2018 80% 9% 

 

3.2 Ndikimi i punës së GAO-s 

Për të rritur ndikimin e punës së saj, 

GAO ka të vendosura një sërë 

procedurash që ndiqen nga strukturat 

përkatëse. Këto procedura kanë të 

bëjnë me:  

(i) Ndjekjen e veprimeve të agjencive 

ekzekutive të ndërmarra për të 

adresuar gjetjet, konkluzionet dhe 

rekomandimet e GAO-s. Në fund të 

auditimit, Asistent Drejtorët ose 

personat përgjegjës ndjekin 

zbatimin e rekomandimeve, pra 

ndjekin veprimet e ndërmarra nga 

agjencitë e audituara për të 

zbatuar rekomandimet e auditimit.  

(ii) Ndjekjen e zbatimit të 

rekomandimeve, për të cilat GAO 

ka ngritur një bazë të dhënash që 

përditësohet çdo gjashtë muaj. 

Rekomandimet qëndrojnë të 

hapura për një periudhë katër 

vjeçare dhe pas kësaj ato zakonisht 

mbyllen si të zbatuara ose jo të 

zbatuara. Mund të ndodhë që disa 

rekomandime të ndiqen edhe pas 

katër vjetësh në mënyrë që të 

mbyllen pasi të merren masa e 

nevojshme.  

(iii) Rritjen e interesit pasi 

administratat ndryshojnë, me 

qëllim që administrata e re ti 

kushtojë vëmendjen e duhur 

implementimit të rekomandimeve 

të GAO-s.  

(iv)Letrat e dërguara nga Kontrollori i 

Përgjithshëm drejtuesve të 

agjencive ekzekutive mbi 

rekomandimet me përparësi. 

Rekomandimet me përparësi 

konsiderohen ato që GAO beson se 

kërkojnë vëmendje dhe veprime të 

menjëhershme nga ana e 

agjencive. GAO / Kontrollori i 

Përgjithshëm ju dërgon shkresa 

drejtuesve të departamenteve dhe 

agjencive kryesore, duke i nxitur 

ata të vazhdojnë të përqendrohen 

dhe të punojnë në zbatimin e 

rekomandimeve primare të GAO-s. 

4. Zhvillimet Ndërkombëtare lidhur 

me Auditimet e Mjedisit 

4.1. Agjenda 2030 e Kombeve të 

Bashkuara për Zhvillimin e 
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Qëndrueshëm 

Në vitin 2015 Kombet e Bashkuara 

miratuan Agjendën për Zhvillimin e 

Qëndrueshëm “UN 2030 Agenda” e 

cila ka 17 qëllime për zhvillimin e 

qëndrueshëm, të shoqëruara nga 169 

objektiva. Qëllimi i kësaj Agjende 

është të udhëheqë vendimet që 

kombet do të marrin në vitet në 

vazhdim. Agjenda thekson që është e 

rëndësishme të njohim lidhjen midis 

zhvillimit të qëndrueshëm dhe 

proceseve të tjera të rëndësishme që 

janë në zhvillim në fushat ekonomike, 

sociale dhe mjedisore. Kombet e 

Bashkuara njohin që zhvillimi social 

dhe ekonomik varet nga menaxhimi i 

qëndrueshëm i burimeve të planetit 

tonë. Prandaj ato janë të vendosura të 

ruajnë dhe të përdorin me kujdes 

oqeanet dhe detet, burimet natyrore 

të ujit, pyjet, malet si dhe të mbrojnë 

biodiversitetin, ekosistemet dhe jetën 

e egër. Ato janë gjithashtu të 

vendosur të adresojnë me vendosmëri 

rreziqet që vijnë nga ndryshimi i 

klimës dhe degradimi i mjedisit, të 

promovojnë turizmin e qëndrueshëm, 

të trajtojnë mungesën dhe ndotjen e 

ujit, të forcojnë bashkëpunimin mbi 

shpyllëzimet, stuhitë e pluhurit, 

degradimin e tokës dhe thatësirat si 

dhe të promovojnë aftësitë 

ripërtëritëse dhe të ulin riskun që vjen 

si rezultat i fatkeqësive natyrore. Çdo 

qeveri vendos se si këto objektiva 

aspiruese globale duhet të përfshihen 

në proceset e planifikimit kombëtar, 

në politika dhe në strategji. Duke e 

konsideruar mjedisin si një nga tre 

shqetësimet themelore të zhvillimit të 

qëndrueshëm, shumë qëllime nga 17 

janë të lidhura me mjedisin, si për 

shembull: 

 Qëllimi 6. Sigurimi i disponuesh-

mërisë dhe menaxhimit të 

qëndrueshëm të ujit; 

 Qëllimi 9. Ndërtimi i infrastrukturës 

së përshtatshme, promovimi i 

industrializimit të qëndrueshëm 

dhe gjithëpërfshirës dhe nxitja e 

inovacionit; 

 Qëllimi 12. Sigurimi i modeleve të 

qëndrueshëm të prodhimit dhe të 

konsumit; 

 Qëllimi 13. Ndërmarrja e 

veprimeve urgjente për të luftuar 

ndryshimet e klimës dhe ndikimet 

e saj; 

 Qëllimi 14. Ruajtja dhe përdorini në 

mënyrë të qëndrueshme i 

oqeaneve, deteve dhe burimeve 

ujore për një zhvillim të 

qëndrueshëm; 

 Qëllimi 15. Mbrojtja, kthimi në 

gjendjen e mëparshme dhe 

promovimi i përdorimit të 

qëndrueshëm të ekosistemeve 
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tokësore, menaxhimi në mënyrë të 

qëndrueshme i pyjeve, lufta ndaj 

shkretëzimit dhe ndalimi i 

degradimit të tokës dhe ndalimi i 

humbjes së biodiversitetit. 

4.2 Zhvillimi i Qëndrueshëm – Roli i 

Institucioneve Supreme të Auditimit4 

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe 

problemet e mjedisit kanë shumë të 

përbashkëta. Mjedisi është një nga tre 

shqetësimet kryesore të zhvillimit të 

qëndrueshëm dhe tashmë dihet që 

duhet të ketë një ekuilibër midis 

zhvillimit social, ekonomik dhe 

mjedisit. 

Qeveritë kanë një rol kyç në 

promovimin e zhvillimit të 

qëndrueshëm. Ato krijojnë strukturën 

për të arritur zhvillimin e 

qëndrueshëm dhe janë përgjegjëse 

për të vendosur drejtimin, krijimin e 

politikave dhe sigurimin e 

bashkërendimit. Ato zhvillojnë 

strategji për të vënë në zbatim 

angazhimet e marra. Gjatë zhvillimit të 

strategjive të zhvillimit të 

qëndrueshëm ato kanë një numër 

mjetesh dhe politikash në dispozicion 

të tyre për të ndikuar në zhvillimin e 

qëndrueshëm siç janë: politikat e 

                                                           
4
 http://www.intosai.org/about-us/sdgs-sais-

and-regions.html  
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/
downloads/1_about_us/strategic_plan/EN_INT
OSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf 

taksave, iniciativat ose masat 

ekonomike, legjislacioni dhe 

rregulloret për të promovuar praktikat 

e mira dhe programet e shpenzimeve, 

të cilat përpiqen të ekuilibrojnë 

problemet e mjedisit me nevojat 

sociale dhe ekonomike. 

Roli i SAI-ve lidhur me kontrollin dhe 

monitorimin e implementimit të 

OZHQ ka të bëjë me kryerjen e 

auditimeve dhe shqyrtimeve lidhur me 

to nëpërmjet katër qasjeve si më 

poshtë: 

 Vlerësimi i gatishmërisë së 

qeverive kombëtare për zbatimin e 

OZHQ-ve; 

 Kryerja e auditimeve të 

performancës në kontekstin e 

OZHQ-ve; 

 Kontributi në zbatimin e Qëllimit 

16, i cili parashikon institucione 

efektive, të përgjegjshme dhe 

transparente; dhe 

 Mundësitë që SAI-t të veprojnë si 

modele të transparencës dhe 

llogaridhënies për  veprimet e tyre. 

Përmes të gjitha llojeve të auditimeve, 

si dhe përmes shqyrtimeve dhe 

opinioneve, SAI-t ofrojnë këshilla, 

siguri dhe vlerësim të përgatitjes, 

zbatimit, monitorimit dhe raportimit 

të progresit të bërë në OZHQ. Prandaj 

ato mund të luajnë një rol efektiv në 

http://www.intosai.org/about-us/sdgs-sais-and-regions.html
http://www.intosai.org/about-us/sdgs-sais-and-regions.html
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/EN_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/EN_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/EN_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
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mbështetje të përgatitjes së vendeve 

të tyre për OZHQ-të, implementimin e 

tyre dhe raportimin mbi progresin e 

arritur. 

Ky rol i rëndësishëm i SAI-ve është 

njohur vazhdimisht nga komuniteti 

global, në tre rezoluta të Asamblesë së 

Përgjithshme të OKB-së, rezolutat A / 

66/209 (2011), A / 69/228 (2014) dhe 

A / 69/327 (2015). Këto rezoluta 

njohin rolin e rëndësishëm të SAI-ve 

në promovimin e eficiencës, 

përgjegjshmërisë, efektivitetit dhe 

transparencës së administratës 

publike, e cila ndihmon në arritjen e 

objektivave dhe prioriteteve të 

zhvillimit kombëtar, si dhe qëllimeve 

të pranuara ndërkombëtarisht. 

5. Konkluzione 

Auditimet e performancës mbi 

çështjet e mjedisit janë të 

rëndësishme për SAI-t. Qëllimi i këtyre 

auditimeve është të ndihmojnë në 

implementimin e qëllimeve dhe 

objektivave mjedisore. Përmes të 

gjitha llojeve të auditimeve, SAI jep 

këshilla, siguri dhe vlerësim të 

përgatitjes dhe zbatimit, si dhe 

monitorimit dhe raportimit të 

progresit të bërë për OZHQ. Prandaj, 

SAI-t mund të luajnë një rol efektiv 

duke mbështetur vendet e tyre mbi 

përgatitjen për OZHQ, zbatimin e tyre 

dhe raportimin mbi progresin. 

Referuar praktikave të GAO-s si dhe 

standardeve dhe udhëzuesve të 

INTOSAI-t suksesi i një auditimi ndër 

të tjera vjen si rezultat i (a) planifikimit 

të mirë – përzgjedhja e temës së 

duhur e cila ka një ndikim në ekonomi 

dhe në mirëqenien e qytetarëve; (b) 

shkrimi i raporteve të auditimit që 

janë lehtësisht të kuptueshme dhe 

kanë një strukturë të unifikuar me 

elementë standarde që ndihmojnë 

lexuesit me nivele të ndryshme të 

njohurive dhe ekspertizës të gjejnë 

informacionin që ato janë të 

interesuar; (c) shkrimi i 

rekomandimeve efektive që vijnë si 

rezultat i shumë palëve që janë të 

angazhuar në një auditim dhe që 

kryejnë analiza të detajuara të 

shkaqeve; (d) komunikimi i rezultateve 

të auditimit; (e) kryerja e auditimeve 

vijuese dhe ndjekja e zbatimit të 

rekomandimeve.  

Standardet ndërkombëtare dhe 

udhëzuesit e INTOSAI-t theksojnë se 

zgjedhja e temës së duhur për auditim 

është një nga përcaktuesit kryesorë të 

ndikimit që mund të ketë një 

institucion auditimi përmes raporteve 

të tij. Përzgjedhja e temave të mira 

për auditimet e performancës, në 

përgjithësi kërkon njohuri të mira të 

çështjes, një analizë gjithëpërfshirëse 

të riskut, shumë diskutime midis 

anëtarëve të grupit të auditimit dhe 
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me ekspertë të fushës, dhe një dozë të 

madhe të gjykimit profesional. 

Çështjet mjedisore konsiderohen si 

një zonë me rrezik të lartë dhe me 

ndikim në ekonomi dhe mirëqenien e 

qytetarëve. Qasja e GAO-s për çështjet 

mjedisore fillon nga niveli i planifikimit 

strategjik dhe deri në planifikimin 

operacional. Temat e zgjedhura lidhen 

me qytetarët si: shëndetësia, 

ekonomia, vendet e punës, mjedisi 

dhe komuniteti. Për më tepër, 

praktikat e GAO-s tregojnë se në një 

auditim përfshihen shumë aktorë si: 

auditues, analistë, metodologjistë dhe 

statisticienë, të cilët punojnë për të 

gjetur arsyet pse ndodhin ndryshime 

dhe devijime nga standardet dhe 

rregullat. Grupi i auditimit kryen një 

analizë të detajuar të shkaqeve 

themelore të cilat duhet të 

mbështesin rekomandimet efektive, 

të cilat nëse zbatohen ka të ngjarë të 

përmirësojnë me të vërtetë situatën. 

Praktikat më të mira tregojnë se 

komunikimi i rezultateve të auditimit 

duhet të shkojë përtej transmetimit të 

rregullt zyrtar, faqes së internetit të 

SAI-ve – institucioneve të audituara - 

diskutimeve në parlament ose 

njoftimit zyrtar. SAI-t duhet të rrisin 

njohuritë e publikut për punën e tyre 

përmes mbulimit të vazhdueshëm të 

mediave, fushatave publike, 

përdorimit të mediave sociale dhe 

ndërgjegjësimeve të tjera. 

Në Planin e saj Strategjik 2018-2022 

KLSH ka objektiva të qarta për të 

përmirësuar komunikimin e punës së 

saj. Në mënyrë specifike, 

Departamenti i Auditimit të 

Performancës do të kërkojë të 

përmirësojë komunikimin e 

rezultateve të auditimit duke përfshirë 

takime me shoqërinë civile dhe 

strukturat akademike për të paraqitur 

raportet e auditimit dhe për të 

konsideruar reagimet e tyre. Për më 

tepër, Departamenti i Performancës 

do të përdorë më mirë median sociale 

si një mjet komunikimi për të përcjellë 

rezultatet e punës së tij. 

GAO ka të ngritur një sistem për të 

ndjekur zbatimin e rekomandimeve të 

auditimit i cili gjurmon veprimet e 

agjencive ekzekutive të ndërmarra për 

të adresuar gjetjet, konkluzionet dhe 

rekomandimet e GAO-s. Gjithashtu, 

Kontrollori i Përgjithshëm u dërgon 

letra drejtuesve të agjencive 

ekzekutive për zbatimin e rekomandi-

me parësore. Standardet e INTOSAI-t 

sugjerojnë kryerjen e një seri 

auditimesh mjedisore dhe më pas një 

auditim tjetër për të përcaktuar 

progresin e bërë dhe zbatimin e 

rekomandimeve. Këto auditime janë 

një mënyrë efektive për t’u siguruar 
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që puna audituese do të ketë një 

ndikim afatgjatë. 

KLSH si pjesë e EUROSAI WGEA i 

konsideron të rëndësishme auditimet 

e performancës me fokus në çështjet 

e mjedisit dhe po punon për të 

përmirësuar cilësinë dhe për të rritur 

ndikimin e auditimeve të tilla. Për të 

ndihmuar audituesit të kryejnë 

auditime më të mira, KLSH ka 

përkthyer dhe publikuar standardet 

dhe udhëzimet e INTOSAI-t për 

auditimet mjedisore. Për më tepër në 

Planin Strategjik të saj 2018-2022, 

KLSH ka njohur rolin e SAI-ve në 

Agjendën 2030 të OBK-së  për 

Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe është e 

angazhuar të japë kontributin e saj. 

6. Rekomandime për t’u marrë në 

konsideratë 

Bazuar në diskutimet dhe 

konkluzionet e shtjelluara në këtë 

punim, referuar praktikave të GAO-s si 

dhe standardeve dhe udhëzimeve të 

INTOSAI-t, KLSH mund të marrë në 

konsideratë disa veprime për të rritur 

ndikimin e auditimeve të saj të 

mjedisit: 

1. Përfshirja e çështjeve mjedisore në 

planin vjetor të auditimit dhe 

krijimi i një liste të problemeve më 

të mëdha mjedisore në Shqipëri. 

KLSH miraton çdo vit planin vjetor 

të auditimeve dhe çështjet 

mjedisore pothuajse gjithmonë 

janë pjesë e tij. Sidoqoftë, duke 

mësuar nga praktikat e GAO-s, 

duke konsultuar standardet dhe 

udhëzimet e INTOSAI-t dhe duke 

njohur rolin e rëndësishëm të SAI-

ve në mbështetjen e qeverisë në 

përgatitjen dhe zbatimin e 

Agjendës 2030 të OKB-së për 

OZHQ, KLSH duhet të përfshijë më 

shumë çështje mjedisore ndërsa 

harton planin e saj vjetor të 

auditimit. KLSH duhet të marrë në 

konsideratë mundësinë e krijimit të 

një liste (të ngjashme me Regjistrin 

e Riskut të GAO-s) që identifikon 

çështjet më të mëdha mjedisore në 

Shqipëri të cilat kanë një ndikim në 

ekonominë e vendit dhe 

mirëqenien e qytetarëve. Kjo listë e 

problemeve mjedisore duhet t'i 

drejtojë grupet e auditimit në 

kryerjen e auditimeve të mjedisit. 

2. Zhvillimi i një programi trajnimi 

mbi parimet e shkrimit të 

raporteve të auditimit. KLSH ka një 

sistem të vendosur dhe një 

program vjetor trajnimi për stafin e 

tij, por ende ka vend për 

përmirësime. Duke iu referuar 

praktikave të GAO-s, KLSH duhet të 

hartojë një program trajnimi mbi 

parimet e shkrimit të raporteve të 

auditimit. Ky trajnim do të 

ndihmojë audituesit të përmirë-
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sojnë aftësitë e tyre të shkrimit, të 

përmirësojnë cilësinë e raporteve 

të auditimit dhe të shkruajnë 

raporte auditimi lehtësisht të 

kuptueshme nga lexuesit e 

interesuar. 

3. Audimi i çështjeve të rëndësishme 

mjedisore më shumë se një herë. 

Duke konsultuar standardet dhe 

udhëzimet e INTOSAI-t për të rritur 

ndikimin e auditimeve të mjedisit, 

SAI-t duhet të kryejnë auditime 

pasardhëse për problemet 

kryesore që ka një vend lidhur me 

mjedisin. Nëse KLSH kryen më 

shumë se një auditim për të njëjtën 

çështje, qeveria / institucioni 

përkatës do të angazhohet më 

shumë në zgjidhjen e problemeve 

ose në zbatimin e rekomandimeve 

të auditimit. 

4. Ndjekja e rekomandimeve. KLSH 

ka të miratuar një procedurë për të 

ndjekur zbatimin e rekomandimeve 

të auditimit. Përveç kontrollit dy 

herë në vit që një grup auditimi 

kryen në institucionet e audituara 

për të verifikuar statusin e zbatimit 

të rekomandimeve, në çdo auditim 

të ri (financiar ose përputhshmërie) 

që do të zhvillohet, një nga 

objektivat e auditimit është 

kontrolli mbi zbatimin e 

rekomandimeve të dhëna në 

auditimet e mëparshme. 

Meqenëse auditimet e mjedisit 

kanë një natyrë më komplekse dhe 

e njëjta temë nuk auditohet përsëri 

në të ardhmen e afërt, KLSH duhet 

të mësojë nga praktikat e GAO-s 

për ndjekjen e zbatimit të 

rekomandimeve dhe duhet të 

konsiderojë mundësinë e 

përmirësimit dhe standardizimit të 

procesit aktual të ndjekjes së 

zbatimit të rekomandimeve. 

5. Kryerja e auditimeve që 

përqendrohen në OZHQ. Në Planin 

Strategjik 2018-2022, KLSH 

angazhohet të kontribuojë në 

Agjendën 2030 të OKB-së për 

OZHQ. KLSH duhet të përdorë 

aftësinë e saj për të "edukuar" 

qeverinë në punën kundrejt 

implementimit të Agjendës 2030, 

duke kryer auditime mbi 

gatishmërinë e saj në zbatimin e 

kësaj agjende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUDITIMI PUBLIK                                                                     Rritja e ndikimit të auditimeve të performancës 

me fokus çështjet e mjedisit – Të mësojmë nga praktikat e GAO-s 

130                                                                                                                             Nr.23, maj – gusht 2019 

Bibliografia 

Plani Srategjik i KLSH 2018-2022; 

Udhëzues i Auditimit të Performancës 
(ISSAI 3000-3100); 

Manuali i Auditimit të Departamentit 
të Performancës; 

Indikatorët e Performancës; 

Performanca e KLSH 2018; 

Standardet ISSAI për mjedisin (ISSAI 
5110, 5120, 5130 dhe 5140); 

Plani Strategjik i GAO-s 2018-2023; 

Regjistri i Riskut i GAO-s; 

Standardet e Auditimit të Qeverisë / 
Libri i Verdhë; 

Botimi i INTOSAI-t WGEA “Si të Rrisim 
Cilësinë dhe Ndikimin e Auditimeve të 
Mjedisit”; 

 

Lista e shkurtimeve 

KLSH – Kontrolli i Lartë i Shtetit; 

GAO – Zyra e Auditimit të Qeverisë së 
SHBA; 

SAI – Institucione Supreme Auditimi; 

INTOSAI – Organizata Ndërkombëtare 
e Institucioneve Supreme të Auditimit; 

INTOSAI WGEA – Grupi i Punës i 
INTOSAI-t për Auditimet e Mjedisit;   

ISSAI – International Standards of 
Supreme Audit Institutions; 

OKB – Organizata e Kombeve të 
Bashkuara; 

OZHQ – Objektivat e Zhvillimit të 
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SUKSESIT MBI QËLLIMET E ZHVILLIMIT  

TË QËNDRUESHËM TË KOMBEVE TË BASHKUARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nga: Marcos Bonturi1, Organizata për 

Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim 

(OECD) 

Publikuar në revistën e ECA,  Nr.3, 

2019 

 

Shtatëmbëdhjetë (17) Qëllimet e 

Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) dhe 

Njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë (169) 

objektivat e tij kërkojnë që qeveritë të 

koordinojnë, këshillojnë dhe punojnë 

në fushat e politikave në një mënyrë 

të pashembullt. Kjo kërkon një 

përdorim strategjik të buxhetit, 

prokurimeve, mjeteve rregullatore, 

hartimin dhe implementimin e 

inovacioneve, politikave dhe 

programeve të ardhshme. Marcos 

Bonturi, Drejtor për Qeverisjen 

                                                           
1 Falenderime për Eduard Hainsworth, Gavin 
Ugale dhe Sara Fyson (të gjithë në OECD) për 
kontributin e tyre. 

Publike në OECD konsideron se 

mekanizmat për një monitorim dhe 

llogaridhënie të fuqishme duhet të 

krijohen për të mbështetur strategji 

afatgjata për SDG, zbatimi i të cilave 

shkon përtej cikleve politike. Ai 

argumenton se Institucionet e 

Auditimit (SAI) janë të vetmet që 

mund të  sigurojnë këtë funksion të 

rëndësishëm. 

SDG-të paraqesin Sfida Komplekse 

për Qeverisjen 

Në Shtator të vitit 2015, vendet 

anëtare të Kombeve të Bashkuara u 

përkushtuan bashkërisht për 

Axhendën e vitit 2030 dhe ndjekjen e 

SDG-ve. Megjithatë, politikat zbatuese 

përputhen me 17 qëllimet dhe 169 

objektivat shoqëruese të tyre, të cilat 

paraqesin sfida komplekse. Kjo sepse 

SDG-të përqëndrohen në synime 

afatgjata, transversale, të cilat 

Axhenda e vitit 2030 angazhohet të sigurojë zbatimin efektiv dhe 

përgjegjshmërinë. SAI-t mund t'i ndihmojnë vendet të arrijnë këto angazhime 

për shkak të karakteristikave të tyre. 
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mbështeten në partneritete 

bashkëpunuese dhe politika kohezive  

për të arritur rezultate pozitive. Për 

shembull, zbatimi i strategjive 

industriale për të zgjeruar prodhimin 

dhe promovimin e rritjes ekonomike  

do të jenë të dobishme për SDG 8, 

megjithatë mund të shkaktojnë një 

përdorim joefikas të burimeve 

natyrore, që ndikojnë negativisht në 

SDG 12. Prandaj, nevoja për të 

kuptuar më mirë plotësimet dhe 

kompromiset është thelbësore. 

Zbatimi i SDG-ve është gjithashtu një 

sfidë e fuqishme qeverisjeje, e cila  

kërkon që administratat të kalojnë nga 

një qasje e heshtur, në atë ku 

bashkëpunimi bëhet normë. Duke 

vepruar kështu, qeveritë mund të 

adresojnë sfidat ndër-sektoriale dhe 

të nxisin sinergjitë që janë të 

rëndësishme për suksesin. SDG-të 

gjithashtu u bëjnë thirrje qeverive të 

mendojnë  për një kohë të gjatë për të 

zbatuar politika që konsiderojnë 

efektet e politikave mbi njerëzit "Këtu 

dhe tani", për njerëzit nga "gjetkë" 

dhe efektin në gjeneratat e ardhshme. 

Kërkohet gjithashtu rritja e 

partneriteteve dhe bashkëpunimeve, 

duke i detyruar qeveritë kombëtare të 

koordinojnë me të gjitha seksionet e 

shoqërisë, përfshirë entitetet publike 

dhe sektorin privat. 

Për të kapërcyer këto sfida dhe për të 

arritur SDG-të, është thelbësore që të 

jenë krijuar plane të fuqishme 

kombëtare që posedojnë përgjegjësi 

të caktuara dhe rrugë të 

llogaridhënies. Kjo lejon të 

monitorohet përparimi i nismave SDG, 

i cili siguron mbikëqyrje dhe një pamje 

të përditësuar të evolucionit të 

strategjive kombëtare. Procese të tilla 

gjithashtu mund tregojnë nëse vendet 

janë duke përmbushur objektivat e 

tyre, ose për të ndihmuar në sigurimin 

e bazës së provave për të lehtësuar 

ndryshimet e nevojshme të politikave. 

Vendet gjithashtu duhet të posedojnë 

mekanizma të fuqishëm monitorimi 

dhe llogaridhënieje në planet e tyre 

kombëtare për zbatimin e SDG. Puna 

me vendet në të gjitha nivelet e 

qeverisë ka bërë që OECD të ketë 

shkëmbyer njohuri dhe krijuar 

partneritete për të krijuar, ngulitur 

dhe përmirësuar këto mekanizma 

duke arritur rezultate pozitive për 

SDG-të. 

Institucionet Supreme të Auditimit 

janë pozicionuar në mënyrë unike për 

të ndihmuar zbatimin e SDG 

Axhenda e vitit 2030 angazhohet të 

sigurojë zbatimin efektiv dhe 

përgjegjshmërinë. SAI-t mund t'i 

ndihmojnë vendet të arrijnë këto 

angazhime për shkak të 

karakteristikave të tyre. Kjo përfshin 
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aftësinë për të vlerësuar në mënyrë të 

pavarur programet në  të gjitha fushat 

e qeverisë (përfshirë performancën 

financiare) dhe aftësinë për të punuar 

në të gjithë ciklet elektorale, e cila i 

lejon SAI-t të menaxhojnë si çështje 

afatshkurtra ashtu edhe ato afatgjata 

të degëzimeve të politikave.  Provat 

tregojnë se si SAI-t po ndërmarrin 

gjithnjë e më shumë veprime të tilla, 

duke kaluar përtej roleve të tyre 

tradicionale të mbikëqyrjes (OECD 

2018). Për shembull, në bashkëpunim 

me SAI-n e Brazilit, OECD studioi 

mënyrat me të cilat një SAI duhet të 

sigurojë depërtimin dhe largpamësinë 

për të sjellë ndryshime në ciklin e 

politikës. SAI Holandez dhe i 

Republikës së Koresë gjithashtu kanë 

kryer auditime për të vlerësuar fuqinë 

punëtore, qëndrueshmërinë dhe 

gatishmërinë e qeverive për të 

menaxhuar popullsinë në plakje. Këto 

auditime tejkalojnë një qasje të 

orientuar nga pajtueshmëria dhe 

gjetjet mbështeten te zhvillimi i 

politikave. Siç përshkruhet në Kuadrin 

e OECD për Koherencën e Politikave 

për Zhvillimin e Qëndrueshëm (2016), 

SAI  gjithashtu mund të mbështesë 

progresin duke përcaktuar auditime 

për të vlerësuar natyrën kohezive dhe 

bashkëpunuese të nismave të  SDG. 

Në mënyrë të veçantë, SAI-t mund të 

ndihmojnë zbatimin e SDG në katër 

mënyra, siç u identifikua edhe nga 

Organizata Ndërkombëtare e 

Institucioneve Supreme të Auditimit 

(INTOSAI) në vitin 2016: 

 SAI-t mund të monitorojnë 

performancën dhe të auditojnë se 

si një vend po aplikon  Axhendën e 

vitit 2030 në të gjitha nivelet e 

qeverisjes; 

 SAI-t mund të mbrojnë qeverisjen e 

mirë përmes sigurimit të qeverisjes 

së plotë, bashkërendimit, 

koherencës dhe pjesëmarrjes së 

gjerë të aktorëve; 

 Duke promovuar përgjegjshmëri 

dhe transparencë, SAI-të gjithashtu 

mund të veprojnë si modele të 

roleve të qeverisjes së mirë, duke 

përmirësuar performancën e një 

vendi në përputhje me SDG 16; 

 SAI-t mund të përmirësojnë 

përgatitjen kombëtare për SDG-të 

duke forcuar monitorimin, 

vlerësimin dhe raportimin. 
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Figura 1 - Katër mënyrat që SAI-t 

kontribuojnë në zbatimin efektiv të SDG-ve 

 

 

SDG-të janë një terren i rëndësishëm 

testimi për SAI-t 

Një përmbledhje e kohëve të fundit 

për 43 Shqyrtime Kombëtare 

Vullnetare (VNR) theksoi nivelin e ulët 

të  mirëkuptimit në lidhje me SDG-të 

dhe rolin e SAI-ve me vendet, duke 

luftuar për të vlerësuar nismat e tyre 

SDG (IIED 2018). Si rezultat, SAI-t 

mbeten të pashfrytëzuara - duke 

penguar aftësinë e një vendi për të 

arritur SDG-të. Kjo është një mundësi 

e humbur, veçanërisht sepse SAI-t 

mund të ofrojnë kontribute të 

vlefshme për të monitoruar rezultatet 

dhe identifikuar mundësitë e 

përmirësimit për SDG-të. Gjykata 

Austriake e Auditimit jep një shembull 

të këtij ndikimi pozitiv dhe rolit të 

punës për të përmirësuar koordinimin 

qeveritar për dorëzimin e Axhendës së 

vitit 2030 (shiko Kutinë 1). 

 

 

 

Kutia 1 - Raporti i Gjykatës Austriake të Auditimit mbi Zbatimin e Axhendës së vitit 2030 

Midis qershorit dhe shtatorit të vitit 2017, Gjykata Austriake e Auditimit (ACA) ndërmori 

vlerësimin e kornizës ligjore, përgjegjësitë e Qeverisë Federale dhe koordinim në të gjitha 

departamentet qeveritare për të zbatuar Axhendën e vitit 2030. Ata gjithashtu ndërmorën 

një analizë të hendekut të planit të zbatimit dhe sistemit të monitorimit të synuar.  

ACA konstatoi se përkundër emërimit të një grupi pune ndërministror, mungonte strategjia 

koherente e zbatimit, gjë që shkaktoi pasoja të dëmshme për të gjitha proceset e raportimit 

të saj. ACA gjithashtu vuri në dukje mungesën e koordinimit sistemik në të gjithë nivelet e 

qeverisjes dhe shoqërisë civile - duke bërë që Qeveria Federale të rishikojë Planin e zbatimit 

të SDG dhe organizimin e grupit të tij ndërministror të punës. 

Burimi: OECD (2019) 

 

Finlanda ka përfituar nga vlera e 

shtuar e SAI-ve përmes punës së Zyrë 

Kombëtares të Auditimit Të saj dhe 

sigurimit të një raporti vjetor që 

përshkruan një analizë risku të SDG-

ve. Kjo është bërë veçmas nga ajo e 
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prodhuar nga qeveria. Raporti 

parashikon shqyrtimin e SDG-ve, 

përparimin drejt objektivave 

kombëtare të SDG 16 dhe futjen me 

transparencë brenda planeve SDG të 

qeverisë. Ndërkohë në Suedi, Zyra 

Kombëtare e Auditimit kontrolloi 

nismën e qeverisë së saj për barazinë 

gjinore, të përafruar me SDG 5 dhe 

forcoi strategjinë e qeverisë për 

integrimin gjinor të qeverisë duke 

rekomanduar zhvillimin e një 

strukture institucionale të përshtatur 

për barazinë gjinore. 

OECD gjithashtu mbështet përparimin 

në zbatimin e SDG për të gjithë shtetet 

anëtare të OECD dhe vendet partnere 

jo OECD. Për shembull, OECD ka 

punuar me Brazilin për të përmirësuar 

përdorimin e qeverisë së treguesve 

për identifikimin e rriskut, zgjedhjen e 

auditimit dhe arritjen e SDG-ve (shiko 

Kutinë 2).  

Kutia 2 - Brazili: Reformimi i TCU për të 

përmirësuar qeverisjen e mirë dhe 

zbatimin e SDG  

Gjykata Federale e Llogarive Braziliane 

(Tribunal de Contas de União, TCU) kryen 

vlerësime, nxjerr në pah rreziqet dhe 

ofron rekomandime për përmirësime në 

administratën publike bazuar mbi të 

dhënat e sondazheve nga sektorë të 

ndryshëm.  

Në vitin 2017, TCU kreu auditime për të 

vlerësuar gatishmërinë e qeverisë për të 

zbatuar SDG specifike. Kjo përfshin 

rishikimin e performancës së 

mekanizmave qeverisës brenda Qendrës 

së Qeverisë dhe monitorimin e synimeve 

të SDG. Auditimet identifikuan një numër 

të zonave të përmirësimit, të cilat janë 

përfshirë në strategjinë braziliane SDG. 

Për rrjedhojë, TCU shkoi përtej rolit të saj 

tradicional të mbikëqyrjes duke mbajtur 

çelësin e tij, funksionet e qeverisjes së 

mirë në fushat e tjera. Ajo ka forcuar 

mekanizmat e saj të qeverisjes duke 

përfshirë konceptet e qeverisjes së mirë 

në dokumentet e saj të ndryshme 

strategjike të brendshme, gjë që ka 

përmirësuar mundësinë e suksesit për 

nismat e saj SDG.  

Burimi: OECD (2018) 

Partneritetet mund të mbështesin 

përparimin e SDG-ve 

Partneritetet globale dhe rajonale 

mund t'i ndihmojnë vendet të 

kapërcejnë pengesat për shpërndarjen 
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dhe monitorimin e SDG-ve duke 

shkëmbyer praktika të mira dhe 

këshilla praktike. OECD mbështet një 

numër partneritetesh që adresojnë 

çështje specifike që lidhen me rolin e 

SAI-ve në dorëzimin e SDG-ve. 

 

2019 Takimi i Organizatës së 

Auditueseve në OECD 

Lançuar në Mars 2018, Aleanca e 

Audituesve është një forum unik për 

sektorin publik, audituesish të 

brendshëm dhe të jashtëm për të 

punuar së bashku në të gjitha nivelet e 

qeverisë, përfshirë nivele 

ndërkombëtare, kombëtare dhe 

regjionale. Kjo e ndan Aleancën nga 

forma ekzistuese dhe u mundëson 

audituesve të shkëmbejnë udhëzime 

nga korniza të ndryshme dhe  njohuri 

mbi tema të tilla si risitë në auditimin 

e performancës, auditimin në një 

epokë dixhitale dhe si të monitorohen 

SDG-të. Aleanca e Audituesve 

aktualisht ka mbi 600 anëtarë nga 75 

vende dhe mirëpret më shumë SAI në 

takimin tjetër. 

OECD gjithashtu bashkërendon me 

komunitetin INTOSAI, përfshirë grupet 

rajonale dhe tematike të punës dhe 

Nisma për Zhvillimin e INTOSAI-t. Kjo 

përfshin konsulta me Komitetin 

Drejtues të Donatorëve të INTOSAI-t 

dhe Task Forcës të Organizatës 

Europiane të Institucioneve Supreme 

të Auditimit (EUROSAI) mbi Auditimin 

dhe Etikën. OECD është gjithashtu 

duke eksploruar bashkëpunimin me 

Grupin e Punës së INTOSAI-t në 

treguesit kryesorë kombëtarë për të 

mbështetur punën në “Treguesit 

kryesorë të zhvillimit të 

qëndrueshëm”. OECD po punon 

gjithashtu me agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara dhe Mekanizmin Afrikan të 

Rishikimit për të theksuar rëndësinë e 

mekanizmave të qeverisjes publike, të 

tilla si auditimi dhe vlerësimi, në 

arritjen e SDG-ve. 

Për më shumë referenca dhe 

informacion mbi aktivitetet e 

ndryshme, shihni Kutinë 3. 

Kutia 3 – Referencat 
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hhttp://dx.doi.org/10.1787/97892642569

96-en 

OECD (2018), Institucionet Supreme të 

Auditimit dhe Qeverisja e Mirë: 

Mbikëqyrja, Depërtim dhe  Largpamësi. 

Shqyrtime të qeverisjes publike të OECD, 

Botime 

OECD, Paris. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1787/978926426387

1-al. 

OECD përpiqet për një platformë 

globale për shkëmbimin e njohurive 

për të arritur SDG-të 

Prania e sistemeve të fuqishme të 

monitorimit dhe llogaridhënies, që 

funksionojnë në mënyrë koherente në 

bashkëpunim me SAI-t dhe palët e 

interesuara të qeverisë, mund të 

ndikojnë pozitivisht në politikat e  

zbatimit. Në kontekstin e Axhendës së 

vitit 2030, kjo mund të ndihmojë 

qeveritë të arrijnë SDG-të. Sidoqoftë, 

ndërsa përparimi po ecën, ka akoma 

mundësi të mëtejshme për 

bashkëpunim, rritjen e rolit të SAI-eve 

dhe shkëmbimin e praktikave më të 

mira. OECD mezi pret për të punuar 

me SAI-t dhe partnerët e tjerë për të 

ofruar ekspertizë dhe për të 

shkëmbyer praktikat më të mira për të 

arritur Axhendën e vitit 2030. 

Shpresojmë të ecim përpara për të 

ngritur një platformë të përbashkët 

globale për të lehtësuar këto 

shkëmbime dhe për të mbështetur 

vendet përreth botës, duke krijuar 

https://www.idi.no/en/elibrary/cdp/
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mekanizma efektivë të qeverisjes 

publike për të arritur SDG-të. 
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AKTIVITETE TË KLSH-së PËR PERIUDHËN  

MAJ - GUSHT 2019 

 

KLSH merr pjesë në Konferencën e 

organizuar nën Presidencën Rumune 

të Këshillit të Bashkimit Evropian, me 

titull “Inovacionet e auditimit në 

vendet e BE-së dhe rritja e rolit 

këshillues të SAI-ve në dobi të 

shoqërisë” 

Në datat 6-7 maj 2019 u zhvillua 

Konferenca e nivelit të Lartë, 

organizuar nën Presidencën Rumune 

të Këshillit të Bashkimit Evropian, me 

titull “Inovacionet e auditimit në 

vendet e BE-së dhe rritja e rolit 

këshillues të SAI-ve në dobi të 

shoqërisë”.  

Në këtë konferencë merrnin pjesë 

përfaqësues të lartë të Parlamentit të 

Rumanisë, Kryeministri i Rumanisë, 

znj.Viorica Dancila dhe përfaqësues të 

Institucioneve Supreme të Auditimit 

nga Europa, ndër të cilët z. Mihai 

Busuioc, President i Gjykatës Rumune 

të Llogarive, z. Klaus-Heiner Lehne, 

Presidenti i Gjykatës Evropiane të 

Audituesve, z. Vitor Caldeira, President 

i Gjykatës Portugeze të Llogarive, z. 

Tzvetan Tzvetkov, President i Zyrës 

Kombëtare të Auditimit të Bullgarisë, z. 

Krzysztof Kwiatkowski, President i 

Zyrës Kombëtare të Auditimit 

Shtetëror të Polonisë (NIK), z. Miloslav 

Kala, President i SAI-t të Çekisë, z. 

Wolfgang Wicklicky, Drejtor i 

Përgjithshëm i Gjykatës së Auditimit të 

Austrisë (ACA), si dhe Presidentët e 

SAI-ve të Estonisë, Hungarisë, si edhe 

të SAI-ve të vendeve të Ballkanit 

Perëndimor. 

 

KLSH u përfaqësua në këtë konference 

me një delegacion të përbërë nga zj. 
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Luljeta Nano, Sekretare e Përgjithshme 

dhe zj. Manjola Naço, Drejtore e 

Përgjithshme. 

Në fjalën e tij përshëndetëse, 

Presidenti i Gjykatës Rumune të 

Llogarive z. Mihai Busuioc theksoi rolin 

e auditimit të jashtëm publik në jetën e 

qytetarëve si dhe sfidat me te cilat 

përballen Institucionet Supreme te 

Auditimit në nivel global në stadin e 

zhvillimit të ekonomive të vendeve 

respektive. 

Gjatë konferencës u mbajtën 12 

kumtesa që u fokusuan në çështje me 

shumë interes dhe shumë relevante 

për Institucionet Supreme të Auditimit, 

për qeveritë dhe për qytetarët. 

-Presidenti i Gjykatës Evropiane të 

Audituesve (ECA) z. Klaus Heiner 

Lehne, ne fjalën e tij e vuri theksin ne 

orientimin e SAI-ve drejt inovacioneve 

në auditim duke u fokusuar në 

impaktet e auditimeve në shoqëritë 

demokratike.  

Drejtori i Përgjithshëm i Gjykatës 

Austriake te Auditimit, z. W. 

Wiklicky  në prezantimin e tije me temë 

”Nga eksperienca e përbashkët fitojnë 

të gjithë-Qasjet e reja në auditimin e 

sektorit publik” solli në vëmendje 

eksperiencën e Gjykatës Austriake me 

shembuj praktikë referuar kontributit 

dhe impaktit të auditimeve në jetën e 

qytetarëve, sikurse ishte nxjerrja e një 

broshure, dokumenti (në tetor 2017, 

përpara zgjedhjeve të përgjithshme të 

Këshillit Kombëtar) me objekt “ 

Reformat më të rëndësishme për 

qeverisjen e ardhshme: çfarë duhet të 

bëjmë tani ?” që përfshinte “ Zhvillimin 

e një reforme strategjike për Austrinë; 

Adaptimi i sistemit arsimor me sfidat e 

reja; zbutjen e deficitit në shëndetësi; 

si dhe aspekte të tjera që kanë të bëjnë 

me reformat e pensioneve, 

dixhitalizimin, borxhin publik, 

modernizimin e administratës fokusuar 

në përfitimet e qytetarëve, etj.  

Presidenti i Gjykatës së Auditimit të 

Portugalisë z. Victor Kaldeira në 

diskutimin e tij u fokusua në 

perspektivat e sektorit të auditimit 

publik në Europë. Tashmë auditimi në 

sektorin publik theksoi z. Kaldeira po 

përballet me fenomenin e 

pashmangshëm të “Big data” dhe 

zhvillimit të vrullshëm të teknologjive 

në nivel global. Kjo situate sjell për 

pasojë përballjen me risqe dhe 

oportunitete të reja për auditimin e 

sektorit publik. Mënyra të reja duhet të 

aplikohen nga audituesit dhe në këtë 

aspekt Inteligjenca artificiale “meriton 

besim“. SAI-t tashmë duhet të 

adresojnë këto çështje dhe të jenë 

relevant me zhvillimet në nivel global.  

Gjate zhvillimit të konferencës 

përfaqësues të SAI-ve të Finlandës, 

Polonisë, Bullgarisë, Estonisë, etj, 

lëvruan dhe sollën në vëmendje të të 
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pranishmve tema diskutimesh në 

drejtime si:  

- Rritja e rolit këshillues të SAI-ve, në 

dobi të shoqërisë; 

- Si mund të ndikojnë SAI-t në 

përmirësimin e jetës së qytetarëve; 

- Rritja e impaktit social të 

auditimeve nëpërmjet 

këshillimeve; 

- Ndryshimi i rolit të SAI-ve-

mundësitë që rrjedhin nga 

dixhitalizimi; 

- Përmirësimi i auditimit të jashtëm 

nëpërmjet ndjekjes së 

rekomandimeve; 

- Pro dhe kundër rolit këshillues të 

SAI-ve: këndvështrimi francez, etj. 

Në pjesën e fundit të Konferencës u 

diskutuan përsëri çështjet kyçe, 

nëpërmjet pyetje-përgjigjeve dhe z. 

Mihai Busuioc, President i Gjykatës 

Rumune të Llogarive bëri një 

përmbledhje të rezultateve të arritura 

nga kjo konferencë. 

Pjesëmarrje e KLSH-së në Sesionin 

Pranveror të Grupit të Punës së 

EUROSAI-t për Auditimin e Mjedisit, 

në Qipro 

Në datat 7-8 Maj 2019, në 

Kalopanajotis, Qipro, u organizua 

Sesioni Pranveror i Grupit të Punës së 

EUROSAI-t për Auditimin e Mjedisit me 

temë: Nga menaxhimi i mbetjeve me 

drejtim për tek Ekonomia Rrethore.  

Në një ekonomi rrethore, mbeturinat 

minimizohen dhe burimet përdoren 

më shumë ekonomikisht nëpërmjet 

përdorimit afatgjatë të produkteve, 

riciklimit, riparimit dhe ripërdorimit të 

materialeve. 

Në lidhje me këtë temë, SAI i 

Republikës së Qipros ishte mikpritësi i 

radhës i këtij takimi, i cili e nisi ditën e 

tij të parë me fjalët përshëndetëse të 

Presidentit të këtij SAI. 

 

Gjatë ditës së parë të Takimit, 

prezantimet kishin të bënin me 

impaktin e mbetjeve dhe ishin të 

fokusuara tek tipet e ndryshme të 

mbetjeve të gjeneruara dhe auditimi i 

tyre në bazë të qasjes së secilit SAI, ku 

përmendim: SAI i Qipros – Auditimi i 

mbetjeve të gjeneruara nga 

ambalazhet; SAI i Letonisë – Impakti 

financiar i auditimit të mbetjeve; SAI i 

Lituanisë – Përzgjedhja dhe kryerja e 

auditimeve mbi mbetjet me qëllim 

inkurajimin e ndryshimeve në këtë 

drejtim. SAI Çek kishte përgatitur një 
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prezantim të ndërtuar mbi analizën e 

riskut në fushën e menaxhimit të 

mbetjeve. Në lidhje me mbetjet 

ushqimore, u ndoqën me interes 

prezantimet nga përfaqësuesit e SAI-t 

Belg dhe ECA-s. 

Gjatë ditës së parë u organizuan dhe 

diskutime në grupe, gjatë të cilave 

pjesëmarrësve iu kërkua të bëheshin 

pjesë e njërit nga tre grupet e 

mëposhtme, ku u diskutuan temat: 

1. Mbetjet plastike; 

2. Ekonomia Rrethore; 

3. Lëvizja ndërkufitare e mbetjeve; 

Gjatë ditës së dytë prezantimet u 

zhvendosën në pjesën e dytë të temës 

së këtij Takimi, Ekonomia Rrethore. 

Prezantimet ishin nga përfaqësuesit e 

SAI-ve të Qipros, Finlandës, Estonisë, 

Spanjës dhe Sllovenisë. Vlen të 

përmendet se prezantimet me këtë 

temë, siç u theksua dhe nga 

pjesëmarrësit, ishin akoma në fazën 

teorike, pasi asnjë auditim nuk është 

ushtruar ende nga ndonjë SAI me temë 

direkte mbi Ekonominë Rrethore, duke 

qenë se ky është një koncept akoma i ri 

në lidhje me menaxhimin e mbetjeve 

dhe lidhjen me ekonominë.  

 

 

Dita e dytë u mbyll me prezantimin e 

përfaqësueses së ECA-s, të cilët sollën 

angazhimin dhe eksperiencën e 

deritanishme të ECA-s, për t’u kthyer 

në një institucion që prodhon zero 

mbetje plastike dhe i ftoi të pranishmit 

të shikojnë mundësinë për të ndjekur 

këtë shembull në SAI-t përkatëse, pasi 

nuk është aq e pamundur apo e 

vështirë sa mund të duket.  

KLSH merr pjesë në Konferencën 

rajonale për Mbikëqyrjen 

Parlamentare që u zhvillua në 

Prishtinë 

Në datën 7 maj 2019 u zhvillua në 

Prishtinë Konferenca rajonale për 

Mbikëqyrjen Parlamentare, fokusuar 

në veçanti në fushën e Financave 

Publike. Kjo Konferencë u organizua 

nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, 

përkatësisht Komisioni për Mbikëqyrje 

të Financave Publike me mbështetjen e 

Deutche Gesellschaft für 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, si 

partner kryesor i Kuvendit të 

Republikës së Kosovës.  
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Në këtë konferencë morën pjesë 

përfaqësues të Komisioneve 

parlamentare dhe të Institucioneve 

Supreme të Auditimit të rajonit nga: 

Kosova si vendi organizator, Shqipëria, 

Maqedonia e Veriut, Kroacia, Serbia, 

Bosnje-Hercegovina dhe Mali i Zi. Në 

këtë aktivitet morën pjesë edhe 

Kryetari i Komisionit për Kontrollin e 

Buxhetit në BE, Presidenti i ECA, 

z.Klaus-Heiner Lehne, Audituesi i 

Përgjithshëm i Britanisë së Madhe, 

përfaqësues të Bankës Botërore, etj. 

KLSH u përfaqësua në këtë aktivitet 

nga zj.Lindita Milo, Zv/Kryetare e KLSH-

së dhe z. Rinald Muça, Drejtor i 

Departamentit të Auditimit të 

Performancës. 

Takimin e përshëndeti fillimisht z. 

Driton Selmanaj, Kryetar i Komisionit 

për Mbikqyrjen e Financave Publike, i 

cili u uroi mirëseardhjen të gjithë të 

ftuarve dhe i falënderoi për kontributin 

e dhënë për realizimin e kësaj 

Konference. 

Në sesionin e parë e morën fjalën z. 

Driton Selmanaj, Kryetar i Komisionit 

per Mbikqyrjen e Financave Publike në 

Kuvendin e Kosovës, z.Lumir 

Abdixhiku, Kryetar i Komisionit për 

Buxhet dhe Financa, si edhe z. Mitchell 

O’Brien, përfaqësues i Bankës 

Botërore. Gjatë diskutimeve të tyre, 

folësit u përqëndruan në rolin dhe 

funksionet e këtyre dy komisioneve 

parlamentare, përkatësisht në atë të 

Mbikqyrjes së Financave Publike, si 

edhe atë për Buxhetin dhe Financat, 

duke evidentuar rëndësinë që ka 

bashkëpunimi mes tyre dhe 

veçanërisht në vlerën e shtuar që sjell 

ky bashkëpunim. Në veçanti u diskutua 

për rolin komplementar të këtyre dy 

komisioneve në mbikëqyrjen 

parlamentare Ex-Post dhe Ex-ante. 

Në sesionin e dytë u diskutua lidhur me 

bashkëpunimin mes Komisioneve 

parlamentare dhe Zyrave Shtetërore të 

Auditimit. Gjatë kësaj seance e morën 

fjalën z.Besnik Osmani, Auditor i 

Përgjithshëm i Zyrës Kombëtare të 

Auditimit të Kosovës, si edhe drejtues 

të Komisioneve parlamentare nga 

Maqedonia e Veriut, Kroacia, si edhe 

Kryetari i Komisionit për Kontrollin e 

Buxhetit në BE. Këtu diskutimet u 

përqëndruan se si raportet e auditimit 

të SAI-ve mund të përdoren si burim 

informacioni nga Komisionet 

Parlamentare në mënyrë që qeveritë 
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të jenë të përgjegjshme në shpenzimin 

e parave publike. 

Në sesionin e dytë, si pjesë e panelit të 

diskutimit, zj.Lindita Milo, Zv/Kryetare 

e KLSH-së, prezantoi eksperiencën e 

institucionit shqiptar të auditimit të 

jashtëm publik mbi bashkëpunimin me 

Kuvendin e Shqipërisë. Duke iu 

referuar parimeve bazë të Deklaratës 

së Limës dhe të Meksikës si dhe 

rezolutave të OKB-së për pavarësinë e 

SAI-ve u theksua rëndësia e zbatimit të 

rekomandimeve të adresuara enteve 

publike, të derivuara nga aktiviteti 

auditues si dhe roli jetik i 

bashkëpunimit dhe mbështetjes reale 

të Parlamentit për të rritur eficiencën e 

aktivitetit te KLSH-së. Në parim, 

Institucionet e auditimit suprem duhet 

të konsiderohen si mekanizmat e 

mirëqeverisjes që promovojnë 

transparencën dhe llogaridhënien e 

qeverisë në përmbushje të objektivave 

të vendosura nga parlamenti, i cili 

përfaqëson vullnetin e qytetarëve të 

një vendi, pra në thelb rritjen e 

mirëqenies së njerëzve. Në interes të 

pyetjes së përfaqësuesit të Bankës 

Botërore mbi parimet bazë të 

përcaktimit të tematikave të auditimit 

të performancës, z. Rinald Muça, 

Drejtor i Departamentit të Auditimit të 

Performancës, prezantoi kriteret që 

përdor KLSH përgjatë procesit të 

planifikimit të këtyre auditimeve si dhe 

bashkëpunimin me SAI-et e tjera të 

rajonit edhe më gjerë për të realizuar 

auditime të përbashkëta apo paralele 

të performancës.  

 

Gjithashtu gjatë pasdites e morën 

fjalën edhe drejtuesit e SAI-ve të 

Maqedonisë së Veriut, të Bosnje-

Hercegovinës, Serbisë, Kroacisë, 

Presidenti i ECA dhe Kontrollori i 

Përgjithshmën i Mbretërisë së 

Bashkuar. 

Diskutimet ishin me shumë interes dhe 

u shoqëruan me pyetje nga 

pjesëmarrësit. 

Zv/Kryetarja e KLSH-së zhvillon një 

vizitë zyrtare në Kroaci 

Në datë 24 maj 2019 zv/Kryetarja 

e  KLSH-së, Znj.Lindita Lati Milo  zhvilloi 

një takim dypalësh në Kroaci me ftesë 

të Auditorit të Përgjithshëm të Zyrës 

Shtetërore të Auditimit të Kroacisë, 

z.Ivan Klesic.  

Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi në 

parim i bashkëpunimit ndërinsti-

tucional në auditimet paralele të 

performancës mbi ndotjen e detit. Kjo 
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tematikë është me interes të 

përbashkët publik jo vetëm për 

Kroacinë dhe Shqipërinë por edhe për 

institucionet e auditimit të jashtëm 

publik të Malit të Zi dhe Sllovenisë, të 

cilat kanë shprehur interesin për t’u 

bashkuar në këtë auditim paralel, duke 

bashkërenduar punën audituese në 

bosht të njëjtë metodologjik auditues 

në përmbushje të standardeve 

ndërkombëtare për auditimet e 

performancës. 

Zyra Shtetërore e Auditimit të Kroacisë 

e zhvillon veprimtarinë e saj bazuar në 

ligjin për funksionimin e kësaj zyre dhe 

ka mandat për të audituar, të ardhurat 

dhe shpenzimet; pasqyrat financiare 

dhe transaksionet financiare; entitetet 

publike, kompanitë dhe personat 

legalë, në të cilët shteti ka shumicën e 

aksioneve; përdorimin e fondeve të BE-

së dhe të organizatave të tjera 

ndërkombëtare lidhur me përdorimin 

e këtyre fondeve për nevoja publike. 

Auditori i Përgjithshëm i Zyrës 

Shtetërore të Auditimit të Kroacisë, z. 

Ivan Klesic bëri një prezantim lidhur me 

mënyrën e organizimit dhe të 

funksionit të SAI-t kroat. Kjo zyrë ka 

qendrën në Zagreb dhe ka 20 degë të 

shpërndara në rajonet kryesore të 

vendit. Departamentet e auditimit janë 

organizuar në funksion të subjekteve 

të audituara dhe llojeve të auditimit. 

Zyra drejtohet nga Auditori i 

Përgjithshëm, i cili zgjidhet nga 

Parlamenti i Kroacisë dhe propozohet 

nga komisioni për çështjet admini-

strative, të zgjedhjeve dhe emërimeve. 

Në dhjetor të vitit të kaluar zoti Klesic 

ka marrë dhe një mandat të dytë 8-

vjeçar në drejtimin e kësaj zyre. 

Zoti Klesic vijoi prezantimin e tij me 

mënyrën e raportimit të SAI-t në 

parlament, politikat e burimeve 

njerëzore, të komunikimit dhe 

transparencës. Gjatë fjalës së tij ai bëri 

dhe një prezantim të risive që ka sjellë 

miratimi i Ligjit të ri, për të cilat u 

tregua një interes i veçantë nga 

përfaqësuesit e KLSH, pasi përbënin 

instrumentet e forcimit të pavarësisë 

financiare dhe konsolidimin profe-

sional të institucionit të auditimit. 

 

Znj. Lati, në prezantimin e saj, solli në 

vëmendje zhvillimet e fundit në 

aktivitetin e KLSH-së në zbatim të 

Strategjisë së re të Zhvillimit, 2018-

2022. Prezantimi u fokusua në 

zhvillimet metodologjike si dhe në 

instrumentet që përdoren për rritjen e 

transparencës dhe komunikimin me 

palët e interesit dhe me publikun. 
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Kolegët ndanë këndvështrimet mbi 

problematikat që përbëjnë sfidat e 

vazhdueshme të institucioneve 

supreme të auditimit, duke konverguar 

në faktin se duhet të rritet cilësia duke 

ulur numrin e auditimeve dhe duke 

rritur numrin e entiteteve subjekt 

auditimi nëpërmjet rritjes së 

auditimeve të performancës.  

Zv/ Kryetarja e KLSH shoqërohej në 

këtë vizitë nga zj.Amantja Patozi, 

specialiste në Drejtorinë e Komuni-

kimit, Botimit dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë.  

KLSH merr pjesë në workshop-in e 

zhvilluar në Stokolm mbi auditimin 

financiar 

Workshopi i katërti në serinë e 

workshop-eve me të njëjtën temë 

“Mbi Auditimin Financiar”, u organizua 

në datat 11-14 qershor nga SNAO- Zyra 

Kombëtare e Auditimit të Suedisë me 

pjesëmarrës të SAI-ve të Ballkanit 

Perëndimor: Gjykata Turke e Llogarive, 

Zyra e Auditimit të Institucioneve të 

Bosnje-Hercegovinës, Zyra Kombëtare 

e Auditimit të Maqedonisë së Veriut, 

Institucioni Shtetëror i Auditimit të 

Malit të Zi dhe Institucioni Shtetëror i 

Auditimit të Serbisë. 

Në këtë takim, KLSH u përfaqësua nga 

audituesit: Valbona Gaxha, Erjola 

Meçaj, Joana Troqe dhe Alban 

Polovina. 

Workshop-et e mëparshme kishin 

trajtuar çështje të lidhura me 

planifikimin e auditimit, vlerësimin e 

riskut, përzgjedhjen e kampionit, etj. 

Workshop-i i katërt, kishte si qëllim 

trajtimin e praktikave të raportimit në 

auditimin financiar, nëpërmjet rasteve 

studimore specifike të paraqitura nga 

vendet pjesëmarrëse dhe krahasimi i 

praktikave audituese respektive të çdo 

SAI.  

 

Gjatë ditës së parë të Workshop-it u 

mbajt fjala hapëse nga zyrtari 

ndërlidhës për vendet e Ballkanit 

Perëndimor, pjesë e SAI-t, Suedez z. 

Hazim Sabanoviç. Takimi vijoi me një 

sërë diskutimesh dhe disa punë në 

grup të cilat kishin si fokus shkëmbimin 

e eksperiencave dhe opinioneve mbi 

paraqitjen e raportit të auditimit 

financiar të çdo SAI pjesëmarrës, 

gjuhën e përdorur, si dhe përcjelljen e 

informacionit tek lexuesit. Kontrolli i 

Lartë i Shtetit paraqiti një auditim 

financiar të evaduar gjatë vitit 2017, 

për të cilin SAI-et e tjera pjesëmarrëse 

identifikuan qasjet e tyre lidhur me 

këtë raport në 4 pika: prezantimi i 
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qartë i opinionit të auditimit, struktura 

sistematike e raportit, mënyra e të 

shkruarit të gjetjeve dhe shkrimi i 

kuptueshëm nga lexuesit e thjeshtë. 

Më pas, përfaqësuesit e KLSH 

prezantuan mandatin e institucionit 

dhe sfidat kryesore të ndeshura gjatë 

auditimeve financiare dhe atyre të 

përputhshmërisë. Një ndër 

problematikat e ndeshura më shpesh 

edhe nga vendet pjesëmarrëse, ishte 

ajo e identifikimit të qartë të gjetjeve 

që lidhen me çështje të 

përputhshmërisë dhe ato të auditimit 

financiar, si dhe paraqitja e tyre në 

opinionet e dhëna.  

Në vijim, u paraqit matrica e Sigurimit 

të Cilësisë dhe Kontrollit të Cilësisë, 

shoqëruar me shembuj konkretë për 

institucionin e KLSH duke përfshirë 6 

komponentë: Strategjinë e Drejtimit, 

Kërkesat Etike, Pranimin dhe 

Vazhdueshmërinë, Burimet Njerëzore, 

Performancën e Angazhimit dhe 

Monitorimi. Gjatë trajnimit, u zhvilluan 

aktivitete interaktive me qëllim 

diskutimin e përkufizimeve dhe 

koncepteve që lidhen me Kontrollin e 

Cilësisë dhe Sigurimin e Cilësisë, sipas 

ISSAI 40.  

Në mbyllje të aktivitetit, të pranishmit 

evidentuan praktikën e punës së SAI-ve 

respektive mbi ndjekjen e zbatimit të 

rekomandimeve sipas rregulloreve 

përkatëse dhe sfidat që institucionet 

ndeshin gjatë këtij procesi. Shkalla e 

pranimit të gjetjeve, dhe zbatimi i tyre 

nga institucionet e audituara mbetet 

një nga prioritetet për institucionet 

supreme të auditimit në periudhat në 

vijim. 

Kryerja e diskutimeve nëpërmjet SAI-

ve pjesëmarrësve dhe shkëmbimi i 

eksperiencave në këtë workshop 

shërbeu si një mundësi për informimin 

e praktikave të vendeve të tjera, për të 

identifikuar kështu edhe alternativa 

për zgjidhjen e problematikave dhe 

sfidave që KLSH ndesh gjatë punës së 

saj audituese. 

Në kuadër të vazhdimësisë së 

bashkëpunimit, koordinatori ndër-

lidhës do të përgatisë një propozim për 

kryerjen e një auditimi paralel të 

kombinuar, financiar dhe 

përputhshmërie mbi një subjekt për të 

cilin do të dakortësohet paraprakisht 

me drejtimin e SAI-ve përkatëse. Kjo, 

në vijim të një eksperience të ngjashme 

dhe shumë të suksesshme me 

auditimin mbi prokurimin publik të 

kryer nga vendet pjesëmarrëse.   

KLSH nënshkruan Marrëveshje 

Bashkëpunimi me Kolegjin 

Universitar “LOGOS” 

Në datën 19 qershor 2019, Kryetari i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, Dr. Bujar 

Leskaj dhe Rektorja e Kolegjit 

Universitar “LOGOS”, Prof.Dr. Nikoleta 

Mita nënshkruan një Marrëveshje 
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Bashkëpunimi në ambientet e këtij 

universiteti. 

Marrëveshja vjen në kuadër të interesit 

të përbashkët për të bashkëpunuar në 

rritjen e kapaciteteve dhe njohurive 

profesionale të stafit të Kontrollit të 

Lartë të Shtetit në njërën anë, si dhe në 

zhvillimin e kurrikulave dhe mendimit 

shkencore të Kolegjit Universitar 

“LOGOS”, në anën tjetër, përmes 

kontributit që ofron KLSH-ja si 

institucioni më i lartë i kontrollit 

ekonomik e financiar, i cili ndihmon në 

përmirësimin e menaxhimit të fondeve 

publike nga Qeveria dhe entet e tjera 

publike nëpërmjet auditimit. 

 

Kryetari i KLSH-së, z. Bujar Leskaj 

theksoi se marrëveshja e 

bashkëpunimit mes Kontrollit të Lartë 

të Shtetit dhe Kolegjit Universitar 

“LOGOS” do të gjejë zbatim për të dyja 

palët dhe do të shtrihet në 

bashkëpunime konkrete. 

KLSH gjatë viteve 2012-2019 ka qenë 

në proces modernizimi të institucionit 

dhe jemi përpjekur të fusim në auditim 

teknika të reja të vizualizimit të të 

dhënave, për të përcaktuar më mirë 

zonat dhe autoritetet kontraktore 

publike me risk më të lartë. Për ta 

realizuar këtë qasje, kemi 

bashkëpunuar me USAID dhe 

institucione prestigjioze të fushës.   

Pikërisht kjo eksperiencë dhe zgjerimi i 

bashkëpunimit edhe me Kolegjin 

Universitar LOGOS është një nga 

treguesit e këtij rrugëtimi. KLSH është 

tashmë i konfirmuar si institucioni me 

eksperiencën më të plotë përsa i 

përket jo vetëm auditimit të jashtëm 

publik, por edhe për zhvillimet 

metodologjike të auditimit në tërësi në 

zbatim të Standardeve Ndërkombëtare 

të Auditimit, ISSAI-ve. 

Transparenca e aktivitetit të KLSH-së 

është një nga aspektet e funksionimit 

te institucionit tonë, bazuar në 

standardin e INTOSAI-t, ISSAI 12 “si 

institucion që udhëheq nëpërmjet 

shembullit”, si dhe përbën një nga 

objektivat e Strategjisë së Komunikimit 

të institucionit. 

Në këtë kontekst, KLSH ka aplikuar 

instrumentin “Data Mining”, krahas 

qasjes “Big Data”, duke shfrytëzuar 

edhe qasjen e SAI-t të Çekisë, lidhur me 

menaxhimin e fluksit të informacionit 

elektronik qeveritar, që do të 

mundësojë nxjerrjen e të dhënave të 

ndryshme nga baza të dhënash të 

jashtme. 
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Prof.Dr.Nikoleta Mita, Rektorja e 

Kolegjit Universitar “LOGOS”, i cili 

është një  Universitet i konsoliduar, me 

një eksperiencë tashmë 10 vjeçare, e 

vlerësoi shumë nënshkrimin e 

marrëveshjes me KLSH-në, sepse do ti 

shërbejë njohjes më të mirë të tregut 

të punës, kërkimeve shkencore të 

përbashkëta, realizimit të praktikave 

mësimore të studentëve, etj. 

Prof.Dr.Nikoleta Mita shprehu interes 

konkret për të bashkëpunuar dhe 

ndarë eksperiencat e fituara nga KLSH 

në realizimin e gjashtë Konferencave 

Shkencore në shtatë vitet e fundit. 

Konferenca Shkencore, e organizuar 

çdo vit nga KLSH, do të jetë një 

pikëtakim i rëndësishëm për të 

zhvilluar bashkërisht mendimin 

shkencor në fusha të ndryshme të 

shkencave ekonomike e më gjerë. 

 

Më tej zoti Leskaj tha se KLSH mund të 

bashkëpunojë edhe në mbështetje të 

sfidës së këtij Kolegji Universitar për 

zhvillimin e programit të Masterit të 

Inxhinierisë Financiare. Më konkretisht 

nëpërmjet aplikimit të instrumentit të 

data mining, i cili do të mundësojë 

nxjerrjen e të dhënave të ndryshme 

nga mediat online, si artikuj të 

përgatitur nga stafi i KLSH, apo që 

citojnë gjetje të auditimeve të KLSH-së. 

Ai bazohet në fjalë kyçe në fokus të 

KLSH si efektivitet, efiçiencë, 

ekonomicitet, dëm ekonomik, auditim, 

të ardhura të munguara, përmirësime 

ligjore, etj. 

Zoti Leskaj e mbylli fjalën e tij duke 

nënvizuar se”..kjo marrëveshje do të 

zbatohet në praktikë duke ecur paralel 

me filozofinë e INTOSAI-t, e cila është 

kthyer edhe në filozofi të institucionit” 

Nga eksperienca e përbashkët 

përfitojnë të gjithë”.  

Kryetari i KLSH-së merr pjesë në 

takimin e Komitetit të Kontaktit të 

SAI-ve të vendeve të Bashkimit 

Europian 

Në datat 27-28 qershor 2019 u zhvillua 

në Varshavë, Poloni takimi i Komitetit 

të Kontaktit të Institucioneve Supreme 

të Auditimit të vendeve të BE-së. 

Takimi u organizua nga Gjykata 

Evropiane e Audituesve dhe Zyra 

Kombëtare e Auditimit të Polonisë. Ky 

aktivitet i organizuar në Varshavë vjen 

në vazhdën e aktiviteteve për 

kremtimin e 100 vjetorit të krijimit të 

NIK-ut Polak. 

Në këtë takim morën pjesë drejtues 

dhe përfaqësues të 28 vendeve 

anëtare të BE-së dhe të SAI-ve të 
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vendeve kandidate dhe para 

kandidate, Presidenti i Gjykatës 

Europiane të Audituesve, z.Klaus-

Heiner Lehner, anëtarë të kësaj 

Gjykate,  anëtarë të Parlamentit 

Europian, Ministri i Çështjeve të 

Teknologjisë së Informacionit të 

Polonisë, përfaqësues të Komisionit 

Evropian, DG CNET, si edhe 

përfaqësues të SIGMA-s. KLSH në këtë 

takim u përfaqësua nga një delegacion 

i kryesuar nga Kryetari i KLSH-së, z. 

Bujar Leskaj, Zv. Kryetari, znj. Lindita 

Milo dhe Specialiste në Drejtorinë e 

Komunikimit, Botimit dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë, znj. Alma 

Shehu. 

Sfidat dhe mundësitë e institucioneve 

supreme të auditimit në Europën 

dixhitale kanë qenë tema kryesore e 

diskutimit në takimin e Komitetit të 

Kontaktit të SAI-ve të vendeve të 

Bashkimit Europian, në të cilin 

ekspertë të fushës dhe drejtues të SAI-

eve paraqitën eksperiencat për rolin e 

rëndësishëm dhe të pazëvendë-

sueshëm të SAI-eve në këtë proces.  

Zhvillimet e teknologjisë së informa-

cionit gjithnjë e më tepër kanë 

parashtruar sfida të vazhdueshme për 

SAI-et për zhvillimin e kapaciteteve dhe 

metodologjive të domosdoshme për të 

realizuar auditime cilësore të këtij 

aspekti me impakt në shërbimet që 

qeveritë ju ofrojnë qytetarëve.  

 

Burimi: Faqja zyrtare e internetit e NIK, 

www.nik.gov.pl 

Epoka e re e zhvillimeve të shpejta të 

teknologjisë së informacionit është 

tashmë promotore e shumë 

zhvillimeve social –ekonomik në vende 

të ndryshme në Evropë e më gjerë. 

Qeveritë e këtyre vendeve gjenden 

para sfidave që paraqet përdorimi në 

çdo fushë i teknologjisë së 

informacionit, adresimi i të cilave uli në 

një tryezë të përbashkët anëtar të 

parlamentit Europian si politikë bërës 

dhe përfaqësues të institucioneve 

supreme të auditimit, si mbikëqyrës të 

mirëqeverisjes. Ashtu siç nënvizoi 

anëtari i parlamentit Evropian, z. 

Michal Boni “Axhenda e dixhitalizimit 

të Evropës, e cila ka në fokus 

qeverisjen  e mençur (smart 

govenance) që synon thjeshtëzimin e 

shërbimeve publike, dixhitalizimin e 

shërbimeve publike dhe aksesin publik 

të  informacionit nëpërmjet TI dhe 

nëpërmjet implementimit të 

suksesshëm të saj, kërkon të arrijë 

rritjen e qenësishme të cilësisë së 

demokracisë dhe performancë të 

http://www.nik.gov.pl/
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suksesshme të politikave për zhvillimin 

e qenësishëm të vendeve anëtare”.  

Lidhur me sfidat me të cilat përballen 

institucionet e auditimit kur ato 

auditojnë procese të ndryshme të 

shërbimeve publike të dixhitalituara, 

përfaqësuesja e Komisionit Evropian, 

DG CNECT, znj. Nikowska dhe 

Audituesja e Përgjithshëm të 

Finlandës, znj. Tytti Yli-Viikari theksuan 

se këto institucione duhet të jenë të 

vetëdijshme për risqet që lidhen me 

sigurinë, mjetet dhe metodologjitë e 

përdorura, njohuritë që kanë stafet e 

tyre në fushën e teknologjisë së 

informacionit dhe vizioni që ato kanë 

për mbikqyrjen e politikave qeveritare 

në fushën e e-governance. Për këtë 

SAI-et duhet të fokusohen në sigurimin 

cilësor të resurseve teknologjike dhe 

njerëzore, rritjen e kapaciteteve të 

stafit dhe zhvillimin e metodologjive të 

suksesshme të teknikave të auditimit. 

Pjesë e axhendës së aktivitetit ishte 

edhe raportimi i grupeve të ndryshme 

të punës së EUROSAI-t lidhur me 

praktikat e mira gjatë kryerjes së 

auditimeve të koordinuara dhe 

paralele, ndër të cilat mund të 

përmenden auditimi për cilësinë e ajrit, 

pjesë e të cilit ka qenë dhe KLSH dhe 

auditimi me temë se si të menaxhohet 

infrastruktura e teknologjisë së 

informacionit dhe komunikimit në 

sektorin publik.  

 

Kryetari i KLSH-së, z.Bujar Leskaj dhe 

Presidenti i NIK, z.Kwiatowski me 

Presidentin e Republikës së Polonisë, 

SH.T.Z Andrzej Duda. 

Burimi: Faqja zyrtare e internetit e NIK, 

www.nik.gov.pl 

Gjatë zhvillimit të këtij aktivitetit 

drejtuesit e SAI-eve pjesëmarrëse u 

pritën nga Presidenti i Republikës së 

Polonisë, SH.T.Z Andrzej Duda, i cili 

shprehu vlerësimin për rolin dhe 

kontributin e institucione supreme të 

auditimit në konsolidimin e eficiencës 

dhe efektivitetit në një fushë kaq të 

rëndësishme siç është dixhitalizimi i 

qeverisjes, e cila duhet të synojë jo 

vetëm përfaqësimin por edhe 

përfshirjen e qytetarëve në procese të 

ndryshme të qeverisjes dixhitale. 

Presidenti Duda tha se Zyra Supreme e 

Auditimit ka luajtur një rol shumë të 

rëndësishëm në krijimin e Polonisë si 

një shtet që bazohet në të njëjtat 

standarde mbi të cilat janë ndërtuar 

dhe funksionojnë shtetet demokratike 

të Evropës Perëndimore. 

http://www.nik.gov.pl/
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Në dy ditët e takimit të Komitetit të 

Kontaktit të Institucioneve Supreme të 

Auditimit të vendeve të BE-së, Kryetari 

i KLSH-së zhvilloi takime pune me 

Presidentin e SAI-t Polak, z. 

Kwiatkowski, Presidentin e SAI-t të 

Portugalisë, z. Caldeira, Audituesin e 

Përgjithshëm të  Finlandës, znj. Tytti 

Yli-Viikari, Presidentin e SAI-t të Çekisë, 

z. Kala, Presidentin e SAI-t të Rumanisë, 

z. Busuioc, Audituesin e Përgjithshëm 

të Qipros, z. Michaelides, Presidentin e 

SAI-t të Malit të Zi, z. Dabović, Anëtarin 

e Gjykatës Evropiane të Audituesve, z. 

Wojciechowski, Zv. Presidentin e NIK-

ut polak, z. Kutyla dhe Zv. Auditorin e 

Përgjithshëm të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut, z. Ademi. 

Në vijim të marrëdhënieve të 

shkëlqyera të bashkëpunimit dhe 

shkëmbimit të ndërsjellë të 

eksperiencave, gjatë muajit gusht 

Kryetari i KLSH-së, z. Leskaj do të presë 

në një vizitë zyrtare Presidentin e Zyrës 

Kombëtare të  Auditimit të Polonisë, z. 

Kwiatkowski dhe Presidentin e SAI-t të 

Rumanisë, z. Busuioc.  

Zhvillohet Konferenca përmbyllëse e 

projektit të USAID, “Transparenca në 

sistemin shëndetësor” 

Që prej marsit 2017, Agjencia e 

Shteteve të Bashkuara për Zhvillim 

Ndërkombëtar USAID nëpërmjet 

projektit “Transparenca në sistemin 

shëndetësor” ka siguruar asistencë 

teknike për tre institucione të pavarura 

qeveritare qendrore dhe disa 

organizata të shoqërisë civile dhe 

medias për të identifikuar korrupsionin 

në sistemin shëndetësor. Duke punuar 

me Kontrollin e Lartë të Shtetit (KLSH), 

institucionin e Avokatit të Popullit dhe 

Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit dhe 

Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të 

Interesave (ILDKPKI), projekti gjeneroi 

të dhëna nëpërmjet auditimeve të 

performancës, raportimit të aseteve 

dhe hetimit të ankesave me qëllim 

nxitjen e mekanizmave të 

transparencës dhe angazhimin e 

qytetarëve në mënyrë më efikase në 

luftën ndaj korrupsionit në shëndetësi.  

Në datën 9 korrik, në Tiranë u zhvillua 

Konferenca përmbyllëse e këtij projekti 

që USAID zhvilloi për një periudhë prej 

dy vjet e gjysëm me këto tre 

institucione të pavarura (KLSH, ILDKPKI 

dhe Avokatin e Popullit), në 

bashkëpunim me Organizata të 
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Shoqërisë Civile që punojnë në sektorin 

e shëndetësisë.  

 

Aktivitetin e hapi zj.Ornela Palushaj, 

Drejtore e këtij projekti, e cila vlerësoi 

rolin e të tre Institucioneve të Pavarura 

dhe bashkëpunimin mes tyre për 

realizimin me sukses të Projektit. Ky 

projekt është përqendruar në sistemin 

shëndetësor për shkak të ndjeshmërisë 

që kanë qytetarët ndaj shërbimit 

shëndetësor dhe problematikës 

korruptive që ka ky sistem. 

Në emër të USAID Shqipëri, Zj. Mikaela 

Meredith, Drejtore, tha se Qeveria e 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës 

është shumë krenare për këtë projekt. 

“Ky projekt përfundon, por puna do të 

vazhdojë. Unë dëshiroj të nxis dialogun 

e vazhdueshëm bashkëpunues midis 

institucioneve mbikëqyrëse, organi-

zatave të shoqërisë civile dhe medias. 

Të gjitha këto i bashkon qëllimi për 

përmirësimin e transparencës së 

qeverisë, forcimin e parimeve të 

qeverisjes së mirë dhe mbrojtjen e 

burimeve publike nga shpërdorimi,” 

nënvizoi ajo. 

Më pas e mori fjalën zj. Erinda Ballanca, 

Avokate e Popullit, e cila theksoi në 

fjalën e saj vlerën e projektit për 

institucionin që ajo drejton. 

Zoti Bujar Leskaj, Kryetar i KLSH-së, në 

fjalën e tij u ndal në faktin që Projekti 

“Transparenca në sistemin shënde-

tësor” 2017-2019, i financuar nga 

USAID u propozua dhe u realizua në 

momentin kur KLSH po punonte për 

Strategjinë e Komunikimit të 

institucionit 2017-2019 dhe ishte në të 

njëjtën linjë me objektivat e kësaj 

strategjie, si dhe me proceset e 

modernizimit të KLSH-së.  

Ky projekt ishte në sinergji të plotë 

edhe me disa nisma të tjera të 

transparencës së informacionit për 

publikun e gjerë që institucioni kishte 

ndërmarrë, por specifikat e këtij 

projekti konsistojnë në tre aspekte 

kryesore: 

a) diversifikimi i instrumenteve për 

rritjen  e transparencës; 

b) partneriteti real dhe konkret me 

USAID-in;  

c) tipologjia e produkteve (outputeve) 

në linjë me proceset e dixhitalizimit 

të KLSH-së. 

Për më tepër, sektori i shëndetësisë, në 

fokus të projektit përbën një sektor me 

rëndësi dhe me efekte të 

drejtpërdrejta në cilësinë e jetës së 

qytetarit shqiptar. 
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Është fakt që asistenca teknike e këtij 

projekti ka ndikuar jo vetëm në 

përmirësimin e auditimeve të 

performancës në sektorin e 

shëndetësisë, por kryesisht në 

zgjerimin e rezonancës dhe të impaktit 

të punës audituese tek palët e interesit 

dhe kryesisht tek shoqëria civile. Gjatë 

dy viteve  të  fundit,  KLSH 

ka  zhvilluar  auditimin  e  performanc

ës  në  Shërbimin  e  Urgjencës 

Mjekësore në Shqipëri, në Kostimin e 

Shërbimeve Spitalore dhe në Recetën 

Elektronike Mjekësore, krahas 

auditimit në Fondin e Sigurimit të 

Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. 

Më pas z.Leskaj u ndal në aspektin 

tjetër të këtij projekti, në atë të rritjes 

së transparencës, duke theksuar 

që  “Rritja e aksesit të qytetareve tek 

informacioni, futja e disa zgjidhjeve 

teknologjike për sistemin e ankesave 

nga qytetarët, si dhe përdorimi me 

efektivitet i të dhënave të hapura dhe 

treguesve të alarmit të kuq për fusha 

me risk të lartë për korrupsion kanë 

qenë instrumentet konkretë të 

zhvilluara nëpërmjet këtij projekti, të 

cilat kanë ndihmuar në rritjen e 

transparencës në të tre dimensionet e 

saj, duke qenë më të hapur e më 

komunikues me të gjithë palët e 

interesit dhe më të përgjegjshëm edhe 

ndaj qytetarit”. 

Në emër të ILDKPKI-së përshëndeti z. 

Flori Karaj, i cili theksoi kontributin e 

USAID-it në realizimin e prioritetit 

institucional për të përmirësuar 

sistemin e deklarimit dhe kontrollit të 

pasurive dhe konfliktit të interesit të 

personave të zgjedhur dhe disa 

nëpunësve publikë.  

 

Qëllimi i projektit (mars 2017 - korrik 

2019) ishte të krijonte një mjedis më të 

përgjegjshëm në shëndetësi duke rritur 

rolin mbikëqyrës të institucioneve të 

pavarura dhe duke angazhuar 

përfituesit, shoqërinë civile dhe 

qytetarët.  

Konferenca përmbyllëse u shoqërua 

me diskutime nga të pranishmit dhe 

nga USAID u shpërndanë çertifikatat e 

vlerësimit. Për kontributin e KLSH-së 

në këtë projekt çertifikata iu dorëzua 

Kryetarit, z.Bujar Leskaj. 
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IntoSAINT – Trajnim i moderatorëve 

për vetëvlerësimin e integritetit 

Në datat 15- 19 Korrik, në Beograd u 

zhvillua trajnimi mbi implementimin e 

instrumentit vetëvlerësimit të 

integritetit IntoSAINT, organizuar nga 

EUROSAI TFA&E dhe Institucioni 

Suprem i Auditimit të Serbisë.  

Kontrolli i Lartë i Shtetit u përfaqësua 

në trajnim nga: Znj. Albana Gjinopulli – 

Drejtoreshë e Departamentit të 

Metodologjisë, Standarteve dhe 

Sigurimit të Cilësisë, si edhe nga Znj. 

Silvana Ramadani – Audituese e parë 

pranë Departamentit të Auditimit të 

Performancës. Trajnimi u drejtua nga 

Znj. Marion Janson, SAI i Holandës dhe 

Znj. Natasa Mihailova SAI i Maqedonisë 

së Veriut, në rolin e trajnerëve dhe 

moderatorëve me eksperiencë me 

pjesëmarrjen e rreth 15 përfaqësuesve 

nga SAI-t e Norvegjisë, 

Finlandës,Turqisë, Serbisë, etj. 

 

Parimet e metodologjisë, koncepti i 

integritetit, vlerësimi i riskut, parimet 

bazë dhe struktura e metodës së 

vlerësimit në bazë dhe për zbatim të 

këtij manuali ishin në fokusin e këtij 

trajnimi. Përgjegjësia për integritetin 

merr vlera të veçanta në Institucionet 

Supreme të Auditimit. Çdo auditues 

dhe institucioni i auditimit ka detyrimin 

e të përqafuarit të integritetit i cili 

mbulon jo vetëm kërkesat e të qenit të 

pakorruptueshëm, por gjithashtu 

mbulon vlera si ndershmëria, 

sinqeriteti, neutraliteti, konsiderata, 

besueshmëria, fokusi tek qytetari, 

respekti, objektiviteti dhe mirësjellja.  

Institucionet Supreme të Auditimit 

(SAI) kërkohet  të udhëheqin 

nëpërmjet shembullit, siç thuhet në 

ISSAI 20, "Parimet e Transparencës dhe 

Përgjegjshmërisë" dhe Organizata 

Ndërkombëtare e Institucioneve 

Supreme të Auditimit (INTOSAI), 

mbështesin SAI-t si modele të 

integritetit, transparencës dhe 

llogaridhënies, gjë që çon në një 

reputacion dhe legjitimitet të shtuar 
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tek qytetarët dhe të gjithë aktorët e 

përfshirë.  Një mjet i tillë është 

Vetëvlerësimi i Integritetit (IntoSAINT) 

që realizohet nëpërmjet një seminari 

të moderuar nga dy përfaqësues të një 

institucioni tjetër. Kjo praktikë lejon 

stafin e SAI-t të : (1) kryejë një analizë 

të riskut të fokusuar në integritet, (2) 

vlerësojë nivelin e maturimit të 

sistemeve të tyre të kontrollit të 

brendshëm për këtë çështje dhe (3) të 

gjenerojë një raport në drejtuesit e 

lartë me rekomandimet e dizajnuara 

për të forcuar politikën e integritetit 

institucional. 

Mekanizmi IntoSAINT është universal - 

mund të aplikohet nga të gjitha 

organizatat rajonale të INTOSAI-t dhe 

Organizata e Institucioneve Supreme 

të Auditimit të Amerikës Latine dhe 

Karaibeve (OLACEFS) dhe ka parë 

shumë përparime në implementimin e 

IntoSAINT (82 përqind e SAI-ve të 

OLACEFS deri në dhjetor 2017). 

KLSH u bë pjesë e implementimit të 

këtij instrumenti në vetëvlerësimin e 

vitit 2014, ku e gjithë veprimtaria 

audituese dhe menaxhuese 

institucionale u vendos të analizohej 

nën këndvështrimin e vlerës themelore 

për një SAI “Integritetit”. Ky 

vetëvlerësim jo vetëm që nuk u 

konsiderua si nivel  i arritjeve, 

por  përkundrazi shërbeu si bazë për 

hartimin dhe zhvillimin e politikave, 

rregullave dhe praktikave etike që prej 

vitesh janë bërë pjesë jetësore e 

misionit, vizionit dhe vlerave të 

Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe të çdo 

drejtuesi dhe audituesi në KLSH. Kjo 

eksperiencë u transmetua nga 

përfaqësuesit së bashku me botimet 

dhe dokumentet kryesore për Etikën e 

Integritetin të përgatitura dhe 

publikuara nga KLSH, në seminar për të 

gjithë kolegët dhe moderatorët e 

vendeve të tjera. 

Strategjia e implementimit të 

IntoSAINT mbështetet në katër shtylla: 

1. Rritja e ndërgjegjësimit për 

integritetin; 2. Implementimi i 

seminareve të vetëvlerësimit; 3. 

Instrumentet e qëndrueshmërisë dhe 

4. Promovimi i vetëvlerësimit të 

integritetit në sektorin publik. Politikat 

e Integritetit konsiderohen jo vetëm 

presion por mbi të gjitha parandalim. 

KLSH është e angazhuar që integriteti 

dhe politika e integritetit të jenë të 

gdhendura në sjelljen e qëndrimin e 

çdo pjese të institucionit dhe të jenë 

një pjesë e paluajtshme si në sistemin 

e menaxhimit institucional ashtu dhe 

të cilësisë në auditim.  

Strategjia e Zhvillimit të KLSH 2018 -

2022 konsolidoi integritetin si një 

komponent standard në drejtimin dhe 

në ciklin e politikave të KLSH edhe për 

vitet e ardhshme.  
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Gjatë zhvillimit të trajnimit për 

moderatorët e integritetit rëndësi e 

veçantë iu dha gjithashtu edhe 

udhëzimeve për mënyrën e 

implementimit dhe aplikimit të 

vetëvlerësimit të integritetit, 

nëpërmjet trajtimit të çështjeve si: 

 metodologjia e përcaktimit të 

objektit; 

 përcaktimi i proceseve; 

 metodologjia e përcaktuar për 

vlerësimin e vulnerabilitetit; 

 metodologjia e përcaktuar për 

vlerësimin e kontrolleve të 

brendshme të integritetit; 

 analiza e situatës; 

 hartimi i rekomandimeve dhe 

implementimi i tyre; 

 promovimi i vlerave dhe 

standarteve; 

 nxitja e përgjegjshmërisë dhe 

transparencës. 

Përveç shqyrtimit të hollësishëm të 

metodologjisë, përgjatë ditëve të 

trajnimit, pjesëmarrësit gjithashtu 

nëpërmjet rasteve të studimit dhe 

rasteve simuluese, patën mundësinë të 

viheshin në rolin e moderatorit dhe të 

aftësoheshin në këtë aspekt, duke 

gërshetuar njohuritë teorike me 

aftësitë praktike. Trajnimi u përmbyll 

me prezantimet e vendeve 

pjesëmarrëse si dhe testimin e 

njohurive, ku pjesëmarrësit e 

suksesshëm u pajisën me çertifikata si 

“Moderatorë të Vetëvlerësimit të 

Integritetit – IntoSAINT” duke krijuar 

një grup ekspertësh të cilët mund të 

kontribuojnë në promovimin e vlerave 

dhe integritetit brenda dhe jashtë SAI-

ve të tyre, brenda dhe jashtë vendit. 

KLSH merr pjesë në Programit 

Ndërkombëtar të Fellowship-it të 

organizuar nga Zyra e Auditimit të 

Qeverisë së SHBA-së 

Për të katërtin vit radhazi auditues të 

KLSH-së marrin pjesë në programin 

ndërkombëtar të fellowship-it të 

organizuar nga Zyra e Auditimit të 

Qeverisë së SHBA (GAO) gjatë 

periudhës 20 mars – 12 korrik 2019. Në 

këtë program për vitin 2019 morën 

pjesë 21 pjesëmarrës nga 18 shtete të 

ndryshme, nga KLSH mori pjesë znj. 

Ermira Vojka, Audituese e Lartë në 

Departamentin e Auditimit të 

Performancës. 

 

International Auditor Fellowship 

Program (IAFP) që organizohet nga 
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GAO është një program 4-mujor, i cili 

përfshin 640 orë trajnimi në total. Ai 

është i organizuar në trajnime, 

seminare, konferenca, e-learning si 

dhe studim dhe punë e pavarur për të 

përgatitur një dokument strategjik 

organizativ nga audituesit 

pjesëmarrës. Tashmë në vitin e 40-të të 

organizimit të tij, programi numëron 

632 pjesëmarrës nga 107 vende të 

botës dhe ka për qëllim t’ju vijë në 

ndihmë SAI-ve në ngritjen e 

kapaciteteve të tyre profesionale duke 

iu referuar praktikave më të mira në 

fushën e auditimit siç janë ato të GAO. 

Për 4 muaj auditues dhe drejtues të 

nivelit të mesëm dhe të lartë nga SAI-t 

pjesëmarrëse trajnohen në drejtime të 

rëndësishme të zhvillimit profesional. 

Pjesëmarrësit njihen dhe mësojnë se si 

GAO planifikon, menaxhon dhe 

komunikon punën e saj, njihen dhe 

mësojnë praktikat e auditimit të GAO-s 

me qëllim përmirësimin e praktikave të 

punës në SAI-t e tyre, mësojnë 

aspektet teknike dhe menaxheriale të 

zhvillimit të auditimit të performancës, 

shkëmbejnë informacion rreth 

praktikave të auditimit në SAI-t e tyre, 

përmirësojnë dhe zhvillojnë formimin 

e tyre profesional dhe personal duke u 

trajnuar në aspekte të fokusuara në 

aftësitë drejtuese. 

Temat e trajnimit që janë përzgjedhur 

në këtë program janë gjithëpërfshirëse 

dhe mbulojnë të gjithë ciklin e 

auditimit të performancës në GAO, 

duke filluar nga planifikimi i auditimit, 

krijimi i grupeve të auditimit, zhvillimi i 

auditimit në terren (mbledhja, 

vlerësimi dhe analizimi i të dhënave), 

hartimi i raportit, sigurimi i cilësisë, 

komunikimi i gjetjeve dhe 

rekomandimeve, etj.  

Përveç trajnimit të zhvilluar në GAO si 

pjesë e programit ishin dhe 

pjesëmarrja në: 

Konferencën “Joint Financial 

Management Improvement Program 

(JFMIP)”. Kjo konferencë është një 

sipërmarrje bashkëpunuese midis 

Zyrës së Menaxhimit të Buxhetit, GAO-

s, Departamentit të Thesarit dhe Zyrës 

së Menaxhimit të Personelit, të cilat 

punojnë në bashkëpunim me njëra-

tjetrën dhe me agjencitë e tjera 

operative për të përmirësuar praktikat 

dhe politikat e menaxhimit financiar. 

Qëllimi i përgjithshëm i JFMIP është 

për të përmirësuar dhe për të 

koordinuar praktikat dhe politikat e 

menaxhimit financiar në të gjithë 

qeverinë, duke dhënë japin një 

kontribut domethënës në planifikimin 

dhe operimin efektiv dhe efiçent të 

programeve të qeverisë. 

Workshopin në Bankën Botërore mbi 

bashkëpunimin që ajo ka me 

Institucionet Supreme të Auditimit, 

rolin e saj dhe të SAI-ve në zbatimin e 
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Agjendës 2030 të Kombeve të 

Bashkuara për Objektivat e Zhvillimit të 

Qëndrueshëm. 

Vizitë dy ditore në Zyrën e Auditimit të 

Shtetit të New York-ut, ku 

pjesëmarrësit u njohën me praktikat e 

auditimit të kësaj zyre lidhur me 

analizimin e të dhënave, si audituesit 

përdorin Open Data në kryerjen e 

auditimeve si dhe u diskutua mbi sfidat 

që hasin audituesit në përdorimin e 

teknologjive të reja në kryerjen e 

auditimeve.  

Krahas temave që synonin njohjen e 

audituesve me politikat, procedurat 

dhe praktikat e GAO-s, mësimin e 

teknikave dhe aspekteve të mena-

xhimit të auditimit të performancës, 

një pjesë e rëndësishme e programit i 

ishte kushtuar trajnimit të pjesë-

marrësve në zhvillimin apo 

përmirësimin e aftësive drejtuese dhe 

zhvillimit personal. Tema të tilla si 

“Njohja dhe identifikimi i para-

gjykimeve të pavetëdijshme, ndikimi 

që kanë në punën tonë dhe si mund ti 

zvogëlojmë ato”, “Fuqizimi dhe 

motivimi i punonjësve”, “Si të krijosh 

dhe të mbash grupe auditimi me 

performancë të lartë” e plot të tjera u 

vlerësuan nga pjesëmarrësit si shumë 

të vlefshme. 

Përgjatë ndjekjes së programit si dhe 

në përfundim të tij të gjithë 

pjesëmarrësit patën mundësinë të 

takoheshin me drejtues të lartë të 

GAO-s: z. Gene Dodaro - Kontrollor i 

Përgjithshëm i GAO-s, znj. Kate 

Siggerud – Drejtuese Operative, z. Karl 

Maschino - Drejtues Administrativ the 

Financiar dhe z. James Christian 

Blockwood - Drejtor i Planifikimit 

Strategjik. 

Gjatë këtyre takimeve, të cilat ishin 

konceptuar si bashkëbisedime, 

pjesëmarrësit u njohën edhe më 

shumë me punën që bën GAO dhe 

sfidat që has në përmbushje të 

detyrimeve të saj kundrejt Kongresit. Z. 

Dodaro gjatë diskutimeve shprehu 

rëndësinë që i jep GAO këtij programi 

ku në organizimin e tij janë të 

angazhuar me kohë të plotë apo të 

pjesshme një numër shumë i madh 

punonjësish. Ai theksoi se është i 

lumtur për kontributin që GAO jep në 

ngritjen e kapaciteteve të audituesve 

të SAI-ve dhe inkurajoi pjesëmarrësit 

që të përfitojnë sa më shumë nga kjo 

mundësi e shkëlqyer. 

Në takimin me z. Blockwood audituesit 

patën mundësinë që krahas 

falënderimit për përkushtimin e GAO-s 

në organizimin e këtij programi ti 

shprehin atij edhe feedback-un mbi 

eksperiencën e fituar gjatë katër 

muajve. Për sa i takon KLSH-së, z. 

Blockwood shprehu respekt të veçantë 

për Kryetarin e KLSH-së z. Bujar Leskaj 

dhe vlerësoi punën e bërë ndër vite 
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nga KLSH për ngritjen e kapaciteteve 

profesionale dhe audituese të stafit. 

Në përfundim pjesëmarrësit dorëzuan 

dokumentin strategjik organizativ të 

përgatitur gjatë zhvillimit të programit. 

Ky dokument përgatitet nën 

mbikëqyrjen e një Udhëheqësi, i cili 

është një punonjës i GAO-s në nivel 

drejtues dhe i lidhur me temën e 

dokumentit strategjik. Znj. Vojka 

përgatiti dhe dorëzoi dokumentin 

strategjik me temë “Rritja e Ndikimit të 

Auditimeve të Performancës për 

Çështjet e Mjedisit – Të mësojmë nga 

praktikat e GAO-s”. 

Gjatë ceremonisë zyrtare të diplomimit 

të zhvilluar më 11 korrik 2019, në fjalën 

e tij z. Dodaro inkurajoi të diplomuarit 

të “vazhdojnë zhvillimin e tyre 

profesional dhe përfshirjen aktive jo 

vetëm në SAI-t e tyre por edhe më 

gjerë, në komunitetin INTOSAI”. Ai 

vazhdoi më tej duke thënë që beson se 

“është nëpërmjet këtij bashkëpunimi, 

si dhe mbështetjen dhe pjesëmarrjen e 

SAI-ve që puna e INTOSAI-t vazhdon të 

përparojë”. 

 

Auditori i Përgjithshëm i GAO-s, z.Gene 

Dodaro, duke iu drejtuar të 

diplomuarve në IAFP 2019(Burimi 

GAO)  

Në përfundim të programit të 

fellowship-it pjesëmarrësit u pajisën 

me certifikatën e kryerjes me sukses të 

këtij programi.  

 

Auditori i Përgjithshëm i GAO-s, z.Gene 

Dodaro dhe audituesja Ermira Vojka 

gjatë ceremonisë së diplomimit 

(Burimi: GAO) 

KLSH merr pjesë në takimin e zhvilluar 

nga IDI mbi objektivat e SAI-ve për 

zhvillimin e qëndrueshëm 

Në datat 22-23 Korrik 2019, u zhvillua 

takimi “Institucionet Supreme të 

auditimit bëjnë ndryshimin: Duke 

audituar implementimin e objektivave 

për një zhvillim të qëndrueshëm” me 

pjesëmarrjen e drejtuesve të SAI-ve 

dhe aktorëve të tjerë qeveritarë të 

lidhur me vendosjen dhe 

implementimin e objektivave të 

zhvillimit në vend. Ky takim u zhvillua 
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me mbështetjen e UNDESA 

(Departamenti i Çështjeve Ekonomike 

dhe Sociale të UN dhe IDI (Iniciativa për 

Zhvillim e INTOSAI-t). Në këtë takim 

pjesëmarrësit nga 80 vende të 

ndryshme me shtrirje nga Evropa, 

Amerika, Azia dhe Afrika ndanë 

eksperiencat më të mira të tyre lidhur 

me auditimin e objektivave të zhvillimit 

të qëndrueshëm, të cilat kërkohen të 

jenë në përputhje me Axhendën 2030.  

Fjalën e hapjes së takimit e mbajti 

Znj.Spatolisano (përfaqësuese e 

UNDESA-S), e cila pasi ndaloi tek 

rëndësia e këtij takimi sqaroi dhe 

objektivat kryesore të organizuesve 

lidhur me këtë takim ku ndarja e 

eksperiencave është fjala kryesore 

sidomos në mjedisin e institucioneve 

supreme te auditimit. Më pas fjalën e 

mori znj. Shirsaf, Drejtor i Përgjithshëm 

i IDI, e cila e cilësoi takimin të 

rëndësishëm për të zhvilluar 

institucione auditimi, të cilat 

mbështesin me punën e tyre realizimin 

e objektivave sipas axhendës 2030.  

Në dy ditët e takimit u trajtuan dhe u 

diskutuan disa çështje kryesore: 

1. A janë vendet gati për 

implementimin e Axhendës 2030? Dhe 

përgjigjen rreth kësaj pyetjeje e dhanë 

vendet të cilat kishin realizuar auditim 

për fazën përgatitore për 

implementimin e kësaj axhende. 

Lidhur me këtë çështje u lançua analiza 

e realizuar nga IDI, referuar rezultateve 

të punës audituese mbi përgatitjet për 

implementimin e objektivave të 

zhvillimit strategjik. Materiali i analizës 

ishte realizuar me mbështetjen e IDI 

dhe KSC (Komiteti i shpërndarjes së 

eksperiencave). 

Takimi vazhdoi me sjelljen e 

eksperiencave të vendeve të përfshira 

në këtë sipërmarrje dhe çfarë 

problematikash u konstatuan. Kështu 

me shumë interes u pritën përvojat e 

sjella nga SAI i Filipineve, Republikës së 

Ugandës, etj. Moderimi i Znj. Vilkari, 

Auditor i Përgjithshëm i Zyrës 

Kombëtare të Auditimit së Finlandës, 

bëri që përvojat e sjella nga larg 

mjedisit evropian të qaseshin në një 

këndvështrim sa të gjerë dhe 

gjithëpërfshirës. Diskutimi solli në 

vëmendje faktin se nuk është kuadri 

rregullativ që lejon apo ndalon 

auditimin me fokus objektivat e 

zhvillimit ekonomik por është vullneti 

dy palësh për të kontribuar në të mirë 

të vendit. A është ky vullnet pjesë e 

axhendës së SAI-t? Kjo i jep përgjigje 

pyetjes së parë a mundet që SAI të 

përfshihen në auditimin e këtyre 

strategjive. 

2. Cilat janë sfidat e Axhendës së 

zhvillimit 2030? Politikat e integrimit të 

strategjive, buxhetet dhe partnership-

i, këto janë sfidat me të cilat çdo vend 

duhet të përballet për t’u bërë gati për 
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një implementim të suksesshëm të 

objektivave strategjikë të zhvillimit, ky 

është leksioni nga vendet të cilat kanë 

realizuar një auditim të fazës 

përgatitore për të realizuar këto 

objektiva. Shembuj interesant ishin ato 

të sjellë nga Zyra e Auditimit të 

Senegalit dhe Ishujve Solomon. 

Ndërkohë që diskutimi i përfaqësuesit 

të Departamentit të Politikave të 

Zhvillimit dhe Planifikimit të Agjencisë 

Kombëtare të Zhvillimit të Mongolisë 

tregoi se si një model i integruar që sjell 

në kohë dhe bazuar në kapacitete, jep 

siguri për objektiva të arritshëm dhe 

ajo që është më e rëndësishmja të 

matshëm. Problemi i indikatorëve 

është problem global por janë qeveritë 

të cilat gjykojnë jo vetëm mënyrën e 

arritjes së objektivave, afateve por ajo 

që është e rëndësishme outputet e çdo 

strategjie, të cilat kërkojnë normalisht 

edhe indikatorë kombëtarë. Po si 

arrihet që qeveritë të kenë një strategji 

të integruar dhe në koherencë me 

shumë strategji sektoriale dhe përgjatë 

disa niveleve të qeverisjes? Kjo është 

sfidë me të cilën qasja qeveritare është 

e ndryshme dhe normalisht edhe 

rezultatet janë të ndryshme. Kjo 

çështje ishte një nga pikat që u debatua 

më shumë mes pjesëmarrësve. 

3. Si monitorohen strategjitë dhe 

rezultatet e tyre? Saktësia dhe plotësia 

e të dhënave lidhur me realizimin e 

objektivave të zhvillimit të 

qëndrueshëm është një nga sfidat e 

tjera të strategjisë. Siç shikohen të 

dhënat e ofruara, a garantohet plotësia 

dhe saktësia e tyre me rolin që marrin 

SAI për të garantuar për këtë saktësi. 

Lidhur me këtë çështje u sollën 

eksperiencat e Gjykatës së Llogarive të 

Gabonit, të Audituesit të Përgjithshëm 

të Kilit dhe përfaqësueses së CEPA. 

Diskutimi solli në vëmendje se si 

transparenca dhe publikimi i të 

dhënave ndihmon që strategjitë e 

zhvillimit të jenë gjithëpërfshirëse dhe 

nuk ka asnjë aspekt të Axhendës 2030, 

të pa mbuluar. Jo vetëm kaq por 

eksperiencat e Amerikës Latine dhe 

Spanjës lidhur me barazinë gjinore i 

dhanë një qasje tjetër diskutimeve mbi 

të cilat vendet e vogla si Shqipëria kanë 

shumë për të bërë. Mësimet kryesore 

dhe sfidat e SAI-ve lidhur me barazinë 

gjinore dhe përfshirjen e agjencive 

qeveritare në implementimin e SDG-ve 

(Objektivat Strategjikë të Zhvillimit) u 

moderua nga Zv.Presidenti i Federatës 

Kanadeze të Auditimit dhe 

Kontabilitetit. 

4. Aspekti i fundit mbi të cilin u fokusua 

ky takim ishte roli i SAI-ve në 

implementimin e zhvillimit të 

qëndrueshëm. Në këto çështje u 

fokusuan diskutimet e ditës së dytë të 

takimit. Çështjet që morën vëmendjen 

e pjesëmarrësve ishin të lidhura me 

impaktin e auditimeve të realizuara 

lidhur me SDG-të, mënyrat më të 
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përshtatshme të komunikimit dhe 

bashkëpunimit me institucionet e 

qeverisë për të garantuar dhe siguruar 

nivel të lartë të implementimit të SD-

ve. Diskutimi i përfaqësuesit të 

Audituesit të Përgjithshëm të Afrikës së 

Jugut e përqendroi diskutimin rreth 

mjeteve dhe kanaleve të komunikimit 

të raporteve të auditimit. Si mund të 

përmirësohet komunikimi i gjetjeve të 

auditimit dhe si mund të bëhen më të 

thjeshtë për t’iu adresuar qytetarëve. 

Cilat janë mundësitë ndërkohë dhe 

sfidat drejt një bashkëpunimi të 

frytshëm me aktorët e tjerë, në mënyrë 

që impakti i auditimeve të perfor-

mancës në fushën e implementimit të 

objektivave strategjikë të zhvillimit të 

jetë maksimal. 

5. Nuk u lanë jashtë diskutimit edhe 

konsiderata strategjike për SAI-et të 

cilët duhet të drejtohen drejt 

auditimeve të SDG-ve. Si Zv. Drejtor i 

Përgjithshëm i IDI, znj. Shirsat dhe 

përfaqësuesi i sekretariatit të UNDESA 

në diskutimet e tyre theksuan se 

përpara se SAI-et të kalojnë në 

auditime të këtij niveli duhet të 

përballen me: 

I. Çështje organizative; 

II. Aspekte të planifikimit të auditimit 

(nisur nga veçoritë e këtij auditimi); 

III. Metodologjinë e auditimit; 

IV. Zhvillimi i kapaciteteve profe-

sionale; 

V. Nivele teknologjie të zhvilluar; 

VI. Bashkëpunime strategjike. 

Të gjithë diskutantët por edhe 

pjesëmarrësit u dakordësuan se është 

e nevojshme që SAI-et të integrojnë në 

planet e tyre të auditimit impleme-

ntimin e SDG-ve, pavarësisht sfidave 

me të cilat ato duhet të përballen dhe 

që janë në funksion edhe të veçorive të 

vendeve ku operojnë SAI-et. Gjithsesi 

në komunitetin INTOSAI mundësitë për 

bashkëpunim dhe për të shpërndarë 

praktikat më të mira dhe eksperiencat 

në këtë fushë janë të pafund.  

Në këtë takim KLSH u përfaqësua nga 

znj.Manjola Naço, Drejtor i Përgjith-

shëm; z.Rinald Muça, Drejtor i 

Departamentit të Auditimit të 

Performancës dhe znj.Amantia Patozi, 

specialisete, Departamenti i Komuni-

kimit Botimit dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë. 

Njoftim mbi auditimin e përbashkët 

me temë “Menaxhimi i Zonave të 

Mbrojtura Detare” 

Duke patur parasysh rëndësinë që 

Zonat e Mbrojtura Detare kanë për 

vendet e tyre, Institucionet Supreme të 

Auditimit të Shqipërisë, Qipros, 

Greqisë, Maltës dhe Portugalisë, në 

cilësinë e anëtarëve të EUROSAI-t dhe 

Grupit të Punës për Auditimin e 
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Mjedisit (EUROSAI WGEA), vendosën 

të ndërmarrin një auditim të 

përbashkët me qëllim shqyrtimin e 

mekanizmave të aplikuar nga këto 

vende për të siguruar menaxhimin 

adekuat dhe efektiv të Zonave të 

Mbrojtura Detare brenda juridiksionit 

të tyre. Auditimi është zhvilluar 

përgjatë vitit 2018 dhe është 

koordinuar nga SAI-t e Qipros dhe 

Maltës. Pjesëmarrja në këtë auditim 

konfirmoi edhe një herë angazhimin 

dhe rëndësinë që i kushton secili vend 

mbrojtjes së mjedisit detar në Mesdhe. 

Me këtë synim, vendet pjesëmarrëse 

realizuan auditimin e përbashkët të 

performancës nën pyetjen kryesore “A 

janë aplikuar mekanizmat e duhur për 

përcaktimin dhe menaxhimin efektiv të 

Zonave të Mbrojtura Detare në Detin 

Mesdhe? Në mënyrë të përmbledhur, 

SAI-t pjesëmarrëse raportuan se 

mungojnë strategjitë specifike që 

orientojnë menaxhimin e ZMD dhe si 

pasojë ka vështirësi në përkufizimin e 

qartë të kritereve të përbashkëta që 

përcaktojnë një zonë të mbrojtur 

detare. Po kështu, në shumicën e 

rasteve raportohet për mbivendosje 

apo konflikt mes dispozitave që 

aplikohen në këtë lloj menaxhimi.  

Konkretisht në këtë auditim të 

përbashkët, KLSH u angazhua 

nëpërmjet auditimit të Zonës së 

Mbrojtur Detare Karaburun-Sazan, e 

cila është edhe e vetmja Zonë e 

Mbrojtur Detare në vendin tonë. 

Organet që kryesisht ushtrojnë 

funksionet e tyre administrative në 

parkun detar dhe përreth tij janë 

Ministria e Mjedisit, Ministria e 

Mbrojtjes, Agjencia Kombëtare e 

Zonave të Mbrojtura me degën e saj 

rajonale AdZM Vlorë, Agjencia 

Kombëtare e Bregdetit, Agjencia 

Kombëtare e Turizmit, Inspektorati i 

Peshkimit, dhe Inspektorati Rajonal 

Mjedisor. Të gjithë këto organe, sipas 

përkatësisë juridike, në thelb kanë si 

qëllim ruajtjen e ZM. Megjithëse 

qëllimi është i përbashkët, këto njësi 

më së shumti punojnë më vete, pa u 

koordinuar mes tyre dhe vihet re se ka 

një mungesë shkëmbimi informacioni 

duke cënuar kështu nivelin e eficiencës 

së procesit administrues të parkut. 

Gjithashtu, konstatohet se ka një 

mungesë bashkëpunimi më së shumti 

nga ana e inspektorateve të cilët duke 

qenë se ligji u jep kompetenca 

ndëshkuese ndaj shkelësve, 

konsiderohen si hallkë më “autoritare” 

duke e kërkuar ndihmën dhe 

bashkëpunimin e AdZM, por jo 

anasjelltas, kryesisht në shkëmbimin e 

informacioneve. Ky kaos në 

administrimin e Parkut Kombëtar 

Detar dhe mbivendosjeve apo mos 

bashkëpunimit mes aktorëve të 

përfshirë, ka ardhur si pasojë e 

mungesës së një kuadri rregullator të 

mirëfilltë për zonat e mbrojtura prej 
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vitesh. Në mungesë të një administrate 

të posaçme përgjegjëse për zonat e 

mbrojtura, administrimi i tyre është 

bërë në copëza, sipas kuadrit ligjor të 

aktorëve të përfshirë.  

Është fakt se që prej vitit 2010, vendi 

ynë edhe pse me potencial të 

konsiderueshëm, ka mbetur vetëm me 

një zonë të mbrojtur detare, pra nuk i 

është kushtuar vëmendja e duhur kësaj 

kategorie. Plani i menaxhimit është 

hartuar me objektiva të qarta, të 

grupuara në kategori sipas interesit 

dhe vlerave që mbart kjo zonë, si dhe 

të përcaktuara në afate kohore, por 

nuk shoqërohet me një plan veprimi, 

pra nuk janë të pasqyruara masat dhe 

veprimet konkrete që do ndërmarrë 

kjo administratë për arritjen e këtyre 

objektivave. Hartimi i planit të 

menaxhimit është bërë në kuadër të 

projektit “Përmirësimi i Mbulimit dhe 

Efektivitetit të Menaxhimit të Zonave 

të Mbrojtura Detare dhe Bregdetare” 

të Programit për Zhvillim të Kombeve 

të Bashkuara (UNDP) financuar nga 

Fondi Global për Mjedisin (GEF) dhe 

bashkë-financuar nga Ministria e 

Mjedisit dhe UNDP, pra është hartuar 

duke u bazuar në planet e investimeve 

që kjo organizatë ka parashikuar.  

Mirë administrimi i këtij parku nuk 

rezulton të ketë qenë në fokusin e 

qeverisë dhe në rast se ky plan 

menaxhimi nuk do të mbështetej nga 

projekti, këto objektiva do të ishin 

tepër ambicioze për t’u realizuar vetëm 

nga AdZM Vlorë. Duke marrë parasysh 

kapacitetet tepër të limituara të AdZM 

Vlorë, si në burime njerëzore ashtu 

edhe financiare, nuk ka pasur një 

studim SMART gjatë përpilimit të 

objektivave nëse ato mund të 

përmbushen me kushtet që kjo 

administratë ka, krahas mbështetjes së 

projektit. Për shkak të kompetencave 

dhe burimeve të kufizuara që kjo 

administratë ka, ajo nuk arrin të 

realizojë një monitorim dhe kontroll 

efektiv të zonës nën juridiksion. 

Konkretisht AdZM Vlorë nuk ka të 

dhëna dhe statistika të sakta dhe 

zyrtare mbi numrin e vizitorëve dhe 

zhytësve që përdorin parkun, specieve 

të peshkuara,etj, pasi:  

- së pari mungon një mekanizëm 

financiar, i cili përveç se do të sillte 

të ardhura nga shitja e biletave do 

të bënte të mundur edhe kontrollin 

e flukseve të përdoruesve në park. 

Lidhur me këtë, përmendim edhe 

faktin se që në fillim të hartimit të 

planit të menaxhimit, nuk janë 

marrë masa për realizimin e një 

studimi mbi kapacitetet mbajtëse 

për përdoruesit.   

- së dyti, kuadri rregullator i deri 

tanishëm për këtë administratë, 

nuk parashikon marrjen e lejeve 

paraprake nga individë apo 
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operatorë të ndryshëm të cilët duan 

të ushtrojnë veprimtari të çdo lloji 

në park. 

- së treti, ka një mungesë 

bashkëpunimi me aktorët e tjerë të 

përfshirë në këtë zonë. 

Në përfundim të këtij auditimi të 

përbashkët, SAI-t pranuan se mjedisi 

detar është një faktor potencial për 

rritje ekonomike dhe zhvillim. Në këtë 

kontekst rekomandohet që autoritetet 

kombëtare të rrisin përpjekjet për të 

siguruar balancën e duhur mes 

konservimit dhe përdorimit të këtyre 

zonave për qëllime ekonomike. 

Zgjidhet Presidenti i Ri i Zyrës 

Supreme të Auditimit të Polonisë 

 

Më 30 gusht 2019, Z. Marian Banaś u 

emërua President i Zyrës Supreme të 

Auditimit (NIK) nga Sejm-i (Dhoma e 

Ulët e Parlamentit Polak) dhe u 

miratua nga Senati (Dhoma e Lartë e 

Parlamentit Polak). Presidenti i ri i NIK-

ut u betua zyrtarisht dhe mori 

mandatin e tij gjashtëvjeçar sipas 

formulës së mëposhtme:  

“Duke marrë postin e Presidentit të 

Zyrës Supreme të Auditimit, betohem 

solemnisht se do të qëndroj besnik 

ndaj dispozitave të Kushtetutës së 

Republikës së Polonisë dhe që do t'i 

përmbush detyrat e mia në mënyrë të 

paanshme dhe me kujdes maksimal. 

Prandaj më ndihmo Zot!”  

Marian Banaś u diplomua në Fakultetin 

e Drejtësisë dhe Administratës në 

Universitetin e Jagiellonias (1979). Ai 

gjithashtu ndoqi studime fetare dhe 

filozofi në Akademinë Papnore të 

Teologjisë. Më pas Marian Banas 

plotësoi aplikimin për në gjykatë, të 

cilin e përfundoi në vitin 1996, me 

dhënien e provimit për gjykatës dhe 

njëkohësisht ndoqi trajnimin për 

auditues pranë Zyrës Supreme të 

Auditimit të Polonisë. Ndërsa studimet 

e tij pasuniversitare, ai ia dedikoi 

auditimit të brendshëm (2009-2010).  

Z. Banaś ishte një nga themeluesit dhe 

aktivistët (1976-1980) e Aksionit për 

Pavarësi dhe Institutit të Katyn. Në 

1981-1983, Marian Banaś vuajti 

dënimin me burgim për veprimtarinë e 

tij në lëvizjen Liria e Solidaritetit 

(Solidarność). Në vitin 1990, atij iu 

akordua Kryqi i Kalorësit të Urdhrit 

“Polonia Restituta” nga qeveria polake 

në mërgim dhe në vitin 2011 Kryqi 

Zyrtar i Urdhrit “Polonia Restituta” nga 

Presidenti i Republikës Polake. Z. Banas 

gjithashtu ka marrë edhe medaljen 
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"Firmë në fjalë" – nderim që akordohet 

njerëzve që në vitet '80, duke rrezikuar 

shtypjen dhe burgosjen, vepruan në 

shërbim të lirisë së fjalës në Poloni. Së 

fundmi, në vitin 2015, ai mori edhe 

Kryqin e Lirisë dhe Solidaritetit, nga 

Presidenti i Republikës, z. Andrzej 

Duda.  

Marian Banaś ishte këshilltar i Ministrit 

të Brendshëm gjatë qeverisë së Jan 

Olszewski. Në 1992-2005 ai mbajti 

poste të ndryshme në NIK (ndër të tjera 

ekspert me eksperiencë i auditimit 

publik dhe këshilltar juridik). Nga 21 

Nëntori 2005 deri më 2 Janar 2008, ai 

shërbeu si Nënsekretar i Shtetit në 

Ministrinë e Financave dhe që nga 28 

Nëntori 2005 gjithashtu edhe si Shef i 

Shërbimit Doganor.  

Më 19 Nëntor 2015, ai u emërua 

Nëndrejtor i Shtetit në Ministrinë e 

Financave, dhe më 9 Dhjetor 2016, 

Sekretar i Shtetit, si dhe Shef i 

Administratës Kombëtare të të 

Ardhurave dhe Shërbimit Doganor. Z. 

Banas gjithashtu ka mbajtur pozicionet 

e Inspektorit të Përgjithshëm të 

Informacionit Financiar dhe atë të 

Komisionerit Qeveritar për Luftimin e 

Mashtrimit në Republikën e Polonisë 

dhe Bashkimin Evropian.  

Që nga 4 qershori 2019 deri në 

zgjedhjen si President i NIK - Ministër i 

Financave të Polonisë.  
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ZYRA E AUDITUESIT TË PËRGJITHSHËM  

TË KANADASË 

 
Audituesi i Përgjithshëm i Kanadasë 

është një Zyrtar i Parlamentit i emëruar 

për një mandat 10 vjeçar të pa 

rinovueshëm me rezolutën e Dhomës 

së Parlamentit dhe Senatit. 

Përgjegjësitë e tij përfshijnë: 

 operacionet e auditimit të qeverive 

federale dhe territoriale; 

 sigurimin e Parlamentit dhe 

asambleve legjislative me 

informacion të pavarur, siguri dhe 

këshilla në lidhje me administrimin 

e fondeve publike. 

 

Sylvain Ricard u emërua Auditues i 

Përgjithshëm i Kanadasë në Mars 2019. 

Z. Ricard ka një diplomë bachelor në 

kontabilitet nga Université du Québec 

à Hull, është anëtar i Kontabilistëve 

Profesionistë të Çertifikuar të Ontarios 

dhe mban Urdhrin e Kontabilistëve 

Profesionistë të Autorizuar të Kebekut. 

Ai ka më shumë se 30 vjet përvojë si 

menaxher i lartë, auditues dhe 

konsulent në sektorin privat dhe 

publik. 

Z. Ricard iu bashkua Zyrës në 1998, pasi 

punoi në sektorin privat si auditues dhe 

konsulent menaxhimi në auditimin 

financiar, auditimin e menaxhimit, 

auditimin e brendshëm, rishikimin 

organizativ, menaxhimin e sistemeve 

të informacionit, planifikimin strategjik 

dhe zhvillimin dhe vlerësimin e 

politikave, procedurave dhe 

proceseve, si dhe studimeve të 

fizibilitetit. Ai gjithashtu zhvilloi kurse 

trajnimi. Përveç përgjegjësive të tij në 

ZAP, Z. Ricard ligjëroi kurse të 

kontabilitetit financiar dhe të 

menaxhimit në universitet dhe në 
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Master në Administrim Biznesi MBA në 

Universitetin e Otavës për 4 vjet. 

Gjatë kohës në ZAP, Z. Ricard u 

promovua si asistent i Audituesit të 

Përgjithshëm në vitin 2007. Ai 

udhëhoqi auditime performance dhe 

auditime financiare, si dhe një mori 

provimesh speciale të shumë 

korporatave. Në vitin 2014, ai mori nën 

drejtim shërbimet korporative të 

Zyrës. Ai e mbajti këtë pozicion deri në 

nëntor 2018, kohë kur ai u emërua 

Zëvendës Auditues i Përgjithshëm. 

Zyra e Audituesit të Përgjithshëm të 

Kanadasë 

Organizata 

Zyra e Audituesit të Përgjithshëm të 

Kanadasë (ZAP) punëson afërsisht 575 

persona në selinë e saj në Otava dhe në 

4 zyrat rajonale në Vancouver, 

Edmonton, Montréal dhe Halifax. 

Roli 

Zyra kryen auditime dhe studime të 

pavarura që ofrojnë informacion, 

këshilla dhe siguri objektive për 

Parlamentin, legjislaturat territoriale, 

bordet e korporatave, qeverinë dhe 

kanadezët. 

Legjislacioni 

Zyra e Audituesit të Përgjithshëm të 

Kanadasë (ZAP) e ka bazën legjislative 

në Aktin e Audituesit të Përgjithshëm, 

në Aktin e Administrimit Financiar dhe 

në një numër statutesh të tjera. 

Kompetencat dhe përgjegjësitë e 

Audituesit të Përgjithshëm përcakto-

hen në legjislacionin e miratuar nga 

Parlamenti. 

Që nga viti 1995, si rezultat i 

ndryshimeve në Aktin e Audituesit të 

Përgjithshëm, Zyra e Audituesit të 

Përgjithshëm të Kanadasë ka një 

mandat specifik në lidhje me mjedisin 

dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Ky 

mandat mbahet nga Komisioneri i 

Mjedisit dhe Zhvillimit të 

Qëndrueshëm (CESD), në emër të 

Audituesit të Përgjithshëm. 

Sipas Aktit Federal të Zhvillimit të 

Qëndrueshëm, CESD duhet të 

shqyrtojë një draft të strategjisë së 

zhvillimit të qëndrueshëm të qeverisë 

federale dhe të komentojë nëse 

synimet dhe zbatimi i strategjisë mund 

të vlerësohen. CESD gjithashtu duhet 

të monitorojë dhe raportojë mbi 

masën në të cilën departamentet 

federale kanë kontribuar në 

përmbushjen e synimeve dhe 

qëllimeve të përcaktuara në 

Strategjinë Federale të Zhvillimit të 

Qëndrueshëm. 

Në vitin 2007, Parlamenti miratoi Aktin 

e Implementimit të Protokollit të 

Kiotos. Sipas Aktit, CESD ishte e 

detyruar të përgatisë një raport të 

paktën një herë në dy vjet, duke 

përfshirë vitin 2012, mbi progresin e 
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Kanadasë në zbatimin e Planeve të 

Ndryshimit të Klimës dhe përmbushjen 

e detyrimeve të saj sipas Protokollit të 

Kiotos. 

Raporte të tilla u përgatitën në 2009, 

2011 dhe 2012. Akti i Implementimit të 

Protokollit të Kiotos u shfuqizua në 

vitin 2012 dhe CESD nuk është më 

përgjegjës për përgatitjen e këtyre 

raporteve. 

Punonjësit 

Profesionistët e auditimit janë shumë 

të kualifikuar në fushat e tyre dhe 

sjellin një përzierje të pasur të 

disiplinave akademike dhe përvojës në 

punën e tyre. Ata përfshijnë 

kontabilistë, inxhinierë, avokatë, 

ekspertë të menaxhimit, profesionistë 

të teknologjisë së informacionit, 

specialistë të mjedisit, ekonomistë, 

historianë dhe sociologë. I gjithë 

personeli i auditimit posedon një 

diplomë universitare dhe një pjesë e 

madhe kanë edhe kredenciale shtesë. 

Audituesit janë të organizuar në grupe 

dhe kryejnë auditime sipas 

departamenteve, agjencive ose 

korporatave dhe auditime të tre 

territoreve të Kanadasë. Ata 

mbështeten në punën e tyre nga 

specialistë të ligjit, praktikat 

profesionale, marrëdhëniet 

ndërkombëtare, teknologjinë e 

informacionit, menaxhimin e 

njohurive, burimet njerëzore, 

menaxhimin financiar, komunikimet 

dhe ndërlidhja parlamentare. 

Vlerat  

Të gjithë punonjësit e ZAP i përmbahen 

Kodit të Vlerave, Etikës dhe Sjelljes 

Profesionale që shërben për të 

inkurajuar dhe mirëmbajtur një mjedis 

profesional pune, dhe për të ruajtur 

dhe forcuar besimin e publikut dhe 

qeverisë për integritetin e Zyrës. Kodi 

gjithashtu përshkruan qartë 

përgjegjësitë e punonjësve ndaj 

Parlamentit, subjekteve të auditimit, 

publikut dhe Zyrës. Një herë në vit, 

punonjësve u kërkohet të vërtetojnë se 

ata respektojnë këtë kod. 

Pesë vlera themelore drejtojnë 

mënyrën sesi punonjësit e ZAP sillen 

dhe kryejnë punën e tyre. 

 Demokracia dhe pavarësia 

Ata janë zyrtarë të Parlamentit që 

është i pavarur nga qeveria. Raportet e 

tyre bazohen në prova të mbledhura 

në përputhje me politikat dhe 

standardet profesionale të auditimit. 

Ata sjellim një qasje jopartizane, 

objektive dhe të drejtë gjatë ushtrimit 

të detyrës së tyre. 

 Respekti për njerëzit 

Ata janë të përkushtuar që të sigurojnë 

një mjedis pune në të cilin të gjithë 

trajtohen me dinjitet dhe respekt dhe 
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inkurajohen të realizojnë potencialin e 

tyre të plotë në karrierë. Ata 

inkurajojnë komunikimin e hapur dhe 

të ndershëm për të krijuar një klimë 

besimi dhe pune në ekip. Ata 

vlerësojnë talentin dhe diversitetin e 

njëri-tjetrit dhe mbështesin mësimin 

dhe ekuilibrin mes punës dhe jetës. 

 Integriteti dhe profesionalizmi 

Ata mbështesin besimin e publikut 

duke u sjellur vetë, në çdo gjë që bëjnë, 

me ndershmëri dhe integritet dhe në 

një mënyrë që përmbush standardet 

më të larta të sjelljes profesionale. 

 Drejtimi dhe shërbimi i interesit 

publik 

Ata përqendrohen në çështje të 

rëndësishme për të arritur një ndikim 

pozitiv dhe të matshëm. Në veçanti, 

ata promovojnë përgjegjshmërinë e 

qeverisë për mbledhjen dhe 

përdorimin e fondeve publike dhe për 

rezultatet e arritura. Ata gjithashtu 

promovojnë përmirësimin e 

vazhdueshëm të mjedisit dhe zhvillim 

të qëndrueshëm. 

 Përkushtim për ekselencë 

Ata përmbushin standardet më të larta 

të profesionalizmit në punën e tyre me 

Parlamentin dhe subjektet që 

auditojnë. Ata janë të përkushtuar të 

përmirësojnë vazhdimisht proceset 

dhe praktikat e tyre dhe të ofrojnë 

produkte dhe shërbime me cilësi më të 

lartë. Ata ndajnë përvojën e tyre me të 

tjerët dhe kontribuojnë në avancimin e 

disiplinës së auditimit legjislativ në 

Kanada dhe jashtë saj. 

Ata përpiqen të jenë një organizatë 

model për qeverinë federale. Ata i 

trajtojmë njerëzit në mënyrë të drejtë. 

Planet e tyre të auditimit janë 

strategjike dhe të bazuara në rreziqe, 

raportet përqendrohen në rezultate, 

dhe efektiviteti matet dhe raportohet 

çdo vit në Parlament. Politikat dhe 

praktikat e tyre janë në përputhje me 

vizionin dhe vlerat dhe proceset janë 

ekonomike, eficiente dhe të 

përgjegjshme. 

Planifikimi dhe Rezultatet 

Zyra e Audituesit të Përgjithshëm të 

Kanadasë (ZAP) prodhon raporte të 

ndryshme të cilat përcaktojnë planet 

dhe prioritetet e saj, rishikojnë 

performancën e saj dhe demonstrojnë 

angazhimin e saj për kapitalin e punës. 

Zyra gjithashtu përgatit një strategji të 

zhvillimit të qëndrueshëm çdo tre vjet. 

Zyra në mënyrë periodike anketon 

punonjësit e saj për të vlerësuar 

suksesin e saj në arritjen e objektivit 

për të siguruar një mjedis pune, ku 

punonjësit janë të kënaqur dhe të 

angazhuar. 

Zyra gjithashtu përgatit: 

 raporte financiare tremujore, dhe 
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 raporte vjetore mbi Aktin e Aksesit 

në Informacion dhe Aktin e 

Privatësisë. 

ZAP kryen anketime periodike të 

parlamentarëve dhe përdoruesve të 

tjerë të raporteve të tyre për t’u 

siguruar që po plotësojnë nevojat e 

tyre. 

Sigurimi i Cilësisë 

Zyra e Audituesit të Përgjithshëm të 

Kanadasë (ZAP) kërkon t’u përmbahet 

standardeve më të larta dhe është e 

angazhuar për përmirësim të 

vazhdueshëm në të gjitha fushat e 

funksionimit të saj. Zyra siguron 

cilësinë e punës së saj të auditimit në 

mënyra të ndryshme. 

Shqyrtime të Sigurimit të Cilësisë 

Ata kërkojnë sistematikisht siguri që 

puna e tyre i plotëson standardet 

profesionale përmes: 

 përputhjes së metodologjisë së 

auditimit me standardet e 

auditimit; 

 kontrolleve të cilësisë gjatë 

auditimit dhe pas auditimit; 

 rishikimeve periodike nga 

organizatat e jashtme; dhe 

 kontributit nga ekspertë të jashtëm 

për auditimet e performancës. 

Ata gjithashtu i nënshtrojnë të gjitha 

produktet e auditimit në rishikime të 

rregullta të praktikës dhe kryejnë 

auditime të brendshme që 

përqendrohen në menaxhimin dhe 

administrimin e Zyrës. Këto janë 

realizuar në përputhje me Planin vjetor 

të Rishikimit të Praktikës dhe Auditimit 

të Brendshëm. 

Çdo vit, rishikohet sistemi i kontrollit të 

cilësisë për të siguruar që ai funksionon 

në mënyrë efektive. Rezultatet i 

komunikohen menaxherëve të Zyrës 

dhe gjithë stafit. 

Paneli i Shiritit të Gjelbër 

Në vitin 2007, Audituesi i Përgjithshëm 

i Kanadasë kërkoi një panel të pavarur 

ekspertësh - "Panelin e Shiritit të 

Gjelbër" – për të ekzaminuar  zbatimin 

e mandatit të Zyrës së Audituesit të 

Përgjithshëm (ZAP) ndaj zhvillimit të 

qëndrueshëm dhe mjedisit deri më sot, 

dhe të eksplorojnë mundësitë brenda 

mandatit që do ti lejonin t’i shërbenim 

më mirë Parlamentit. 

Në raportin e tij, Përmbushja e 

Potencialit — Një përmbledhje e 

praktikës së mjedisit dhe zhvillimit të 

qëndrueshëm të Zyrës së Audituesit të 

Përgjithshëm të Kanadasë (2008), 

Paneli i Shiritit të Gjelbër bëri nëntë 

rekomandime dhe të gjitha u pranuan. 

Dy nga këto rekomandime u përfshinë 

në hartimin e një dokumenti diskutimi 
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në 2010: Menaxhimi i zhvillimit të 

qëndrueshëm. 

Më pas, Zyra përgatiti një Përgjigje ndaj 

Raportit të Panelit të Shiritit të Gjelbër 

që pasqyron statusin e zbatimit të 

atyre nëntë rekomandimeve. 

Kush e kontrollon ZAP? 

Çdo vit, një auditues i jashtëm i caktuar 

nga Bordi i Thesarit të Kanadasë 

kontrollon pasqyrat financiare të ZAP. 

Raporti i audituesit paraqitet në Bordin 

e Thesarit dhe paraqitet në Dhomën e 

Parlamentit. 

Ashtu si departamentet dhe agjensitë e 

tjera të qeverisë federale, ZAP paraqet 

buxhetin vjetor të shpenzimeve në 

Parlament dhe paraqitet para 

Komitetit të Përhershëm të Llogarive 

Publike për të shpjeguar vlerësimet, 

përparësitë dhe praktikat e tij të 

menaxhimit. 

ZAP gjithashtu vullnetarisht i 

nënshtrohet punës së vet në rishikime 

të pavarura të jashtme. 

 Në vitin 2009, një ekip 

ndërkombëtar vlerësues i 

udhëhequr nga Zyra Kombëtare e 

Auditimit Australian ekzaminoi 

punën e ZAP. 

 Në 2003, një ekip ndërkombëtar i 

kolegëve të udhëhequr nga Zyra 

Kombëtare e Auditimit të 

Mbretërisë së Bashkuar rishikoi 

praktikën e auditimit të 

performancës së ZAP-it. 

 Në vitin 1999, një firmë e auditimit 

të jashtëm ekzaminoi sistemin e 

menaxhimit të cilësisë së ZAP-it për 

auditimet financiare. 

Një historik i shkurtër 

John Lorn McDougall, një ish anëtar i 

Parlamentit, është emëruar i pari 

Auditues i Përgjithshëm i Kanadasë në 

1878. Deri në atë kohë, punën e kishte 

kryer zv.ministri i Financave. 

Në atë kohë, Auditori i Përgjithshëm 

kishte dy funksione kryesore: 

• të ekzaminojë dhe raportojë për 

transaksionet e kaluara, dhe 

• të aprovojë ose refuzojë lëshimin e 

çeqeve të qeverisë. 

Raportet vjetore të Audituesit të 

Përgjithshëm në Dhomën e 

Parlamentit në atë kohë listonin çdo 

transaksion qeveritar, që nga blerja e 

lidhëseve të çizmeve e deri tek 

kontratat për ndërtimin e urave. Këto 

regjistrime të hollësishme kishin një 

fokus të ndryshëm nga puna e zyrës 

federale të auditimit të ditëve tona. 

Por, si sot, Audituesi i Përgjithshëm në 

fund të shekullit të 19-të raportonte 

nëse paratë publike ishin shpenzuar, 

ashtu siç kishte menduar Parlamenti. 

Më 1931, Parlamenti transferoi 

përgjegjësinë për lëshimin e çeqeve të 
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një zyrtar qeveritar i krijuar rishtazi, 

Kontrolluesi i Thesarit. Kjo tërhoqi një 

vijë të qartë midis detyrave të qeverisë 

dhe audituesit: qeveria ishte 

përgjegjëse për mbledhjen dhe 

shpërndarjen e fondeve publike, 

ndërsa audituesit ishin përgjegjës për 

ekzaminimin dhe raportimin se si 

shpenzoheshin ato fonde. 

Puna e Zyrës filloi të lëvizë në drejtimin 

e saj aktual në vitet ’50, kur Audituesit 

e Përgjithshëm filluan të raportojnë 

për "pagesa joproduktive". Këto ishin 

transaksione që, edhe pse të ligjshme, 

nuk u dhanë asnjë përfitim të dukshëm 

kanadezëve. Raportet ishin të 

diskutueshme, sepse zyrtarët 

qeveritarë mendonin se Audituesit e 

Përgjithshëm po komentonin politikën 

e qeverisë dhe prandaj po shkonin 

përtej mandatit të tyre. 

Akti i Audituesit të Përgjithshëm i vitit 

1977 sqaroi dhe zgjeroi përgjegjësitë e 

Audituesve të Përgjithshëm. Përveç 

shikimit të saktësisë së pasqyrave 

financiare, Audituesve të Përgjithshëm 

iu dha një mandat më i gjerë për të 

parë se sa mirë qeveria i administron 

punët e saj. Akti i ri ruajti parimin e 

rëndësishëm që Audituesit e 

Përgjithshëm nuk komentojnë 

zgjedhjet e politikave, por shqyrtojnë 

se si zbatohen politikat. 

Ndryshimet e mëvonshme në ligj në 

1995 vendosën pozicionin e 

Komisionerit të Mjedisit dhe Zhvillimit 

të Qëndrueshëm në Zyrën e Auditorit 

të Përgjithshëm të Kanadasë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përktheu: Miranda Misini, Audituese 

Departamenti i Auditimit të 

Performancës 
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BORDI I AUDITIMIT TË JAPONISË 

 

 
Historia e Bordit 

Bordi e ka origjinën nga një ndarje e 

themeluar në vitin 1869, në Ministrinë 

e Financave, të njësisë së Kabinetit të 

quajtur "Dajokan". Pas disa 

ndryshimeve në emrin e tij, Bordi u 

organizua si një organ auditues nën 

kontrollin e drejtpërdrejtë të 

"Dajokan" në 1880. Pas shpalljes së 

Kushtetutës së Meiji në shkurt 1889, 

Bordi fitoi statusin kushtetues dhe 

mbikëqyri financat publike gjatë 

gjashtëdhjetë viteve të ardhshme, si 

një organ i pavarur në varësi të 

drejtpërdrejtë të Perandorit. 

Në vitin 1947, me miratimin e 

Kushtetutës së Japonisë, Bord aktual i 

Auditit, hyri në fuqi në zbatim të nenit 

90 të Kushtetutës, i cili e bëri Bordin të 

pavarur nga Kabineti. Ndryshimet e 

rëndësishme ishin si më poshtë: 

 Marrëdhëniet me Parlamentin u 

forcuan; 

 Shtrirja e auditimit u zgjerua; dhe 

 U krijuan masa, me të cilat 

rezultatet e auditimit të Bordit 

mund të pasqyroheshin menjëherë 

në administratën publike. 

Komisioni i Auditimit 

Komisioni i Auditimit, i përbërë nga tre 

Komisionerë, merr vendimet e Bordit 

me konsensusin e Komisionerëve, si 

dhe bën drejtimin dhe mbikëqyrjen e 

veprimtarive të kryera nga Byroja e 

Përgjithshme Ekzekutive. Komisioni i 

Auditimit zbaton një sistem konsensusi 

për të siguruar drejtësi dhe 

përshtatshmëri në gjykimet e tij. 

Komisionerët emërohen nga Kabineti, 

me pëlqimin e të dy Dhomave të 

Parlamentit. Perandori ndjek emërimin 

e Komisionerëve. Një Komisioner 

mban detyrën në një mandat shtatë (7) 

vjeçar dhe statusi i tij/ saj është i 

garantuar gjatë mandatit, për të 

siguruar pavarësinë e Bordit. Një 

person i zgjedhur nga Komisionerët 

emërohet Kryetar i Bordit prej 

Kabinetit. Presidenti përfaqëson 

Bordin dhe kryeson Komisionin e 

Auditimit. 

Byroja e Përgjithshme Ekzekutive 
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Byroja e Përgjithshme Ekzekutive 

përbëhet nga Sekretariati dhe pesë 

zyra, nën të cilat janë ngritur shumë 

sektorë për të kryer auditime dhe punë 

administrative. Aktivitetet e auditimit 

kryhen nga pesë zyrat. Midis këtyre 

ndarjeve, Divizioni i Auditimit të 

Çështjeve Speciale për Ministritë, 

ashtu edhe Divizioni i Auditimit të 

Çështjeve të Veçanta për Agjencitë e 

Byrosë, nuk kanë ndonjë ministri ose 

agjenci specifike që duhet të 

kontrollojnë detyrimisht, si rrjedhojë 

kryejnë auditime fleksibël dhe të 

kombinuar. Numri i personelit të 

autorizuar të Byrosë së Përgjithshme 

Ekzekutive është 1,244 (nga janari 

2018). Shumë prej personelit janë 

caktuar në sektorë të ndryshëm të 

auditimit, si auditues dhe ndihmës 

auditues. Stafi i auditimit i Bordit duhet 

të ketë një nivel të lartë të 

kompetencës në auditim. 

Shprehja "Kontabilitet", që i 

nënshtrohet kontrollit nga Bordi, nuk 

do të thotë thjesht llogaritje e fondeve 

hyrëse dhe dalëse ose mbajtjen e 

librave në një kuptim të ngushtë, por 

mbulon çështje më të gjera, nëse 

paratë e taksapaguesve janë mbledhur 

si duhet, në mënyrë efektive dhe të 

përdorura për zbatimin e veprimtarive 

administrative të Shtetit. Prandaj, 

audituesit e Bordit duhet të kenë 

njohuri të gjera, jo vetëm për 

menaxhimin dhe funksionimin e 

subjekteve të audituara, por edhe për 

fushat e tjera përkatëse, si ligji, financa, 

ekonomia, inxhinieria civile, ndërtimi, 

energjia elektrike, informacioni dhe 

telekomunikacioni. 

Bordi rekruton stafin e tij nga ata që 

kanë kaluar Provimin e Hyrjes në 

Shërbimin Publik të kryer nga 

Autoriteti Kombëtar i Personelit. 

Përveç atyre që janë specializuar në 

drejtësi dhe ekonomi, Bordi rekruton 

një numër të konsiderueshëm të 

personelit që specializohen në 

inxhinierinë civile, ndërtimin, 

inxhinierinë, energjinë elektrike ose 

elektronikë, nga një listë e të testuarve. 

Bordi gjithashtu përdor ekspertizën e 

jashtme, duke rekrutuar staf me afat të 

caktuar, nga ata që kanë njohuri dhe 

aftësi të specializuara, siç janë 

audituesit e certifikuar publik 

(CPA).Pas rekrutimit, anëtarët e rinj të 

stafit i nënshtrohen trajnimeve dhe 

provimeve të gjera, në fusha të 

ndryshme, për të marrë njohuri dhe 

aftësi të nevojshme, dhe më pas bëhen 

auditues pas disa vitesh përvojë 

auditimi. Audituesit gjithashtu, duhet 

të ndjekin trajnime të avancuara 

profesionale, në mënyrë që të 

përballen me aktivitete më të 

larmishme dhe të specializuara 

administrative. Për të forcuar 

aktivitetet e trajnimit, për të 

përmirësuar kompetencën e auditimit 

të stafit të tij, Bordi themeloi një 
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qendër trajnimi dhe siguron trajnime 

sistematike për stafin. 

Qëllimet e auditimit 

(1) Mbikëqyrja e menaxhimit financiar 

Bordi vazhdimisht kontrollon dhe 

mbikëqyr menaxhimin financiar, për të 

siguruar përshtatshmërinë dhe për të 

korrigjuar çdo defekt. Kur Bordi gjen 

raste të një administrimi financiar të 

papërshtatshëm apo të paarsyeshëm 

gjatë auditimit të tij, Bordi jo vetëm që 

i vë në dukje ato, por edhe kryen një 

funksion pozitiv, të korrigjimit dhe 

përmirësimit të tyre, duke identifikuar 

shkakun konkret. Për këtë arsye, Bordit 

i është dhënë mandati të paraqesë 

opinionin e tij, ose të kërkojë zbatimin 

e masave nga subjektet e audituara, 

për çështje që Bordi i gjen në 

kundërshtim me ligjet dhe rregulloret 

për menaxhimin financiar, ose të 

kërkojë përmirësim në ligjet, 

rregulloret, sistemet apo 

administratën. 

(2) Verifikimi i llogarive vjetore të 

shpenzimeve dhe të ardhurave të 

shtetit 

Verifikimi i llogarive vjetore të 

shpenzimeve dhe të ardhurave të 

Shtetit, është një qëllim tjetër i 

auditimit nga Bordi. Bordi ka mandat t'i 

verifikojë ato bazuar në rezultatet e 

auditimit. Verifikimi i llogarive vjetore 

të shpenzimeve dhe të ardhurave të 

Shtetit, do të thotë të deklarojë 

përfundimin e kontrollit, pasi të 

përcaktojë saktësinë e pasqyrave dhe 

përshtatshmërinë e menaxhimit 

financiar. Kushtetuta përcakton që 

llogaritë vjetore të shpenzimeve dhe të 

ardhurave të shtetit do të dorëzohen 

nga Kabineti në Parlament, së bashku 

me Raportin e Auditimit të Bordit. 

Kështu, një deklaratë zyrtare e 

përfundimit të kontrollit nga Bordi, 

mundëson paraqitjen e llogarive 

vjetore të shpenzimeve dhe të 

ardhurave të Shtetit nga Kabineti në 

Parlament. 

Objektivat e auditimit 

Bordi kryen auditimet e tij me 

objektiva si: 

i) nëse llogaritë vjetore pasqyrojnë 

me saktësi statusin financiar siç 

është ekzekutimi i buxheteve 

(Saktësia); 

ii) nëse menaxhimi financiar është 

kryer siç duhet në përputhje me 

buxhetet, ligjet dhe rregulloret e 

aprovuara (Rregullsia); 

iii) nëse zbatimi i projekteve dhe 

programeve apo ekzekutimi i 

buxhetit administrohet me kosto 

minimale (Ekonomiciteti); 

iv) nëse projektet dhe programet 

fitojnë rezultate maksimale me 

koston e dhënë ose kanë rezultatin 
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më të mirë me kosto efektive 

(Efikasiteti); dhe 

v) nëse projektet dhe programet 

arrijnë rezultatet e synuara dhe 

prodhojnë efektet e pritura 

(Efektiviteti). 

Auditimi me objektivat e Ekonomisë, 

Efikasitetit dhe Efektivitetit quhet 

kolektivisht "auditimi 3E", që rrjedh 

nga shkronjat fillestare të secilës fjalë. 

 

Procedurat e auditimit 

Auditimet nga Bordi janë kryer siç 

ilustrohet në grafikun e mëposhtëm. 

Procedurat janë një cikël që fillon nga 

përgatitja e Politikës Themelore për 

Auditimin dhe Planin e Auditimit deri 

në paraqitjen e Raportit të Auditimit në 

Kabinet. Në lidhje me çështjet e 

raportuara në Raportin e Auditimit, 

Bordi ndjek zbatimin e tyre, derisa 

masat përmirësuese të zbatohen 

plotësisht. 

 

 Përgatitja e Politikës Themelore për 

Auditimin dhe Planin e Auditimit; 

 Praktika e auditimit; 

 Analiza dhe rishikimi i gjetjeve të 

auditimit; 

 Prezantimi i Opinioneve dhe / ose 

Kërkesa për Masat; 

 Raporti i Auditimit; 

 Ndjekja e gjetjeve të auditimit. 

Raporti i Auditimit 

Sipas parashikimit të nenit 90 të 

Kushtetutës, Bordi përgatit një Raport 

Auditimi që tregon rezultatet e të 

gjitha auditimeve të kryera çdo vit dhe 

ia dërgon Kabinetit me llogaritë 

përfundimtare të audituara të 

shpenzimeve dhe të ardhurave të 

Shtetit. Kabineti më pas i paraqet të 

dyja në Parlament. Raporti i Auditimit 

përdoret për diskutimin e llogarive 

përfundimtare të Shtetit në seancën 

parlamentare dhe për administrimin e 

ardhshëm nga njësitë shpenzuese. Së 
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fundmi, Bordi ka përshpejtuar 

dorëzimin e Raportit të Auditimit në 

Kabinet, në mënyrë që të kontribuojë 

në diskutimin e llogarive 

përfundimtare në Parlament. Për më 

tepër, Raporti i Auditimit ka një 

funksion tjetër të rëndësishëm, të 

informimit të publikut për rezultatet e 

zbatimit të buxhetit të shtetit. Raportet 

e mediave për paraqitjen e Raportit të 

Auditimit në Kabinet tërheqin 

vëmendjen e publikut. 

Raporti i Auditimit duhet të përfshijë 

tetë kategori të çështjeve të 

parashikuara nga Bordi i Auditimit, 

përfshirë: i) verifikimin e llogarive 

përfundimtare të shpenzimeve dhe të 

ardhurave të Shtetit; ii) nëse shumat 

në llogaritë përfundimtare të 

shpenzimeve dhe të ardhurave të 

Shtetit korrespondojnë me shumat në 

pasqyrat e llogarive të paraqitura nga 

Banka e Japonisë; (iii) nëse auditimi ka 

rezultuar në gjetjen e një zëri në 

kundërshtim me ligjin, urdhrin e 

kabinetit, apo buxhetin e aprovuar, ose 

duke u gjetur si jo të duhur; iv) nëse ka 

pasur ndonjë disbursim nga fondi 

rezervë që nuk ka kaluar procedurat 

për marrjen e aprovimit nga 

Parlamenti etj., dhe mund të përfshijë 

çështje të tjera që Bordi i sheh 

veçanërisht të nevojshme për 

raportim. Rezultatet e auditimit të 

raportuara në Raportin e Auditimit 

janë grupuar kryesisht në shtatë 

kategoritë e mëposhtme, nga të cilat 1) 

deri 4) zakonisht quhen "Çështje të 

Papërshtatshme / të Paarsyeshme". 

Ndjekja e rekomandimeve të 

auditimit 

Bordi ndjek zbatimin e rekomandimeve 

të gjetjeve të raportuara në Raportin e 

Auditimit, duke përfshirë: papërshtat-

shmërinë, çështjet mbi të cilat Bordi 

jep opinionin e tij dhe / ose kërkon 

masat korrigjuese, duke mbledhur 

raporte nga audituesit nëse dëmet e 

shkaktuara Shtetit ose organizatës janë 

korrigjuar, sa i përket disiplinës së 

zyrtarëve përgjegjës, apo sa janë marrë 

masat për të parandaluar përsëritjen. 

Mbledhja e raporteve vazhdon derisa 

çështja të jetë përfunduar/ zbatuar. 

(1) A janë korrigjuar dëmet e shtetit? 

Bordi kontrollon përparimin e 

veprimeve korrigjuese të përshkruara 

në Raportin e Auditimit, duke 

përfshirë: 

1. Mbledhjen e taksave shtesë; 

2. Shlyerjen e përfitimeve të sigurimit 

dhe subvencioneve shtetërore; 

3. Shlyerje e avancuar e kredive; 

4. Punimet korrigjuese; 

5. Të tjera. 

Bordi raporton statusin e këtyre 

veprimeve korrigjuese në Raportin e 

Auditimit. 
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2) A janë marrë ndonjë masa për të 

parandaluar përsëritjen? 

Bordi siguron nëse subjekti i audituar, 

në lidhje me gjetjet e auditimit, kanë 

ndërmarrë hapa për të korrigjuar ose 

përmirësuar sistemin aktual (të tilla si 

ndryshime në ligje dhe rregullore, 

rishikim të manualeve dhe 

specifikimeve, përmirësime në 

procedurat administrative), dhe nëse 

kanë ngarkuar punonjësit përgjegjës 

me detyrat e duhura (përmes 

dokumenteve zyrtare, takimeve dhe 

kurseve të trajnimit, kontrollit të 

brendshëm dhe provimeve, etj). 

Rezultati i ndjekjes së gjetjeve të 

auditimit, për të cilat Bordi paraqet 

opinionin e tij dhe / ose masat e 

rekomanduara, kërkohet të 

përshkruhen në Raportin e Auditimit, 

zakonisht për vitin e ardhshëm fiskal. 

Gjithashtu, Bordi vazhdon të ndjekë 

çështjet mbi të cilat subjektet e 

audituara kanë marrë masa për 

përmirësim, pas gjetjeve të auditimit të 

Bordit, deri në konfirmimin se masat 

janë zbatuar siç duhet, dhe përshkruan 

rezultatet në Raportin e Auditimit. 

(3) Çfarë veprimi disiplinor është 

ndërmarrë kundër zyrtarëve 

përgjegjës? 

Bordi vlerëson se çfarë lloj veprimi 

disiplinor ndërmerren nga Ministritë 

dhe Agjencitë, etj., kundrejt zyrtarëve 

(personave përgjegjës dhe 

mbikëqyrësve të tyre), përgjegjës për 

papërgjegjshmëritë në Raportin e 

Auditimit. 

Aktivitete tjera 

Përveç kontrollit, Bordi kryen 

aktivitetet e mëposhtme të lidhura me 

auditimin. 

(1) Masa për dëmshpërblim 

Nëse një zyrtar përgjegjës për 

menaxhimin e parave, menaxhimin e 

mallrave ose ekzekutimin e buxhetit ka 

qenë i përfshirë në humbje ose dëmtim 

të parave ose mallrave nën 

përgjegjësinë e tij/ të saj, ose ka bërë 

pagesa në kundërshtim me ligjet dhe 

rregulloret, apo buxhetin e aprovuar 

që rezultojnë në dëm të Shtetit, Bordi 

investigon nëse zyrtari ka shkaktuar 

humbje ose dëme përmes dështimit të 

tij/ saj për të ushtruar kujdesin e duhur, 

ose përmes qëllimit apo neglizhencës 

së rëndë, dhe gjykon nëse zyrtari është 

përgjegjës për dëmshpërblim. 

Nëse Bordi vendos që zyrtari i 

nënshtrohet dëmshpërblimit, Ministri 

të cilit i përket zyrtari duhet ta 

urdhërojë zyrtarin të paguajë 

dëmshpërblimin. 

(2) Kërkesa për masë disiplinor 

Nëse Bordi konstaton, si rezultat i 

auditimit, se një zyrtar që merret me 

kontabilitetin e shtetit ka shkaktuar 

dëme të konsiderueshme përmes 
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qëllimit ose pakujdesisë së madhe, ose 

që një zyrtar ekzekutues i buxhetit ka 

bërë pagesa në kundërshtim me ligjet 

dhe rregulloret, dhe buxhetin e 

aprovuar, Bordi mund të kërkojë nga 

Ministri të cilit zyrtari i takon, të 

ndërmarrë veprime disiplinore ndaj 

zyrtarit. Bordi gjithashtu është i 

autorizuar të ekzekutojë të njëjtën 

masë, në rastet kur një zyrtar që 

merret me kontabilitetin e shtetit 

neglizhon ti paraqesë Bordit pasqyrat 

financiare ose prova dokumentare. 

(3) Ekzaminimi 

Nëse Bordit i është kërkuar nga një 

palë e interesuar të shqyrtojë sjelljen e 

një zyrtari, i cili merret me trajtimin e 

menaxhimit financiar për llogari të 

Shtetit, Bordi duhet të ekzaminojë 

sjelljen e këtij zyrtari dhe, nëse Bordi e 

konsideron të nevojshme, Bordi duhet 

të njoftojë autoritetet kompetente ose 

palët e tjera përgjegjëse për këtë 

gjykim. 

Autoritetet kompetente ose palët e 

tjera përgjegjëse duhet të ndërmarrin 

masa të përshtatshme në bazë të 

gjykimit për të cilin janë njoftuar. 
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European Commission Vice-President 

Jyrki Katainen is responsible for ‘Jobs, 

Growth, Investment and Competive-

ness’. This includes for example the 

promotion of structural reforms in EU 

countries and helping improve the 

business environment in the EU. He 

was keynote speaker at the 

Sustainability reporting Forum the ECA 

organised in Brussels on 17 June 2019. 

He responds to some questions on 

how the Commission has integrated 

the SDGs in EU policies and where the 

EU stands regarding reporting on 

realising the SDGs.  

Mainstreaming SDGs in the European 

policy framework 

When you think about the EU and 

sustainability, what are the key issues 

that come to your mind? 

Jyrki Katainen: I think it is fair to say 

that the EU has a strong starting 

position and track record. The EU is 

fully committed to sustainable 

development. It is part of our DNA. 

And Europe was a leading force 

behind the adoption of the 

Sustainable Development Goals – the 

SDGs – and also of the Paris 

Agreement on Climate Change. EU 

policies, funds and actions cover all 

SDGs and provide a significant 

contribution to their implementation. 

This is the case not only within the EU, 

but also outside, through EU external 

action and trade. 

EU policies, funds and actions cover all SDGs and provide a significant 

contribution to their implementation. This is the case not only within the EU, 

but also outside, through EU external action and trade. 
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... the EU has a strong starting position 

and track record. 

What has the Juncker Commission 

done to realise the SDGs, particularly 

in the European Union? 

Jyrki Katainen: Since 2015 – when the 

2030 Agenda for Sustainable 

Development was adopted – the 

Commission has been following a two-

step approach towards the 

implementation of the SDGs. I think 

we can distinguish two work streams 

here. The first work stream is to 

‘mainstream’ the SDGs in the 

European policy framework and the 

Commission’s priorities. We, as 

Commission, have mainstreamed 

sustainable development into key 

cross-cutting agendas but also sectoral 

policies and initiatives. I can even say 

that this Commission has put in place 

some of the most ambitious agendas 

in the world to fully deliver on the 

SDGs.  

Let me give you some examples which 

address, at the same time, the 

economic, social, environmental and 

governance aspects of sustainability. 

These are policies of a new kind, a 

‘new generation’ of policies. Just to 

name a few:  

 The Circular Economy Action Plan 

includes steps for changing 

consumption and production 

patterns, by focusing on the design 

of products, waste management 

and increasing consumer aware-

ness;  

 The EU Plastics Strategy and 

legislation on single-use plastics 

will protect the environment from 

plastic pollution while fostering 

growth and innovation;  

 The Action Plan on Sustainable 

Finance will provide for the first 

time investors with full information 

on what is a sustainable 

investment, and create a new 

market for it; 

 The Investment Plan for Europe 

boosts investment for Europe’s 

future, for instance in renewable 

energy, circular economy, digiti-

sation, innovation and social 

entrepreneurship. 

Presenting a vision for the a 

sustainable future 

What does the Commission do to 

ensure that SDGs are well integrated 

in the ongoing discussions for the new 

Multiannual Financial Framework 

(MFF)? 

Jyrki Katainen: This relates exactly to 

the second work stream of the two-

step approach I was referring to 

earlier. As Commission, we have 

presented a vision for a sustainable 

future for the EU, reflected in the 

Commission Reflection Paper 

‘Towards a Sustainable Europe by 
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2030.’ We published it in January this 

year, together with First Vice-

President Frans Timmermans. 

The Reflection Paper forms part of the 

discussion on the Future of Europe 

and aims to inspire the discussion on 

the political priorities post-2019. We 

also decided to present different 

scenarios, offering ideas to spur the 

debate and thinking. In the Reflection 

Paper we identify key policies areas 

where we need to take further steps 

towards sustainability: circular 

economy; food systems; future–proof 

energy, buildings and mobility and last 

but not least, a socially fair transition. 

Of course we are not starting from 

scratch and a lot has been achieved 

already. But further and prolonged 

efforts are needed. 

“Of course we are not starting from 

scratch and a lot has been achieved 

already. But further and prolonged 

efforts are needed. 

Having goals is one thing, how to get 

there is often a much more difficult 

challenge. Does the Commission also 

present concrete ideas on the 

instruments to be used to realise a 

sustainable Europe by 2030? 

Jyrki Katainen: We certainly do. The 

Reflection Paper also identifies the 

key enablers for the sustainability 

transition. Just let me mention a few. 

First, we need to invest more in 

education and training. It is the best 

investment we can make for our 

future to ensure equal opportunities 

and fairer societies. Second, we need 

to invest more in research, 

development, innovation and 

digitisation, in particular in artificial 

intelligence. It has huge potential, for 

example in health or agriculture, and 

Europe cannot lag behind in this field. 

Third, a key enabler is the rule of law 

and respect of fundamental values. 

We have recently seen worrying signs 

of leaders calling the very foundations 

of our democracies into question. 

First, we need to invest more in 

education and training. It is the best 

investment we can make for our 

future to ensure equal opportunities 

and fairer societies. 

The Reflection Paper focuses – 

understandably - on how Europe can 

achieve the SDGs by 2030, but I want 

to underline the global dimension to 

it. Challenges like climate change do 

not stop at borders. We need and will 

continue contributing to solutions 

together with the rest of the world in 

multilateral forums. We will make a 

positive contribution through 

development cooperation, initiatives 

like the External Investment Plan, as 

well as through open and rules-based 

trade. 
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The Commission Reflection Paper - 

with its different scenarios - should 

drive citizens, stakeholders, Member 

States and the European Parliament, 

to reflect towards which Europe we 

want by 2030 and provide feedback to 

the Commission, giving guidance on 

the priorities to pursue going forward. 

With this reflection paper we also 

presented a call to the rest of the 

world, not to get tempted by easy 

solutions that may solve symptoms in 

the short term, but do not address the 

causes of our problems in the 

medium-term. If we wait too long, 

challenges will only get bigger and we 

miss out on the opportunities. 

Monitoring and reporting 

For the citizens, stakeholders like 

Member States and the EP, but also at 

the global level, such as the UN, it will 

be important to have reliable 

information on how the EU contributes 

to sustainable development and where 

the EU is when it comes to reaching 

them in time, that is by 2030. 

In its review the ECA concludes that 

the Commission still has a few steps to 

take when it comes to reporting on the 

contribution of the EU’s budget and 

policies towards the 2030 agenda for 

SDGs. What is your view on where the 

Commission stands and can improve? 

Jyrki Katainen: Let me first underline 

that I believe that monitoring the 

implementation of the 2030 Agenda is 

key. Without knowing where we 

stand, it is difficult to progress. The 

Commission supports a robust global 

monitoring and review process, which 

will enable us to take stock and adjust 

our approach as needed.  

These robust assessments of the EU’s 

progress on the SDGs are provided in 

several reports. The ‘Eurostat 

Monitoring Report on progress 

towards the SDGs in an EU context’ is 

a key tool for facilitating the 

coordination of SDG policies. It 

promotes the assessment and 

monitoring of progress in 

implementing the SDGs, and it helps 

to highlight their crosscutting nature 

and the links among them. Also, the 

first Joint Synthesis Report on the 

implementation of the European 

Consensus on Development, 

published last May, shows how the EU 

and its Member States are jointly 

delivering on the UN 2030 Agenda 

through development cooperation 

and supporting partner countries in 

pursuing the SDGs. 

So, as a first reaction to the rapid case 

review, I must say that the 

Commission does report and monitor 

how the EU policies contribute to 

sustainable development, and we will 

continue to do so. However, as is also 

indicated in our Reflection Paper, it is 

clear that there is room for further 
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strengthening this aspect. One 

scenario of the reflection paper 

indeed refers to a specific EU SDG 

implementation strategy, for instance. 

When it comes to reporting at the 

global level on where we stand, the 

United Nations' High-level Political 

Forum is the central platform for 

follow-up and review of the 2030 

Agenda for Sustainable Development. 

The EU reporting will be based on the 

Commission’s Reflection Paper and its 

annexes, the 2019 Eurostat report, the 

Joint Synthesis Report and the 2019 

EU report on Policy Coherence for 

Development. And I very much look 

forward to further ideas, from the ECA 

and others, on how to improve our 

reporting, which the next Commission 

could possibly take forward. 

 

Jyrki Katainen, Sustainability Reporting 

Forum 17/6/2019, Brussels 
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The creation of the International 

Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) Working Group 

on Big Data speaks to the increased 

attention to enhanced data analytics. 

While much consideration has focused 

on quantitative techniques, this article 

highlights qualitative analysis, its 

relevance and ability to complement 

quantitative methods used in 

Supreme Audit Institution (SAI) work. 

Though they contribute differently to 

an audit (broadly defined to also 

include evaluation), quantitative and 

qualitative methods share a common 

purpose—to produce actionable 

information addressing the audit’s 

objective. Research finds the 

difference is more a matter of degree 

than type. Qualitative methods, such 

as content review, interviews, focus 

groups and case studies, generally 

seek to develop an understanding and 

assessment of the audit’s conceptual 

and behavioral context. As such, they 

score highly on validity and inductive 

reasoning (moving from observation 

to hypothesis). 

Quantitative methods, including 

systematic data analyses, aim for 

reliability and hypothesis testing. 

Thus, qualitative and quantitative 

methods are best viewed as 

complements in the audit process. 

Examining existing studies shows 

complementarity occurring at three 

levels in that qualitative analysis (1) is 

Quantitative methods, including systematic data analyses, aim for reliability and 

hypothesis testing. Thus, qualitative and quantitative methods are best viewed 

as complements in the audit process. 
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an essential preliminary to 

quantitative research, as it enables a 

contextual description and 

understanding that is instrumental in 

designing the appropriate audit scope; 

(2) supplements quantitative work 

(and vice-versa) by adding validation 

to empirical findings; and (3) can 

explore areas not amenable to 

quantitative research, such as internal 

control processes within an agency or 

program. Together, qualitative and 

quantitative methods form a range of 

approaches that, when optimally 

combined, enable a SAI to decipher 

concepts, content and data that may 

exist in an audit situation. The optimal 

combination is case-specific, as it 

depends upon facts that characterize 

each audit. Assessing the right 

methodological mix demands 

expertise. The U.S. Government 

Accountability Office (GAO) 

established a team—Applied Research 

and Methods (ARM)—of about 135 

specialists with advanced degrees in 

14 disciplines across the social, 

physical, and computing sciences who 

contribute independent expertise in 

qualitative and quantitative methods 

to GAO’s audit teams. ARM’s 

specialists work closely with GAO’s 

analysts to combine qualitative and 

quantitative techniques in GAO 

reports. GAO’s report, “Social Security 

Disability: Additional Measures and 

Evaluation Needed to Enhance 

Accuracy and Consistency of Hearings 

Decisions,” provides a good example 

of employing a combination of 

qualitative and quantitative tactics. 

Background The U.S. Social Security 

Administration (SSA) manages 

disability benefit programs that cover 

roughly 16 million Americans who 

receive an estimated $200 billion in 

benefits annually. For adult eligibility, 

a person must have a medically 

determinable physical or mental 

impairment that (1) has lasted (or is 

expected to last) for a continuous 

period of at least one year or result in 

death, and (2) prevents the person 

from engaging in any substantial 

gainful activity. The SSA received over 

2.5 million disability claims in fiscal 

year 2016. 

When a person applies, SSA makes an 

initial determination. Typically, when 

a claim is denied, the claimant may 

request a hearing before an 

Administrative Law Judge (judge). In 

fiscal year 2016, claimants appealed 

698,000 decisions to judges, who may 

deny or allow a claim at a hearing. The 

judge’s allowance rate is the 

percentage of claims for which a judge 

allows benefits. Stakeholders noted a 

variance in allowance rates across 

judges, and GAO was asked by the U.S. 

Congress to examine the extent to 
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which allowance rates vary across 

judges (and what factors are 

associated with this variation); and the 

extent to which SSA processes 

monitor accuracy and consistency of 

hearings decisions. 

The Analysis and Findings GAO relied 

on qualitative methods to better 

understand SSA’s process, such as 

conducting a content review of 

applicable SSA policies and 

procedures; interviewing SSA officials; 

holding semi-structured interviews 

with regional chief judges; and 

attending hearings in selected offices 

(not generalizable) to conceptualize 

the hearings process in practice. GAO 

learned, in particular, that SSA 

randomly assigns cases to a judge 

based on the claimant’s location. This 

practice increased the chance that 

factors possibly explaining differences 

in allowance rates across judges were 

similar across cases and thereby 

identifiable using a quantitative 

analysis of allowance decisions. 

Quantitatively, GAO compiled 

information from several SSA 

administrative systems, federal 

personnel and payroll systems, and 

economic data (spanning fiscal years 

2007- 2015 that included an estimated 

3.3 million claims records). Using this 

data, an annual allowance rate was 

computed for each judge. GAO first 

examined the allowance rate data to 

substantiate concerns that motivated 

Congress’ request. Figure 1 shows that 

allowance rates vary substantially 

across judges, even as the average 

allowance rate across judges fell 15 

percentage points from 2008 to 2015. 

 

GAO engaged with SSA officials, who 

noted the variation is not surprising 

due to case complexity and judges' 

decisional independence. SSA officials 

also cited an expansion in quality 

assurance reviews and electronic data 

usage to monitor judges’ decisions, 

which should have helped lessen 

variation in allowance rates across 

judges over time. These qualitative 

insights raised the hypothesis that 

allowance rates could vary across 

judges due to case dissimilarity. 

To test this hypothesis, GAO used 

individual claims data to develop and 

estimate a quantitative statistical 

model identifying factors associated 

with a judge’s decision to allow or 
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deny a claim. In consultation with SSA 

officials, and based on a qualitative 

review of relevant literature, GAO 

controlled for certain factors, such as 

claimant characteristics (type of claim 

and demographics); judge making the 

decision (appointment year, prior 

experience); location; presence of 

representatives at the hearing 

(attorney, medical, vocational expert); 

and local economic conditions 

(unemployment and poverty rates). 

 

As illustrated in Figure 2, GAO 

estimated the allowance rate varied 

by 46 percentage points for a typical 

claim depending upon the judge who 

heard the case. The quantitative 

model identified multiple factors 

associated with a judge’s decision, and 

GAO’s interpretation of these findings 

was supplemented by qualitative 

evidence. For instance, the model 

demonstrated claimant age mattered, 

as a 55 year-old claimant was allowed 

benefits at a rate 4.3 times higher 

than a typical 35 year-old claimant. 

SSA officials informed that this finding 

was consistent with SSA’s vocational 

guidelines, which are generally more 

lenient for older claimants. 

Similarly, the model found that 

claimants who had a representative 

were allowed benefits at a rate 2.9 

times higher than a typical claimant 

with no representative. SSA officials 

said that, under SSA’s fee structure, 

representatives are only paid if the 

claimant is awarded benefits. As a 

result, representatives may tend to 

take cases they believe will be 

successful. Thus, GAO’s quantitative 

findings were interpreted in 

conjunction with qualitative 

evidence—further enhancing 

credibility. Note: A typical claim had 

average values on all factors GAO 

controlled for in its quantitative 

statistical model (factors related to 

the claimant, judge, other participants 

in the process, hearing office, and 

economic characteristics). 

Finally, GAO examined to what extent 

SSA had processes to monitor the 

accuracy and consistency of hearings 

decisions. While this line of inquiry 

was an internal controls audit relying 

on qualitative methods, the empirical 

evidence developed with GAO’s 

quantitative model underscored the 

need for SSA to measure and hold 
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itself accountable for accuracy and 

consistency. GAO ultimately found 

that SSA had not systematically 

considered how each of its quality 

assurance reviews helped the agency 

meet its strategic plan’s objective to 

improve quality, consistency and 

timeliness of hearings-level decisions. 

Conclusion Even as advanced data 

techniques become more prevalent in 

audit work, SAIs must maintain an 

audience awareness and ensure 

messaging is both credible and 

accessible. Developing qualitative 

evidence that grounds quantitative 

findings within the audit’s conceptual 

and behavioral situation adds validity 

to audit findings and enhances the 

likelihood that recommendations will 

be implemented. 
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Introduction 

During post-crisis financial crisis, the 

economic thought has been engaged 

in a broad and ongoing debate, which 

in turn, is fuelled by a new and 

unexpected situation: after a rapid 

recession, there is no sign of a rapid 

recovery. This post-crisis situation 

has troubled the waters in the 

mainstream economic thought, 

trying to explain why it is still going 

on and how to solve it. Moreover, 

can it be solved or do we have to 

accept a “new normal”?  

                                                           
1
 This article was presented in 8

th
 International 

Scientific Conference of Business Faculty, 
UAMD 

Given the still subdued economic 

growth, many experts argue that the 

presence of cash has constrained 

central banks from setting negative 

rates to stimulate a restrained 

economic activity. Thus, two main 

proposals emerge as a solution for 

this situation: central banks could 

allow for greater inflation, thus 

incentivizing the current spending of 

hoarding money or the economy can 

move to a cashless society, thus 

rendering it impossible to hoard cash 

outside the banks and incentivize the 

current spending by allowing 

negative interest rates.  

Does this mean that we can talk today 

for the abolishment of cash? The 

lattest data support the idea that at 

the least it may take a very long time 

till we get there. White (2016) states 

that, electronic money can function 

“A cashless society is like a clothless suit- it is the Emperor’s new clothes. 

Everyone can talk about the idea of a cashless society but in the reality there is 

nothing there.” 
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only as long as individuals know that 

they can convert it into fiat money or 

cash on demand. Without a frame of 

reference, the introduction of new 

forms of money seems not possible, 

as of today. Moreover, Skinner (2007) 

argues “A cashless society is like a 

clothless suit- it is the Emperor’s new 

clothes. Everyone can talk about the 

idea of a cashless society but in the 

reality there is nothing there.”  It 

comes straightforward that ours 

remains a cash-based world and a 

cashless journey is still just getting 

underway.  

Based on the latest data2 cash in 

circulation is growing by 5-12% yearly 

all over the world. Cards, mobile and 

electronic payments hardly change 

that trend. Optimization and 

modernization of the cash cycle is on 

the agenda everywhere. Number of 

banknotes in the Euro Zone has been 

increased 185% within 10 years: from 

9.83 billion banknotes in 2006 to 

18.23 billion banknotes in 2016. The 

cash in circulation and cash as a 

percentage of gross domestic product 

has actually been going up in United 

States, but Nordic countries have 

driven cash down to 2.5 or 3 percent 

                                                           
2 

Giesecke & Devrient, MAP Conference Beirut 
2016 

of the economy3. Eurozone and US 

experience is actually observed in 

most of countries over the world 

which dictates the need to invest 

seriously and for long term in cash 

centers and cash related 

infrastructures.  

Cash related risks  

Cash accounts for about 85% of 

global consumer transactions, and 

the burden of using cash on national 

economies is substantial, represe-

nting 1.5% of GDP4. Even in the most 

cashless countries, like France and 

the Netherlands, cash still accounts 

for 40% or more of all consumer 

transactions. In the developing 

countries, like Albania, cash accounts 

for 90% or more of all consumer 

transactions. Even in countries like 

Italy and Greece, the preference for 

cash remains high, accounting for 

more than 90% of consumer 

transactions. 

Cash holding provides a source of risk, 

mostly related with risk coming from 

a strong link between cash, 

counterfeiting probability and illicit 

financing flows. 

How real is this risk for Albania? 

                                                           
3
 

https://www.sfchronicle.com/business/article/
A-cardless-cashless-society-is-in-our-future-
11956739.php 
4
 Master Card, “Cashless Journy” study 2013 
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First, all cash-related risks are 

present in the Albanian financial 

system, not only for the Albanian lek, 

but especially for the euro, US dollar 

and British pound. These currencies 

have a significant position in the 

balance sheet of the Albanian 

monetary system as noted in the 

following chart.  

Graphic 1.  

 

Source: Bank of Albania 

The upward trend of foreign currency 

deposits share in Albania is provided 

in the Graph 2.  This trend reflects 

the narrowing between interest rates 

in lek and FX deposits and the 

increasing inflows in FX following a 

better balance of payment 

performance (trade, services and 

FDIs). 

Graphic 2.  

 

Source: Bank of Albania 

 

The euro has the largest share in the 

foreign currency stock, accounting 

for 86% of deposits, whereas the USD 

and GBP account for 10.8 % and 

2.7%, respectively. The single 

currency area makes euro the most 

attractive currency for Albanians, 

mainly used to do business and 

exchange goods. Also, the good 

reputation of the American and 

British economy and strong 

emigration base of Albanians in these 

countries, support the USD and GBP 

as attractive currencies for reserve 

and savings. The Albanian consumers 

continue to maintain more than 50% 

of their deposits in foreing currency, 

regardless of the new de-eurosation 

package and strategy introduced by 

Bank of Albania5. This indicates that 

                                                           
5
 As of middle 2017, Bank of Albania 

announced a set a measures introduced 

to de-euroize the banking sector and the 

real economy. In this aspect, a 
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there is still a very strong internal 

demand for foreing currencies, 

although they are not officially 

means of payment in the country. 

Illicit financing flows- a BoP 

prespective 

The strong presence of foreign 

currencies in the Albanian monetary 

system and their use as cash 

payment especially in the real estate 

market, favours the illicit financing 

flow to the country. 

Bank of Albania is responsible for 

compiling balance of payments (BoP) 

statistics. The BoP, as a statement 

that covers all the economic 

transactions between Albania and 

the rest of the world, is an important 

source of information related to 

developments in the illicit financial 

flow. Such statistics are based on a 

double entry principle: in theory, the 

                                                                      
Memorandum of Cooperation signed 

between the Bank of Albania, the Ministry 

of Finance and Economy and the Financial 

Supervision Authority commits all these 

bodies to identify, in the respective areas 

of competence and in a harmonized 

manner, the necessary actions for a more 

general de-euroization, including 

communication with the public. 

Moreover, a full package of regulatory 

changes aimed at the de-euroization of 

the banking sector, was introduced by 

Bank of Albania in early 2018. 

gap between the real transactions 

with the financial ones should be 

zero, which is rarely the case. This is 

mainly due to the imperfections in 

the sources of statistical information. 

Hence the item “net errors and 

omissions”, which reflects the net 

value of overvalue or undervalue in 

transactions, could provide a source 

of information about unaccounted 

financial flows.  

According to Albania's BoP data, “net 

errors and omissions” has been 

relatively high, accounting for around 

3% of the GDP (see Table 1 for an 

illustration). The presence of flows in 

this item is internationally accepted, 

resulting mainly from: (i) errors in the 

coverage of information for the 

indicators, (ii) errors in evaluation 

and (iii) errors of not reporting in due 

time. For Albania, one of the reasons 

for high net flows in “errors and 

omissions” is related to remittances 

originating from seasonal workers in 

border sharing countries (mainly 

Greece).  

Table 1. Net errors and comissions. 

Year 
NEO 
(EUR 
mln) 

NEO 
after 
the 
applicat
ion of 
the 
method
ology 
(EUR 
mln)  

NEO (in 
% to 
GDP) 

NEO 
after 
the 
applicat
ion (in 
% to 
GDP) 
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2013 193.82 36.34 2% 0% 

2014 265,91 55,06 3% 1% 

2015 268,36 142.17 3% 1% 

2016 298,77 128.86 3% 1% 

Source: Bank of Albania 

Bank of Albania’s annual surveys on 

remmitances show that informal cash 

transfer is the main method used by 

immigrants to transfer their 

remmitances. These informal 

channels are largely used due to the 

high cost of money transfers through 

formal channels and impediments in 

opening a bank account at the 

emigrants’ host country, mainly due 

to illegal emigration.  

Surveys results and Bank of Albania 

internal assessment, show that cash 

transfered through informal channels 

ranges around 48-52% of 

remmitances.  Moreover, financial 

flows related to income from 

employment, usually are not 

channelled completely through the 

banking system. Transactions that are 

channelled through the banking 

system pertain mainly to employees 

on a temporary legal contract. 

With a view to adjust the balance of 

payments assessment, recently Bank 

of Albania applied a new 

methodology for evaluating income 

from employment, which takes into 

account the financial flows generated 

by seasonal workers that are cash 

flows not channelled through the 

banking system. As a result, the level 

of “net errors and omissions” relative 

to GDP fell to 1% from around 3% 

over the years.  

However, employment income that is 

transferred informally is not the only 

component of “net errors and 

omissions” in the BoP. Like in other 

countries, part of these flows comes 

from illicit activities. In fact, 

stationarity tests show that “errors 

and omissions” is an integrated series 

of the 0 order and has no trend. Thus, 

the series is mean reverting, does not 

move toward a certain direction but 

sticks to its average.  

For that reason and referring to data 

obtained from the Global Financial 

Integrity for the countries of the 

region (Graf 3),   it may be safe to say 

that Albania is not among the 

countries with the most negative 

performance in this aspect. 

Compared to other countries in the 

region, Albania ranks better in terms 

of the average flows of IFF, but there 

is no reason to conclude that the 

illicit money flow behaves according 

to a positive trend. These flows 

remain sufficiently high as to require 

additional attention by all the 

supervisory institutions in the 

country.  
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Graphic 3: Average flows of IFF for 

Western Balkan by country, in million 

USD, (ranking, 149 countries)  

 

 

Source: Global Financial Integrity, 

http://www.gfintegrity.org/issue/illici

t-financial-flows/ 

1. Policies related to financial flows 

There are some aspects that have 

drawn the attention of the Albanian 

authorities, about the legality of 

financial flows and currencies 

entering in the market. As a result, 

different steps and policies have 

been undertaken to mitigate the 

associated risks.  

1.1. Vigilance about the authenticity 

of the currency in circulation 

The first aspect related to financial 

flows, is vigilance about the 

authenticity of the currency in 

circulation in the Albanian monetary 

system. 

In the middle of 1800s, announcing 

the competition for the American 

banknote design, the then US 

Secretary of the Treasury specified 

two obligatory requirements to 

participants about the design: 

 be original, unpublished previously 

 have a national character. 

From the very beginning, the 

banknote was conceived not only as 

a means of exchange but also as a 

means to educate the public. As such, 

it had to bear a landmark event in 

the history of the country. The 

banknote should achieve this 

function through a complicated 

technique of fine lines, which 

renderes it difficult to be reproduced. 

The latter was attributable to the 

security features as value-bearers. 

Cash has resisted the virtual forms of 

money also for these requiremend 

on its design.   

The benefit of money is its 

purchasing power and fake money 

has no purchasing power. Fighting 

against counterfeiting and ensuring 

security for the currency remain 

major considerations both for the 

issuer and for all of us as users. For 

that purpose, Albania has undertaken 

a set of simultaneous measures to: 

a. Produce and renovate the series 

of Albanian banknotes with 
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modern security features with a 

view to offering an effective 

means of payment for the 

financial system and the public. 

In this process, Bank of Albania 

aims to have a series with 

functional denominations for the 

user and minimise the capacities 

of criminal treasuring. In the new 

adopted series, the highest 

denomination in the banknote, 

which may serve as a basis for 

keeping and circulating illegal 

money, does not exceed the 

equivalent of EUR 75. 

b. Build capacities for analytical 

expertise. Bank of Albania, in 

view of its objective for securing 

the currency against 

counterfeiting, established the 

National Analysis Centre (NAC), 

as a new unit of the Issue 

Department. This structure is 

dedicated to prevent, detect, 

analytically expertise and 

monitor the currency 

counterfeiting at national level.  

Albeit relatively new, the NAC has 

performed very well and has actively 

exchanged information, developed 

and organised a series of activities in 

the area of protecting the currency. 

The NAC is a reliable partner for 

national law-enforcement agencies, 

as well as for European institutions 

such as the European Commission - 

ECEFIN (OLAF) and the ECB. For the 

NAC, Bank of Albania has drawn on 

the experience and best European 

practices offered by counterparts in 

the Deutsche Bundesbank, Central 

Banks of Italy and Croatia, as well as 

the European Commission in light of 

the country’s obligations as an 

aspiring EU country.  

Over the last three years, the NAC has 

conducted analytical expertise on 

counterfeit banknotes and coins 

detected in circulation. Of the total 

counterfeit coins, the domestic 

currency (lek) dominates by around 

75%, followed by the euro at 20 % 

and the US dollar, the British pound, 

etc. The amount of counterfeit lek 

banknotes is estimated at around 4-5 

per million authentic banknotes in 

circulation, which an insignificant 

number. For Albanian banknotes, the 

counterfeit technique is dominated 

by the inkjet/toner reproductions 

accompanied with an imitation of 1st 

level security features for the public 

and in a few cases by the professional 

offset technique. Among euro, US 

dollar and British pound banknotes, 

the professional offset technique 

dominates, originating from abroad. 

1.2 Anti-money laundering policy 

The second aspect related to the 

financial flows is the anti-money 
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laundering policy. The Albanian 

relevant legislative framework 

consists of three laws and one 

regulation, underlying the fight 

against illicit money. Within this 

framework, the “Law on banks in the 

Republic of Albania”, regulates the 

banking sector’s approach to this 

issue. 

Albania's integration process with the 

European Union has dictated the 

need for undertaking a series of 

legislative reforms, notably the 

ratification of the Council of Europe 

Convention on the Prevention of 

Terrorism and the Warsaw 

Convention on Laundering, Search, 

Seizure and Confiscation of the 

Proceeds from Crime and on the 

Financing of Terrorism. 

Albania was evaluated four times on 

anti-money laundering issues, by the 

Council of Europe Moneyval 

Committee, with the last evaluation 

(round four) approved in 2011. The 

process found a series of shortfalls. 

As a result, the country entered the 

enhanced monitoring procedure by 

Moneyval and Financial Action Task 

Force. Due to a serious commitment 

and the measures taken by Albanian 

institutions, Albania exited the 

enhanced monitoring procedures in 

2015, concluding that the country 

has made adequate progress in the 

identified issues. Currently, Albania is 

under a new evaluation process 

(round five) by the Moneyval 

Committee on issues related to anti-

money laundering, financing of 

terrorism, legal compliance, 

effectiveness, etc. 

Pursuant to the Bank of Albania Law, 

the central bank is the supervisory 

authority for banks, non-bank 

financial institutions, foreign 

exchange bureaus and Savings and 

Loan Associations. Through regular 

inspections, Bank of Albania controls 

whether the entities comply with all 

the stipulations and obligations set 

out in the law. In this aspect, to 

prevent the use of illicit funds 

through bank channels, Bank of 

Albania supervises whether the 

entities have established due policies 

and procedures, adequate structures, 

centralised systems and internal 

control systems. Conformity with 

these standards laid down in the 

regulatory framework is monitored 

and inspected in cooperation with 

the AML Department. Moreover, in 

the context of ant-money laundering 

and financing of terrorism, Bank of 

Albania is also a member of the 

Committee on Coordinating the Fight 

against Money Laundering.  

The banking system has also become 

an important factor to implement the 
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government policies in fighting and 

mitigating the national risk. During 

the last 15 years, the banking system 

has seriously invested in modern 

technology and infrastructure to 

mitigate this risk. As stated by the 

national risk assessment, for 

following threats are present in 

Albania: 

 Criminal product, which is deemed 

to stem mainly from the trafficking 

of narcotics, customs and tax-

related crimes (smuggling, 

concealing revenues for evasion, 

fraud with the VAT) and 

corruption; these offences are 

believed to dominate criminal 

income. 

 The transport of cash 

entering/exiting at border crossing 

points happens at a considerable 

extent, while declarations and 

penalties for failure to declare are 

minimal;  

 Informality in the economy and 

the extensive use of cash render 

detection and investigation of 

ML/FT difficult.  

1.3 Reduction of cash in the economy 

The third aspect related to financial 

flows, deals with the need to reduce 

cach in the economy, as a means to 

reduce informality. In this aspect, the 

payments system infrastructure is 

considered of primary importance for 

the development of alternative forms 

of payments.  

The payments system in Albania 

consists of the large value settlement 

system - AIPS (which is a RTGS) and 

clearing house of smaller value 

payments - AECH. These systems are 

created and operated by Bank of 

Albania since 2004 to clear and settle 

payments in the national currency. 

On the other hand, foreign currency 

payments are made through the 

correspondent banks. Moreover, 

during 2015, the Security Settlement 

and Registration System – AFISaR, 

started operation at Bank of Albania, 

creating  the premises for securities 

trading and financial market 

development.   

Due to the functioning of the above-

mentioned infrastructures, a wide 

range of electronic payments, 

including remote payments and 

credit transfers via the internet, 

mobile phones, which, in addition to 

card payments are increasingly being 

used in Albania. Electronic money 

institutions have also been licenced 

and issued electronic money 

instruments to be used by the 

general public. Bank of Albania has 

played a significant role in promoting 

such developments. The 

implementation of the Electronic 
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Money Directive has helped in this 

regard, with the medium-term 

objective to implement the PSD2.   

Despite the improving trend, the use 

of cash in the economy is still very 

high for payments carried out by 

individuals and payments received by 

businesses as well. In addition, the 

percentage of the population that 

has a bank account is very low, at 

around 38.5 %.  

Reducing the use of cash in the 

economy is the mission of the 

National Payments System 

Committee reflected in its medium-

term strategy 2015-2020. The 

Committee, which is chaired by Bank 

of Albania with members from 

government bodies and banks’ 

association, has provided guidance 

and a number of steps have been 

made by all participants. Below are a 

few examples of the steps 

undertaken: 

1. Interventions in the fiscal 

legislation for channelling the 

salaries of private sector 

employees through banks, in 

addition to public sector 

employees. 

2. Participation of the Ministry of 

Finance in payments systems 

operated by Bank of Albania for 

making and collecting payments 

only through banking and 

financial institutions. 

3. Transposition of the Electronic 

Money Directive, which paved the 

way for the establishment of new 

institutions in the marketplace.  

4. Creating the regulatory 

framework for new national 

infrastructures to meet the 

market needs and reduce the 

costs of using the payments 

instruments.  

5. Digitalising state services, 

including the e-Albania portal, 

which digitalises most state 

services, some of which may be 

paid via electronic payments. 

6. Undertaking some projects by 

Bank of Albania in cooperation 

with the World Bank, aimed at 

reforming the small value 

payments market in Albania and 

reducing the use of cash in the 

economy.  

1.4 Risk stemming from FX exposure 

The large presence of foreing 

currency in banking activity provides 

risks to financial stability (liquidity 

risk, indirect-fx risk) and to the 

efficiency of the monetary policy 

(narrower credit and exchange rate 

channels). There are a number of 

factors that constitute potential risks 
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to the financial stability and need to 

be mitigated through macro-

prudential policies. Moreover, these 

risks are also related to financial flows 

in the contry due to a number of 

factors discussed below.   

The first factor is the perspective of a 

shrinking profitability of the banking 

system, which lowers the 

attractiveness for investing in this 

sector. Lower profitability creates the 

risk for departure of strategic 

investors from the market and the 

entry of investors suspected over 

their strict compliance with the AML 

framework.  

Though the latest data of banking 

sector show improvement of capital, 

decrease or deceleration of the non-

performing Loans Ratio, and so far, 

increase of marginal profit, yet, the 

profit level of system remains low. 

The cost of capital of the banking 

system is estimated to be around 

10%, notably higher than the 5.5% 

average return on equity for the last 

six years. This perspective related to 

the profitability of the system is very 

relevant in an environment where 

the activity takes place amid low 

economic growth. 

Second, the non-performing loans 

ratio restraines the lending potential, 

and in parallel, weakens the capability 

to create capital buffers. This creates 

the risk of informal lending and 

recycling of dirty money. 

Third, "shadow banking" also plays a 

role in driving financial flows. Shadow 

banking is increasing and becoming 

important provider of financing to 

the real economy, in particular with 

the expansion of FinTech influence, 

thus increasing its systemic 

importance. Being a less regulated 

sector and with low operational 

costs, it is increasingly becoming a 

preferred choice for investments in 

the financial sector. This 

development provides a new risk to 

the AML regulatory framework and 

policies. 

Conclusion 

Governments and their agencies 

prefer a cashless society. A non-cash 

society makes it harder to avoid the 

taxes obligations and finance illicit 

activities. Electronic cash bring lack of 

anonymity to most of transaction. 

However, there are still some cash 

features that cannot be replaced by 

any other form of money. A ban on 

cash would particulary impact the 

unbanked people. While it may be 

better world for the rich and 

corporates, the same is not implied 

for the low income category of 

population, where cashless 

transactions are not practical. 
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All the data and indicators support 

the future of less cash versus cashless 

world for many years ahead.  
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A king placed a large boulder on the 

road then hid and watched to see if 

anyone would remove the huge rock. 

A few royal, wealthy merchants and 

courtiers encountering the obstacle 

simply bypassed it. Many whose paths 

were impeded by the boulder loudly 

blamed the king for not keeping the 

roads clean. Yet, nobody did anything 

to get the boulder out of the way. 

Along came a peasant carrying a hefty 

load of vegetables. When he came to 

the boulder, he placed his load on the 

ground and tried to push the 

enormous rock to the road’s edge. 

After a great push and much strain, he 

finally succeeded. 

As he returned to retrieve his load of 

vegetables, he noticed a pouch lying 

on the ground where the boulder 

originally rested. Inside the pouch—

gold coins and a message from the 

king conveying that the coins were 

intended for the person who removed 

the boulder from the path. 

As he returned to retrieve his load of 

vegetables, he noticed a pouch lying 

on the ground where the boulder 

originally rested. Inside the pouch—

gold coins and a message from the 

king conveying that the coins were 

intended for the person who removed 

the boulder from the path. 

The moral of the story is that every 

obstacle is an opportunity to improve 

our situation. 

Ensuring the highest audit quality is a 

permanent, endless road lined with 

seemingly never-ending obstacles. 

Quality is a philosophy, a key priority 

and the cornerstone of Supreme Audit 

Institution (SAI) work. It is a 

component of strategy, culture, rules 

and practices, and, given these 

"Quality is a philosophy, a key priority and the cornerstone of SAI work. It is a 

component of strategy, culture, rules and practices, and, given these 

characteristics, quality is (as it should be) first and foremost." 
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characteristics, quality is first and 

foremost. 

Achieving audit quality requires an 

appropriate legal framework and 

institutional independence. The 

Supreme Audit Office (SAO) of the 

Slovak Republic (SR), our nation’s SAI, 

possesses these prerequisites. As 

such, we are committed to fulfilling 

our mandate and mission while 

performing to the utmost level and 

seeking the highest quality and 

professionalism possible. 

"In our pursuit of the highest quality, 

we will, inevitably, encounter 

obstacles. Along the way, as we 

overcome the challenges put before 

us, we will uncover great treasures." 

Only then can we be a credible 

institution that promotes useful public 

sector changes. Only then can we truly 

bring value and benefits to the lives of 

citizens. 

Audit Quality—Our Path Lined with 

Landmark Achievements. In our 

pursuit of the highest quality, we will, 

inevitably, encounter obstacles. Along 

the way, as we overcome the 

challenges put before us, we will 

uncover great treasures, particularly in 

the form of improved public resource 

management. 

"In our pursuit of the highest quality, 

we will, inevitably, encounter 

obstacles. Along the way, as we 

overcome the challenges put before 

us, we will uncover great treasures." 

Over the past four years, SAI Slovakia 

has made significant progress in 

ensuring audit quality, and it must be 

stressed that these improvements 

have been possible, in large part, 

through our high-performing staff and 

exemplary work in providing analytic, 

strategic, communicative and legal 

support. 

We have achieved some important 

milestones in our positive audit 

quality shift, particularly in human 

resource expertise and 

professionalism; audit planning; 

analysis and strategy; methodology; 

audit quality assessment; and 

communications (internal and 

external). 

Human Resource Expertise and 

Professionalism In every organization, 

people are a decisive factor in 

organizational progress and success. 

SAI Slovakia pays considerable 

attention to staff professional 

knowledge and skills through various 

education and training programs— 

nationally and internationally. 

At present, we are running a national 

project, "Building and Developing 

Professional Capacities to Improve 

SAO SR Audit Activities Quality," which 

is aimed at staff development and 

quality improvement. 
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The program, co-financed from 

European sources and led by top 

experts from Slovakia and abroad, is 

designed for analysts, as well as 

financial and performance audit 

specialists and includes professional 

seminars and internships, Information 

Technology training courses and 

specialized English language 

instruction. 

Audit Planning  

Long-term strategic goals emphasize 

new approaches to audit topics and 

risk- and value-based audits. We 

endeavor to apply the “Value for 

Money” concept in ex-post audits of 

public finance, seek to transform audit 

philosophies and focus on public 

policy assessments.  

Analysis and Strategy  

We created a strong analytical team 

responsible for risk analysis, applying 

new strategic approaches and 

supporting audits and auditors alike.  

Methodology  

Updating our approaches, 

implementing the International 

Standards of Supreme Audit 

Institutions (ISSAIs) and ensuring audit 

procedure professionalization are 

some of the mechanisms employed to 

enhance our audit methodology. Audit 

Quality Assessment We introduced 

new procedures, improved, 

augmented transversal quality 

assessments and established senates 

to deliberate audit reports. 

Internal and External Communication 

Today, there are new demands on 

what we share and how we share it. 

To exceed these demands, we have 

modified our communications 

strategy, strengthened our specialized 

communications and public relations 

departments and have created new 

staff positions. 

We are now applying new approaches 

to stakeholder engagement, which 

includes leveraging our website and 

social networks and developing print, 

radio and television products for 

broadcast media. Our office is the first 

state institution in Slovakia that has 

chosen such a broadly structured 

approach to informing stakeholders 

(at all levels) about who we are, what 

we do, and the key activities of 

interest.  

Audit Quality—Our Path Toward 

Continuous Improvement  

In addition to our landmark 

achievements, we continuously 

pursue effective tools and support 

aimed at improving the quality of our 

business, including self-assessments, 

independent peer reviews, and 

collaboration with the International 

Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) and its regions. 
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SAI PMF Self-Assessment  

Our office champions self-assessments 

through the SAI Performance 

Measurement Framework (PMF) 

methodology. With INTOSAI 

Development Initiative (IDI) 

assistance, the SAO SR conducted a 

pilot self-assessment in 2013 

illustrating how the SAI PMF is a useful 

tool in identifying organizational 

performance strengths and 

weaknesses, as well as their root 

causes. In 2018, we repeated this 

process. This time, we verified the 

results through an external group of 

peers, which demonstrates our 

willingness to be an open, transparent 

entity seeking to constantly improve. 

The self-assessment resulted in 

recommendations the SAO SR is 

subsequently implementing. 

Independent Peer Review We also 

underwent an independent, 

international peer review in 2010-

2011. Led by the United Kingdom 

National Audit Office, the evaluation, 

which included experts from the SAIs 

of Estonia, Poland and Slovenia, 

focused on audit activities and audit 

quality, human resource development 

and public relations efforts.  

"INTOSAI and its ability to bring 

independent national audit authorities 

together—to collaborate, cooperate 

support one another—is admirable 

and, dare I say, unique." 

We will be subject to an additional 

independent peer review between 

2019 and 2020, where experts from 

the U.S. Government Accountability 

Office (lead) and the SAIs of Finland, 

Hungary and Poland will assess our 

planning processes, audit quality, 

transparency and communication. As 

chair of the INTOSAI Subcommittee on 

Peer Reviews, we recognize the 

importance of these assessments and 

remain steadfast in our commitment 

to quality.  

Support within the INTOSAI Family 

INTOSAI and its ability to bring 

independent national audit authorities 

together—to collaborate, cooperate 

and support one another—is 

admirable and, dare I say, unique. The 

focus on exchanging ideas, 

experiences and best practices makes 

audit quality all the more important 

and gives us a true appreciation for 

the brilliantly applicable INTOSAI 

motto. "Mutual Experience Benefits 

All"—it certainly does! 

 

By: Mr. Karol Mitrík, President, 

Supreme Audit Institution of 

Slovakia 
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Abstract 

The debate of private involvement 

into the public property rights has 

been highlighted due to the recent 

financial crisis according to the strain 

of public finances in diverse countries. 

Governments have provided the 
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goods or services to their citizens 

through the most common techniques 

like public - private partnerships and 

concenssions. Meanwhile the private 

supplier can reduce costs through 

reducing the quality meaning the 

circumstances of ineffective 

competiton converging to the 

preferable public prerequisite. Public 

services envisage to provide the 

economic sustainability of public 

intervention without deterioration 

related to the equity’s access and 

quality of them. The paper intend to 

demonstrate the enforcement of 

competition policy into the public 

sector according to the public - private 

partnerships and concessions.  

The distress of divergence between the institutional capabilities and the 

requirement of effective competition policy is the large challenge related to the 

economic and legal reforms particularly in developing countries due to the 

weak institutions. 

mailto:arjantushaj@feut.edu.al
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The distress of divergence between 

the institutional capabilities and the 

requirement of effective competition 

policy is the large challenge related to 

the economic and legal reforms 

particularly in developing countries 

due to the weak institutions. The 

economic restructuring comprises the 

preface of competition into markets 

with previous government 

monopolies. One’s goal of 

government related to transform the 

public monopolies into private ones 

demonstrating by diverse sectors in 

our country. The principle goal of 

Competition authority is to advocate 

the competitive structures and 

competition-enhancing regulation 

supporting by practical cases in 

Albania.   

We conclude that the Competition 

authority should be provided the 

potential benefits of realized public - 

private partnerships and concessions 

through the competition law and 

policy. It should be attended the 

comprehensive process and its 

execution in order to constrain the 

potential anti-competitive conduct. It 

had to devote the technical expertise 

into the involved sector in order to 

enhance the reliability and worth of its 

advice.  

Key words: Competition policy, public 

– private partnerships, concessions 

1.  Introduction  

The law no: 9121 on 28/07/2003 

referring to "The protection of 

competition" amended in 2010 

according to the article 2, point 1c) 

predicted the enforcement of law 

towards the public enterprises and 

enterprises granted to them the 

exclusive or special rights by the 

government. Article 69 of law 

provided the obligation to central and 

local authorities to request the 

Competition Authority's assessment 

for each project - act related to inert 

alia: 

 Quantitative restrictions on 

market entry and trading; 

 The imposition of exclusive rights 

or special rights, in certain areas, 

for certain enterprises or 

products; 

There was no decision related to the 

exclusive rights during 2007 – 2009 by 

Competition Commission.  Reconsi-

dering the changes of competition law 

during 2006 - 2010, there was no 

decision related to the exclusive rights 

granted to diverse operators. There 

were two cases of the exposed 

investigation against the PIA 

concluding no abuse of dominant 

position. Continuous investigations 

have incorporated Romano Port’s case 

on behalf of abusing prospect to the 
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dominant position in the 

loading/discharging market of liquid 

gas. The term of concession is 

changed and substituted by public – 

private partnership (PPP) from 2014 

and it remarked that the contracts did 

not attend to Competition Authority 

(CA) approving according to the law. 

Revision of these concessions was 

completed earlier due to the public 

concerns about the tenure of 

concessionaires. Referring to these 

circumstances we suggest to divide 

the analysis into two period: before 

and after 2010 (lawful changes) 

according to the competition’s view. 

Related to this view of competition 

impact we focused: 

 When exclusive rights have 

allowed you to become an 

obstacle to competition: "PIA 

sh.a" case and two cases of 

"Romana Port sh.a"; 

 When the public distresses have 

exposed to the CA’s attention 

reconsidering the exclusive rights, 

it proposed the recommendations 

to the relevant institutions of 

giving these concessions but also 

to the operators; 

 Central and local institutions 

violated the law of "competition’s 

protection" to acquire the opinion 

of CA when giving the exclusive 

rights; 

This paper is organized as follows. 

Section 2 presents theoretical 

background related to the impacts of 

PPPs and concessions into market 

competition. Section 3 analysis the 

relationship between PPPs and 

government budget including 

Albanian case. Meanwhile the section 

4 demonstrated to PPPs impacts on 

competition policy in Albanian case. 

Finally, section 5 finalizes the 

concluding remarks. 

2. Literature review 

Theoretical and empirical background 

examined the effects of PPPs and 

concessions related to different 

sectors particularly in the developing 

countries. Kahyaoğullari (2013) found 

to determine the dissimilarity of the 

adoption and implementation of PPP 

policy among the developing and 

developed countries through the 

empirical analysis related to the 

comparison of Turkey like the 

representative of developing countries 

and United Kingdom like the 

representative of developed 

countries. Author’s findings 

demonstrated that the PPP policy 

differed to these sides: (i) the 

penetration of PPP policy into the 

political agenda; (ii) the government’s 

aim according to adopting PPP policy; 

(iii) the sectoral distribution; (iv) the 
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form of PPP’s; (v) the regulatory 

framework. 

Report of European PPP Expertise 

Centre (2014) focused to the overview 

of the PPP legal and institutional 

frameworks in the Western Balkans 

countries responding to different 

economic, administrative, PPP 

experience and market circumstances, 

particularly the review and revision 

related to the function and role of PPP 

units. The report of European PPP 

Expertise Centre recommended the 

following conditions: (i) ensure the 

strong and continuing high level 

political support for PPPs and the PPP 

unit; (ii) carry out the comprehensive 

analysis of PPP policy drivers; (iii) 

ensure the quality of staff, particularly 

the head of PPP unit; (iv) ensure the 

location of the unit within the 

administration; (v) determine the 

functions and coverage of the PPP 

unit; (vi) identify the most appropriate 

funding model; (vii) identify the 

appropriate governance structure of 

the PPP unit; (viii) identify the PPP 

unit’s stakeholders; (ix) identify the 

PPP unit’s performance and 

continuously monitor changes related 

to its operating environment. 

Buso et al. (2014) investigated if the 

public authorities will be more prone 

to apply the PPP (Public Private 

Partnership) compare to the 

traditional procurement approaches. 

They examined the impact of budget 

constraints on the PPP’s use and 

found the positive relationship related 

to the empirical results of France. Also 

they emphasized that the debt hiding 

was a relevant, but not the sufficient 

factor to explain the budget 

constrained governments’ outlooks 

according to PPP. They stressed that 

the debt hiding effect have induced 

the ability to underwrite PPP debts 

referring to the 2011 changes.      

Burger et al. (2009) investigated the 

global financial crisis impact’s on the 

public-private partnerships (PPPs) and 

the circumstances which they have 

justified the enforcement of them to 

provide the support of new and actual 

projects.  They highlighted that the 

cost of and access to finance 

compound the main transmission 

channels of the financial crisis 

referring to the country’s dataset and 

demonstrated the affecting in 

particular pipeline PPP projects. The 

authors emphasized that the probable 

procedures to facilitate PPPs during 

the crisis incoporated the contract 

extensions, output-based subsidies, 

revenue enhancements and step-in 

rights. Their results demonstrated the 

government’s restriction toward to 

exposure risk through private 



ALSAI                                                                          PhD Arjan Tushaj, Prof. Servete Gruda, PhD Zoica Zharkali 
 
 

 

PUBLIC AUDIT                                                                                                                                                            219 

partner’s efficiency incentives should 

be reliable to the fiscal policy attitude.   

Link and Scott (2001) investigated the 

forth a public/private partnership 

competition policy that mitigates the 

appropriate problems associated with 

innovation occurring in a dynamic 

market with competitive pressures. 

Their analysis illustrated that these 

projects would not have been 

undertaken by private-sector firms in 

the absence of Advanced Technology 

Program (ATP) funding, and that the 

social rate of return from the projects 

is substantial. We also posit a 

mechanism whereby ATP, or any 

public agency, can partner with 

industry to ensure that its public funds 

are being efficiently allocated  

3. PPPs versus government budget 

International Monetary Fund (2014) 

emphasized that PPPs associated with 

different risks, particularly, (i) 

construction risk; (ii) financial risk; (iii) 

performance risk; (iv) demand risk; (v) 

residual value risk. Also PPPs required 

to transferring risk from the 

government to the private sector, but 

the impact of risk transfer on financing 

costs, and the pricing of risk to ensure 

efficient risk transfer. The theoretical 

and empirical results of PPPs related 

to the relative efficiency of the private 

sector are ambiguous and mixed. 

Meanwhile the competition’s range in 

PPPs’ activities is more restricted 

because they inclined to be less 

contestable relating to large sunk 

costs. The government has usually 

applied the regulated prices in PPPs 

case, but the challenge of it linked to 

well-functioning regulation.   

United Nations (2009) highlighted that 

the concessions (PPPs forms) could 

reduce the government expenditures 

and access easier to finance for 

infrastructure and maintenance, 

meanwhile they might reduce 

financing costs and enable long-term 

commitments. The United Nations 

emphasized that the developing 

countries did not invest considerably 

in infrastructure, so the World Bank 

have estimated that developing 

countries annually invested 3–4 per 

cent of GDP on infrastructure 

including maintenance, meanwhile 

the sufficient level would be 7–9 per 

cent intended to attain the economic 

growth and poverty reduction goals.
 

Governments tried to reduce the 

financing gap from official flows and 

domestic and foreign private 

investors, but it was mean that the 

concessions did not abolish the 

requirement for public expenditure.  

European Commmission (2016) 

highlighted that the high public debt 

exposed to the macroeconomic risks 

and required the sustained fiscal 
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consolidation. Public debt relative to 

GDP increased after 2010 and actually 

approximately 70 %, which it is high 

compared with regional countries. 

Referring to the fiscal development 

demonstrating by figure 1, the 

Albania's capabilities should generate 

the revenues to reimburse the debt, 

but the fiscal risks stimulated by active 

public – private partnership and 

concenssions’ contracts.  

Figure 1 Albanian’s fiscal 

development during 2010 – 2015. 

 

Source: European Commission, 

Albanian Report (2016) 

Referring to the transition countries 

Zverev (2012) estimated the results 

for the extensiveness of nation al 

PPP’s laws during 2012 relying on the 

Legislative Framework Assessment. 

The figure 2 presented the scale of it 

and demonstrated the high level of 

compliance according the most of 

countries, including Albania (where 

the scale of score: very high (above 

90); high (70 - 90); medium (50 – 70); 

low (30-50)). Also the Zverev (2012) 

estimated the PPP laws working in 

transition countries relying on their 

effectiveness. Figure 3 demonstrated 

over the medium scale to most of 

countries, including Albania 

(effectiveness scale: high (70 – 90); 

medium (50-70); low (30-50); very low 

(below 30)).  

Figure 2 The quality of PPP legislation 

in transition countries 

 

Source: Zverev (2012) 

Figure 3 PPP laws work in transition 

countries 

 

Source: Zverev (2012) 
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Relied on the fiscal development and 

the effectiveness of PPP laws, 

Albanian government has 

incorporated the PPPs and 

concessions into public projects due to 

the global financial crisis and 

particularly during the electoral years, 

2019 - 2013. The figure 4 and 5 

demonstrated the financial amount of 

PPP contracts and number of PPP 

contracts during 2007 – 2017. The 

government should monitored 

carefully PPPs contracts and 

concessions in future related to the 

budget constrained outlooks due to 

the debt hiding according to them.   

 

Figure 4 The PPP contracts’ financial 

amount during 2007 - 2017 

 

Source: Ministry of Finance (2017) 

Figure 5 The PPP contracts’ number 

during 2007 - 2017 

 

Source: Ministry of Finance (2017) 

4. PPPs impacts on competition policy 

in Albanian case 

We have the lawful changes to the law 

"On protection of competition" 

including reference terms of 

competition’s protection related to 

the case of exclusive rights. Referring 

to the Official Bulletin no. 6/2010, the 

decision no. 140, on 10/03/2010, was 

referring on taking temporary 

measures in the service market of 

loading, discharging and storage of 

liquid gas. On 17/02/2017 was opened 

the previous passage in this market 

according to the enterprise of "La 

Petrolifera Italo - Albanese" sh.a. This 

is a concession given to “La Petrolifera 

Italo – Rumena”. SPA by law no. 9231, 

on 13/05/2004, confirmed the 

concession agreement of BOO form 

(for construction and utilization of the 

coastal terminal, oil deposit and its 

sub-product in Vlora Bay), and the 

BOT form (construction, infrastructure 

utilization).  Once more the 

agreement provided the competition’s 

facilitating due to the article 3 

affirmed that the port will operate like 



PUBLIC AUDIT                                                         Competition Policy versus Public - Private Partnerships and 

Concessions: Albanian case 
 

222                                                                                                                          No.23, may – august 2019 

the independent service terminal, 

exposed to all operators. 

Article 8 defines the exclusivity 

because the concessionaire is granted 

the right to be only entity in all Vlora 

area, which it will be allowed (for the 

concession’s whole period) to 

construct and utilize a coastal terminal 

and its port infrastructure.  Also it will 

be the only entity possessed with the 

right to deposit and handle (loading 

and discharging oil products from land 

and sea, liquid gas). Approximate 55% 

of liquid gas handled in this port and 

45% in Porto Romano. Relying on this 

decision the passage will focus on the 

agreement between “La Petrolifera” 

and “Kalaja 1” enterprise like the 

vertical agreement would affected the 

competition’s restriction in the 

relevant market. Referring to the 

decision no. 147, 23/06/2010, opened 

the intense investigation into both 

ports of loading – discharging of liquid 

gas. “Vlora 1 Port” and Porto-Romano 

both were awarded with concession in 

2004.  

Referring to the official bulletin 

(2010), both ports have marked in the 

relevant agreements that they should 

maintain equality towards the 

operators’ dealing which performing 

services through these ports. “Vlora 1 

Port” concessionaire is a foreign 

enterprise, while the shareholder of 

Porto Romano is local. There have 

been concerns in both ports according 

to the provision of these typical 

services. There are two tanks of liquid 

gas with a capacity of 4800 m3 at 

“Vlora 1 Port” together with the 

piping network forming the loading - 

discharging network and storage of 

liquid gas constituting the crucial 

facilities for carrying out this activity. 

Both are rented to a single enterprise 

(“Kalaja 1”), highlighting that PIA 

cannot manage the commercial 

activity in oil or liquid gas trading in 

our country's territory. 

The decision no: 162, on 14/12/2010, 

related to the finality of  intense 

investigation into the enterprises La 

Petrolifera Italo-Albanese sh.a, 

Romano Port sh.a and Inter Gas sh.a 

due to the abuse of dominant position 

in the market of loading and 

discharging storage of liquid gas 

relying on the Official Bulletin no: 6, 

2010. This decision concluded remarks 

that the structural changes into the 

market have affected the dominant 

position.  

Referring to the Official Bulletin no. 7, 

2011, Albanian Competition Authority 

has taken several decisions during 

2011focusing to: 

 Decision no. 196 on 07/07/2011, 

related to the disclosure of 
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preliminary investigation 

procedure in the service market of 

loading and discharging liquid gas 

in Porto - Romano Port. 

 Decision no. 197 on 29/07/2011 

according to taking the temporary 

measures meant for the 

competition’s renewal into the 

service market of loading and 

discharging liquid gas in Porto 

Romano. 

 Decision no. 198 on 25/08/2011 

related to taking the provisional 

measures. 

 Decision no. 201 on 

20/09/2011according to the 

disclosure of an in-depth 

investigation into the service 

market of loading and discharging 

liquid gas at Porto-Romano Port. 

Official Bulletin no. 8, 2012 presented 

the decision no. 221 on 11/04/2012 

referring to the abuse of dominant 

position of Romano Port sh.a 

enterprise in the loading and 

discharging market of liquid gas in the 

sea way. Investigation period was 

along 2009 - 2011 (several 

investigations have been undertaken 

to this enterprise during this period). 

Romano port sh.a has the exclusive 

rights in charge – discharge of liquid 

gas which it has acquired through the 

concession agreement.  Port was 

given with concession to provide the 

very high level logistic base that it will 

serve all licensed operators in this 

market. As previously mentioned, the 

concessionaire is obliged to respect 

the right of equality to all operators 

seeking services in this port. The 

concessionaire is overseen by OSHA 

(inter-ministerial body). 

Several operators who receive 

services in this market (operating in 

the downstream market and selling 

the wholesale liquid gas) were 

complained that they were hampered 

by the concessionaire in carrying out 

their activity (delays in shipbuilding or 

refusal). The process of loading or 

discharging petroleum or by-products 

(our case of liquid gas) could not 

examine separating on the deposit 

process (linked to the grid). The 

loading and discharging service 

franchise to Romano port sh.a 

enterprise which it means that we 

confront to the blockages of new 

access along the whole duration of 

contract (30 years). 

Referring to the decision no. 221 of 

Competition Commission was 

emphasized the realistic evaluation of 

dominant position of Romano Port: 

legal barriers, the economic barriers, 

the countervailing power of buyers 

(customers), the counterattack of 

competitors in related markets., 
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according to law 9121 "On protection 

of competition", changed. The 

Competition Commission concluded 

remarks that the main shareholder of 

Romano Port owned the package of  

enterprise that has the largest 

deposits’ capacity in that territory 

(Inter Gas) (10000m3), and the main 

shareholder of enterprise which it was 

operating in the import of gas, AV Gas 

sh.a. Also the downstream market has 

the high degree of concentration (and 

two companies related to the 

concessionaire). Commission 

confirmed the abuses relying on: 

 Implementing of the unequal 

conditions for similar commercial 

transactions with parties; 

 Establish the conditions for 

concluding contracts with 

enterprises operating in the 

imported market and wholesale 

trading market of liquid gas, so that 

the latter accept the state 

obligations; 

 The fine at 2.35% of total turnover 

or 6 735 419 ALL; 

According to Bulletin of Decisions no: 

9, 2013, the decision on 03/04/2013 

related to the potential abuse of 

dominant position in the loading and 

discharging service market of liquid 

gas at Romano Port. Albanian 

government has underwritten the 

concessionary agreement for the 

construction and utilization of oil 

pontil at Porto Romano area in Durres. 

The agreement approved by law no: 

9298 on 28/10/2004 meant for the 

ratification of agreement as a 

concession of BOT form (construction, 

exploitation, transfer). According to 

this agreement, Romano Port sh.a 

absorbed the exclusive right along 30-

years related to the provision of 

loading and discharging service. 

Referring to the competition law, this 

franchise constitutes an entry barrier 

in the relevant market and it 

considered that Romano Port sh.a 

enterprise has the dominant position.  

Referring to the concessionaire 

agreement in article no:4, the 

concessionaire obliged to respect the 

right of equality for all enterprises 

performing services through it (this is 

an obligation deriving from the right 

of competition for every enterprises 

possessing a dominant position in a 

relevant market). Romano Port sh.a 

enterprise was fined for abuse of 

dominant position according to 

Bulletin no. 8, 2012. The investigation 

was induced by several operators' 

complaints that Romano Port 

enterprise hampered the service 

(continuing the abusive behavior). 

The Commission decision on 

04/07/2013 concluded the closing of 
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investigation into the loading and 

discharging market in Porto Romano 

due to the analysis of facts and 

evidences related to the behavior of 

Romano Port sh.a enterprise during 

the investigation’s period. It 

demonstrated that the enterprise has 

pursued the same loading and 

discharging procedure for all 

operators that have performed 

services in this port during the 

investigation’s period. There’s no 

proved to abuse of dominant position. 

Bulletin of decisions no. 10, 2014, 

focused to the: 

 Decision no. 308 on 21/02/2014, 

related to several 

recommendations for rising 

competition in the market of air 

transport service; 

 Decision no. 312 on 18/04/2014, 

linked to various recommendations 

according to the operation of 

service market for vehicles’ 

technical control; 

 Decision no. 319 on 13/ 06/2014, 

associated with some 

recommendations regarding the 

concession’s control for the 

financing, establishment and 

operation of the vehicles’ scanning 

service in the Republic of Albania 

and the scanning fee; 

Decision no: 308 related to “Mother 

Teresa” Airport (TIA) which it is the 

only airport in the territory of 

Albania’s Republic and was granted 

with a concession for along 20 years. 

The awarded concession contract 

(TIA) consist the one of foremost 

factors which it has not allowed the 

operation of other airports due to the 

exclusivity of international flights to 

this airport including in the 

agreement.  Albanian government 

cannot license any other international 

airport referring to the article no: 2.3 

(c) of this agreement. The Commission 

has concluded that the defining of 

relevant market in the case of M.4439 

Ryan Air/AER Lingus, the European 

Commission has considered the 

substitution services provided by two 

airports when the distance among 

them is up to 100 km/1 hour by car. 

This finding was made available by the 

Ministry of Transport (2014) on the 

revision of TIA's exclusive rights. TIA’s 

fees should be set by OSHA and also 

they had not changed until 2014, 

meanwhile these tariffs are higher 

compared to the countries in the 

region. They become an obstacle for 

numerous airline companies 

(especially low cost company) to 

operate in TIA. Commission 

recommended to the regulatory 

entity, CAA, to put up the 

methodology /regulation setting these 
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tariffs and primary OSHA should 

review the payments for airport 

services every three years.  

Decision no: 312 linked to the 

agreement for concession of this 

service was carried out in 2009 (along 

10 years). It has not required the 

consultation by the Competition 

Authority, although the law in article 

no: 69 provide this. The concession’s 

object (of the exclusive right) was the 

compulsory technical control of road 

vehicles by motor and their trailers in 

the Republic of Albania. 

Bulletin no.10, 2014, presented the 

decision no: 312 related to the 

concession’s agreement which it 

intended to improve the quality of 

service to citizens and public and 

private entities through the 

establishment of technological 

standards at EU level. The purpose of 

this investigation in 2014 was inducing 

by consumer concerns due to the long 

queues and needs of collecting the 

tool, as well as corruption. The 

investigation demonstrated that the 

concessionaire had fulfilled its 

obligations and the fees were 

regulated. The recommendations 

meant for increasing the number of 

service points in major cities such as 

Tirana, it has also taken into 

consideration. This decision 

highlighted the require that it should 

taken into consideration CA’s outlook 

prior to granting the exclusive rights. 

Bulletin no. 11, 2015, presented 

numerous decisions related to the 

CA’s recommendations to improve the 

quality of services in some cases when 

these services were granted to the 

various enterprises (remind that one 

of the core tasks of CA is to provide 

recommendations for legal acts issued 

by central or local government, but 

they restrict competition in relevant 

markets).  

Commission’s decision no. 337 on 

22/10/2015 related to the obligation 

of taking preliminary judgment of CA 

in cases of granting of exclusive or 

special rights. Again we emphasized 

the article no: 2, point 1(c) of law 9121 

(as amended). This law applies to 

public enterprises and enterprises that 

they have been granted exclusive or 

special rights by the government. It is 

also noted in article no: 69, point 1, 

which it provides the obligation of 

central and local authorities to 

request the evaluation of CA for each 

project act that it related to the 

establishment of exclusive rights or 

special rights in the certain area, 

certain enterprises or certain products 

(which it was unpredicted in the law 

of 2003). 
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The commission of economy have 

continually drew the attention of 

central authorities linking to the 

enforcement of obligation to request 

preliminarily the legal assessment of 

CA according to the issuance and 

approval acts that they have their 

object or consequence granting of 

exclusive rights. Meanwhile the 

Transport and Infrastructure’s 

Ministry had approved the concession 

contracts of BOT form for a port of 

MBM type in Porto Romano, Durrës, 

with MBM companies in accordance 

with law no. 104, 2015. This 

procedure considered by the 

Competition Commission like a 

violation of law on the competition 

protection and the ministry was asked 

to enforce the law by seeking the legal 

assessment of CA. 

The decision no: 383 on 17/11/2015 

related to the provision of several 

recommendations specifically 

according to the contract between the 

Ministry of Transport and 

Infrastructure and the concessionary 

enterprise, MBM. Referring to this 

decision requested to the ministry to 

put up the methodology according to 

defining the tariffs for port services 

before the start of concession 

project’s implementation, moreover it 

should apply to all the concessions 

with proposal. It should be done 

before the approval of concessionaire 

contracts. Relying to the functioning 

rules of MBM port (which it put up by 

the relevant ministry), it clearly 

defined the obligation of 

concessionaire enterprise to respect 

the equality to the enterprises that 

they will perform the services, setting 

equal standards for trade actions - the 

concessionaire’s obligation to provide 

its services with the same technical 

and financial standards. 

Commission’s decision no: 291 on 

24/12/2015 related to the several 

recommendations according to the 

amendment draft of  the concession’s 

agreement between the Albanian 

Government and  TIA sh.p.k concluded 

on 15 October 2004. The Ministerial 

initiative (OSHA) reviewed several 

terms of TIA concession agreement 

(2004) due to the liberalization and 

enhancement of competition in 

airport services in the Republic of 

Albania. Referring to the draft 

agreement under some conditions 

that will be fulfilled by the 

Government of Albanian’s Republic, it 

has the willingness to abolish the 

exclusivity right to the international 

services. According to this 

amendment, if any airports /airports 

(except Airport of Kukës) started their 

activity in the Albanian’s Republic 

before April 2025, the concession 
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deadline would be postponed - two 

years and no more than five years. 

One of the continuous 

recommendations of Albanian 

Competition Authority related to this 

exclusive right of TIA, that it has been 

the narrowing of geographic radius for 

the exclusivity of flights up to 100 km. 

Another ACA's recommendation to 

relevant market was the revision of 

service tariffs at the alone 

international airport in Tirana due to 

induce the flight by "low cost" 

enterprises. Considering that ACA has 

intervened continuously into this 

market with exclusive rights, with 

continuous recommendations, 

recommended to OSHA: 

 Do not extend the term of 

exclusivity (i.e liberalize the market 

but not extend the deadline) 

 To liberalize the services  

 To enforce the decision no. 308 o 

21/02/2014 

 To develop methodology 

/regulation for setting airport fees 

and tariffs oriented to the costs. 

The decision no. 359 on 05/04/2015 

focused to several recommendations 

concerning with the agreement of 

concession’s contract for the service 

of fuels’ marking and monitoring. This 

concession was given in 2013 and did 

not respect the obligation to be 

evaluated by Competition Authority; 

otherwise it associated to the 

established concerns. Even the oil 

association appeal against the 

decision to the Constitutional Court, 

but this court did not approve the 

complaints. The contract contains the 

clauses of exclusivity and according to 

the competition law, no: 

9121(amended), it should be 

presented to Competition Authority. 

Article no: 7, point 7.1, (IV): the rights 

of concession will be exclusive and the 

concessionaire will have the sole and 

exclusive right to exercise the 

concession rights granted under this 

contract. Referring to this decision, 

Competition Authority states that the 

concession was the value added after 

checking out 1250 fuel points due to it 

was proved that about 13% of them 

were sold in mixed fuel. Among the 

recommendations, first 

recommendation specified that it 

should mark not only the import oil 

but also domestic and crude oil. 

5. Concluding remarks  

Albanian Competition Authority 

should examine the potential benefits 

related to the public - private 

partnerships and concessions through 

the detailed analysis of competition 

law and policy.   
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It should be attended the 

comprehensive process and its 

execution in order to constrain the 

potential anti-competitive conduct. 

Referring to this principal goal it 

should be allocated the technical 

capability expertise into the involved 

sector in order to enhance the 

consistency. Albanian Competition 

Authority carried out the ex post 

evaluation of special and exclusive 

rights considering the protection of 

free and effective competition in the 

market. It highlighted the re-examine 

preliminary every concession 

contracts related to competition’s 

impacts before granting them, 

meanwhile this procedure 

recommended by Albanian 

Competition Authority did not 

demonstrate by the central and local 

institutions. Granting concessions and 

exclusive rights produced the 

dominant position that it could 

enclose the detrimental impacts into 

the market competition. Competition 

Authority must vigorously enforce the 

abuse of dominance provisions 

particularly exclusive behaviours. It 

should induce the competition 

advocacy and competition culture in 

the future in order to achieve the 

principal goal of competition law 

particularly anti-competitive 

behaviours.     
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Abstract 

A code of ethics of an organization is 

an important document describing the 

values, principles and behavioural 

standards to be followed by the 

organisation and its staff. Supreme 

Audit Institutions (SAIs) performing 

public sector audits and submitting 

their audit reports to the parliaments 

should maintain their public image as 

“independent, objective, impartial and 

competent institution” by having and 

implementing their own codes of 

ethics. The INTOSAI Code of Ethics 

(ISSAI 30) provides SAIs and their staff 

with a set of values and principles on 

which to base behaviour and gives 

additional guidance on how to embed 

those values in daily work and in the 

particular situations of a SAI.  

The INTOSAI ISSAI 30 Code of Ethics, 

which was revised in 2017, brings a 

new perspective regarding to the 

requirements of ethics management 

to be followed by SAIs. Considering 

the importance of supporting the 

ethics within the SAIs, some 

internationally recognized guidance 

documents are also being developed 

for the meaningful and effective 

implementation of the revised ISSAI 

30. Thus, in terms of SAIs, it is 

important to be aware of this 

standard and the guidance documents 

to implement and understand the 

perspective and the requirements all 

these documents introduce. 

A code of ethics of an organization is an important document describing the 

values, principles and behavioural standards to be followed by the organisation 

and its staff. Supreme Audit Institutions (SAIs) performing public sector audits and 

submitting their audit reports to the parliaments should maintain their public 

image as “independent, objective, impartial and competent institution” by having 

and implementing their own codes of ethics. 
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Therefore, the purpose of this 

document is to raise awareness 

regarding to the revised INTOSAI Code 

of Ethics (ISSAI 30) and the key 

guidance documents elaborating the 

revised standard further by providing 

and suggesting frameworks and/or 

mechanisms with a view to strengthen 

the SAIs. 

Keywords: Code of Ethics, Supreme 

Audit Institution, INTOSAI IDI, ISSAI 30, 

EUROSAI TFAE 

Introduction 

A supreme audit institution (SAI), or 

national audit institution, fulfils the 

independent and technical public 

sector external audit function that is 

typically established within a country’s 

constitution or by the supreme law-

making body. A SAI is responsible for 

overseeing and holding government to 

account for its use of public resources, 

together with the legislature and 

other oversight bodies (OECD 

2016:18). Since the work undertaken 

by Supreme Audit Institutions is 

intended at strengthening 

stakeholders’ trust in the governance 

of the public sector, to ensure this, 

SAI’s independence, ethics and 

credibility should be beyond doubt, as 

stressed by INTOSAI standards (ISSAI). 

High ethical demands are, therefore, 

placed on public auditors (EUROSAI 

TFAE, 2013:1). 

As mentioned by ISSAI 100, SAIs also 

should establish and maintain 

appropriate procedures for ethics and 

quality control and auditors should 

comply with the relevant ethical 

requirements and be independent  

(ISSAI 100/ 35,36). Therefore, an 

independent and professional SAI 

should hold itself to the principles that 

it expects of the public sector entities 

that it audits, so as to lead by 

example. Otherwise a Supreme Audit 

Institution cannot operate sustainably 

on the basis of flawed ethics. No 

matter what professional methods 

and skills the SAI employs, and no 

matter how daring the organisation is, 

its audit activities will be meaningless 

if the work is based on flawed ethics. 

At least in the long run. It may only 

take the straying of one single staff 

member from what the general public 

perceives as the ethically acceptable 

path to jeopardise the general 

reputation of the SAI (Jönsson, 

2014:17). 

Developing ethics/integrity within the 

SAIs to make them as the model 

institutions of integrity and sustain 

ethical behaviours of their staff in 

reality and in the eye of stakeholders 

requires multiple efforts under the 

leadersip of SAIs. These efforts include 

a holistic and strategically structured 

approach by establishing a 
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combination of several ethics-related 

policies, procedures, processes, tools 

and mechanisms into one coherent 

ethics/integrity-based system 

entegrated with the overall 

organisational systems.   

As OECD emphasizes, integrity 

systems of an organisation often 

begins with a code of ethics/ 

conduct/behaviour (OECD, 2005:80). 

Codes of ethics are mainly written to 

guide behaviour: they clearly 

articulate, from a single source, 

acceptable and unacceptable 

behaviours. They translate core values 

and principles into concrete standards 

in an easily understandable way. At 

the institutional level, codes of 

ethics/conduct articulate boundaries 

and expectations of behaviour: they 

provide clear markers defining which 

behaviours are forbidden and which 

are expected. In this sense they 

promote ethical behaviour by: 

 Providing a benchmark against 

which to judge behaviour; 

 Increasing the probability that 

people will behave in certain ways; 

 Reducing the sacrifice involved in 

an ethical act (moving it from a 

moral choice to doing the right 

thing) without eliminating 

reasoning and judgement; and 

 Promoting habits (EUROSAI, TFAE, 

2014:18). 

Like other public sector organisaitons, 

SAIs also needs a code of ethics and 

this code should be the reference for 

staff behaviour and the basis for 

developing staff sensibility to ethical 

threats and challenges (Jönsson, 

2014:17). Although the existence of 

many ISSAIs identifying the 

requirements of ethical management 

in SAIs such as ISSAI 1(The Lima 

Declaration), ISSAI 10 (Mexico 

Declaration on SAI Independence), 

ISSAI 12 (Value and Benefits of SAIs - 

making a difference to the life  of 

citizens), ISSAI 20 (Principles of 

Transparency and Accountability),  

ISSAI 40 (Quality Control for SAIs) etc  

ISSAI 30 Code of Ethics is the most 

structured and comprehensive 

standard providing guidance for SAIs 

and their staff to develop and 

maintain integrity within SAIs.  

Thus, this paper intends to provide 

brief information on the recently 

revised ISSAI 30-Code of Ethics, 

relevant guidance documents to 

implement this standard and provide 

suggestions to put into practice.  

1. What does the revised ISSAI 30 

bring about? 

The first Code of Ethics of the 

International Organisation of Supreme 

Audit Institutions (INTOSAI) was 

adopted by the XVI INTOSAI Congress 

in Montevideo in 1998. It was recently 
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revised to ensure its relevance in the 

current public sector auditing 

environment and unanimously 

adopted by the XXII INTOSAI Congress 

in Abu Dhabi in December 2016. The 

main difference between the new 

version of the Code and that of 1998 

consists in the perspective of a SAI as 

an organisation that has been added, 

next to the perspective of an 

individual staff member (auditor and 

non-auditor alike), which is aimed at 

identifying and emphasising the 

responsibilities of SAIs with regard to 

ethics. SAIs have a role to play in 

establishing an ethical culture for the 

organisation, so that their staff are not 

left alone with ethical dilemmas – 

hence the section Overall 

responsibilities of Supreme Audit 

Institutions of the Code. The revised 

document also clearly differentiates 

between requirements and 

application guidance, and defines 

them for each fundamental ethical 

value individually. Another novelty is 

the structure of the document, with 

ethics related requirements listed 

separately for SAIs and separately for 

their staff (Jezierski, 2016). 

By focusing on the ethical 

requirements in detail, the revised 

INTOSAI Code of Ethics (ISSAI 30) 

seems to be the most elaborating 

standard in the field of ethics 

management of SAIs. The Code 

intends to provide SAIs and the staff 

working for them with a set of values 

and principles on which to base 

behaviour. It also gives additional 

guidance on how to embed those 

values in daily work and in the 

particular situations of a SAI. It is 

intended for all those who work for, or 

on behalf of, a SAI. This includes the 

head of the SAI, its members in the 

case of collegial models, executive 

management and all individuals 

directly employed by, or contracted to 

conduct business on behalf of, the SAI. 

The Code also applies to those in the 

governance structure of a SAI (ISSAI 

30/2, 3). 

The Code identifies the key 

requirements for the overall 

responsibilities of Supreme Audit 

Institutions to develop an ethical 

institution as follow:  

 The SAI should adopt and 

implement a code of ethics 

consistent with ISSAI 30 and make 

it public;  

 The SAI should emphasise the 

importance of ethics and promote 

an ethical culture in the 

organisation;  

 The SAI’s leadership should set the 

tone at the top by its actions and 
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example, acting consistently with 

the ethical values;  

 The SAI should require all staff to 

always engage in conduct 

consistent with the values and 

principles expressed in the code of 

ethics, and shall provide guidance 

and support to facilitate their 

understanding; 

 The SAI should require that any 

party it contracts to carry out work 

on its behalf commit to the SAI’s 

ethical requirements;  

 The SAI should establish 

procedures to address identified 

conflicts between its ethical 

requirements and the standards of 

professional bodies that the SAI 

staff may be a member of and; 

 The SAI should implement an 

“ethics control system” to identify 

and analyse ethical risks, to 

mitigate them, to support ethical 

behaviour, and to address any 

breach of ethical values, including 

protection of those who report 

suspected wrongdoing (ISSAI 

30/12). 

According to the code, “ethics control 

system” promotes and safeguards 

ethics in every aspect of the 

organisation and its activities. This 

system includes appropriate specific 

strategies, policies and procedures to 

guide, manage and control ethical 

behaviour. It can be designed as a 

separate set of controls or integrated 

within the SAI’s overall internal 

control system (ISSAI 30/13). 

The Code, as an application guidance, 

identifies the main components of the 

ethics control system as follow: code 

of ethics, leadership and tone at the 

top, ethics guidance, and ethics 

management and monitoring. It 

means that; 

 SAIs should develop their codes, 

policies and procedures in 

accordance with their culture, and 

legal and social systems; 

 They are expected to build an 

ethical culture in the organisation 

and their leaders should 

demonstrate the tone at the top, 

for example, by implementing 

strategies, policies and procedures 

to promote ethics; leading by 

example; maintaining high 

standards of professionalism, 

accountability and transparency in 

decision making etc; 

 SAIs should develop policies and 

practices to increase staff’s 

awareness and understanding of 

the code of ethics, for example, by 

educating staff on promoting the 

SAI’s values and addressing ethical 

dilemmas; offering workshops and 
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training, disseminating ethics 

topics and good practices etc;  

 For ethics guidance perspective, 

they should support staff by 

assigning responsibilities to ethics 

advisors to give advice on specific 

issues; 

 In terms of management and 

practices, SAIs should incorporate 

ethics in daily management, for 

example, by recognising ethics as a 

criterion in recruitment, 

performance appraisal and 

professional development; and 

recognising good ethical behaviour; 

 SAIs, with a view to monitor and 

evaluate ethics as part of an 

effective ethics control system, are 

expected to apply safeguards to 

specific risks, and regularly 

evaluate, update and improve 

ethics policies (ISSAI 30/14,23). 

The Code is based on the fundamental 

values of “integrity”, “independence 

and objectivity”, “competence”, 

“professional behaviour” and 

“confidentiality and transparency”. It 

also gives us the definitons of these 

key values as follow: 

 Integrity is to act honestly, reliably, 

in good faith and in the public 

interest; 

 Independence and objectivity are 

to be free from circumstances or 

influences that compromise, or 

may be seen as compromising, 

professional judgement, and to act 

in an impartial and unbiased 

manner; 

 Competence is to acquire and 

maintain knowledge and skills 

appropriate for the role, and to act 

in accordance with applicable 

standards, and with due care; 

 Professional behaviour is to 

comply with applicable laws, 

regulations and conventions, and 

to avoid any conduct that may 

discredit the SAI; 

 Confidentiality and transparency 

are to appropriately protect 

information, balancing this with 

the need for transparency and 

accountability.(ISSAI 30/9). 

1.1. Expected Behavioural Profile Of 

SAIs And Their Staff Under The 

ISSAI 30 

The Code identifies the key 

requirements at the level of SAI and at 

the level of SAI staff regarding to each 

fundamental value. By identifying 

these requirements, it also describes 

the expected profiles of behavioural 

standards at the same time. As such, 

to the purpose of this paper, these 

requirements would be highlighted 
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below as expected profiles of 

behavioural standarts of SAIs and their 

staff to ensure integrity and ethics 

control system in place.  

1.1.1. Expected Profile Of 

Behavioural Standards For SAIs 

Depending on the key reuirements of 

each fundamental values, we can 

identify the expected value-based 

characteristics of SAIs. These 

characteristics would be the main 

identifiers of institutional identity and 

the cornerstones of institutional 

governance: Accordingly; 

As an institution of “integrity”, the 

SAI emphasises, demonstrates, 

supports and promotes integrity. It 

ensures that the internal environment 

is conducive for staff to raise ethical 

breaches and it responds to integrity 

breaches in a timely and adequate 

manner (ISSAI 30/24); 

As an “independent and objective” 

institution, the SAI is independent as 

regards its status, mandate, reporting, 

and management autonomy and it has 

got full discretion in the discharge of 

its functions. An independent and 

objective SAI adopts policies for its 

independent and objective 

functioning; establishes a framework 

to enable the identification of 

significant threats to independence 

and objectivity, and the application of 

controls to mitigate them, as well as 

provides guidance and direction for 

staff in this respect. In addition to 

these, it also adopts policies to ensure 

that audit staff, particularly at senior 

level, do not develop relationships to 

audited entities that may put their 

independence or objectivity at risk 

and it does not provide advisory or 

other non-audit services to an auditee 

where such services would include 

assuming management response-

bilities (ISSAI 30/34).  

As an “competent” institution, the SAI 

adopts policies to ensure that tasks 

required by its mandate are 

performed by staff that have the 

appropriate knowledge and skills to 

complete them successfully, by; 

 putting in place competence-based 

recruitment and human resources 

policies; 

 assigning work teams that 

collectively possess the needed 

expertise for each assignment; 

 providing staff with appropriate 

training, support and supervision; 

 providing tools to enhance 

knowledge and information 

sharing, and encourage staff to use 

these tools; 
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 addressing challenges arising from 

changes in the public sector 

environment (ISSAI 30/50). 

As an institution displaying 

“professional behaviour”, the SAI is 

aware of the standard of professional 

behaviour expected by its 

stakeholders, as defined by the laws, 

regulations and conventions of the 

society in which they operate, and 

conduct their business accordingly 

and in line with their mandate. It also 

assists staff in adhering to that 

standard (ISSAI 30/59). 

As an institution taking care of 

“confidentiality and transparency”, 

the SAI balances the confidentiality of 

audit-related and other information 

with the need for transparency and 

accountability. It establishes an 

adequate system for maintaining 

confidentiality as needed, especially 

with regard to sensitive data and also 

provides that any parties contracted 

to carry out work for the SAI are 

subject to appropriate confidentiality 

agreements (ISSAI 30/70). 

1.1.2. Expected Profile Of 

Behavioural Standards For SAIs’ Staff 

Revised ISSAI 30 identifies what 

requirements are expected from SAIs’ 

staff to develop ethics within SAIs and 

protect probity of staff with a view to 

maintain public trust. Accordingly; 

To ensure institutional and indivudial 

“integrity”, the SAI’s staff lead by 

example as the SAI’s leadership and 

set a good example by acting honestly, 

reliably, in good faith and in the public 

interest. They become trustworthy in 

the course of their work and comply 

with the policies and standards set by 

the organisation; take care to exercise 

responsibilities and use the powers, 

information and resources at their 

disposal solely for the benefit of the 

public interest. Alongside these, they 

also do not use their position to 

obtain favours or personal benefits for 

them or for third parties and aware of 

integrity vulnerabilities and 

approaches to mitigate them, and act 

accordingly (ISSAI 30/25); 

To protect institutional and indivudial 

“independence and objectivity”, the 

SAI’s staff are free of impairments to 

independence and objectivity, 

whether real or perceived, that result 

from political bias, participation in 

management, self-review, financial or 

other personal interest, or 

relationships with, or undue influence 

from, others.  They maintain 

independence from political influence 

and are free from political bias. They 

also do not become involved in the 

auditee management’s decision-

making and do not audit their own 

work. To be independent and 
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objective, staff avoid auditing entities 

in which they have recently been 

employed, without appropriate 

safeguards and avoid circumstances 

where personal interests could impact 

decision-making. They also avoid 

circumstances where relationships 

with the management or personnel of 

the auditee or other entities could 

impact decision-making. To ensure 

independence and objectivity, they 

refuse gifts, gratuities or preferential 

treatment that could impair 

independence or objectivity and 

identify possible threats and situations 

in which their independence or 

objectivity may be impaired. 

Alongside these, they inform the 

management about any pre-existing 

relevant relationships and situations 

that may present a threat to 

independence or objectivity (ISSAI 

30/35); 

To maintain “competence”, the SAI’s 

staff perform their job in accordance 

with applicable standards and with 

due care. They act in accordance with 

the requirements of the assignment, 

carefully, thoroughly and on a timely 

basis. They also maintain and develop 

their knowledge and skills to keep up 

with the developments in their 

professional environment in order to 

perform their job optimally (ISSAI 

30/51); 

In order to display and maintain 

“professional behaviour”, the SAI’s 

staff comply with the laws, 

regulations and conventions of the 

society in which they operate, as well 

as with the guidance for their 

behaviour established by the SAI. They 

also do not engage in conduct that 

may discredit the SAI and inform their 

superiors about any arising conflicts 

between the SAI’s and their 

profession’s ethical requirements 

(ISSAI 30/60); 

To take care of “confidentiality and 

transparency”, the SAI’s staff are 

aware of the legal obligations and of 

the SAI’s policies and guidelines 

concerning both confidentiality and 

transparency. They do not disclose 

any information acquired as a result of 

their work without proper and specific 

authority, unless there is a legal or 

professional right or duty to do so. 

They also do not use confidential 

information for personal gain or for 

gain of third parties. To ensure 

confidentiality and transparency, they 

are alert to the possibility of 

inadvertent disclosure to third parties 

of confidential information and 

maintain professional confidentiality 

during and after termination of 

employment (ISSAI 30/71). 

ISSAI 30 also provides application 

guidance at the level of SAI and at the 
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level of SAI staff regarding to each of 

the fundamental values mentioned 

above.  

2. Guidance documents to 

implement the revised ISSAI 30 Code 

of Ethics 

Although ISSAI 30 identifies the key 

requirements of ethical behaviours at 

both SAIs and staff level alongside the 

additional guidance again at both level 

mentioned, still it may bring new 

challenges for SAIs to implement the 

revised ISSAI 30 because of their own 

cultural, political, and national 

contexts etc. Because the key issue is 

how SAIs should understand the 

revised ISSAI 30, to which ethical 

dimensions they should consider to 

focus while putting the ISSAI 30 in 

practice within their context etc.  

In addition to that, SAIs should be 

aware of good practices regarding to 

ethics management frameworks 

required by ISSAI 30, i.e; policies, 

procedures, systems, tools etc in place 

to guide, lead, manage, monitor and 

control institutional and indivudial 

ethical behaviours in addition to those 

identified by legislation and standards. 

These good practices may vary 

depending on the cultural aspects of 

SAIs and include a variety of options 

or alternatives to follow by SAIs in 

implemention of ISSAI 30.   

At this point, it would be useful to 

be aware of the internationally 

recognised guidance documents 

developed to guide SAIs for the 

effective implementation of the 

revised ISSAI 30.  To the purpose of 

this paper, two international 

documents would be introduced 

briefly below: 

2.1. EUROSAI Guideline on “How To 

Implement ISSAI 30 (INTOSAI Code Of 

Ethics)” 

The EUROSAI (European Organisation 

of Supreme Audit Institutions) Task 

Force on Audit and Ethics (TFA&E) was 

set up in 2011 and it aims to promote 

the relevance of ethical conduct and 

integrity both in SAIs and in public 

organisations, namely by promoting 

comparative studies, supporting the 

design of guidelines and other tools 

and sharing the results with the wider 

SAI community.  One of the important 

documents EUROSAI TFAE has 

developed so far is the guideline on 

the implementation of the revised 

ISSAI 30 (INTOSAI Code Of Ethics).  

This guideline was developed in 2017 

and intends to provide practical 

guidance for SAIs to implement ISSAI 

30, including some practical tools that 

they can use.  

“Section A” of the guideline proposes 

an approach to implement an ethics 

control system. Accordingly, SAIs 
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should should implement an ethics 

control system including “code of 

ethics”, “leadership and tone at the 

top”, “ethics guidance”, “ethics 

management” and “ethics moni-

toring” as key components. 

The guideline identifies some of the 

key principles that SAIs should keep in 

mind when designing their own ethics 

control system. For example, the SAI 

must; 

 Consider, its culture, legal and 

social systems in setting up the 

ethics control system. As such, the 

starting point for developing an 

ethical framework is to obtain a 

clear and common understanding 

of what ethics means within the 

SAI; 

 Identify the risks involved with 

potential failures in the ethics 

control system and take the 

necessary measures to mitigate 

them; 

 Proceed in an inclusive manner in 

the process of setting up an ethics 

control system, act in a transparent 

manner and provide relevant 

information on its ethical 

behaviour. 

 Design their ethics control system 

based on an overall strategy to 

address their specific 

vulnerabilities and risks. 

“Section B” of the guideline identifies 

the main ethical issues that a SAI 

usually faces regarding to each of the 

components of the ethics control 

system and focuses on concrete 

alternatives and good practices 

available to deal with them. According 

to the guideline, 

-Since code of ethics is the basic piece 

of the ethics control system including 

statements of values and standards of 

behaviour, SAIs should have their own 

codes of ethics, based on ISSAI 30 

requirements.  The process of SAIs to 

prepare the code is important to have 

an effective code of ethics. Therefore, 

the process should be inclusive 

(involving all levels of the 

organisation), transparent and ensure 

commitment and ownership. SAIs 

should also pay attention to the 

effective communication of the code 

of ethics to those to whom it is 

targeted to during preparation, 

launching, implementation and review 

of a code of ethics. SAIs are also 

expected to consider training as an 

appropriate tool to ensure the 

communication of codes with a view 

to raise awareness on ethics (EUROSAI 

TFAE, 2017:10); 

-Leaders of SAIs must provide the 

vision, inspiration and the purpose to 

influence the SAI’s staff to behave in 

an ethical manner. They should be 
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ready to engage in ethical issues and 

look after any related problems. By 

their direct example, by the standards 

they demand from others and by the 

attention and resources they allocate 

to the subject, they should set the 

tone by keeping the organisation’s 

ethical values, the ethical conduct of 

staff and management as their key 

concern (EUROSAI TFAE, 2017:11); 

-SAIs should raise awareness on 

ethical issues within the organisation 

by considering the good practice 

examples the guideline provides. They 

should also implement the structured 

training about ethics to make SAIs and 

their staff more able to ascertain their 

integrity, identify risks and gain 

knowledge about how to prevent 

unethical conduct (EUROSAI TFAE, 

2017:13); 

-Since, the staff of SAIs face relevant 

integrity risks and strongly benefit 

from an established advising function, 

SAIs should provide counselling to 

their staff by assigning responsibilities 

to a dedicated person, unit or 

committee to deal with ethical issues 

(EUROSAI TFAE, 2017:15); 

-The recruitment for SAIs should be 

based on the principles of openness, 

publicity, equality and merit and SAIs 

can use some good practices 

mentioned in the guideline to ensure 

the recruitment of the right staff such 

as assessing candidates’ reactions to 

ethical dilemmas during examinations 

and interviews; undertaking 

background checks following security 

clearance procedures etc. 

Professional development and career 

progression of SAIs’ staff should also 

be based on the principles of equality 

and merit, with consideration to 

demonstrated ethical behaviour. Thus, 

SAIs can use some good practices 

highlighted by the guideline to have 

an ethics based professional 

development and career progression 

such as incorporating ethical criteria 

into the annual performance appraisal 

and into the promotion choices; 

introducing positive measures for 

promoting equal opportunities etc 

(EUROSAI TFAE, 2017:18). 

Depending on the ISSAI 30, the 

guideline considers some common 

risks related to the SAI’s typical audit 

activity such as those arising from 

conflicts of interests, political 

neutrality, or confidentiality issues 

etc. Therefore, the guideline strongly 

recommends that SAIs should address 

these risks by identifying them and 

applying the adequate safeguards and 

monitoring tools. According to the 

guideline, 

-SAIs should use policies, routines and 

procedures to prevent, address and 

monitor conflict of interest cases, 
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including guidance, declarations and 

monitoring. As good practices in 

guidance, SAIs should consider the 

definition of ‘conflict of interests’, 

how a conflict might arise and which 

factors to take into account. In 

addition to that, SAIs’ guidance should 

include lists of examples based on real 

experience, and explain the 

procedures to be followed and the 

measures to be taken when the 

auditor identifies the potential 

conflict. SAIs can receive the formal 

declarations of the SAI’s staff on the 

absence of conflicts of interests 

regarding their activity or assignments 

to prevent, identify and monitor 

conflicts of interests. SAIs are also 

supposed to monitor the routines and 

procedures introduced by themselves 

to prevent and deal with conflicts of 

interest cases (EUROSAI TFAE, 

2017:20); 

-SAIs should have a rotation policy to 

avoid auditors’ auditing the same area 

over a too long period of time, and, 

thus, preserve their independence 

objectivity and impartiality. The 

guideline gives examples of good 

practice about the rotation policy such 

as a maximum period for auditing the 

same institution, compulsory mobility 

for auditors after a certain period in 

the same department etc. By taking 

into account the risks rotation policies 

might present, the guideline also 

provides alternative measures to 

preserve the independence, 

impartiality and objectivity (EUROSAI 

TFAE; 2017: 21); 

-SAIs should protect its judgements 

from political influence. By sharing the 

practices implemented by several SAIs 

on the political neutrality, the 

guideline indicates the main factor as 

good practice: i.e, transparency is 

key: where political activities are 

permitted to members and staff, it is 

very important to publically disclose 

them, so that everyone can scrutinise 

the audit work and be alert to any 

potential or real risk to political 

neutrality (EUROSAI TFAE, 2017:22). 

-Integrity, independence, impartiality 

and objectivity of SAI’s staff can also 

be affected by receiving gifts or 

hospitality from auditees or suppliers 

under the different forms such as 

accepting meals during audit 

assignments, receiving free travel, 

accommodation or entertainment etc. 

Thus, the guideline shares a variety of 

practices relevant to the acceptance 

of gifts and hospitality and SAIs can 

benefit from these practices by 

depending on their national culture 

and context (EUROSAI TFAE, 2017:24); 

-SAIs should establish and implement 

policies on whistleblowing in the 

event of serious irregularities by SAI 
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staff. As such, the guideline suggests 

adoption of legal rules to define the 

rights and obligations of the parties 

involved (EUROSAI TFAE, 2017:24); 

-SAIs should maintain regular 

assessment with the purpose of 

recommending measures for 

improving ethics management and 

ensuring accountability. The guideline 

suggests that SAIs can do it by using 

the good practice examples of ethics 

monitoring tools such as the 

IntoSAINT self-assessment tool; 

internal evaluations of the ethical 

framework; the SAI Performance 

Measurement Framework (SAI-PMF) 

etc (EUROSAI TFAE, 2017:25).  

The guideline also provides SAIs with 

the following documents (as annexes) 

to use in the implementation of the 

revised ISSAI 30:  

 Good practice references, 

 Example attitudes and initiatives of 

ethics leadership, 

 Examples of ethical dilemmas, 

 A decision model to help 

individuals addressing ethical 

dilemmas, 

 List of examples of conflicts of 

interests, and  

 A self-assessment checklist 

concerning gifts and hospitality. 

2.2. INTOSAI IDI Guidance on 

Implementation of ISSAI 30 Code of 

Ethics 

This Guidance was published on 13 

December 2017 and modified on 14 

May 2018. It is divided into following 

eight parts: 

The first part titled “Background and 

Introduction” provides information on 

the tools in the INTOSAI community 

supporting the implementation of 

ISSAI 30, and the stucture and use of 

this guidance. Accordingly, the 

document intends to support the SAIs 

in their implementation of ISSAI 30 

Code of Ethics. This part identifies the 

tools SAIs can use in the 

implementation of ISSAI 30 such as 

“SAI Performance Measurement 

Framework” (SAI PMF) and 

“INTOSAINT”. The SAI Performance 

Measurement Framework (SAI PMF) 

provides SAIs with a framework for 

voluntary assessment of their 

performance against the International 

Standards for Supreme Audit 

Institutions (ISSAIs) and other 

established international good 

practices. Into-SAINT (Self-Assessment 

INTegrity) is a self assessment 

instrument that SAIs can use to 

analyse their integrity risks and assess 

the maturity level of their integrity 

management systems. This part also 

gives information about the contents 
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of the each part of the guidance and 

how SAIs can use this guidance 

(INTOSAI IDI, 2018:1); 

The second part titled “Introduction 

to ISSAI 30” highlights the overall 

purpose of ISSAIs and identifies the 

hierarchical levels of ISSAIs. 

Accordingly, ISSAI 30 is a level 2 ISSAI 

dealing with the Code of Ethics in SAIs. 

This part also gives definitions of 

fundamental values of ISSAI 30 and 

explains why SAIs need to act as 

model organisations and inspire 

confidence and credibility by making 

reference to ISSAI 30 (INTOSAI IDI, 

2018:2); 

The third part titled “Implementation 

of ISSAI 30” reminds SAIs that they 

should have an implementation and 

regulatory framework to hold its 

people to account for ethical practice 

alongside adopting appropriate code 

of ethics. Thus, this part provides a 

model framework for implementation 

of ISSAI 30 and some related checks as 

a reference for the SAIs to ascertain 

their status with regards to 

implementation of it. The document 

also identifies and suggests a three 

stage process as a framework for the 

Implementation of ISSAI 30. Main 

components of this framework are as 

follow: 

 Developing and adopting a code of 

ethics;  

 Establishing mechanism of 

implementation;  

 Receiving feedback, making review 

and assessment.  

The document identifies the sub-

components of second component 

mentioned above (Establishing 

mechanism of implementation) as 

follow:  

 “Training and Awareness” 

adressing to guidance material, 

training, communication and 

awareness raising on ethics; 

 “Supporting Context and Culture” 

adressing to leadership, specialised 

units, human resource policies, 

structurals safeguards, complaint 

management; 

 “Follow Up” adressing to follow up 

mechanisms, rewards and 

sanctions; and 

 “Monitoring and Accountability” 

adressing to monitoring 

mechanisms and responsibilities. 

(INTOSAI IDI, 2018:5) 

This part elaborates the framework 

further and presents relevant criteria 

regarding to each of the components 

and sub-components mentioned 

above by referring to the relevant 

clauses of ISSAI 30. Thus, this part 

helps SAIs to assess their status 

regarding to the implementation of 
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ISSAI 30 in general. Some of the 

suggested criteria for status checks of 

SAIs mentioned in the document are 

as follow: 

Table 1: Component and Example 

Criteria 

Resource: Derived From INTOSAI IDI, 

2018, “Guidance on Implementation of 

ISSAI 30- Code Of Ethics” 

Relevant Component Examples of Suggested Criteria 

1. Developing and adopting a 
code of ethics  

 Does the SAI have a code of ethics? 

 Has the SAI made the code of ethics publicly 
available? (INTOSAI IDI, 2018:7) 

2. Establishing mechanism of implementation   

2.1. Training and 
Awareness 

 Does the SAI provides guidance and support to 
facilitate the understanding of the Code of 
Ethics? (INTOSAI IDI, 2018:7) 

2.2. Supporting Context 
and Culture 

 Has the top leadership in the SAI set the tone in 
ensuring regular and consistent messages from 
them regarding adherence to the code of 
ethics?  

 Is an open and mutual learning environment 
made available for open discussion of difficult 
and sensitive questions related to 
implementation of code of ethics?  (INTOSAI 
IDI, 2018:9) 

2.3. Follow Up  Is there a system of following up, investigating 
and taking action on possible and actual cases 
of misconduct? (INTOSAI IDI, 2018:9) 

2.4. Monitoring And 
Accountability 

 Does the SAI have a notification and 
monitoring procedure in place for employees 
to report and the SAI to follow up on suspected 
violations (‘’whistle blowing’’).  

 Has the SAI assessed its vulnerability and 
resilience to integrity violations, through the 
use of tools such as SAI PMF or IntoSAINT or 
similar, in the past five years?  (INTOSAI IDI, 
2018:10) 

3. Receiving feedback, 
making review and 
assessment. 

 Does the SAI have a system to review the code 
of ethics at least every ten years to ensure it is 
in line with ISSAI 30? (INTOSAI IDI, 2018:10) 

 



ALSAI                                                                              Yaşar UZUN, Chief Auditor of Turkish Court of Accounts 
 
 

 

PUBLIC AUDIT                                                                                                                                                            247 

 

The document analyses the each value 

mentioned by ISSAI 30 in the rest of 

the parts (Part IV-VIII) of the 

document by giving definiton of the 

relevant value, highlighting the 

clauses in ISSAI 30 regarding to the 

value, and guidance on how to 

implement each value. The guidance 

on the implementation of each value 

stipulates that each value should be 

part of the respective code of ethics of 

SAIs by incorporating them in line with 

the requirements of ISSAI 30.  

The guidance also provides 

mechanisms for implementing each 

value by using the components 

mentioned above. Thus, it also brings 

criteria for SAIs to check their status in 

implementation of the revised ISSAI 

30. Components used under each 

value to implement ISSAI 30 adresses 

the value-spesific dimensions with due 

explanations. For example, the 

components of the mechanism 

suggested for implementing the value 

of “integrity” focuses on the following 

dimensions: 

 Including integrity in training and 

raising awareness (Component 1: 

“Training and awareness”); 

 Integrity demonstrated by SAI 

leadership and practiced by staff, 

and ethics control system 

(Component 2: “Supporting Context 

and Culture”); 

 Following up on cases of integrity 

breaches (Component 3: “Follow 

Up On Cases”); 

 Monitoring and accountability on 

integrity (Component 4: Monitoring 

& Accountability) (INTOSAI IDI, 

2018:12-15). 

The Guidance document also includes 

an appendix, and thus provides some 

case studies and examples of good 

practices for SAIs to implement the 

revised ISSAI 30 (INTOSAI IDI, 2018:36-

39). 

Evaluation and Conclusion 

Supreme Audit Institutions are the 

guardians of public accounts and also 

their role is evolving towards 

enhancing good governance in public 

sector organisations through their 

audit activities. They are also deemed 

as one of the key pillars of national 

integrity systems (NIS) responsible for 

promoting ethics in public sector 

alongside the other pillars of this 

system in place. SAIs play a “mirror 

function” in the public sector for its 

whole stakeholders. They are 

expected to reflect the correct overall 

picture regarding to its audit activities 

and their outcomes. This mirror 
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should be very clean and untainted.  If 

not clean and if tainted, then the 

credibility of SAIs in the eyes of its 

stakeholders could be questionable 

and jeopardized. As such, the 

cleanliness and spotlessness of the 

mirror depends on integrity of SAIs 

and their staff as a whole.  Thus, SAIs 

should have the responsibility of being 

an example and leading model of 

integrity in public sector and their 

staff should meet the requirements of 

fundamental values of ethics 

mentioned by ISSAI 30 and their 

respective code of ethics.  

The revised ISSAI 30, as one of the 

ISSAIs identifying the prerequisites for 

the functioning of SAIs, specifically 

draws the attention of SAIs to the 

requirements of ethical management 

and provide guidance regarding to 

establishment of ethics control 

system, and fundamental ethical 

values. It encourages SAIs to have 

their own code of ethics by indicating 

the key issues and dimensions that 

should be considered in place 

regarding ethical issues.  

The EUROSAI Guideline on “How To 

Implement ISSAI 30 (INTOSAI Code Of 

Ethics)” that was developed by the 

valuable efforts of EUROSAI TFAE 

Member SAIs, is a guidance document 

intending to strengthen the 

understanding of SAIs regarding to key 

components of ethics control system, 

and thus, provides good examples and 

alternatives that SAIs should bear in 

mind while designing, implementing, 

monitoring and controlling their own 

systems. The guidance document also 

shows the need of putting ethics on 

the agenda of SAIs in order for them 

to carry out effective audits and reach 

their desired impacts to maintain 

stakeholders’ trust.  

The INTOSAI IDI Guidance on 

Implementation of ISSAI 30- Code of 

Ethics is also a high level document 

providing guidance for SAIs to 

understand the revised standard, 

develop their own code of ethics, 

implementation mechanisms and 

methodology to make assessment to 

their status in implementing the 

standard. 

SAIs following ISSAIs in their 

functioning and audit activities are 

expected to develop or update their 

own code of ethics and ethics contol 

system depending on the revised ISSAI 

30, their cultural understanding and 

audit environment. Thus, it is 

suggested that SAIs, first of all, should 

translate this revised standard and the 

guidance documents menationed 

above into their languages and 

organize meetings, seminars, 

workshops, conferences, platforms 

etc. to understand what all these 
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docements mean for SAIs and their 

staff, and then develop a strategical 

approach by taking into account the 

key components of ethics control 

system and the requirements of each 

fundamental value. Having 

understood the approaches, 

principles, good practices and 

alternatives in the documents 

mentioned above, SAIs are expected 

to carry out a situation analysis to see 

to what extent they meet the 

requirements of these documents, 

and should identify a road map to 

follow a strategical approach and put 

into practice to close the gap between 

the real situation and the situation 

that should be in place according to 

the above mentioned documents.  

While carrying out the situation 

analysis in order to develop a SAI in 

compliance with the requirements of 

ISSAI 30 and ensure ethical behaviour 

of staff, SAIs can benefit from the 

“tools” mentioned in the documents 

above such as SAI PMF, IntoSAINT etc. 

directly, or can develop a framework 

to use by benefitting from the 

guidance documents. Each 

sections/parts of EUROSAI TFAE 

Guideline and INTOSAI IDI Guidance 

document, especially as criteria for 

each assessment area, are considered 

as valuable inputs to conduct situation 

analysis. Thus, the issues mentioned in 

these documents would identify the 

scope and limits of SAIs’ analysis. It is 

expected that the effectiveness and 

desired impacts of any integrity 

related intiative of a SAI would be 

achieved better by considering the 

requirements mentioned in these 

documents also. 

These documents wouldn’t only be 

regarded for the ethics management 

of SAIs. Indeed, public sector 

organisatons can also benefit from 

these documents to develop their 

ethics infrastructure also. Although 

directly adressing to the SAIs, they are 

the guidance documents public sector 

organisations can use by developing 

assumptions and/or framework 

models to make their ethical 

management better in place alongside 

their national and institutional 

legislation, policies, guidance etc. They 

can also play an important function in 

internal audit activities of SAIs and 

public sector organisations (if used as 

assumption/criteria by internal 

auditors). 

To conclude let’s say that the quality 

of SAIs’ audit activities would be 

affected by the ethical commitment of 

SAIs and their staff to the 

requirements of their code of ethics in 

compliance with ISSAI 30. As such, 

SAIs enhancing their inner capacity to 

lead, manage, monitor and control 
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ethical behaviours of their staff would 

be one of the key leading actors of 

national integrity systems by adding 

value to the lives of today’s and future 

generations through their audit 

activities. 
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URBAN WASTE MANAGEMENT AND  
THEIR ECONOMIC BENEFITS 
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Summary 

The main purpose of this study, in 

addition to theoretical knowledge, 

identifying the current situation of 

urban waste management in service 

of social and economic life, is also to 

put into practice modern concepts of 

treatment according to technology 

that may best suit the city of Fier. For 

the selection of the best urban waste 

                                                           
1
 Association Environment, Energy, 

Tourism Assessment - MENV Group, geo-
environment expert 
2
  Environmental Geoscience Research 

Center, G & G Group, Tiranë 

management method or alternative 

will be performed a cost-benefit 

analysis that assesses a project or 

planned action by determining what 

net worth it will have for the company 

or government that will implement it. 

In this way, the study can and will 

serve as a guide or model for 

considering how a municipality will 

decide for whom or what technology 

to apply to achieve integrated urban 

waste management.  

Keywords - Environmental Costs, 

Waste Generator, Simple Landfill, 

Drainage fluid, Integrated Solid Waste 

Management, Environmental Benefits 

Entry 

Accurate waste generation data are very important for the preparation of this 

plan as it enables the assessment of the existing situation and the setting of the 

objectives and the monitoring process. A preliminary analysis is needed to 

obtain this data to determine the amount and composition of the waste 

stream.  

By: Ing. Dipl. Marianthi Guri1, Prof. 

Ing. Av. Sazan Guri
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This article will briefly address the 

issue of national waste management. 

It describes the history of humanity's 

dealing with waste management, the 

problems that began to appear in 

previous periods of non-waste 

management, but also the natural 

ways people used to keep their living 

environment clean. In addition, this 

article deals with the evolution of the 

concept of waste, as well as the 

classification and distinction between 

urban waste and other types of waste. 

It also deals with the theoretical part 

of the simple Landfill method, the 

Landfill method with recycling and the 

Incinerator method. It describes the 

theoretical part of the cost-benefit 

analysis and the net present value 

method by which the total net costs of 

each alternative considered will be 

calculated. Then proceeds with 

comparing the four alternatives and 

select the best alternative or method 

to implement. The first alternative 

means that it is the best and most 

appropriate method both in terms of 

financial profitability and for the 

protection of the environment and the 

community in which it is located. This 

paper provides valuable 

recommendations for each local 

government unit on how to select the 

best alternative or method of urban 

waste management by applying the 

Cost-Benefit Analysis.   

Research questions 

During this paper several research 

questions have been raised as a result 

of the assessment of the current 

situation of urban waste management 

in the city of Fier but also the study of 

contemporary literature and 

international best practices in this 

field. The research questions asked in 

this paper are as follows: 

1. Is urban waste management in the 

city of Fier performed in 

accordance with Albanian 

environmental regulations, 

standards and legislation? 

2. Has the current management of 

urban waste in the city of Fier 

affected the deterioration of the 

socio-environmental situation? 

3. Can urban waste management 

affect economic benefits? 

4. Can cost-benefit analysis serve as a 

guide or model in selecting the 

best methods of urban waste 

management? 

Hypothesis 

Urban waste management as a result 

of cost efficiency and citizen welfare. 

The hypotheses raised in this study 

are: 

1- Current management of urban 

waste in the city of Fier is not 

carried out in accordance with 
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Albanian standards and 

environmental legislation. 

2- Current management of urban 

waste has contributed to 

increasing the level of community 

disamenity.  

3- Current management of urban 

waste has affected the growth of 

environmental pollutants (water, 

air, soil).  

4- Cost-benefit analysis makes it 

possible to select the most efficient 

alternative or method that can be 

applied in urban waste 

management.  

I. Brief description of the 

methodology 

1.1 Realization of the study 

For the realization of the study were 

carried out: collection and collation of 

materials with data on the amount, 

type and typology of urban waste, 

description of the current situation 

and methods of urban waste 

management suggested to be 

implemented in the Municipality of 

Fier cost - benefit analysis using the 

net present value method. The work 

as a whole has a statistical, 

observational, research, analytical and 

comparative character. Analyzing the 

four methods of urban waste 

management and comparing them to 

find the most appropriate method 

that can be implemented is also the 

main finding of this paper which can 

serve as a model in selecting and 

comparing projects between each - 

other.  

1.2 Waste generation 

Accurate waste generation data are 

very important for the preparation of 

this plan as it enables the assessment 

of the existing situation and the 

setting of the objectives and the 

monitoring process. A preliminary 

analysis is needed to obtain this data 

to determine the amount and 

composition of the waste stream.  

Local waste generation: In principle 

waste information relates to: 

 Waste sources 

 The waste stream  

In order to obtain the required data, 

the working group in collaboration 

with the Municipal Cleaning Company 

carried out the following studies: the 

audit of waste composition, 

conducted in two seasons (summer 

and winter 2009), monitoring of 

enterprise activities (November -

December 2009). Referring to the 

statistical data, the increase of waste 

generation for the city of Fier (1.5%) 

results to be lower than the national 

average rate (1.9%) because the 

population rate is also lower; the 
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average waste generation rate per 

citizen results to be around 1,023 kg / 

day and is also increasing by 0.6% / 

year; the average volume of municipal 

waste turns out to be 0.11kg / liter, 

while the weight of municipal waste 

that fills a container of 1100 liters 

(used today in Fier) is about 130 kg.  

1.3 Characteristics of municipal waste 

The waste audit, carried out in 

function of the Local Municipal Waste 

Management Plan for the City of Fier, 

provided baseline data on the 

composition of urban waste in the City 

of Fier and helped identify the 

percentage of recyclable component, 

organic component, biodegradable, or 

combustible waste component. The 

results showed small percentages of 

iron and aluminum in the waste 

stream obtained in the study; these 

materials of very high interest in the 

market may have been removed from 

the collectors of these wastes prior to 

their study.  

  

Table - 1. Calorific value of waste type 

Category Subcategory Calorific value MJ / Kg 

Paper 

Newspapers  18.55 

Journals  17.07 

Other papers 15.75 

Liquid cardboard 26.35 

Packaging cardboard 16.38 

Other carboards 16.38 

Plastics 

Bag 41.5 

Bottles  22 

Packing bags 38 

PVC 22.59 

Dense plastics 40.32 

Textiles Textiles 16.12 

Various combustible 
Diapers  4 

Others 20.14 

Garden waste 
Dried garden 18.49 

Wet 4.17 

Finite 10 mm combustible 14.79 

Source: Urban Solid Waste Management Local Plan Fier , CO-PLAN, 2010 
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II. WASTE TREATMENT METHODS 

2.1 Open dumping-  The open 

dumping is an uncontrolled gathering 

place in which solid waste are thrown 

with no disposal process, and no kind 

of processing is performed and they 

are burnt in free state. Open dumping 

cause negative effects on air, surface 

water and groundwater, as well as on 

land, posing a risk to the environment 

and human health. This danger is life 

threatening for the inhabitants of 

these areas when they are near the 

water systems (rivers, hydropower). 

2.2 Landfill method (urban waste 

landfill) is the treatment of urban 

waste with engineering control of the 

processes for the processing of 

lixiviate (acidic waters) and the 

gathering and utilization of biogas, 

generated by them to minimize to the 

greatest extent the negative impacts 

on the environment and human 

health. The landfill method is the 

entire process of final disposal and the 

burial of urban waste on an open 

surface in the active fill zone. It is 

made up of a series of processes 

which are: Creation of cell systems, 

Cell filling and covering, engineering 

gathering and treatment of lixiviate 

(acidic waters), gathering and 

treatment of biogas, Final landfill 

coverage and the after closure care.  

2.3 Landfill method with recycling is 

basically the same as the simple 

Landfill Method. The difference 

between these two methods is that 

the Landfill Method with recycling has 

additional processes in it which are 

differentiation that has a purpose at 

recycling, reusing and composting. In 

Simple Landfill, the waste after it 

reaches the final collection station is 

buried all together according to the 

methods described in the preceding 

subchapters. Whereas at Landfill with 

source separation, the waste comes 

differentiated and greatly reduced, 

where various materials such as 

plastics, glass, paper, etc. are 

obtained, to further serve as the raw 

material of recycling companies of 

these materials, who are interested in 

raw materials. Organic waste is 

grouped separately and by 

composting, which is explained below, 

converts into raw material (humus) for 

farmers to enrich the soil with 

nutrients.  

2.4 The Composting Process - 

Composting is a type of process that 

takes place entirely in nature and 

involves the biological decomposition 

of organic materials for the 

sustainable production of humus 

products. It is usually done without 

the help of any specialized machinery, 

without additional processes of any 
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particular chemical or substance. 

Biodegradation is natural, a 

continuous biological process that is  

joint in the development of the 

human and natural environment. 

Composting is simply the end result of 

the natural recycling system itself, 

which destroys organic waste, 

converting or transforming substances 

back into soil and humus. 

2.5 The incinerator - In the past, 

thermal combustion (incinerator) of 

solid waste was very common, though 

it was criticized as merely a 

combustion and during this process it 

causes air pollution. The practice of 

thermal combustion has diminished in 

the past two decades, as air pollution 

laws became stronger. Fortunately, 

the process of thermal combustion, 

emission controls and monitoring 

system has improved greatly in recent 

times. The method of thermal 

combustion has been perfected in the 

art and science paying attention to the 

problems of the disadvantages that 

they accompany. Incineration 

(thermal combustion) is the burning of 

waste by means of air oxygen. As an 

oxidation process it produces heat, 

which is usable from the technological 

point of view. In modern waste 

management, incineration is used for 

non-recyclable and non-reusable 

materials. It fulfills the following 

criteria: Turns any solid waste into 

inert, while it minimizes the  emissions 

in air and water; destroys organic 

pollutants and concentrates inorganic 

ones; minimizes the amount of waste 

requiring final disposal, especially 

their volume (by 75%); utilizes their 

energy value and transforms waste 

into usable secondary products, saving 

raw materials and the source. 

The advantages of the thermal 

combustion method - it also 

eliminates the disturbing problem of 

landfill leakage formations that 

contaminate groundwater and surface 

water. Thermal combustion 

significantly reduces the volume of 

waste destined for disposal. 

Some of the disadvantages of thermal 

combustion include non-productive 

timing of about 10-15%, large amount 

of ash produced (25-35% by weight 

and 10-15% by volume) and high cost. 

III. COST-BENEFIT ANALYSIS 

3.1 Present interest 

The interest present in this area can 

be attributed to the 1987 report "Our 

Common Future", or otherwise 

known as the "Brutland Report", 

where these concepts were 

presented and how to re-examine 

critical problems in the environment 

and sustainable development and 

formulate concrete, real and 
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innovative proposals to face them; to 

strengthen international co-operation 

in environment and sustainable 

development and to evaluate and 

propose new forms of co-operation 

that can break negative political 

events or impacts and raise the level 

of engagement and understanding 

among individuals, organizations, 

business, institutions and 

governments. Currently, public 

projects are required to pass a cost-

benefit analysis test before they can 

be implemented. These projects can 

be public or private projects. Both 

types of projects should be evaluated 

to determine if they represent an 

efficient use of the resources they will 

use 3. Economists have supported the 

AKP in various ways. All of this 

support has in common a strong and 

firm commitment to the view that all 

people's preferences must be 

respected.  

3.2 Cost-benefit analysis in Waste 

Management 

Waste management sector regulators 

should pay particular attention to the 

AKP. It is generally recommended as a 

tool for politics and decision makers, 

but in Europe there is also a legal 

obligation to include the AKP in 

European Union decision-making. 

                                                           
3
 Rethinking Cost Benefits Analyses, Mathew D. 

Adler., Eric A. Posner., 1999 

However, due to the uncertainty in 

environmental impact assessment and 

lack of monetary assessment of 

external effects, AKP is always carried 

out during the policy-making process. 

3.3 Basic concepts for AKP evaluation 

Net present value - In most projects, 

investment costs and project benefits 

normally occur over a certain period 

of time (several years), and the most 

appropriate way to use these values is 

to return them to a common year. 

This represents finding the present 

value (net). This process is called 

actualization and the norm used to 

convert future values to present 

values is the actualization norm. If the 

NPV is positive, then that means a 

good return on investment 4. The Net 

Present Value (NPV) of an investment 

is calculated on function of the 

benefits, costs and actualization 

norm. 

The Concept of Externalities - Welfare 

economists aim to maximize individual 

and social well-being through optimal 

resource allocation. The concept of 

externalities has also been established 

in the theory of welfare economics for 

more than half a century. Externalities 

are defined as: "the costs and benefits 

that arise when the social or economic 

activities of one group of people that 

                                                           
4
 Jewell, 2000 
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influence another, and when the first 

group fails to fully count their 

impact"5.  

Environmental costs - are the costs 

related with the actual or potential 

deterioration of natural assets due to 

economic activities. These costs can 

be viewed in two different aspects, (a)  

the costs caused, which are the costs 

related with the economic units that 

cause the deterioration of the 

environment  from their activities or 

how (b) coping costs, that are, costs 

incurred by economic units regardless 

of whether they have caused 

environmental impacts 6.  

Social cost - the cost paid by the 

society as a result of the activity of a 

company. Total social cost is the sum 

of the opportunistic costs caused by 

society due to a new policy;  

Disamenity - By disamenity we mean 

the disadvantages or concerns given 

by a particular activity in the location 

where it performs this activity, which 

are expressed in monetary value. 

Impacts of disamenity by landfill are 

related to the existence of the landfill 

and its function as they change the 

                                                           
5
 A Study on the Economic Valuation of 

Environmental Externalities from Landfill 
Disposal and Incineration of Waste, European 
Commission, 2000 
6
 Glossary of Environment Statistics, Studies in 

Methods, Series F, No. 67, United Nations, New 
York, 1997 

amount and type of waste they 

process. The term disamenity includes 

such effects as come from noise, dust, 

waste, unpleasant odor, presence of 

parasites, visual appearance and 

perception of human health risk due 

to proximity to landfill. However, 

usually no detailed data are available 

to allow for the separate hedonic 

price estimation of the impact of 

disamenity 7.  

The hedonic price - The hedonic price 

method is used to evaluate the 

monetary terms, or services or 

environmental indicators that directly 

affect market prices. It can be used to 

assess the economic costs or benefits 

that are related with: environmental 

quality, that include the pollution of 

air, water, noise and environmental 

delights, such as esthetic landscaping, 

or recreational sites.   

Financial cost -  is the sum of capital 

costs, operating costs and the 

maintenance costs expressed in 

monetary terms..  

Capital cost (investment) - Capital 

costs are fixed costs, expenses 

incurred for the purchase of landfill 

land, buildings, miscellaneous 

equipment such as urban waste 

collection trucks, urban waste 

                                                           
7
 Valuation of the external costs and benefits to 

health and environment of waste management 
options,     DEFRA, 2004 
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collection containers (bins), which are 

used in the performance of collection 

and transportation services of urban 

waste. The securing and purchasing of 

these tools represents capital 

investment.  

Operative and maintenance costs - 

Operative costs are the costs that are 

related to the operation of a project 

or a business, or to the operation of 

the equipment or facility as a whole.  

Maintenance costs - Costs caused to 

maintain an object in good working 

order constitute maintenance costs. 

In this study, it was used financial 

analysis to compare costs and 

benefits for each of the alternatives. 

The key steps in the realisation of this 

analysis are identifying the costs and 

benefits of each alternative, 

estimating the costs and benefits of 

each alternative, and comparing the 

costs and benefits of urban waste 

treatment alternatives. 

Net present value and subtraction – 

it is based on the principle that 

people prefer to have the goods and 

benefits as soon as possible, and at 

the same time to defer the payment 

of costs as much as possible. The 

standard for estimating costs and 

benefits in different periods is based 

on the fact that a certain amount of 

monetary tools, today does not have 

the same value with a different time. 

The present cost value and benefit is 

expressed in formulas 1, 2 & 3: 

                       

 

   

  1 (1+ ) 0 +  2 (1+ )1+…+   

(1+ )      1) 

                   

        

 

   

  1 (1+ ) 0 +  2 (1+ )1+…+   

(1+ )   2) 

      
 

      
  3) 

where: 

NPV cost = net present value cost 

(current) 

Kt = cost in year t, expressed in Euro 

r = the real discount norm referred to 

the Bank of Albania 

t = evaluation period in years 

Pt = benefits in year t, expressed in 

Euro 

at = 1 / (1+r)t, subtraction coefficient 

Choice of discount rate, which is 

modeled and dictated by greenhouse 

gas damages and estimated, to be, 

3%8.  

                                                           
8
 Economic analysis of options for 

managing biodegradable municipal waste 

©Eunomia Research & Consulting, Scuola 
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IV. COMPARISON OF THE 

ALTERNATIVES 

4.1 Calculation results 

The respective tables show the net 

present value of the benefits and costs 

and the net present value of each 

alternative. Of the four alternatives, 

the Landfill Method with recycling is 

the best alternative in terms of 

economic convenience, which also 

respects national and international 

environmental norms and standards. 

In fact, there is a logical flow that this 

method ranks in the first place.  

4.2 Analysis and comparison 

By analyzing in details each alternative 

we can say that: 

1. Current urban waste management 

with the existing dumping, which 

has been seen throughout this 

paper and is said that it does not 

respect the national environmental 

standards, does not bring any 

economic benefits. As the social 

and environmental costs of this 

alternative are very high due to 

non-compliance with these 

standards, it turns out that the 

Total Net Value is approximately 

minus 54 million EUR which means 

                                                                      
Agraria del Parco di Monza, HDRA Consultants, 

ZREU and LDK ECO on behalf of ECOTEC 

Research & Consulting 

that it is listed as the most 

desirable last alternative.  

2. The alternative to the simple 

Landfill, unlike the current 

dumping, respects our country's 

environmental norms and 

standards. However, even this 

alternative does not bring 

economic benefits, but brings 

benefits only from the avoidance 

of social and environmental 

damage. Avoiding these damages 

the Total Net Value of this 

alternative, makes it better than 

the dumping alternative and third 

in the ranking of alternatives.  

3. The Incinerator method in this 

ranking is the second best method. 

In another situation such as in a 

municipality with a population 

several times larger, which means 

several times more waste, it could 

take the first place, as this method 

requires a large amount of waste, 

so that it can produce more energy 

and generate more revenue. This 

method, like the simple Landfill 

and the recycling method, respects 

national environmental norms. As 

it has been seen in the analysis for 

the the calculation of the Net 

Present Value, this method 

generates revenue from the sale of 

energy as well as the avoidance of 

social and environmental damage. 
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It should be emphasised that 

although the Total Net Value is 

negative, in this case and in 

another case this method should 

be considered.  

4. The Landfill method with recycling, 

which from the Cost-Benefit 

Analysis used in this paper is listed 

as the most appropriate method 

for the treatment of urban waste in 

the Municipality of Fier, is a widely 

used method these days in Europe 

and in developed countries along 

with the Incinerator method. This 

method, besides respecting all 

social and environmental norms, 

would bring the investor about 32 

million Euros of benefits and 

income in 20 years. The benefits 

here are so high by sales from 

composting and recyclable 

materials, but also from avoiding 

social and environmental damage, 

manage to exeed the total costs 

which is the main goal in selecting 

the best option to apply.  

 

Alternatives 

Total Net 
Benefit Value 

(€)  
Total Net Cost 

Value (€) 
Total net 
value (€) 

Report 
P/C 

Ordering 
alternatives 

Existing dumping 0 54,296,758 
-

54,296,758 0 4 

Simple landfill 21,507,515 34,274,976 
-

12,767,461 0.63 3 

Recycling landfill 54,874,263 22,474,604 32,399,660 2.44 1 

Incinerator  71,961,795 75,197,527 -3,235,732 0.96 2 

Total Net Value Table for all four Alternatives 

 

V. CONCLUSIONS AND 

RECOMMENDATIONS 

1. Composting is a type of process 

that develops entirely in nature 

and involves the biological 

decomposition of organic materials 

for the sustainable production of 

humus products. It is usually done 

without the help of a specialized 

machinery, without additional 

processes of any particular 

chemical or substance, and 

biodegradation is natural.  

2. Incineration (thermal combustion) 

is the burning of waste by means of 

air oxygen. As a process, oxidation 

produces heat, which from the 

technological viewpoint  is usable 

and can be used for power 

generation, etc.  
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3. The concept of cost-benefit 

analysis has its beginnings since 

1848 with the article by French 

engineer and economist Jules 

Dupuit, a concept that was further 

formalized by world-renowned 

economist Alfred Marshall.  

4. Economists have supported the 

AKP in various ways. All of this 

support has in common a strong 

and firm commitment to the view 

that all people's preferences must 

be respected.  

5. Cost-benefit analysis is the 

evaluation of a planned project or 

action by determining what net 

worth it will have for the company 

or investor. In essence, a cost-

benefit analysis finds, estimates, 

and calculates all the positive 

factors. These are the benefits. It 

then identifies, estimates, and 

deducts all costs. The difference in 

benefits and costs indicates 

whether this planned project or 

action is advisable.  

6. Economic analysis in general and 

the AKP in particular can provide to 

the policy makers with valuable 

information for making the right 

decisions.  

7. By disamenity we mean the 

disadvantages or concerns given by 

a particular activity in the location 

where it is practicing this activity 

which are expressed in monetary 

value. The impacts of disamenity 

from landfills are related to the 

existence of the landfill and their 

operation as they change the 

amount and type of waste they 

process. The term disamenity 

includes such effects that come 

from noise, dust, waste, 

unpleasant odor, parasite 

presence, visual appearance and 

perception of human health 

hazards due to proximity to the 

landfill. 

8. The calculation of the Total Net 

Value for each alternative 

considered is made following a 

series of steps. The first step is to 

identify the financial, social and 

environmental costs and benefits. 

The second step is to calculate the 

financial, social and environmental 

costs and benefits using the net 

present value method at a 3% 

discount rate. The third step is to 

collect the costs and benefits to 

find the Total Net Value of each 

alternative and the final step is to 

compare the Total Net Value of the 

four alternatives in order to select 

the best alternative.  

9. In this paper, Cost-Benefit Analysis 

is based on local conditions of Fier 
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Municipality and specific 

characteristics of urban waste.  

10. The reason why the simple landfill 

method, the landfill method with 

recycling and the incinerator 

method are chosen are because all 

three of these methods are based 

on the National Waste 

Management Strategy and Law no. 

10 463, dated 22.9.2011 “On 

Integrated Waste Management”.  

11. Cost-Benefit Analysis was 

successfully used to calculate and 

compare the socio-economic and 

environmental costs and benefits 

of the four methods considered.  

12. By comparing the four alternatives, 

the existing dumping represents 

the worst situation, since costs are 

high and benefits are zero.  

13. The landfill method with recycling 

is listed as the most economically 

convinient alternative to 

implement, as it guarantees 

revenue from the sale of recyclable 

materials and composting as well 

as the benefits from avoiding social 

and environmental damage.  

RECOMMENDATIONS 

1. We highly recommend that the 

Albanian Government in general 

and local governments in particular 

work to implement programs 

aimed at preventing and 

minimizing waste at source.  

2. We highly recommend that the 

Albanian Government in general 

and local governments in particular 

to create opportunities for the re-

use of waste that are at the end of 

the life cycle such as electrical and 

electronic equipment (including 

household appliances) and other 

products, providing opportunities 

to serve as the raw material for 

businesses and employment, as 

well as benefits for low-wage or 

low-income people.  

3. We highly recommend that the 

Albanian Government in general 

and local governments in particular 

to create opportunities for waste 

recycling as the primary way to 

give value to materials that are at 

the end of the life cycle .  

4. We highly recommend that the 

Albanian Government in general 

and local governments in particular 

to create opportunities for waste 

recovery, for example, energy 

generation as an additional benefit 

from conventional techniques, 

such as the burning of mixed waste 

or the use of alternative 

technologies such as gasification 

and pyrolysis. 
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5. We highly recommend that the 

Albanian Government in general 

and local governments in particular 

that at the end of the hierarchy to 

safely annihilate the waste, which 

will annihilate less than a third of 

the landfill waste and use the 

remainder for power generation. 

6. We highly recommend that the 

Albanian Government in general 

and local governments in particular 

that before disposing of waste in 

landfills, to perform the 

Composting process as a type of 

process involving the biological 

decomposition of organic materials 

for the sustainable production of 

humus products.  

7. We highly recommend that the 

Albanian Government in general 

and local governments in particular 

that prior to initiating a particular 

treatment they must have 

performed a cost-benefit analysis 

(AKP), as a planned action that 

essentially identifies, evaluates and 

calculates all the positive factors 

and then identifies, evaluates and 

subtracts all expensess, where the 

difference in benefits and costs 

indicates whether this planned 

project or action is advisable.  

8. We recommend even more that 

the Albanian Government in 

general and local governments in 

particular carry out AKP in all 

aspects of planning and budgeting, 

in projects that can be analyzed 

with a very high degree of 

accuracy, such as waste 

management, water supply, in 

programs involving a large degree 

of subjective data, where each 

public project to pass a cost-

benefit analysis test before it can 

be implemented. 

 

To implement the landfill method with 

recycling, which was the first, we 

recommend installing a three-bins 

differentiated waste collection 

infrastructure. 
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By: Marton Baranyi, Directorate of 
the Presidency 

Published in ECA Journal, No.3, 2019  

 

On 27-28 June 2019 the Contact 

Committee of the Heads of Supreme 

Audit Institutions (SAIs) of the EU and 

its Member States held its annual 

meeting, this time in Warsaw. The 

main topic of discussion was the 

challenges and opportunities of 

digitalisation, particularly for external 

public auditors. Marton Baranyi, from 

the Directorate of the Presidency, 

reports on the main issues discussed. 

Heads of SAIs zooming in on a digital 

Europe 

The 2019 Contact Committee meeting 

of the Heads of the Supreme Audit 

Institutions (SAIs) of the EU and its 

Member States was hosted and 

chaired by the SAI of P Poland in 

Warsaw on 27-28 June 2019. 

President Lehne, supported by 

Members Janusz Wojciechowski and 

Eva Lindström, represented the ECA.  

The main discussion topic of this 

year’s meeting was ‘Digital Europe: 

Challenges and opportunities for SAIs.’  

Tytti Yli-Viikari, Auditor General of the 

SAI of Finland, moderated the 

seminar. The introduction included 

presentations by Marek Zagórski, the 

Polish Minister of Digital Affairs, 

Michal Boni, former Member of the 

European Parliament, and Malgorzata 

Nikowska from DG CNECT at the 

European Commission.  

Marek Zagórski emphasised that, 

despite fierce competition in 

digitalisation from the United States 

and Asia, the EU should be aiming for 

a leading international role in 

The Europe 2020 Strategy Audit Network gave an update on preparations for a 

synthesis report on the SAIs’ audits in relation to the targets of the Europe 2020 

Strategy. 

HEADS  OF  EU  SAIs  MEET  IN  POLAND  TO 
DISCUSS DIGITALISATION… OR ‘BROWN BEARS’ 
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digitalisation, establishing a mindful 

policy to unleash the intellectual 

potential of the continent. He argued 

that the priority areas would be to 

support and develop a data-driven 

economy, to develop artificial 

intelligence, to focus more on e-skills 

and to regulate online platforms. 

Michal Boni approached the topic 

from the citizen's perspective, 

stressing that digitalisation and smart 

governance should, in his view, 

simplify public services, contribute to 

the secure privacy of state services, 

and lead to ‘e-democracy’ — a 

democracy characterised by both 

online and offline participation. 

Malgorzata Nikowska recalled that 

digital issues were considered a 

priority for the Juncker Commission, 

as demonstrated by the Digital 

Agenda for Europe and the Digital 

Single Market Strategy. She said that 

the vast majority of the actions 

proposed in the Digital Single Market 

Strategy had already been adopted. 

The introductory presentations were 

followed by two panel discussions. 

The first, moderated by Janar Holm, 

President of the Estonian SAI, 

discussed the challenges and 

opportunities of carrying out 

performance audits on EU and 

national programmes in the area of e-

government and cybersecurity. The 

second panel, moderated by Manfred 

Kraff, Director-General of the 

Commission’s Internal Audit Service 

and a former ECA director, focused on 

the need for SAIs' to acquire 

competence in auditing digitalisation 

and in issuing digital resources in 

audits. The participants on the panel 

discussed, among other things, the 

various challenges this posed for the 

external audit function (including 

questions of ethics, staff, etc.), and 

debated the necessity for and degree 

of change and adaptation to take on 

the ever-growing new digital audit 

dimension (‘What are SAIs? Brown 

bears reluctant to change, or white 

bears both willing and able to adapt to 

new situations?’). 

Participants in the in camera session, 

which was restricted to the heads of 

the SAIs and moderated by Miloslav 

Kala, President of the SAI of the Czech 

Republic, mainly discussed possible 

cooperation in the audit of EU-related 

topics and future Contact Committee 

initiatives. In this context, ECA 

President Lehne informed the other 

heads of SAIs that the ECA’s annual 

work programme for 2020, currently 

under preparation, might include 

several audit tasks on which the ECA 

could envisage and propose some 

form of cooperation with other SAIs. 



ALSAI                                                                                               Marton Baranyi, Directorate of the Presidency 
 

 
 

PUBLIC AUDIT                                                                                                                                                            271 

Besides exchanging views and 

discussing with their peers, the 

delegation heads were invited to meet 

the President of Poland, Andrzej Duda, 

at the Presidential Palace. 

Update on various other activities 

Apart from discussing EU-related 

topics of general interest, Contact 

Committee meetings also traditionally 

offer an opportunity for bilateral 

meetings between participating heads 

of SAIs. 

This year was no different: ECA 

President Lehne had bilateral 

discussions with both Krzysztof 

Kwiatkowski, President of the Polish 

SAI, and Arunas Dulkys, Auditor 

General of the SAI of Lithuania. 

 

President Kwiatkowski of the Polish SAI 

(right) handing over the chairmanship to 

ECA President Lehne. 

Another aspect of Contact Committee 

meetings is the exchange of views and 

information on various ongoing 

activities and EU-related audits being 

performed by the various SAIs. For 

example, the Europe 2020 Strategy 

Audit Network gave an update on 

preparations for a synthesis report on 

the SAIs’ audits in relation to the 

targets of the Europe 2020 Strategy. 

The SAI of the Netherlands presented 

a joint report on air quality, which was 

the result of an audit under the 

umbrella of the EUROSAI Working 

Group on Environmental Auditing to 

which the ECA contributed through its 

special report 23/2018: 'Air pollution: 

Our health still insufficiently 

protected'. President Kwiatkowski, 

from the hosting SAI, closed the 2019 

Contact Committee meeting by 

handing over the chairmanship to 

President Lehne. The next meeting, 

scheduled for October 2020, will again 

be organised by the ECA in 

Luxembourg. Next year’s topic will be 

‘EU added value.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By: Marton Baranyi, 
Directorate of the Presidency 
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STRUCTURE AND ACTIVITIES 
 

OF THE CONTACT COMMITTEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By: EWA MIĘKINA Deputy Liaison 

Officer, Strategy Department of NIK 

 

The Contact Committee is a non-

political, independent and 

autonomous forum for the Heads of 

the Supreme Audit Institutions (SAIs) 

of 28 Member1 States of the European 

Union and the European Court of 

Auditors (ECA). Its task is to enhance 

co-operation among its members in 

order to improve the external audit 

and accountability in EU-related 

issues: it is particularly important 

since the EU Member States 

implement around 80% of the EU 

budget under shared management 

                                                           
1 Although the national audit bodies and the ECA 

have different competences as regards external 
auditing, they share the common desire to act 
together for the enhancement of audits of EU funds. 

with the European Commission. Apart 

from the exchange of information and 

experiences on audit of EU funds, the 

Contact Committee also initiates and 

coordi- nates common activities of 

SAIs in the EU field such as 

coordinated audits or common 

positions related to new de- 

velopments in economic and financial 

governance. All activities are held with 

respect for independence and 

mandates of individual SAIs. 

The mission of the Contact 

Committee2 is to: 

 foster dialogue and co-operation in 

audit and related activities; 

                                                           
2 Source: 
<https://www.eca.europa.eu/sites/cc/en/Pages/Miss
ion.aspx>. 

The first meeting of the Heads of the Supreme Audit Institutions of  the European 

Union (then: European Economic Community) was held at the beginning of the 

60’s and since then they have been co-operating in the framework of the Contact 

Committee. In 1977 the ECA was established and a year later it joined the Contact 

Committee as its member.  
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 establish and promote common 

positions on emerging audit and 

accountability issues; 

 support Contact Committee 

member SAIs and the SAIs of 

countries subject to the EU 

enlargement policy. 

Organisational structure of the 

Contact Committee 

The Chair of the Contact Committee is 

the Head of the SAI representing the 

Contact Committee from the date of 

its last meeting until the end of the 

following meeting, for which 

preparation and chairing he/she is 

responsible. Until June 2019, the Chair 

was held by the President of the 

Supreme Audit Office of Poland (NIK). 

With a view to ensuring the 

consistency of the Contact Committee 

activities in a long-term perspective, 

the Chair maintains efficient 

communication with the previous and 

incoming chairs – they form the so-

called Troika. 

The Heads of EU SAIs are supported in 

their activities by permanent repre- 

sentatives of the EU SAIs and the ECA, 

so-called Liaison Officers (LOs). They 

cooperate closely in periods in-

between the meetings of the Contact 

Committee and coordinate its 

activities (eg. they identify and pre-

select activities which the Committee 

may decide to carry out). They usually 

meet twice a year: in the spring to 

agree on topics which are to be the 

subject of discussion at the Contact 

Committee meeting (as a rule, these 

are topical issues relevant to the EU 

SAIs and closely linked to EU matters), 

and at the end of the meeting to 

agree on how to follow up decisions 

taken by the Heads of EU SAIs. 

The Liaison Officers also meet under 

the umbrella of the so-called Troika+ 

which is a group of LOs from the SAIs 

– members of Troika, a Liaison Officer 

who chairs the spring Liaison Officers' 

meeting, and those LOs from the EU 

SAIs which take an active part in the 

organisation of the Contact 

Committee meeting. 

The activities of the Contact 

Committee are supported by working 

groups, task forces and networks: 

these working bodies deal with 

general or detailed issues on EU funds 

auditing or other issues being a sub- 

ject of interest of the Heads of SAIs. 

The exchange of experience and 

information may take on different 

forms such as coordinated audits, 

seminars, workshops, surveys, 

cooperation with EU institutions. The 

working bodies develop reports on 

their activities which are later on 

submitted to the Contact Committee. 
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The Contact Committee has its own 

website (administered by the ECA): 

http:// www.contactcommittee.eu 

where information concerning the 

meetings, statements and resolutions 

or reports of the Contact Committee 

working bodies is published. 

Meetings of the Contact Committee 

The meetings of the Contact 

Committee are held normally once a 

year although – in case an urgent 

position is required – the Contact 

Committee may hold an additio- nal 

meeting or take a decision by written 

procedure. The main item on each 

agen- da is a seminar during which the 

Heads of EU SAIs discuss relevant and 

current issues related to auditing EU 

funds, cooperation and new 

developments and arrangements in 

the EU legislation which can influence 

the activities of SAIs, etc. Other topics 

on the agenda include reporting on 

completed activities and results of 

surveys made by the working bodies 

of the Contact Committee, proposals 

for activities for the upcoming years, 

outcomes of the work- 

shops/seminars, as well as the 

experience of SAIs in audits on the use 

of EU funds3. The meetings are also 

                                                           
3 For example, at the meeting in 2011, NIK presented 
the objectives and results of NIK’s audit on the 
preparation of the Polish Government bodies for the 
Presidency of the EU Council; in 2014 – the results of 
the audit on preparations for implementing the 

attended – in the capacity of 

observers – by the Heads of SAIs of 

Candidate Countries4, representatives 

of SIGMA5, as well as invited, 

depending on the agenda of a session, 

guests, eg. from the European 

Commission, the European 

Parliament, the European Central 

Bank, the European Investment Bank, 

governments of Member States, etc. 

At least once every three years, the 

ECA chairs and hosts a Contact 

Committee meeting. 

The last meeting of the Contact 

Committee took place in June 2019 in 

Warsaw, in a particular year for the 

Supreme  Audit Office of Poland, in 

which NIK is celebrating its 100th  an- 

niversary. The seminar Digital Europe: 

Challenges and Opportunities for EU 

SAIs comprised such topics as the per- 

formance audits related to EU and na- 

tional programmes in the area of e-

gov- ernment and cybersecurity, as 

well as challenges of EU SAIs’ 

competence in auditing digitalisation 

and using digital resources in audits 

                                                                      
Structural Policy 2014–2020; and in 2018 – on the 
management  of the utilisation of the EU funds for 
2014–2020 under the Cohesion Policy. 
4 Understood as countries which EU Membership 
Application was formally accepted by the European 
Commission for examination. They are: Albania, 
Montenegro, North Macedonia, Serbia, Turkey. 
5 Support for Improvement in Governance and 
Management is a joint initiative of the EU and the 
OECD. 

http://www.contactcommittee.eu/
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For the past dozen or so years the 

Heads of EU SAIs discussed such topics 

as6: 

2018: Dubrovnik, Croatia 

 Interaction of EU SAIs with citizens, 

inc- luding challenges the SAIs are 

facing in the current, fast-changing 

EU environment; 

 Innovative approaches in 

interaction with citizens and their 

representatives in order to 

enhance the overall result, 

relevance and the whole auditing 

process of the SAIs. 

2017: Luxembourg (ECA) 

 Role of EU SAIs and their possible 

contribution to restoring public 

trust; 

 Enhancing SAIs’ communication 

with citizens, focused on building 

trust in national and supranational 

government institutions, incl. new 

ways of presenting audit results. 

2016: Bratislava, Slovakia 

 EU energy policy and climate; 

 Consequences of a fully integrated 

European energy market to design 

of future audits; 

                                                           
6 For more information on the Contact Committee 
meetings see: E. Miękina: Zebranie Komitetu 
Kontaktowego –
 NOK otwierają się na potrzeby obywateli „Kontrola 
Państwowa” nr 6/2018 and previous articles. 

 Audits of implementation of the 

energy policy by the EU SAIs. 

2015: Riga, Latvia 

 European Fund for Strategic 

Investments – an initiative of the 

European Commission and the 

European Investment Bank un- 

dertaken in order to provide risk 

support for long-term investments 

and increased access to risk-

financing for SMEs and midcap 

companies; 

 Prevention and fight against 

irregularities and fraud and SAIs' 

cooperation with law enforcement 

institutions; 

 2014–2020 multiannual financial 

framework in the light of the ECA 

landscape review of the risks to the 

financial management of the EU 

budget7; 

 Accountability and public audit 

arran- gements concerning banking 

supervision in the light of the 

banking union and the Single 

Supervisory Mechanism8. 

                                                           
7 Landscape reviews are products of the ECA which 
deal with broad themes based on the ECA’s output 
and accumulated knowledge and experience. They 
are intended to serve as a basis for consultation and 
dialogue with the ECA’s stakeholders and enable the 
ECA to make observations on important matters 
which usually might not be subject to audit. 
8 In 2012 the European Commission proposed a 
Banking Union in order to strengthen the bank sector 
regulations. One of its elements is the oversight 
system for the banks, exercised since November 2014 
by the European Central Bank along with relevant 
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2014: Luxembourg (ECA) 

 Opportunities for enhancing 

cooperation between national SAIs 

and the ECA in the context of the 

European Parliament resolution on 

the future role of the Court of 

Auditors9 and the ECA landscape 

review of accountability and public 

audit arrangements; 

 Role of SAIs in monitoring the 

implementation of the Europe 

2020 Strategy10; 

 Actions of SAIs in the field of the 

EU and the European Investment 

Bank undertaken in order to 

provide risk support for long-term 

investments and increased access 

to risk-financing for SMEs and mid-

-cap companies; 

 Prevention and fight against 

irregularities and fraud and SAIs' 

cooperation with law enforcement 

institutions; 

 2014–2020 multiannual financial 

framework in the light of the ECA 

landscape review of the risks to the 

                                                                      
national supervisory authorities from the euro area 
under the Single Supervisory Mechanism. 
9 EP resolution of 4 February 2014 on the future role 
of the Court of Auditors: 
<http://www.europarl.europa.eu 
10 The strategy, initiated in 2010 by the European 
Commission in response to the financial and 
economic crisis, is aimed at improving EU 
competitiveness. Its five targets refer to employment, 
R&D, climate and energy, 
education, poverty and social exclusion. In 2014–
2015 the European Commission conducted its mid-
term review and decided to continue the strategy. 

financial management of the EU 

budget; 

 Accountability and public audit 

arrangements concerning banking 

supervision in the light of the 

banking union and the Single 

Supervisory Mechanism8. 

2013: Vilnius, Lithuania 

• The role of SAIs in improving acco- 

untability in the EU in the light of 

the 2014–2020 financial 

framework and the new financial 

regulation putting obligation on 

the Member States to submit 

declarations on the EU funds 

management (‘management 

declarations’) and independent 

audit opinions; 

• Modifications to the functioning of 

the Contact Committee to enable it 

to react quicker to possible 

changes to EU economic 

governance. 

2013: Luxembourg (ECA) 

– extraordinary meeting 

 Importance of appropriate audit 

and accountability arrangements in 

the Economic and Monetary Union 

and EU economic governance. 

2012: Estoril, Portugal 

 Challenges for SAIs in preparing for 

2014–2020 financial framework 

European Public Sector Accounting 
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Standards – plans to introduce 

them and implications for SAIs; 

 SAIs’ mandates to audit and access 

the banking sector financial 

supervisory au thorities; 

 Cooperation of SAIs and national 

statistical institutions. 

2011: Luxembourg (ECA) 

 Impact for EU SAIs of the European 

Semester11 and other recent 

developments in EU economic 

governance taking place in 

response to the financial crisis; 

 Revision of the EU Financial 

Regulation; 

 European Stability Mechanism 

(ESM)12. 

2010: Luxembourg (ECA) 

– chair:  SAI of France 

 Role of national Parliaments after 

the adoption of the Lisbon Treaty 

and cooperation with SAIs; 

 Latest developments in the revised 

EU Financial Regulation envisaging 

e.g. the reinforcement of the 

Member States’ obligations as 

                                                           
11 European Semester is – since January 2011 – the 
EU’s annual cycle of guidance and surveillance of 
eco-nomic policy of the EU Member States in order 
to detect any possible errors or inconsistencies. 
12  ESM is a permanent mechanism for protecting the 
financial stability of the euro area, launched in 2012. 
For more details see: E. Miękina: 
Europejski Mechanizm Stabilności –
 nowe rozwiązania dla strefy euro, „Kontrola 
Państwowa” 
No. 5/2012. 

regards the control and audit of EU 

budget execution. 

2009: Budapest, Hungary 

 Role of SAIs in assisting the 

government measures in response 

to the financial crisis; 

 Threats to SAI-s independence; 

 Common auditing standards and 

comparable criteria for audits of 

EU funds. 

2008: Luxembourg (ECA) 

 Role of SAIs in improving the 

accountability of EU funds in the 

light of the 2008–2009 EU budget 

review and audits of the 

implementation of the Lisbon 

Strategy13. 

2007: Helsinki, Finland 

 Risk management, tolerable level 

of risk and the integrated internal 

control system in the management 

of EU funds; 

 Role of SAIs in improving the 

accountability of EU funds; 

 Information policy and mode of 

planning of the Contact Committee 

work. 

                                                           
13 A long-term social and economic programme for 
EU, launched in 2000, to deliver a competitive, 
dynamically developing and knowledge-based 
economy, sustainable development, new jobs and 
better social cohesion. Its 2005 review showed 
insufficient actions at the EU level and failure of the 
Member States to implement  the intended reforms. 
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2006: Warsaw, Poland 

 SAIs’ contribution to the 

improvement of accountability of 

EU funds in the light of the 

European Parliament resolutions 

concerning discharge in respect of 

the implementation of the EU 

general budget and the European 

Commission documents on the 

integrated internal control 

framework envisaging changes to 

the EU funds control systems; 

 SAIs’ relations with the European 

Commission; 

 Cooperation of SAIs and the ECA in 

the Court’s audits in the Member 

States; 

 Internal organisation of the 

Contact Committee. 

Activities of the Contact Committee 

working bodies 

Every of the Contact Committee wor- 

king bodies deals with a particular 

area concerning EU-related issues 

considered by the Heads of SAIs as 

notably important. Working grous and 

networks have a rather permanent 

character, while task forces are set up 

for more ad-hoc topics. Presently, the 

following working bodies are active: 

 Working Group on VAT (Chair on a 

rotational basis: NIK since 

September 201814) is a forum for 

the exchange of experiences on the 

functioning of the VAT system at 

EU level. It is divided into two Core 

Gro- ups: No. 1 – deals with issues 

of the reverse charge mechanism 

and the split payment methods 

mechanism as tools for tackling 

VAT fraud, and No. 2 – deals with 

the monitoring of the development 

of the VAT anti-fraud strategy in 

the EU (the Core Group 2 takes up 

common activities, eg. in the e-

commerce area). In 2018 NIK sent 

out a questionnaire to the group’s 

members concerning the 

experience of EU countries in 

combating VAT fraud. Its results 

were presented at the plenary 

meeting of the WG on VAT in 

September 2018 in Warsaw. 

 Network on Fiscal Policy Audit 

(Chair: SAI of Finland) was founded 

in 2008 to share information on 

the methodology and best 

practices in auditing national fiscal 

policy. The network’s mandate also 

en- compasses issues related to the 

European economic governance, 

including Single Supervisory 

Mechanism and the Fiscal Com- 

                                                           
14 In previous years the Chairs were held by the SAIs 
of: Italy, Romania, Hungary, and the European Court 
of Auditors. 
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pact15. Every year, the network 

organises seminars which allow 

SAIs to exchange experiences on 

the auditing methodology and 

audit results. The last meeting of 

the network was held in March 

2019 and was focused on the 

transparency of fiscal policy and 

sustainable national fiscal policy. 

 Network on Europe 2020 Strategy 

Audit (Chair: SAI of Portugal) was 

established in 2008 as a platform 

to help SAIs to assess the 

implementation of measures of the 

Lisbon/Europe 2020 Strategy, at 

both national and EU level. The 

network facilitates the exchange of 

information – for example, during 

the seminars – on best practices 

and experiences of SAIs as re- 

gards the implementation of the 

national guidelines of the strategy 

by the Member States. The 

network is presently elabora- ting a 

synthesis report concerning the 

SAIs’ audit work on the Europe 

2020 Strategy. 

 Task Force on the European 

Banking Union (Co-Chairs: SAI of 

Germany and SAI of the 

Netherlands) was established in 

2014 to prepare a coordinated 

                                                           
15  Fiscal Compact is the common name of the Treaty 
on Stability, Coordination and Governance in the 
Economic and Monetary Union, signed in 2012 by 25 
EU Member States in order to reinforce the budget 
discipline in the euro area. 

audit on banking supervision and 

to conduct a mapping survey on 

the EU SAIs’ national mandates in 

auditing the banking supervision. In 

2017 the task force completed 

another audit on prudential 

supervision of medium--sized and 

small banks (‘less significant’) in 

the euro area after the 

introduction of the Single 

Supervisory Mechanism. The task 

force is currently performing a 

coordinated audit on European and 

national preparations for 

resolution of banks. 

 Working Group on preventing and 

combatting irregularities and fraud 

has been operating since 2015 

under the chairman- ship of the SAI 

of Italy. The group focuses on key 

areas in preventing and combatting 

fraud; its objective is to promote 

uniform monitoring system in 

Member States and draw up 

proposals for improving the EU 

legislation. It cooperates with the 

European Anti-Fraud Office (OLAF). 

 Expert Network on the 

independent assessment of 

national public economic policies 

was set up in June 2015 on the in- 

itiative of the SAI of Italy which 

chairs it. The network is to 

facilitate the exchange of 

experiences on how and with the 

use of which methods, the SAIs 



ALSAI                                                                                                                Ewa Miekina, Deputy Liasion Officer, 
Strategy Department Of NIK 

 
 

PUBLIC AUDIT                                                                                                                                                            281 

formulate their assessments. Most 

frequently, such an assessment is 

included in an SAI’s annual report 

on the state budget execution 

audit. 

 Joint Working Group on Audit Acti- 

vities (JWGAA) (Chairs: SAI of 

Romania and the SAI of Sweden) 

comprises all members of the 

Contact Committee and the 

Network of SAIs of Candidate and 

Potential Candidate Countries (re- 

ferred to later on). In the present 

shape it has been functioning since 

2002 (earlier it used to facilitate 

the practical, small-scale 

cooperation). In 2004 the Contact 

Committee confirmed that the 

JWGAA was a key element of the 

post May 2004 EU enlargement 

framework  and its mandate was to 

foster cooperation between the 

Contact Committee and the 

Network of SAIs of Candidate and 

Potential Candidate Countries. The 

JWGAA provides the latter also 

with organisational and technical 

assistance, in cooperation with 

SIGMA, the ECA and other 

interested parties. The JWGAA 

facilitates the exchange of expe- 

rience on financial audits or IT 

support in auditing process, among 

others. 

Closed working bodies of 

considerable achievements 

The already closed working groups 

have also contributed to the long-

lasted achievements of the Contact 

Committee, for example: 

1. Working Group on Structural Funds 

(Chair: SAI of Germany) was set up in 

2000 to examine how the Members 

States analyse the management of 

Structural Funds. It was active till 2017 

and by that time the group has carried 

out a number of coordinated audits16: 

 Arrangements for ensuring an 

adequate audit trail (2002–2004)  – 

the audit examined if the Member 

States had adequate control 

systems for assistance granted 

under the Structural Funds and if 

they im- plemented independent 

checks on at least 5% of 

transactions. The audit – 

comprised of national audits 

performed in 9 countries – 

generally confirmed the correct 

audit trail and reporting of the 5% 

check in complian- ce with the 

Commission Regulation No. 

438/2001, despite ambiguity of the 

                                                           
16 More about the rules of conducting such kind of 
audits see: B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: 
Udział najwyższych organów kontroli w pracach grup
y roboczej Komitetu Kontaktowego ds. funduszy struk
turalnych, „Kontrola Państwowa” No.2/2009. 
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Com- munity legislation on the 

Structural Funds17; 

 Processes for identifying, reporting 

and following up on irregularities 

(2004–2006) – it was examined 

how the Member States met their 

obligations to detect irregulari- ties 

when spending the Structural 

Funds, how they reported on the 

irregularities to the European 

Commission, and what actions 

were taken upon detecting such 

irregularities18; 

 Output/effectiveness of the 

Structural Funds programmes in 

the areas of employ- ment and/or 

environment (2006–2008) – 

fourteen SAIs took part in the 

audit. The objective was to 

examine the imple- mentation of 

the Operational Programmes co-

financed with the Structural Funds 

and to assess their effectiveness19; 

 Costs of controls of Structural 

Funds (2008–2011) – the audit was 

to assess the costs and benefits of 

carrying out controls as regards the 

management and control systems 

                                                           
17 Audit report: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/1959819/1959819_EN.PDF> 
18 Audit report: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/1959834/1959834_EN.PDF> 
19 Audit report: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/1959901/1959901_EN.PDF> 

for the Structural Funds in the 

Member States20; 

 Simplification of the regulations for 

Struc- tural Funds (2011–2013) – 

the audit’s ob- jective was to 

assess the impact on the Member  

States of the European 

Commission’s simplification of 

provisions on implementing, 

expending and settling of projects 

co-financed with the Structural 

Funds in 2007–2013 Cohesion 

Policy. The audit report comprises 

information on the simplification 

measures introduced in selected 

Member  States, related  benefits 

and weaknesses, conclusions 

drawn by the managing, 

certification and audit authorities 

and by the beneficiaries21; 

 Analysis of (types of) errors in EU 

and national public procurement 

within the Structural Funds 

                                                           
20 Audit report: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/8729516/8729516_EN.PDF>. See also: B. 
Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: 
zacowanie kosztów i korzyści działań kontrolnych, „K
ontrola Państwowa” No. 4/2011 or B. Błasiak-
Nowak, M. Rajczewska: Costs and beneficts of carr 
ying out controls connected with the Structural Funds
, ECA Journal No. 3/2012. 
21 Audit report: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/Final%20report%20WGSF/FinalReportWGSF_EN
.pdf>. See also: B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: 
Upraszczanie zasad wdrażania funduszy strukturalny
ch, „Kontrola Państwowa” No. 6/2013 or B. Błasiak-
Nowak, M. Rajczewska: 
Simplification of the regulations in the Structural Fun
ds, ECA Journal No.10/2013. 
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programmes (2013–2015) – nine 

SAIs participated in the audit; its 

objective was to examine why 

beneficiaries failed to comply with 

public procurement rules. Each of 

the participating SAIs carried out 

its own audit and analysed 

irregularities detected by the na- 

tional management and control 

systems. The comparison of the 

national results allowed for 

revealing related differences and 

similarities in the Member States22. 

 Contribution of the Structural 

Funds to the Europe 2020 Strategy 

in the areas of education and/or 

employment (2015–2017) – the 

audit assessed the effectiveness of 

the public administration activities 

with regards to preparation of the 

Operational Programmes, 

implementation of projects and 

achievement of results of spending 

funds on boosting the jobs. The 

SAIs have also examined if the 

spending of funds contributed in 

an effective way to the 

achievement of goals of the Europe 

2020 Strategy23. 

                                                           
22 Audit report: 
<https://www.nik.gov.pl/plik/id,8678,vp,10843.pdf>. 
23 Audit report: 
<https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/The%20Working%20Group%20 
on%20Structural%20Funds%20VII%20final%20report
/Final_report_CC-OR.pdf> 

 Task Force on European Public 

Sector Accounting Standards (Co-

Chairs: SAI of France and SAI of 

Germany) was set up in 2013 to 

monitor the process, launched by 

the European Commission, to 

develop these standards. The task 

force was active in the working 

groups established by the 

European Commission on EPSAS 

governance. It was closed down in 

2018, but the SAIs interested in 

this area are welcome to cooperate 

on an informal basis. 

3. Network on National SAI Reports on 

EU Financial Management (Chair: SAI 

of the Netherlands) was created in 

2013 on the initiative of the SAI of the 

Netherlands which used to draw up its 

annual report on EU financial 

management, including the 

management systems, assessment 

and audit of use of EU funds in the 

Netherlands and EU. In 2004 the 

guidelines on the structure of the 

national EU reports were develo- 

ped24. In the subsequent years more 

and more SAIs started publishing this 

kind of reports: firstly – the SAIs of 

Denmark, the Netherlands and the UK, 

and then – the SAIs of Austria, Croatia, 

                                                           
24 
Producing a National SAI report on EU financial mana
gement, November 30, 2004: <http://www.eca.euro
pa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959841/195984
1_EN.PDF>. 
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Cyprus, the Czech Republic, Estonia, 

Germany, Hungary, Italy, Latvia, 

Lithuania, Slovakia and Slovenia25. The 

network ceased to operate in 2016. 

4. Task Force for assessing the CC 

cooperation framework (Chair: the 

ECA) was active in 2015-2016 and its 

task was to review and assess the 

strengths and weaknesses of the 

cooperation within the Contact 

Committee (notably since 2010), 

challenges for making the cooperation 

more effective, make proposals for 

meeting those challenges and 

determining the next steps. In 2015 a 

survey was conducted among EU SAIs. 

Its results allowed the task force to 

formulate conclusions and 

recommendations concerning the 

enhancement of cooperation within 

the Contact Committee. 

5. Working Group on Common 

Auditing Standards and Comparable 

Audit Criteria based on internationally 

recognised auditing standards, 

tailored to the EU area was active in 

the years 2006–2010 as a forum of 

exchange of information on the audit 

results and related experiences. Its 

objective was to increase the EU SAIs’ 

awareness of approaches to 

                                                           
25 For more details see: J.Mazur: 
Zebranie Komitetu Kontaktowego -
 najwyższe organy kontroli EU o polityce  
energetycznej i klimatycznej; „Kontrola Państwowa” 
No. 6/2016. 

interpreting and applying 

international audit standards. The 

group drew up information 

documents on SAIs’ practices in the 

field of auditing EU funds and policies 

based on INTOSAI26 standards, 

including a review of general requ- 

irements for auditing EU funds, 

examples of good practices and 

information on the compliance and 

performance audits. 

6. Working Group on Public 

Procurement was set up in 2004 with 

a task of developing and administering 

a website dedicated to the audit of 

public procurement. The group drew 

up checklists for use in the financial 

audit of procurement and a guide on 

EU procurement rules, among others. 

Once it was closed in 2008, the 

Contact Committee set up a Public 

Procurement Updating Group  which 

updated the results and data 

produced by the former working 

group, fulfilling its mandate two years 

later27. 

7. Expert Group on Audit Quality was 

active in the years 2002–2007. The 

                                                           
26 International Organisation of Supreme Audit 
Institutions, established in 1953, comprises audit 
institutions  from 194 countries. NIK is the INTOSAI 
Board Member. 
27 
Checklist for use in financial and compliance audit of 
public procurement: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/9532056/9532056_EN.PDF>. and EU public 
sector procurement Directive 2004/18/EC. 
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group carried out its task by producing 

guidelines on audit quality for the 

supreme audit institutions28. 

8. Working Group on the Protection of 

the Communities’ Financial Interests 

used to deal – from 2001 to 2003 – 

with identifying the Member States’ 

statutory framework to protect the 

financial interests of the Communities, 

the structure and activities of the 

authority set up for this purpose, and 

with analysing the mandate and 

activities of SAIs to protect those 

interests. The group presented the 

outcome of its work in a report on the 

protection of the financial interest of 

the Communities29. 

A considerable contribution to the 

Contact Committee work was also 

made by – active in recent years – 

groups which are mentioned in the 

following chapter: Task Force on the 

tasks and role of external 

public audit in the light of recent 

developments in EU economic  

governance (2012–2014); Working 

Group  on public audit deficits (2011–

2012); and Task Force to explore the 

possibilities for cooperation of EU SAIs 

with Eurostat and national statistical 

                                                           
28 Guidelines: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/1959843/1959843_EN.PDF>. 
29 Report: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/1959874/1959874_EN.PDF>. 

institutions (2011–2012). EU economic 

governance-related activities of the 

Contact Committee Since the financial 

and economic crisis in 2008, the co-

operation within the Contact 

Committee has become more and 

more important for SAIs: new and 

planned arrangements in EU economic 

governance are increasingly alluding 

to external public audit and often 

have direct translation into SAIs’ 

auditing activities. Sometimes the EU 

legislation lacks provisions on the 

public audit which should – in the opi- 

nion of SAIs – be there. Thus, the 

Contact Committee has been 

undertaking specific actions in 

response to the developments in EU 

economic governance. 

In October 2011 the Contact 

Committee issued a statement on the 

impact of the European Semester and 

other recent developments in EU 

economic governance on the SAIs of 

EU Member States and the ECA30, 

addressed to the European 

Parliament, the European Council, the 

European Commission and 

parliaments and governments of EU 

Member States. The attention was 

drawn to the impact of new 

developments and arrangements in 

                                                           
30 Statement: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/8247951/8247951_EN.pdf>. 
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EU economic governance on the use 

of public funds, including the potential 

risk of the public audit gaps. The 

Contact Committee highlighted the 

importance of ensuring an effective 

public audit response to the financial 

and economic crisis and its aftermath. 

In the same year the Contact 

Committee adopted also a resolution 

on the statement of the SAIs of the 

euro area on the external audit of the 

European Stability Mechanism31 

(ESM), acknowledging their appeal for 

ensuring the adequate external public 

audit of the ESM. The resolution was 

addressed to the Presidents of the 

European Parliament, the European 

Council and the European 

Commission, as well as to the 

Secretaries General of EUROSAI32 and 

INTOSAI.  Originally, the ESM had not 

provided for the participation of SAIs 

in audits of its activity, but the 

coordinated actions of the euro-area 

SAIs and the ECA, with the Contact 

Committee support, produced the 

notable result. The provisions on the 

functioning of the external audit of 

the ESM were introduced in the 

implementing rules of the new version 

of the ESM Treaty of February 2012. 

                                                           
31 Resolution CC-R-2011-01: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/8284839/8284839_EN.pdf>. 
32 European Organisation of Supreme Audit 
Institutions has existed since 1990 and comprises 50 
members. NIK is the EUROSAI Board Member. 

Proposals of new EU legislation con- 

cerning the cooperation with EU SAIs 

in the field of quality and reliability of 

national statistics33 induced the 

Contact Committee to set up in 2011 a 

Task Force to explore the possibilities 

for cooperation of EU SAIs with 

Eurostat and national statistical 

institutions. The task force – co-

chaired by NIK and the SAI of Denmark 

– drew up a report review- ing 

relations between the above-men- 

tions institutions, EU legislation and 

Eurostat’s initiatives on the 

government finance statistics of a 

potential impact on SAIs, which 

specific proposals  for enhancing the 

cooperation34. Although the task force 

was closed down in 2012, the Contact 

Committee instructed the Liaison 

Officers to follow-up on its results. 

Consequently, in 2014 NIK carried out 

                                                           
33 Such as the 
Council Directive 2011/85 of 8 November 2011 on req
uirements for budgetary frameworks of  
the Member States concerning internal control and 
independent audits of the public accounting systems 
of the general government – such audits could be 
performed eg. by the court of audits, and the 
Regulation of 
the European Parliament and of the Council COM(20
11)821 of 23 November 2011 on common provisionsf
or monitoring and assessing draft budgetary plans an
d ensuring the correction of excessive deficit of the M
ember States in the euro area concerning 
comprehensive and independent audits of the 
accounts of the general government by the Member 
States in coordination with national Supreme Audit 
Institutions for the purpose of the EDP. 
34 Report: 
<https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/11403789/11403789_EN.PDF>. 
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a survey among EU SAIs in order to ex- 

amine their current cooperation with 

the national statistical institutions35. 

In 2011 the Contact Committee set up 

a Working Group on public audit 

deficits (occurring in EU economic 

governance eg. in case of the then 

planned Banking Union). The group – 

under the chairmanship of the SAI of 

the Netherlands – examined SAIs’ 

mandate and access to the financial 

supervisory authorities36. 

Developments in the EU concerning 

new economic, fiscal and financial 

architecture were the reason why in 

2012 the Contact Committee 

established a Task Force on the tasks 

and role of external public audit in the 

light of recent developments in EU 

economic governance. The task force 

compiled suggestions and rec- 

ommendation for the Contact 

Committee so that it could react more 

effectively and early to new 

challenges for external public auditing. 

As a result, the so-called early warning 

                                                           
35 For more details see: O. Leszczyńska-Luberek, 
J.Mazur: 
Możliwości współpracy najwyższych organów kontrol
i i krajowych urzędów statystycznych państw UE w sp
rawach związanych ze statystykami opracowywanym
i na potrzeby unijnej procedury nadmiernego deficytu
Kontrola Państwowa” No. 3/2013. 
36 Report: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/10112330/10112330_EN.PDF>. 

mechanism (EWM)37 was developed 

to enable EU SAIs to monitor 

developments in EU economic govern- 

ance on an ongoing basis, with a focus 

on the legislative processes and public 

consultation procedures. Due to the 

EWM, the Contact Committee 

members have received information 

concerning eg. the European  

Parliament hearing on issues related 

to the control aspects of the VAT own 

resources, the European Commission 

analytical note Preparing for next 

steps on better economic governance 

in the euro area or its communication 

on the national declarations 

concerning the use of EU funds. 

Wishing to express its support for the 

efforts of the European Council in 

strengthening the role of external 

public audit, in June 2013 the Contact 

Committee submitted a statement on 

importance of appropriate audit and 

accountability arrangements in the 

Economic and Monetary Union and EU 

economic governance38 to Herman 

van Rompuy, the then President of the 

European Council. It highlighted the 

need of a comprehensive 

consideration of the role of external 

public audit in the field of EU 

                                                           
37 Resolution CC-R-2014-02: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/CC-R-2014-02/CC-R-2014-02_EN.pdf>. 
38  Statement: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/12111898/12111898_EN.PDF>. 
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economic governance e.g. by building 

a coherent audit and accountability 

framework and recognising the 

importance of external public audit in 

EU legislation. Steps u nder t a ken by 

the Europea n Commission to develop 

the public sector accounting standards 

for EU Member States (EPSAS) 

induced the Contact Committee to 

extend its patronage over a seminar 

on the public sector accounting 

standards, organised in 2013 in Paris. 

It was the first time when EU SAIs had 

formulated their position as regards 

EPSAS, underlining the need for closer 

moni- toring of developments possibly 

resulting in the harmonisation of the 

accounting practices in EU. At the 

Contact Committee meeting in Riga in 

2015, the Heads of EU SAIs decided to 

make a statement on ensuring fully 

auditable, accountable and effective 

banking supervision arrangements 

following the introduction of the 

Single Supervisory Mechanism39. The 

statement drew attention to the 

existing audit and accountability gaps 

due to transferring banking 

supervision responsibility from the na- 

tional authorities to the European 

Central Bank, and encouraged to raise 

awareness about the issue of ensuring 

                                                           
39 Statement: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocum
ents/CC_STATEMENT_2015/CC_SSM_statement_EN.
pdf>. 

adequate audit and accountability 

mechanisms. The statement was 

submitted to EU institutions and to 

the national parliaments and gov- 

ernments of EU Member States. 

The coordinated audit – completed in 

2017 by the Task Force on European 

Banking Union – on the prudential 

supervision of medium-sized and small 

banks (‘less significant’) in the euro 

area after the introduction of the 

Single Supervisory Mechanism found 

some audit gaps concerning eg. lack of 

information of the European Central 

Bank available to some SAIs or loss of 

mandate to audit these banks by 

some SAIs. Thus, the Contact 

Committee decided it was necessary 

to notify relevant European 

institutions of these conclusions and 

in 2018 issued a statement on 

deficiencies in the accountability and 

audit arrangements of the supervisory 

mechanism for banks in the euro 

area40. The Contact Committee called 

on national governments and 

parliaments, as well at the European 

Parliament, the Council and the 

Commission of the European Union to 

strengthen the relevant arrangements 

Cooperation with SAIs of Candidate 

and Potential Candidate Countries 

                                                           
40 Statement: 
<https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocu
ments/CC_STATEMENT_2018/CC-STATEMENT-SSM-
DEFICIENCIES-EN.pdf> 
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One of the Contact Committee strate- 

gic goals is to develop and facilitate – 

as far as possible – the cooperation on 

the development of EU auditing with 

SAIs of those countries which are to 

beco- me members of the European  

Union. The Network of SAIs of 

Candidate and Potential Candidate 

Countries comprises presently the 

SAIs of Albania, Montenegro, North 

Macedonia, Serbia, Turkey (candi- 

date countries, participating in the 

Contact Committee meetings as 

observers), Bosnia and Herzegovina 

(potential candidate country), the ECA 

and Kosovo (observer). The network 

drew up a good practice guide on the 

twinning projects. 

An important forum of their active co- 

operation with EU SAIs and the ECA is 

the aforementioned Joint Working 

Group on Audit Activities. A number of 

conferences, meetings, seminars and 

workshops on relevant topics in 

auditing field were organised in 

cooperation with the ECA, SIGMA 

and/or other EU SAIs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By: EWA MIĘKINA deputy Liaison 

Officer, Strategy Department of NIK 



PUBLIC AUDIT                                                                         Structure and Activities of the Contact Committee 
 
 

290                                                                                                                          No.23, may – august 2019 

 

 



PUBLIC AUDIT                                                                                                                                         291 

 

 

INCREASING THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL 
PERFORMANCE AUDITS - LEARNING FROM GAO 

PRACTICES 

Strategic Papers for the GAO’s Fellowship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By: Ermira Vojka, AL-SAI auditor 

 

Executive Summary 

Environmental problems are not 

theoretical abstractions. They are real 

problems that have an effect in 

citizen’s life, in ecosystems and the 

economy. 

The United Nations Environment 

Programme recognizes that 

environmental audits, such as those 

conducted by Supreme Audit 

Institutions, play a crucial role in the 

implementation of environmental 

goals and objectives. 

Supreme Audit Institutions (SAIs) have 

recognized the importance of 

Environmental Audits and are 

regularly conducting audits on 

environmental issues across the whole 

range of United Nations Sustainable 

Development Goals (SDGs)1.  

Improving the quality of 

environmental audits conducted by 

SAIs can help change how government 

programs operate and make progress 

towards SDGs. Therefore, SAIs are 

working to identify government 

activities with a significant impact on 

environment and strengthening their 

capacities to improve audit report 

quality and to increase the impact of 

Environmental Audits. 

According to GAO practices and 

INTOSAI standards and guidelines, 
                                                           
1
 For more information on U.N. Sustainable 

Development Goals, see 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 

The main purpose of this paper is to describe the GAO’s approach for 

Environmental Performance Audits and identify possible actions that ALSAI can 

apply to increase the impact of its Environmental Performance Audits. 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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among others the success of an audit 

comes from (a) good planning –

choosing the right topic which has an 

impact on economy and citizens well-

being; (b) writing reader friendly 

reports which have an uniform 

structure with standardized elements 

that help readers with different level 

of expertise find the information that 

they need; (c) writing effective 

recommendations which comes as a 

result of many stakeholders working 

on the audit and performing root 

cause analysis; (d) communicating 

audit results; (e) follow – up audits 

and follow – up implementation of 

audit recommendations. 

This material refers to Environmental 

Audits as Performance Audits and 

describes both the Albanian Supreme 

Audit Institution (ALSAI) and the U.S 

Government Accountability Office 

(GAO) approaches to auditing 

environmental issues, with a focus on 

what ALSAI can learn from GAO. 

Purpose and Objectives  

The main purpose of this paper is to 

describe the GAO’s approach for 

Environmental Performance Audits 

and identify possible actions that 

ALSAI can apply to increase the impact 

of its Environmental Performance 

Audits. 

The main objectives of this paper are: 

 To provide information for ALSAI 

management about GAO’s 

approach on Environmental 

Performance Audits; 

 To give an overview of the 

importance of Environmental 

Performance Audits; 

 To identify and suggest possible 

action for ALSAI to undertake in 

order to increase the impact of its 

Environmental Performance 

Audits. 

1. Environmental Performance 

Audits 

What is the Environmental Audit?  

The term “environmental auditing” is 

used in the context of the 

independent external audit. 

Environmental auditing therefore 

refers to an independent and 

objective oriented examination of 

whether the practice complies with 

expected standards. Environmental 

audit means a check on some aspects 

of environmental management, and 

implies some kind of testing and 

verification. SAIs agree that 

environmental auditing is, in principle, 

not very different from the audit 

approach as practiced by SAIs, and it 

could encompass all types of audit 
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being financial, compliance or 

performance audits2. 

Environmental audit is usually defined 

as a performance, compliance or 

financial audit addressing the 

approach taken by responsible bodies 

(e.g. governments) to a specific 

environmental problem, or 

environmental policies, or programs, 

as well as their performance in 

managing environmental issues3.  

1.1 Importance of Environmental 

Performance Audits  

Environmental issues have certain 

specific characteristics compared to 

other policy areas, such as the 

complex nature of problems and their 

long-term impacts. 

Governments have the responsibility 

to protect the environment in their 

country by developing environmental 

policies, approving national strategies, 

initiating environmental projects, 

approving and implementing 

environmental legislation and 

regulations, and implementing 

International Environmental 

Agreements (IEA-s).  

SAIs have the responsibility to monitor 

and audit the implementation of 

                                                           
2
 INTOSAI WGEA publication “How to Increase 

the Quality and Impact of Environmental 
Audits” 
3
 ISSAI 5110 

policies, strategies, legislations, 

projects and IEAs  and the progress 

made by national government 

towards these goals. 

Environmental audits will evaluate if 

the government policies, strategies, 

projects, legislations and regulations 

have produced their intended results 

and will make recommendations to 

help improve Government 

performance on environmental issues 

and improve long term social 

prosperity.  

Environmental audits conducted by 

SAIs play a crucial role helping their 

national governments implement the 

U.N. 2030 Agenda for Sustainable 

Development. In carrying out audits 

with regard to the SDGs, SAIs assess 

the preparedness of national 

governments to implement the SDGs 

and “educate” their governments 

regarding this aspect. Therefore, 

environmental audits can play an 

effective role in supporting 

government preparation for the SDGs, 

their implementation and reporting 

on progress. 

2. ALSAI Approach for Performance 

Audits / Environmental Performance 

Audits 

Performance Audit although already 

consolidated, continues to be important 

for ALSAI. Respectively in its Strategic Plan 
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2018-2022, Goal 1 “Enhance the impact of 

auditing work focused on 6E-s” has three 

objectives related to performance audit:  

 Objective 1.4 “Increasing focus on 

performance auditing”; 

 Objective 1.8 “Strengthen monitoring 

of the implementation of 

recommendations, increase the 

number of accepted and implemented 

recommendations”; 

 Objective 1.9 “Increase reporting 

impact by increasing the number of 

users of ALSAI outputs”. 

ALSAI consider environment as 

important for the well – being of 

Albanian citizens and while working to 

reach its goals and objectives, it 

conducts many Performance Audits 

with focus on environmental issues. 

Considering the Environmental 

Performance Audit as a challenge, 

ALSAI is working on to improve audit 

techniques and methodologies for 

conducting EPA based on INTOSAI 

best practices.  

With the main aim to improve the 

quality and increase the impact of 

EPA, ALSAI has translated and 

published ISSAI standards for 

environmental audits (ISSAI 510-

5140), has conducted audits in 

different environmental issues and is 

an active member of EUROSAI WGEA. 

For the period 2012-2018 ALSAI has 

conducted 12 Environmental 

Performance Audits or 16% of the 

total number of the audits.  

Environmental Performance Audits 

has the same cycle as Performance 

Audits and for conducting them the 

auditors apply: 

 Performance Audit Guidelines 

(ISSAI 3000-3100); 

 Manual of Performance Audit 

Department; 

 Performance Indicators; 

 ISSAIs for Environmental Audis 

(ISSAI 5110-5140); 

 Other INTOSAI Guidelines for a 

specific Environmental Perfor-

mance Audit topic (Auditing 

Sustainable Fisheries Management, 

Auditing Water Issues, etc.). 

As part of Performance Audit 

Department, Environment 

Performance Audits has been 

increasing year by year starting from 

year 2012 when the Performance 

Audit Department was established. 

During this period ALSAI has 

conducted EPA in different 

environmental issues and areas and 

always considering the importance of 

these issues to well – being of 

Albanian citizens. During last year’s 

ALSAI has audited areas like: Waste 

management; Implementation of 
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Environmental Policies; National Parks 

Management; Food Safety; Air 

Pollution; Water Pollution; Marine 

Protected Areas; Floods etc. In year 

2018, 28% of the Performance Audits 

were Environmental Performance 

Audits. 

 

Table 1. Environmental Performance Audits in ALSAI, year 2012-2018 

Year Total Number 

of Audits 

Number of  

Performance 

Audits 

PA/TOT of 

Audits 

% 

Number of  

Environmental 

Audits 

EPA/PA 

% 

2012 158 4 3 0 0 

2013 153 6 4 1 17 

2014 160 8 5 0 0 

2015 158 12 8 1  8 

2016 154 13 8 2 15 

2017 156 15 10 3 20 

2018 171 18 10 5 28 

Total 1110 76 7% 12 16% 

Source: Performance of ALSAI 2012-2018 

 

3. GAO Approach for 

Environmental Performance Audits 

GAO has specific strategic 

goals/objectives and sub objectives 

for environmental issues. 

GAO’s Strategic Plan 2018-2023 

describes goals and strategies to 

support the Congress to identify cost 

savings and other financial 

opportunities; to make government 

more accountable, efficient and 

effective; and to improve the safety, 
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security, and well-being of the 

citizens. Goal number 1 of this 

Strategic Plan “Address Current and 

Emerging Challenges to the Well-Being 

and Financial Security of the American 

People”, focuses on efforts to 

promote U.S. citizens’ general well-

being and financial security. Among 9 

objectives one is focused on 

environment issues - “Responsible 

Stewardship of Natural Resources and 

the Environment”. 

Responsible stewardship of natural 

resources and the environment 

encompasses some of the most 

challenging issues and requires 

balancing often competing objectives, 

such as economic growth for today 

versus protection of the air, water, 

and lands for the future. To reach this 

objective GAO has set 5 performance 

goals to assess federal strategies, 

programs and efforts related to 

environment and agriculture.  

As part of GAO strategic planning 

process, “Trends Affecting 

Government and Society” identifies 

eight trends that GAO believes are 

having strong effects on both the 

federal government and society as a 

whole. These trends explore the 

broader context in which GAO 

performs its mission. “Environment 

and Sustainability” is one of the eight 

areas that are identified as a trend by 

GAO. It has been identified as a trend 

that affect government and society by 

assessing the data and what is known 

about Environment and Sustainability 

like: extreme weather and fire events; 

agriculture, communities, and energy 

producers are increasingly competing 

for water; land and water resources 

are showing increasing signs of stress; 

pollution considered harmful to public 

health and the environment; the 

volume of imported foods is 

increasing, and consumers are eating 

rawer and minimally processed foods 

which means that more of the U.S. 

population is, and increasingly will be, 

susceptible to food-borne illnesses; 

climate change and extreme weather 

pose risks to environmental and 

economic systems including 

agriculture, infrastructure, and human 

health and present a significant 

financial risk to the federal 

government. 

Environment and natural resource 

challenges have broad implications for 

how GAO does its work, with an 

increased emphasis on providing the 

Congress with forward-looking 

analysis of policy options to address 

increasingly complex, stressed, and 

interdependent environmental issues. 

“Key Efforts” are an integral part of 

GAO 2018–2023 Strategic Plan, and 

they denote substantial areas of focus 
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and bodies of work that will 

contribute to the successful 

accomplishment of GAO’s 

Performance Goals. GAO’s Key Efforts 

are near-term priorities in support of 

longer-term mission to provide the 

Congress with timely and fact-based 

analyses on the most important 

national issues. These Key Efforts are 

periodically updated to ensure that 

GAO remains agile and responsive to 

the areas of greatest national concern 

and usefulness to the Congress and 

the American people. In the 

environment perspective the key 

efforts are mainly to assess and 

evaluate federal efforts: to manage 

environmental resources; to manage 

the sale and use of public natural 

resources; to invest and improve 

water and air quality; to ensure a safe 

food supply and improve food safety 

system, etc.  

“High – Risk Series”- GAO’s high-risk 

program identifies government 

operations with vulnerabilities to 

fraud, waste, abuse, and 

mismanagement, or in need of 

transformation to address economy, 

efficiency, or effectiveness challenges. 

Main areas which are related to 

environment and are consider as high 

risk for GAO are: 

 Management of Federal Oil and 

Gas Resources; 

 Limiting the Federal Government’s 

Fiscal Exposure by Better 

Managing Climate Change Risks; 

 U.S. Government’s Environmental 

Liability; 

 Improving Federal Oversight of 

Food Safety; 

Natural Resources and Environment 

team, works on issues such as land 

and water management, 

environmental protection, food 

safety, agricultural programs, energy, 

science, and nuclear security. The 

primary objectives of NRE team are to: 

 Improve the strength of the U.S. 

agriculture sector while 

maintaining stable and affordable 

food prices; 

 Improve the safety of the nation's 

food supply; 

 Improve the government's 

management of national forests, 

parks, and lands; 

 Ensure secure sources of energy at 

stable and affordable prices; 

 Improve the nation's air and water 

quality and address multinational 

environmental issues; 

 Enhance the economy and 

effectiveness of efforts to clean up 

hazardous and nuclear waste etc. 
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For all types of audits GAO follows 

Government Auditing Standards 

(Yellow Book). For Performance Audit 

there are two specific chapters. 

“Fieldwork Standards for Performance 

Audit” contains fieldwork 

requirements and guidance for 

performance audits and establish an 

overall approach for auditors to apply 

in planning and performing an audit to 

obtain sufficient, appropriate 

evidence that provides a reasonable 

basis for findings and conclusions 

based on the audit objectives. The 

fieldwork requirements for 

performance audits relate to planning 

the audit; conducting the 

engagement; supervising staff; 

obtaining sufficient, appropriate 

evidence; and preparing audit 

documentation. The concepts of 

evidence, significance, and audit risk 

form a framework for applying these 

requirements and are included 

throughout the discussion of 

performance audits. “Reporting 

Standards for Performance Audits” 

contains reporting requirements and 

guidance for performance audits 

conducted in accordance with 

generally accepted government 

auditing standards (GAGAS). Reporting 

requirements establish the auditors’ 

overall approach for communicating 

the results of a performance audit. 

The reporting requirements for 

performance audits relate to reporting 

the auditors’ compliance with GAGAS, 

the form of the report, the report 

contents, obtaining the views of 

responsible officials, report 

distribution, reporting confidential or 

sensitive information, and discovery of 

insufficient evidence after report 

release. 

3.1 NRE Performance Targets and 

Results 

As part of its audit process GAO follow 

up on recommendations issued in 

audit reports. For the follow up 

process GAO has a recommendations 

database, which contains report 

recommendations that still need to be 

addressed. GAO monitors the 

implementation of the 

recommendations every six month 

and the database is updated based on 

the progress made by agencies. The 

agencies should implement the audit 

recommendations within 4 years, this 

mean the recommendations remain 

open until they are designated as 

Closed-implemented or Closed-not 

implemented. In some circumstances 

recommendations remain opened for 

more than 4 years in order to close 

them once action is taken.  

NRE team target’s is 80% of its 

recommendations to be implemented 

and as it is shown in the table below 

for years 2012-2014 the 
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implementation has been on the 

average 70%, meanwhile for years 

2015-2018 the recommendations are 

still opened and the database is being 

updated frequently. 

Table 2. Percentage of the 

recommendations implemented, years 

2012-2018 

Percentage of 
Recommendations 
Implemented for 
Fiscal Year  

Target Result 

2012 80% 72% 

2013 80% 80% 

2014 80% 68% 

2015 80% 60% 

2016 80% 32% 

2017 80% 23% 

2018 80% 9% 

 

3.2  Impact of GAO’s work  

To increase the impact of its work, 

GAO has set certain procedures that 

are followed from responsible bodies. 

These procedures are: (i) Track 

executive agency actions taken to 

address GAO’s findings, conclusions 

and recommendations. At the end of 

the audit, Assistant Directors track 

recommendations/the actions taken 

by audited agencies to implement 

audit recommendations. (ii) Follow up 

on recommendations and updates the 

database refers to their 

implementation. GAO has a database 

on follow up recommendations which 

is updated every six months. The 

recommendations are opened (follow 

up) for four year period and after that 

generally they are closed as 

implemented or not implemented. It 

can happen for some 

recommendations to follow – up even 

after four years in order to close them 

once action is taken. (iii) Increase 

interest as administrations change to 

ensure the new administration will 

work on implementation of GAO 

recommendations. (iv) Comptroller 

General letters to executive agency 

heads on priority recommendations. 

Priority recommendations are 

considered those that GAO believes 

warrant priority attention. 

GAO/Comptroller General sent letters 

to the heads of key departments and 

agencies, urging them to continue 

focusing on these issues. 

4. International developments rela-

ted to Environmental Performance 

Audits  

4.1 The UN 2030 Agenda for 

Sustainable Development4 

In year 2015 United Nations approved 

the UN 2030 Agenda for Sustainable 

Development, which has 17 

Sustainable Development Goals with 

                                                           
4
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/s
ustainable-development-goals/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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169 associated targets. The aim of this 

Agenda is to guide the decisions that 

nations will take over the next years. 

The Agenda emphases that it is 

important to recognize the link 

between sustainable development 

and other relevant ongoing processes 

in the economic, social and 

environmental fields. United Nations 

recognizes that social and economic 

development depends on the 

sustainable management of our 

planet’s natural resources. Therefore 

UN are determined to conserve and 

sustainably use oceans and seas, 

freshwater resources, as well as 

forests, mountains and dry lands and 

to protect biodiversity, ecosystems 

and wildlife. UN are also determined 

to address decisively the threat posed 

by climate change and environmental 

degradation, to promote sustainable 

tourism, tackle water scarcity and 

water pollution, to strengthen 

cooperation on desertification, dust 

storms, land degradation and drought 

and to promote resilience and disaster 

risk reduction. Each government 

decides how these inspirational and 

global targets should be incorporated 

in national planning processes, 

policies and strategies. Considering 

environment as one of the three 

fundamental concerns of sustainable 

development, many goals among 17 

SDG are linked with environment, for 

example: 

 Goal 6. Ensure availability and 

sustainable management of water 

and sanitation for all. 

 Goal 9. Build resilient 

infrastructure, promote inclusive 

and sustainable industrialization 

and foster innovation. 

 Goal 12. Ensure sustainable 

consumption and production 

patterns. 

 Goal 13. Take urgent action to 

combat climate change and its 

impacts. 

 Goal 14. Conserve and sustainably 

use the oceans, seas and marine 

resources for sustainable 

development. 

 Goal 15. Protect, restore and 

promote sustainable use of 

terrestrial ecosystems, sustainably 

manage forests, combat 

desertification, and halt and 

reverse land degradation and halt 

biodiversity loss. 
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4.2 Sustainable Development - the 

Role of Supreme Audit Institution5  

Sustainable Development and 

environmental concerns have much in 

common. Environment is one of the 

three fundamental concerns of 

sustainable development and it 

recognizes that need to be a balance 

between economic and social progress 

and the environment.   

Governments have a key role in 

promoting sustainable development. 

They create the framework for 

achieving sustainable development 

and are responsible for setting the 

direction, making policy and providing 

co-ordination. They develop strategies 

for putting commitments into action. 

In developing sustainable 

development strategies they have a 

number of policy tools at their 

disposal to influence sustainable 

development as: tax policies, 

economic incentives or disincentives, 

legislation and regulation to promote 

good practice and direct expenditure 

programs, which seek to balance 

environmental concerns with social 

and economic needs. The role of SAIs 

with regard to reviewing and 

                                                           
5
 http://www.intosai.org/about-us/sdgs-sais-

and-regions.html  
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/
downloads/1_about_us/strategic_plan/EN_INT
OSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf 

monitoring the implementation of the 

SDGs is in carrying out audits and 

reviews with regard to the SDGs via 

the following four approaches: 

 Assessing the preparedness of 

national governments to 

implement the SDGs, 

 Undertaking performance audits in 

the context of the SDGs, 

 Contributing to the 

implementation of SDG 16, which 

envisages effective, accountable 

and transparent institutions, and 

 Possibilities for SAIs to act as 

models of transparency and 

accountability in their own 

operations. 

Through all the types of audits as well 

as through reviews and opinions, SAIs 

are providing advice, assurance and 

assessment of the preparation and 

implementation as well as of the 

monitoring and reporting on progress 

on the SDGs. Therefore, SAIs can play 

an effective role in supporting their 

countries’ preparation for the SDGs, 

their implementation and reporting 

on progress. 

This important role of SAIs has been 

repeatedly recognized by the global 

community, by three Resolutions of 

the UN General Assembly. Resolutions 

A/66/209 (2011), A/69/228 (2014) and 

http://www.intosai.org/about-us/sdgs-sais-and-regions.html
http://www.intosai.org/about-us/sdgs-sais-and-regions.html
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/EN_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/EN_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/1_about_us/strategic_plan/EN_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
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A/69/327 (2015) of the UN General 

Assembly. These resolutions recognize 

the important role of SAIs in 

promoting the efficiency, 

accountability, effectiveness and 

transparency of public administration, 

which is conducive to the 

achievement of national development 

objectives and priorities as well as the 

internationally agreed development 

goals. 

5. Conclusion  

Environmental Performance Audits 

are important for SAIs. The objective 

of these audits is to help the 

implementation of environmental 

goals and objectives. Through all the 

types of audits, SAI provides advice, 

assurance and assessment of the 

preparation and implementation as 

well as of the monitoring and 

reporting on progress on the SDGs. 

Therefore, SAIs can play an effective 

role in supporting their countries’ 

preparation for the SDGs, their 

implementation and reporting on 

progress made. 

It is possible to increase the impact of 

environmental performance audits 

and to improve environmental audits 

quality refers to GAO practices and 

INTOSAI standards and guidelines. The 

success of an audit comes from (a) 

good planning –choosing the right 

topic which has an impact on 

economy and citizens well-being; (b) 

writing reader friendly reports which 

have a uniform structure with 

standardized elements that help 

readers with different level of 

expertise find the information that 

they need; (c) writing effective 

recommendations which comes as a 

result of many stakeholders working 

on the audit and performing root 

cause analysis; (d) communicating 

audit results; (e) following – up the 

implementation of the 

recommendations. 

INTOSAI standards and guidelines 

emphasize that choosing the right 

topic is one of the main determinants 

of the impact that an audit office can 

have through its reports. Selecting 

good topics for performance audits 

generally requires a sound knowledge 

of the subject matter, a 

comprehensive risk analysis, plenty of 

discussions among team members and 

with subject matter experts, and a 

large dose of professional judgment.  

GAOs experiences in choosing the 

audit topic shows that several factors 

are considered when a certain audit 

topic is selected.  Environmental 

issues are considered as a high risk 

area with an impact on economy and 

citizens well – being. GAO approach 

for environmental issues starts from 

the level of strategic planning and till 
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the operational planning. Topics 

chosen connect with people like: 

health, economy, jobs, local 

environment and community. 

Moreover GAO practices shows that in 

an audit there are involved many 

stakeholders like auditors, analysts, 

methodologists, and statisticians, who 

work on finding the reasons why these 

differences occur. The audit team 

performs root cause analysis which 

can support effective 

recommendations. The effective 

recommendations are likely to truly 

improve on the situation if 

implemented. 

Better practices shows that 

communicating audit results should go 

beyond the regular official 

transmission, SAI webpage - auditees 

– parliament discussions or news 

release. SAIs should increase public 

knowledge of their work through 

continuous media coverage, public 

campaigns, use of social media and 

other awareness.  

In its Strategic Plan 2018-2022 ALSAI 

has clear objectives to improve the 

communication of its work. 

Specifically Performance Department 

will seek to improve the 

communication of audit results by 

involving the civil society and 

academic bodies in meetings to 

present audit reports and to have 

their feedback. Furthermore 

Performance Department will better 

use the social media as a 

communication tool. 

GAO has a system in place to follow-

up the implementation of audit 

recommendation which tracks 

executive agency actions taken to 

address GAO’s findings, conclusions 

and recommendations. Furthermore, 

Comptroller General letters are 

sending to executive agency heads for 

primary recommendations. INTOSAI 

standards suggest conducting a series 

of environmental audits and then a 

follow-up audit to determine progress 

made and implementation of 

recommendations. These audits are 

an effective way of ensuring that audit 

work will have a lasting impact. 

ALSAI as part of WGEA considers 

environmental performance audits 

important and is working to improve 

the quality and to increase the impact 

of such audits. To help auditors carry 

out better audits ALSAI has translated 

and published INTOSAI standards and 

guidelines for environmental audits. 

Moreover in its Strategic Plan 2018-

2022 ALSAI has recognized the role of 

SAIs in U.N 2030 Agenda for 

Sustainable Development and is 

committed to give its contribution.      
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6. Recommendations for an Action 

Plan.  

Based on the discussions and 

conclusions elaborated on this paper 

refer to GAO practices and INTOSAI 

standards and guidelines, ALSAI 

should take into consideration some 

actions to increase the impact of 

Environment Performance Audits. The 

following suggestions will be 

presented to Albanian Supreme Audit 

Institution’s management for 

consideration: 

1. Incorporate environmental issues 

in annual audit plan and create a 

list of biggest environmental 

problems in Albania. ALSAI has an 

annual audit plan and 

environmental issues almost 

always are part of it. However 

learning from GAO practices, 

consulting INTOSAI standards and 

guidelines and recognizing the 

important role of SAIs in helping 

the government in preparing and 

implementing the U.N. 2030 

Agenda on SDGs, ALSAI should 

incorporate more environmental 

issues while developing its annual 

audit plan. ALSAI should consider 

the possibility to create a list 

(similar with GAO high risk list) 

which identifies the biggest 

environmental issues in Albania 

that have an impact in the 

country’s economy and citizen’s 

well-being. This list of 

environmental problems should 

drive the audit teams to carry out 

audits. 

2. Develop a training program in 

writing principles. ALSAI has a 

system in place and an annual 

training program for its staff but 

there is still place for 

improvement. Learning from GAO 

practices ALSAI should develop a 

training program on writing 

principles. This training will help 

the auditors to improve their 

writing skills, improve the quality 

of audit report and write reader 

friendly audit reports. 

3. Audit important environmental 

issues more than once. Consulting 

INTOSAI standards and guidelines 

for a better impact of EPA, SAIs 

should perform follow – up audits 

for main problems that a country 

has on environment. If SAI carry 

out more than one audit for the 

same issue the government/the 

entity will focus more in resolving 

it or in implementing audit 

recommendations. 

4. Follow – up on recommendations. 

ALSAI has a policy in place to follow 

– up audit recommendations. Aside 

from biannually check that an audit 

team performs at the audited 
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agencies to verify the status of 

recommendations, in every new 

audit (financial or compliance) that 

will be conducted one of the audit 

objectives is to analyze the 

implementation of 

recommendations issued in 

previous audits. As EPAs are more 

complex and same topic is not 

audited again in the near future 

ALSAI should learn from GAO 

follow - up practices and should 

consider the possibility to upgrade 

and standardize the current 

process of follow – up.  

5. Carry out audits that focus on 

SDGs. In the Strategic Plan 2018-

2022, ALSAI commits to contribute 

in U.N. 2030 Agenda on SDGs. 

ALSAI should use its proficiency to 

“educate” the government by 

conducting audits on preparedness 

in implementing U.N. 2030 

Agenda.    
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THE ROLE OF SAIs IN DELIVERING 
ACCOUNTABILITY AND SUCCESS FOR THE  
UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS  

 

 

 

 

 

 

 

By: Marcos Bonturi, Organisation for 

Economic Cooperation and 

Development (OECD) 

The 17 Sustainable Development 

Goals (SDGs) and its 169 targets 

require governments to coordinate, 

consult and work across policy areas 

in an unprecedented way. This calls 

for a strategic use of budget, 

procurement and regulatory tools and 

the design and implementation of 

innovative, forward-looking policies 

and programmes. Marcos Bonturi, 

Director for Public Governance in the 

OECD considers that robust 

monitoring and accountability 

mechanisms need to be in place to 

support long-term strategies for SDG 

implementation that go beyond 

political cycles. He argues that 

Supreme Audit Institutions (SAIs) are 

uniquely placed to provide this crucial 

function. 

The SDGs Pose Complex Governance 

Challenges  

In September 2015, member states of 

the United Nations jointly committed 

to the 2030 Agenda and pursuing the 

SDGs. Yet implementing policies 

aligned to the 17 goals and their 

accompanying 169 targets presents 

complex challenges. This is because 

the SDGs focus on long-term, 

crosscutting targets, which are reliant 

upon collaborative partnerships and 

cohesive policies to achieve positive 

outcomes. For example, implementing 

industrial strategies to expand 

production and promote economic 

growth will be beneficial to SDG 8, yet 

it can also cause an inefficient use of 

natural resources, negatively affecting 

SDG 12. Therefore, the need to better 

The 2030 Agenda commits to ensuring effective implementation and 

accountability. SAIs can help countries achieve these commitments due to their 

distinctive characteristics. 
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understand complementarities and 

trade-offs is essential.   

Implementing the SDGs is also a 

formidable governance challenge, as it 

requires administrations to transition 

away from a siloed approach, to one 

where collaboration becomes the 

norm. In doing so, governments can 

address cross-sector challenges and 

foster the synergies which are critical 

to success. The SDGs also call on 

governments to think long-term to 

implement policies that consider the 

effects of policies on people ‘here and 

now’, to people from ‘elsewhere’ and 

the effect on future generations. 

Increased partnerships and 

collaboration are also required, 

tasking national governments to 

coordinate with all sections of society, 

including both public and private 

sector entities. 

To overcome these challenges and to 

achieve the SDGs, it is essential that 

robust national plans be in place that 

possess assigned responsibilities and 

accountability pathways. 

This allows the progress of SDG 

initiatives to be monitored, which 

provides oversight and an up-to-date 

view of the evolution of national 

strategies. Such processes can also 

show if countries are meeting their 

targets, or to help provide the 

evidence-base to facilitate necessary 

policy changes. Countries also need to 

possess robust monitoring and 

accountability mechanisms in their 

national plans for SDG 

implementation. Working with 

countries across all levels of 

government, the OECD has been 

sharing knowledge and creating 

partnerships to create, embed or 

improve these mechanisms and 

achieve positive outcomes for the 

SDGs. 

Supreme Audit Institutions Are 

Uniquely Positioned to Assist SDG 

Implementation 

The 2030 Agenda commits to ensuring 

effective implementation and 

accountability. SAIs can help countries 

achieve these commitments due to 

their distinctive characteristics. This 

includes the ability to independently 

evaluate programmes across all areas 

of government (including financial 

performance) and an ability to work 

across electoral cycles, which allows 

SAIs to manage both short-term issues 

and long-term policy ramifications. 

Evidence shows how SAIs are 

increasingly undertaking such actions 

– moving beyond their traditional 

oversight roles (OECD, 2018). For 

instance, in collaboration with the SAI 

of Brazil, the OECD studied the ways in 

which SAIs provide insight and 
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foresight to induce changes across the 

policy cycle. SAIs in the Netherlands 

and the Republic of Korea have also 

conducted audits to assess workforce 

sustainability and the preparedness of 

governments to manage ageing 

populations. 

These audits go beyond a compliance-

oriented approach, and the findings 

supported policy development. As 

described in the OECD’s Framework 

for Policy Coherence for Sustainable 

Development (2016), SAIs can also 

support progress by designing audits 

to evaluate the cohesive and 

collaborative nature of SDG initiatives.   

Specifically, SAIs can assist SDG 

implementation in four ways, as was 

also identified by the International 

Organisation of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) in 2016: 

 They can monitor performance and 

audit how a country is applying the 

2030 Agenda across all tiers of 

government;  

 SAIs can advocate good 

governance through ensuring 

whole-of-government co-

ordination, coherence and wide 

stakeholder participation; 

 By promoting accountability and 

transparency, SAIs can also act as 

role models of good governance, 

improving a country’s performance 

in accordance with SDG 16; 

 SAIs can improve national 

preparedness for the SDGs by 

strengthening monitoring, 

assessment and reporting 

arrangements. 

Figure 1– Four Ways SAIs Contribute to 

the Effective Implementation of the SDGs 

 

 

The SDGs are an important testing 

ground for SAIs 

A recent review of 43 Voluntary 

National Reviews (VNRs) highlighted 

the low level of understanding 

regarding the SDGs and the role of 

SAIs, with countries struggling to 

evaluate their SDG initiatives (IIED 

2018). As a result, SAIs remain 

underutilised - hampering a country’s 

ability to achieve the SDGs. This is a 

lost opportunity, especially because 
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SAIs can offer valuable contributions 

to monitor outcomes and identify 

improvement opportunities for the 

SDGs. The Austrian Court of Audit 

provides an example of this positive 

impact and the role of working to 

improve governmental co-ordination 

for delivering the 2030 Agenda (see 

Box 1). 

Box 1 – Report of the Austrian Court of 

Audit on the Implementation of the 2030 

Agenda 

Between June and September 2017, the 

Austrian Court of Audit (ACA) undertook 

an assessment of the legal framework, the 

responsibilities of the Federal 

Government and the coordination across 

all governmental departments to 

implement the 2030 Agenda. They also 

undertook a gap analysis of the 

implementation plan and target 

monitoring system.  

The ACA found that despite the 

appointment of an inter-ministerial 

working group, a coherent 

implementation strategy was lacking, 

which caused detrimental consequences 

for its reporting processes. The ACA also 

noted the absence of systemic 

coordination across the tiers of 

government and with civil society – 

prompting the Federal Government to 

review its SDG implementation plan and 

the organisation of its inter-ministerial 

working group. 

Source: OECD (2019) 

Finland has benefitted from the added 

value of SAIs through the work of its 

National Audit Office, and its provision 

of an annual report detailing a risk-

analysis of the SDGs. 

This is done separately from one 

produced by the government. The 

report provides scrutiny of the SDGs, 

progress towards national SDG 16 

targets, and inserts greater 

transparency within the government’s 

SDG plans. Meanwhile in Sweden, its 

National Audit Office audited its 

government’s gender equality 

initiative, aligned to SDG 5, and 

strengthened the government’s 

gender mainstreaming strategy by 

recommending the development of a 

tailored institutional structure for 

gender equality. 

The OECD also supports progress on 

SDG implementation for both OECD 

member states and non-OECD partner 

countries. For example, the OECD 

worked with Brazil to improve the 

government’s use of indicators for risk 

identification, audit selection and 

achievement of the SDGs (see Box 2). 

Box 2 – Brazil: Reforming the TCU to 

Improve Good Governance and SDG 

Implementation  

The Brazilian Federal Court of Accounts 



ALSAI                                                                             Marcos Bonturi, Organisation for Economic Cooperation 
and Development (OECD) 

 
 

PUBLIC AUDIT                                                                                                                                                            311 

(Tribunal de Contas de Uniao, TCU) 

conducts evaluations, highlights risks and 

offers recommendations for 

improvements in public administration 

based on survey data from various 

sectors. 

In 2017, the TCU conducted audits to 

assess the government’s preparedness to 

implement specific SDGs. This included 

reviewing the performance of governance 

mechanisms within the Centre of 

Government, and the monitoring of SDG 

targets. The audits identified a number of 

areas of improvement, which are being 

incorporated into the Brazilian SDG 

strategy. 

Consequentially, the TCU went beyond its 

traditional oversight role by upholding key 

functions of good governance in other 

areas. It has strengthened its governance 

mechanisms by incorporating good 

governance concepts into its various 

internal strategic documents, which has 

improved the likelihood of success for its 

SDG initiatives. Source: OECD (2018) 

Partnerships can support progress on 

the SDGs 

Global and regional partnerships can 

help countries overcome barriers to 

delivering and monitoring the SDGs by 

exchanging good practices and 

practical advice. The OECD supports a 

number of partnerships that address 

specific issues related to the role of 

SAIs in delivering on the SDGs. 

 

Launched in March 2018, the Auditors 

Alliance is a unique forum for public 

sector internal and external auditors 

to work together across all tiers of 

government including international, 

national and sub-national levels. This 

separates the Alliance from existing 

fora and enables auditors to share 

guidance from different frameworks, 

and exchange insights on topics such 

as innovations in performance 

auditing, auditing in a digital age and 

how to monitor the SDGs. The 

Auditors Alliance currently has over 

600 members from 75 countries and 

we look forward to welcoming more 

SAIs at the next meeting. 

The OECD also co-ordinates with the 

INTOSAI community, including 

regional and thematic working groups 

and the INTOSAI Development 

Initiative. This includes consultations 

with the INTOSAI-Donor Steering 

Committee and the Task Force of the 

European Organisation of Supreme 

Audit Institutions (EUROSAI) on Audits 

and Ethics. The OECD is also exploring 
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co-operation with the INTOSAI 

Working Group on Key National 

Indicators to support its work on ‘Key 

Sustainable Development Indicators.’  

The OECD is also working with UN 

agencies and the African Peer Review 

Mechanism to highlight the 

importance of public governance 

mechanisms, such as audit and 

evaluation, in achieving the SDGs. 

For more references and information 

on the various activities, see Box 3 

(next page). 

OECD striving for a global platform 

for exchange to achieve SDGs 

The presence of strong monitoring 

and accountability systems, working 

coherently in conjunction with SAIs 

and government stakeholders, can 

positively affect policy 

implementation. In the context of the 

2030 Agenda, this can help 

governments reach the SDGs. 

However, whilst progress is being 

made, there are still further 

opportunities for collaboration, 

increasing the role of SAIs and sharing 

best practices. The OECD looks 

forward to working with SAIs and 

other partners to provide expertise 

and share best practices in order to 

achieve the 2030 Agenda. We hope to 

move ahead to set up a common 

global platform to facilitate these 

exchanges and to support countries 

around the world to put in place 

effective public governance 

mechanisms in order to achieve the 

SDGs. 
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Info ALSAI  

 

EVENTS AND ACTIVITIES OF ALSAI DURING  

MAY - AUGUST 2019 

 

ALSAI participates in a Conference 

organized in the Romanian 

Presidency of the Council of the 

European Union entitled “Audit 

innovations in EU countries and 

increasing the advisory role of SAI-s 

in the benefit of society” 

On May 6 - 7, 2019, in the Romanian 

Presidency of the Council of the 

European Union it was developed the 

High Level Conference entitled "Audit 

innovations in EU countries and 

increasing the advisory role of SAI-s in 

the benefit of society”. 

The conference was attended by 

senior representatives of the 

Romanian Parliament, Romanian 

Prime Minister, Mrs. Viorica Dancila 

and representatives of Supreme Audit 

Institutions from Europe, including 

Mr. Mihai Busuioc, President of the 

Romanian Court of Accounts, Mr. 

Klaus-Heiner Lehne, President of the 

European Court of Auditors, Mr. Vitor 

Caldeira, President of the Portuguese 

Court of Accounts, Mr. Tzvetan 

Tzvetkov, President of Bulgarian 

National Audit Office, Mr. Krzysztof 

Kwiatkowski, President of the National 

State Audit Office of Poland (NIK), Mr. 

Miloslav Kala, President of the SAI of 

Czech Republic, Mr. Wolfgang 

Wicklicky, General Director of the 

Austrian Court of Auditors (ACA), and 

the Presidents of SAI-s of Estonia, 

Hungary, as well as the SAI-s of the 

Western Balkan countries . 

ALSAI was represented in this 

conference with a delegation 

composed by Mrs. Luljeta Nano, 

General Secretary and Mrs. Manjola 

Naço, General Director. 

In his welcoming speech, the 

President of the Romanian Court of 

Accounts, Mr. Mihai Busuioc 

emphasized the role of external public 

audit in the lives of citizens as well as 

the challenges faced by Supreme 

Audit Institutions in global level at the 
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stage of developing the economies of 

the respective countries. 

 

During the conference, 12 

communications were held focusing 

on issues of great interest and very 

relevant to Supreme Audit 

Institutions, governments and citizens. 

The President of the European Court 

of Auditors (ECA), Mr. Klaus Heiner 

Lehne, in his speech emphasized the 

orientation of SAI-s towards 

innovation in the audit by focusing on 

the impact of audits on democratic 

societies. 

The General Director of the Austrian 

Court of Auditors, Mr. W.Wiklicky in 

his presentation entitled "From 

common experience benefit all - New 

approaches to public sector auditing" 

brought to the attention of the 

Austrian Court of Audit with practical 

examples referring to the contribution 

and the impact of audits on the lives 

of citizens, such as the releasing of a 

brochure, a document (in October 

2017, before the general election of 

the National Council) with the subject 

"The most important reforms for the 

future governance: what should we do 

now?" including "Developing a 

strategic reform for Austria; Adapting 

the education system to new 

challenges; alleviating the deficit in 

health; as well as other aspects 

related to pension reforms, 

digitalization, public debt, 

modernization of administration 

focused on the benefits of citizens, 

etc. 

The President of the Court of Auditors 

of Portugal, Mr. Victor Kaldeira in his 

discussion focused on the prospects of 

the public auditing sector in Europe. 

Already auditing in the public sector 

emphasized Mr. Kaldeira is facing the 

inevitable phenomenon of "Big Data" 

and the rapid development of 

technologies globally. This situation 

leads to facing risks and new 

opportunities for public sector 

auditing. New methods should be 

applied by auditors and in this aspect, 

artificial intelligence "deserves 

confidence". SAI-s now should address 

these issues and be relevant to 

developments at a global level. 

During the conference, 

representatives of the SAI-s of Finland, 

Poland, Bulgaria, Estonia, etc., handed 

out and brought to the attention of 
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the participants topics of discussion in 

directions such as:  

 Increasing the advisory role of SAI-

s for the benefit of the society; 

 How can SAI-s influence to 

improve the lives of citizens?; 

 Increasing the social impact of 

audits through counseling; 

 The changes in the role of SAI-s - 

the opportunities arising from 

digitalisation; 

 Improving external audit via 

following the recommendations; 

 Pros and cons of SAI advisory role: 

the french perspective, etc. 

During the final part of the 

Conference, key issues were discussed 

once again through question-answers 

and the President of the Romanian 

Court of Accounts Mr. Mihai Busuioc, 

summarized the results achieved by 

this conference. 

ALSAI Participation in the Spring 

Session of the EUROSAI Working 

Group on the Environmental Audit,  

in Cyprus 

On May 7-8, 2019, in Kalopanayiotis, 

Cyprus, was organized the Spring 

Session of the EUROSAI Working 

Group on Environmental Audit with 

subject: From Waste Management to 

Circular Economy. 

In a circular economy, the waste is 

minimized and resources are used 

more economically through long-term 

product use, recycling, repairing and 

reusing of the materials. 

In regard of this subject, the SAI of the 

Republic of Cyprus was the next host 

of this meeting, who began his first 

day with the greetings of the 

President of this SAI. 

 

During the first day of the meeting, 

the presentations were about the 

impact of waste and focused on the 

different types of waste generated 

and their audit based on the approach 

of each SAI, mentioning: Cyprus SAI - 

Waste Audit generated by packaging; 

Latvia SAI - Financial impact of waste 

audit; Lithuania SAI - Selection and 

conducting on waste audits in order to 

encourage changes in this regard. The 

Czech SAI had prepared a 

presentation on risk analysis in the 

field of waste management. Regarding 

food waste, presentations by 

representatives of the Belgian SAI and 

ECA were followed with interest. 
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During the first day, group discussions 

were organized, during which 

participants were asked to be part of 

one of the following three groups, 

where were discussed the topics: 

1. Plastic waste2. 

2. Circular Economy3. 

3. Cross-border movement of waste 

During the second day, the 

presentations were moved to the 

second part of the theme of this 

meeting, Circular Economy. The 

presentations were from 

representatives of the SAI-s of Cyprus, 

Finland, Estonia, Spain and Slovenia. It 

is worth to mention that the 

presentations on this topic, as it was 

emphasised by the participants, were 

still in the theoretical phase, as no 

audit has yet been carried out by any 

SAI on direct subject on the Circular 

Economy, as this is still a new concept, 

related to waste management and to 

the economy.  

 

 

The second day ended with the 

presentation of the ECA 

representative, who brought the 

commitment and experience of the 

ECA to date, to become a institution 

that produces zero plastic waste  and 

invited the attendees to look at the 

opportunity at following this example 

in the relevant SAI-s, as it is not as 

impossible or difficult as it may seem.  

In this meeting ALSAI was represented 

by the auditors Mrs. Keida Muca, Mrs. 

Redina Karapici and Mrs. Joniada 

Goçaj. 

ALSAI participates in the Regional 

Conference on Parliamentary 

Oversight that took place in Pristina 

On May 7, 2019, a regional conference 

on Parliamentary Oversight was held 

in Pristina, focusing in particular on 

Public Finances. This conference was 

organized by the Assembly of the 

Republic of Kosovo, respectively the 

Committee on Public Financial 

Supervision with the support of 

Deutche Gesellschaft für 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, as the 

main partner of the Assembly of the 

Republic of Kosovo. 
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This conference was attended by 

representatives of the Parliamentary 

Committees and Supreme Audit 

Institutions of the region from: Kosovo 

as the host country, Albania, North 

Macedonia, Croatia, Serbia, Bosnia-

Herzegovina and Montenegro. The 

event was attended also by the 

Chairman of the EU Budget Control 

Commission, the ECA President, Mr. 

Klaus Heiner Lehne, the United 

Kingdom General Auditor, World Bank 

representatives, etc. 

ALSAI was represented in this activity 

by Ms. Lindita Milo, Deputy Chairman 

of ALSAI and Mr. Rinald Muça, 

Director of the Department of 

Performance Audit. 

The meeting was initially greeted by 

Mr. Driton Selmanaj, Chairman of the 

Committee on Public Financial 

Supervision, who welcomed all the 

guests and thanked them for the 

contribution given to the realization of 

this Conference. 

At the first session spoke Mr. Driton 

Selmanaj, Chairman of the Committee 

for Public Finance Oversight in the 

Assembly of Kosovo, Mr. Lumir 

Abdixhiku, Chairman of the Budget 

and Finance Committee, and Mr. 

Mitchell O'Brien, representative of the 

World Bank. 

During their discussions, they were 

focused on the role and functions of 

these two parliamentary committees, 

respectively in the field of Public 

Financial Oversight, as well as on the 

Budget and Finance, highlighting the 

importance of cooperation between 

them and especially the value that 

brings this cooperation. In particular, 

it was discussed the complementary 

role of the two committees in the Ex-

Post and Ex-ante parliamentary 

oversight. 

In the second session it was discussed 

regarding the collaboration between 

the Parliamentary Committees and 

the State Audit Offices. During this 

session spoke Mr. Besnik Osmani, 

Auditor General of the Kosovo 

National Office, as well as head of 

Parliamentary Committees from North 

Macedonia, Croatia, as well as the 

Chairman of the EU Budget Control 

Committee. The discussions were 

focused on how SAI audit reports can 

be used as a source of information by 

Parliamentary Committees in order for 

governments to be responsible for 

spending public money. 

At the second session, as part of the 

discussion panel, Ms. Lindita Milo, the 

Deputy Chairman of ALSAI, presented 

the experience of the Albanian public 

external audit institution on 

collaboration with the Albanian 

Parliament. Referring to the basic 

principles of the Lima and Mexico 
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Declarations as well as the UN 

resolutions on SAI independency, it 

was emphasized the importance of 

implementing recommendations 

addressed to public entities derived 

from auditing activities and the vital 

role of collaboration and the support 

from the Parliament to increase the 

efficiency of ALSAI activity. In 

principle, Supreme Audit Institutions 

should be considered as good 

governance mechanisms that promote 

transparency and the government's 

commitment to meeting the 

objectives that are set by the 

parliament that represents the will of 

the citizens of a country, thus 

essentially increasing the welfare of 

the citizens.In the interest of the 

question of the representative of the 

World Bank on the basic principles of 

defining performance audit topics, Mr. 

Rinald Muça, Director of the 

Performance Audit Department, 

presented the criteria used by ALSAI 

during the planning process of these 

audits as well as cooperation with SAI-

s in the region and further, in order to 

accomplish joint or parallel 

performance audits. 

 

Also in the afternoon spoke the 

leaders of the SAI-s of North 

Macedonia, Bosnia- Herzegovina, 

Serbia, Croatia, the ECA President and 

the United Kingdom General Counsel. 

Discussions were of great interest and 

were accompanied by questions from 

the participants. 

The Deputy Chairman of ALSAI for an 

official visit to Croatia 

On May 24, 2019, Deputy Chairwoman 

of ALSAI, Ms. Lindita Lati Milo held a 

bilateral meeting in Croatia invited by 

the Auditor General of the State Audit 

Office of Croatia, Mr. Ivan Klesic. 

The purpose of this meeting was to 

discuss in principle the inter-

institutional cooperation in parallel 

performance audits on sea pollution. 

This theme is of common public 

interest not only for Croatia and 

Albania but also for the external public 

audit institutions of Montenegro and 

Slovenia, which have expressed the 

interest to join in this parallel audit, 

coordinating audit work in a similar 

methodological audit axle to fulfil 
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international standards for 

performance audits. 

The State Audit Office of Croatia 

conducts its activity based on the law 

on the functioning of this office and 

has a mandate to audit the revenues 

and expenditures; financial 

statements and financial transactions; 

public entities, companies and legal 

entities in which the state has the 

majority of shares; the use of EU funds 

and other international organizations 

regarding the use of these funds for 

public needs. 

The Auditor General of the State Audit 

Office of Croatia, Mr. Ivan Klesiç made 

a presentation on the manner of 

organization and function of the 

Croatian SAI. This office has its 

headquarters in Zagreb and has 20 

branches distributed in the main 

regions of the country. Audit 

departments are organized in the 

function of audited entities and types 

of audits. The Office is headed by the 

Auditor General, elected by the 

Parliament of Croatia and proposed by 

the Committee on Administrative 

Matters, Elections and Appointments. 

In the last December, Mr. Klesiç 

received a second 8-year term in 

running this office. 

 

Mr. Klesic continued his presentation 

on the way SAI reports to parliament, 

the policies for human resources, 

communication and transparency. 

During his speech he also made a 

presentation of the innovations that 

brought the approval of the new Law, 

on which was shown a special interest 

by the ALSAI representatives, as they 

were the instruments of strengthening 

the financial independence and 

professional consolidation of the audit 

institution. 

Mrs. Lati, in her presentation, brought 

to the attention the latest 

developments in the activity of ALSAI 

in implementation of the new 

Development Strategy, 2018-2022. 

The presentation was focused on 

methodological developments and the 

instruments that are used to increase 

transparency and communication with 

stakeholders and the public. The 

colleagues shared their perspectives 

on the challenges posed by the 

ongoing challenges of supreme audit 

institutions, converging on the fact 

that quality should be increased by 
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reducing the number of audits and 

increasing the number of audited 

entities through increasing 

performance audits. 

The Deputy Chairwoman of ALSAI was 

accompanied by Mrs. Amantja Patozi, 

a specialist in the Directorate of 

Communication, Publications and 

International Relations. 

ALSAI participates in the workshop 

held in Stockholm on financial audit 

The fourth workshop in the series of 

workshops on the same topic “On 

Financial Audit” was organized on 

June 11-14, by SNAO - Swedish 

National Audit Office with participants 

of Western Balkan SAI-s: Turkish Court 

of Accounts, The Audit Office of the 

Institutions of Bosnia and 

Herzegovina, the National Audit Office 

of Northern Macedonia, the State 

Audit Institution of Montenegro, and 

the State Audit Institution of Serbia. 

In this meeting, ALSAI was 

represented by the auditors: Mrs. 

Valbona Gaxha, Mrs. Erjola Meçaj, 

Mrs. Joanna Troqe and Mr. Alban 

Polovina. 

Previous workshops had treated other 

issues related to audit planning, risk 

assessment, sampling, etc. The fourth 

workshop, aimed at treating reporting 

practices in financial audit, through 

specific case studies presented by 

participating countries and comparing 

the respective audit practices of each 

SAI. 

 

During the first day of the Workshop 

the opening speech was delivered by 

the liaison officer for the Western 

Balkan countries, part of the Swedish 

SAI, Mr. Hazim Sabanovic. The 

meeting was followed by a series of 

discussions and several group works 

focused on exchanging experiences 

and opinions on the presentation of 

the financial audit report of each 

participating SAI, the language used, 

and the transmission of information to 

readers. The Albanian Supreme State 

Audit Institution presented a financial 

audit performed during 2017, for 

which other participating SAI-s 

identified their approaches for this 

report in 4 points: clear audit opinion 

presentation, systematic report 

structure, method of writing findings 

and understandable writing by 

ordinary readers. Subsequently, the 

ALSAI representatives presented the 

institution's mandate and the main 

challenges encountered during 
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financial and compliance audits. One 

of the issues most frequently 

encountered by the participating 

countries, was that of clearly 

identifying findings related to 

compliance and financial audit issues, 

and presenting them in the opinions 

provided.  

Following, the Quality Assurance and 

Quality Control matrix was presented, 

accompanied by concrete examples 

for the ALSAI institution, including 6 

components: Management Strategy, 

Ethical Requirements, Acceptance and 

Continuity, Human Resources, 

Engagement Performance and 

Monitoring. During the training, 

interactive activities were developed 

in order to discuss definitions and 

concepts related to Quality Control 

and Quality Assurance, according to 

ISSAI 40.  

At the closure of the activity, the 

participants emphasized the practice 

of the respective SAI-s, on following 

the implementation of 

recommendations under the relevant 

regulations and the challenges that 

institutions face during this process. 

The degree of acceptance of findings, 

and their implementation by audited 

institutions, remains one of the 

priorities for the supreme audit 

institutions in the following periods.   

Conducting discussions through 

participant SAI-s and sharing 

experiences in this workshop served 

as an opportunity to informing the 

practices of other countries, thereby 

identifying alternatives to resolving 

the problems and challenges that the 

ALSAI faces in its audit work. 

In order of the continuity of the 

cooperation, the liaison coordinator 

will prepare a proposal for conducting 

a combined, financial and compliance 

parallel audit on a subject to be 

agreed in advance with the 

management of the relevant SAI-s. 

This, in following a similar and very 

successful experience on public 

procurement auditing conducted by 

participating countries.   

ALSAI signs Cooperation Agreement 

with University College “LOGOS” 

On June 19, 2019, the Chairman of the 

Albanian Supreme State Audit 

Institution, Mr. Bujar Leskaj and 

Rector of University College “LOGOS”, 

PhD. Nikoleta Mita signs a 

Cooperation Agreement on the 

premises of this university. 
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The agreement comes for the 

common interest of cooperating in 

enhancing the professional capacity 

and knowledge of the Albanian 

Supreme State Audit Institution staff 

on the one side, as well as in 

developing the curricula and scientific 

thinking of University College 

“LOGOS”, on the other side, through 

the contribution of ALSAI as the 

highest institution of economic and 

financial control, which helps 

improving the management of public 

funds by the Government and other 

public entities through auditing. 

The Chairman of the ALSAI Mr. Bujar 

Leskaj, emphasized that the 

cooperation agreement between the 

Supreme State Audit and the 

University College “LOGOS” will be 

implemented for both parties and will 

extend to concrete cooperations. 

The ALSAI during the years 2012-2019 

has been in the process of 

modernizing the institution and we 

have tried to introduce new data 

visualization techniques, to better 

define the areas and public 

contracting authorities with higher 

risk. To accomplish this approach, we 

have collaborated with USAID and 

prestigious institutions in this field. 

This experience and the expansion of 

cooperation with University College 

“LOGOS” is one of the indicators of 

this journey. The ALSAI is already 

confirmed as the most experienced 

institution in terms of not only 

external public auditing, but also of 

the methodological developments of 

the audit as a whole in accordance 

with International Standards on 

Auditing, ISSAI. 

Transparency of the ALSAI activity is 

one of the aspects of functioning of 

our institution, based on INTOSAI 

standard, ISSAI 12 “ as an institution 

that leads through an example ”, and 

is one of the objectives of the 

institution's Communication Strategy. 

In this context, the ALSAI has applied 

the "Data Mining" instrument, besides 

the "Big Data" approach, using the 

Czech SAI approach, related to 

managing the flow of government 

electronic information, which will 

enable the extraction of data different 

from external databases. 

PhD. Nikoleta Mita, Rector of 

University College “LOGOS”, which is a 

consolidated University with over 10 

years of experience, highly 
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appreciated the signing of the 

agreement with ALSAI, as it will serve 

to better recognize labor market, joint 

scientific research, the realization  of 

students practices, etc. 

PhD. Nikoleta Mita expressed a 

concrete interest to collaborate and 

share the experiences gained by the 

ALSAI in the realization of six Scientific 

Conferences in the last seven years. 

The Scientific Conference, organized 

annually by the ALSAI, will be an 

important meeting point to jointly 

develop scientific thinking in various 

fields of economic sciences and 

beyond. 

 

Mr. Leskaj further stated that ALSAI 

can cooperate in support of the 

challenge of this University College for 

the development of the program of 

Master of Financial Engineering. More 

specifically through the application of 

a data mining instrument, which will 

enable the extraction of various data 

from online media, as articles 

prepared by ALSAI staff, or that cite 

ALSAI audit findings. It is based on 

keywords in the focus of the ALSAI 

such as effectiveness, efficiency, 

economy, economic damage, audit, 

missing income, legal improvements, 

etc. 

Mr. Leskaj concluded his speech by 

underlining that “..this agreement will 

be implemented in practice in line 

with the philosophy of INTOSAI, which 

has also become the philosophy of the 

institution “Mutual Experience 

Benefits All”.  

The ALSAI Chairman participates in 

the meeting of the Contact 

Committee of the European Union 

SAI-s 

On June 27-28, 2019, a meeting of the 

Contact Committee of the Supreme 

Audit Institutions of the EU countries 

took place in Warsaw, Poland. The 

meeting organized by the Polish 

National Audit Office is one of the 

most important activities organized by 

it during 2019 and comes in the trail 

of activities for the celebration of the 

100th anniversary of the creation of 

the Polak NIKK.  

This meeting was attended by leaders 

and representatives of the 28 EU 

member states and the SAI-s of the 

candidate and pre-candidate 

countries, as well as representatives 

of SIGMA. In this meeting ALSAI was 

represented with a delegation made 

up by the Chairman of ALSAI, Mr. 

Bujar Leskaj, General Director, Mrs. 
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Lindita Milo and a Specialist in the 

Directorate of Communication, 

Publishing and Foreign Relations, Mrs. 

Alma Shehu. 

In the era of quick and qualitative 

information technology develop-

ments, which is already stimulating 

and driving the many social - 

economic developments in different 

countries in Europe and beyond, the 

governments of these countries face 

challenges that are submitted by the 

usage in every area of information 

technology. 

Information technology developments 

have increasingly posed constant 

challenges for SAI-s to develop the 

capacity and methodologies necessary 

to conduct quality audits of this aspect 

with an impact on the services that 

governments offer to citizens.  

 

Source: NIK official website, 

www.nik.gov.pl 

The challenges and opportunities of 

the Supreme Audit Institutions in 

digital Europe have been the main 

topic of discussion at the meeting of 

the Contact Committee SAI-s of the 

European Union countries, where 

experts and SAI leaders presented 

their experiences on the important 

and irreplaceable role of SAI-s in this 

process. 

The European digital agenda, focusing 

on smart govenance aimed at 

simplifying public services, 

digitalisation of public services and 

public access to information through 

IT and through its successful 

implementation, seeks to achieve 

inherent growth of quality of 

democracy and successful 

performance of the policies for the 

inherent development of the member 

states. 

To answer the concrete question of 

how to achieve the audit impact in 

digital transformation processes, the 

challenges ahead of SAI-s when they 

audit various processes of digitized 

public services are security - related 

risks, tools and methodologies that 

they use, the knowledge that their 

staffs have in the field of information 

technology and the vision they have to 

concretely help their governments. 

Therefor SAI-s should focus on 

providing technological and human 

resources, increasing staff capacity 

and developing successful audit 

methodologies. 
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Part of the activity agenda was also 

the reporting of the various EUROSAI 

working groups on good practices in 

the conduct of coordinated and 

parallel audits, among which the audit 

of the quality of air, part of which was 

also ALSAI with an audit on how to 

manage Information technology 

infrastructure in the public sector. 

 

The Chairman of the ALSAI, Mr. Bujar 

Leskaj and the President of NIK, Mr. 

Kwiatowski with the President of the 

Republic of Poland, HE Andrzej Duda. 

Source: NIK official website, 

www.nik.gov.pl 

During the course of this activity, the 

leaders of the participating SAI-s were 

welcomed by the President of the 

Republic of Poland, SHTZ Andrzej 

Duda, who expressed the appreciation 

for the role and contribution of the 

Supreme Audit Institutions in 

consolidating efficiency and 

effectiveness in such an important 

field as it is the digitalization of 

governance which should aim not only 

on representation but also on the 

involvement of citizens in different 

processes of digital governance. The 

President Duda explained that the 

Supreme Audit Office has had a very 

important role in creating Poland as a 

state based on the same standards 

that Western European democratic 

states are built and function. 

In the last two days of the meeting of 

the Contact Committee of the 

Supreme Audit Institutions of the EU 

countries, the Chairman of ALSAI held 

work meetings with the Polish SAI 

President, Mr. Kwiatkowski, the 

Auditor General of Finland, Mrs. Tytti 

Yli- Viikari, Czech SAI President, Mr 

Kala, Romanian SAI President, Mr. 

Busuioc, the General Auditor of 

Cyprus, Michaelides, and 

Montenegro's SAI President, Mr. 

Dabović. 

 

USAID's Conference on the project 

“Transparency in Health System” 

Since March 2017, the United States 

Agency for International Development 

USAID through the project on 

“Transparency in Health System” has 

provided technical assistance to three 
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independent central government 

institutions and several civil society 

organizations and media to identify 

corruption in the health system. 

Working with the Supreme State Audit 

(ALSAI), the People's Advocate 

Institution and the High Inspectorate 

of Declaration and Audit of Assets and 

Conflicts of Interest (HIDAACI), the 

project generated data through 

performance audits, asset reporting 

and investigations complaints in order 

to promote transparency mechanisms 

and the commitment of citizens more 

effectively in the fight against 

corruption in health. 

On July 9, in Tirana, was held a 

conference of this project that USAID 

developed for two and a half years 

with these three independent 

institutions (ALSAI, HIDAACI and the 

People's Advocate Institution) in 

cooperation with Civil Society 

Organizations working in the health 

sector. 

 

The activity was opened by Mrs. 

Ornela Palushaj, Director of this 

project, which appreciated the role of 

the three Independent Institutions 

and their cooperation for the 

successful realization of the project. 

This project is focused on the health 

system due to the citizens' sensitivity 

to the health service and the 

corruptive problems that this system 

has. 

On behalf of USAID Albania, Ms. 

Mikaela Meredith, Director, said the 

United States Government is very 

proud of this project. “This project is 

over, but the work will continue. I 

want to encourage a continuous 

cooperative dialogue between 

oversight institutions, civil society 

organizations and the media. All of 

this brings together the goal of 

improving government transparency, 

strengthening the principles of good 

governance and protecting public 

resources from abuse,” she 

underlined. 

Then Mrs. Erinda Ballanca, the 

Ombudsman, emphasized in her 

speech the value of the project for 

the institution that she leads. 

In his speech, Mr. Bujar Leskaj, 

Chairman of ALSAI, spoke on the fact 

that the project that was funded by 

USAID on "Transparency in Health 

System" 2017-2019 was proposed 

and conducted at the time the ALSAI 

was working on the institutions  

Communication Strategy 2017-2019 
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and was in line with the objectives of 

this strategy, as well as with the 

modernization processes of the 

ALSAI.  

This project was in full synergy with 

some other transparency initiatives 

of information to the general public 

that the institution had undertaken 

but the specifics of this project 

consist on three main aspects: 

a) The diversification of instruments 

to increase transparency; 

b) The real and concrete partnership 

with USAID;  

c) The typology of products 

(outputs) in line with the 

digitalization processes of ALSAI. 

Furthermore, the health sector in the 

focus of the project is an important 

sector with direct effects on the 

quality of life of the Albanian citizen. 

It is a fact that the technical 

assistance of this project has 

influenced not only in the 

improvement of performance audits 

in the health sector but mainly the 

expansion of the resonance and 

impact of audit work to stakeholders 

and mainly to civil society. Over the 

past two years, ALSAI has developed 

performance audits in the Albanian 

Emergency Medical System, Costs in 

Hospital Care Services and Electronic 

Medical Prescriptions, in addition to 

the audit of the Compulsory Health 

Care Insurance Fund. 

Then Mr. Leskaj focused on the other 

aspect of this project, in that of 

increasing transparency, emphasizing 

that “Increased citizen access to 

information, introduction of some 

technological solutions to the 

complaints system from citizens, and 

the effective use of open data and red 

alert indicators for high risk areas for 

corruption have been concrete 

instruments developed through this 

project, which have helped to increase 

transparency in all three dimensions 

by being more open and 

communicative with all stakeholders 

and more accountable to the citizen”. 

On behalf of HIDAACI greeted Mr. 

Flori Karaj, who emphasized USAID's 

contribution to the realization of the 

institutional priority to improve the 

financial management and control 

system and conflict of interest of 

elected persons and some public 

officials. 
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The purpose of the project (March 

2017 - July 2019) was to create a more 

responsible environment in health 

system by increasing the oversight role 

of independent institutions and 

engaging the beneficiaries, civil society 

and citizens. 

The conference was accompanied by 

discussions from the attendees and 

were distributed the evaluation 

certificates from USAID. For the 

contribution of the ALSAI in this 

project, the certificate was delivered 

to the Chairman, Mr. Bujar Leskaj. 

 

IntoSAINT - Training of moderators 

on Self-Assessment Integrity 

On July 15-19, a training on the 

implementation of the IntoSAINT Self-

Assessment Integrity Instrument was 

held in Belgrade, organized by 

EUROSAI TFAE and the Supreme Audit 

Institution of Serbia. 

The Albanian Supreme State Audit 

Institution was represented in this 

training by: Ms. Albana Gjinopulli - 

Director of the Department of 

Strategy and Methodology Standards 

and Quality Control, as well as Ms. 

Silvana Ramadani - First Auditor at the 

Performance Audit Department. The 

training was directed by Ms. Marion 

Janson, SAI of the Netherlands and 

Ms. Natasa Mihailova, SAI of Northern 

Macedonia, with the role of 

experienced trainers and moderators 

with the participation of about 15 

representatives from SAI-s of Norway, 

Finland, Turkey, Serbia etc. 

 

The principles of the methodology, 

the concept of integrity, risk 

assessment, the basic principles and 

the structure of the valuation method 

and the implementation of this 

manual were the focus of this training. 

Responsibility for integrity takes on 

particular value in Supreme Audit 

Institutions.  Every auditor and audit 

institution has an obligation to 

embrace integrity which covers not 

only the requirements of being 

incorruptible, but also covers values 

such as honesty, sincerity, neutrality, 

consideration, credibility, focus on the 
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citizens, respect, objectivity and 

courtesy. 

Supreme Audit Institutions (SAI-s) are 

required to lead by example, as stated 

in ISSAI 20, “Principles of 

Transparency and Accountability” and 

the International Organization of 

Supreme Audit Institutions (INTOSAI), 

support SAI-s as models of integrity, 

transparency and accountability, 

which leads to increased reputation 

and legitimacy among the citizens and 

all the stakeholders involved. One 

such tool is the Self-Assessment 

Integrity (IntoSAINT) conducted 

through a seminar moderated by two 

representatives from another 

institution. This practice allows SAI 

staff to:  

1. perform an integrity-focused risk 

analysis,  

2. evaluate the maturity level of their 

internal control systems on this 

issue, and  

3. generate a report to senior 

executives with recommendations 

designed to strengthen the policy 

of institutional integrity. 

The IntoSAINT mechanism is universal 

- it can be applied by all INTOSAI 

regional organizations and the 

Organization of Supreme Audit 

Institutions of  Latin America and the 

Caribbean (OLACEFS) that has made a 

lot of progress in implementing 

IntoSAINT (82 percent of OLACEFS SAI-

s up to in December 2017).The ALSAI 

became part of the implementation of 

this self-assessment instrument in 

2014, where the entire institutional 

audit and management activity 

decided to be analyzed in the 

perspective of the underlying value for 

an “Integrity” SAI. This self-

assessment was not only considered a 

level of achievement, but also served 

as a basis for the drafting and 

development of policies, ethical rules 

and practices that for many years 

have become a vital part of the 

mission ,vision and values of the 

Albanian Supreme State Audit 

Institution and any leader and auditor 

in the ALSAI. This experience was 

transmitted by representatives along 

with publications and documents on 

Integrity Ethics prepared and 

published by the ALSAI in a seminar 

for all the colleagues and moderators 

of other countries.The IntoSAINT 

implementation strategy is based on 

four pillars:  

1. Increased awareness of integrity;  

2. Implementation of self-assessment 

seminars;  

3. Sustainability instruments and 

4. Promote self-assessment integrity 

in the public sector.  
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Integrity policies are considered not 

only pressure but above all a 

prevention and ALSAI is committed to 

integrity and integrity policy being 

engraved in the conduct and attitude 

of every part of the institution, and to 

be an immovable part of both the 

institutional management system and 

the quality of audit. 

ALSAI Development Strategy 2018 -

2022 consolidated the integrity as a 

standard component in the ALSAI 

policies direction and cycle for the 

coming years. 

During the training for integrity 

moderators, special attention was also 

given to the intructions on how to 

implement and apply self-assessment 

integrity by treating issues such as: 

 object definition methodology; 

 defining the processes; 

 defined methodology for 

vulnerability assessment; 

 the methodology defined for 

assessing internal integrity 

controls; 

 situation analysis; 

 composition of recommendations 

and their implementation; 

 promoting values and standards; 

 promoting accountability and 

transparency.       

In addition to the detailed 

methodology review during the 

training days, participants also 

through study cases and simulation 

cases were given the opportunity to 

act as moderators and to be trained in 

this aspect, combining theoretical 

knowledge with practical skills. The 

training was concluded with 

presentations of participating 

countries as well as testing 

knowledge, where successful 

participants were awarded with 

certificates as “Self-Assessment 

Integrity Moderators – IntoSAINT” 

creating a group of experts who could 

contribute to promoting values and 

integrity within and outside their SAI-

s, at home and abroad. 

 

 

The ALSAI participates in the 

International Fellowship Program 

organized by the US Government 

Audit Office 

For the fourth year in a row SAI 

auditors participate in the 

international fellowship program 

organized by the US Government 

Audit Office (GAO) during the period 

March 20 - July 12, 2019. This program 

for 2019 was attended by 21 

participants from 18 different 

countries, from ALSAI took part Ms. 
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Ermira Vojka, Senior Auditor in the 

Performance Audit Department. 

 

Source: GAO, IAFP 2019 Participants 

The International Auditor Fellowship 

Program (IAFP) organized by GAO is a 

4-month program, which includes 640 

hours of training in total. It is 

organized in trainings, seminars, 

conferences, e-learning as well as 

independent study and work to 

prepare a strategic organizational 

document from participating auditors. 

Already in its 40th year of 

organization, the program counts 632 

participants from 107 countries 

worldwide and aims to assist SAI-s in 

enhancing their professional capacity 

by referring to best audit practices,  

such as those of the GAO. 

For 4 months auditors and executives 

of middle and high level from the 

participating SAI-s are trained in 

important directions of professional 

development. Participants get to 

know and learn how GAO plans, 

manages and communicates its work, 

recognize and learn GAO audit 

practices in order to improve working 

practices in their SAI-s, learn technical 

and managerial aspects of audit 

development performance, exchange 

information about audit practices in 

their SAI-s, improve and develop their 

professional and personal training by 

training in aspects focused on 

leadership skills. The training topics 

selected in this program are 

comprehensive and cover the entire 

performance audit cycle at GAO, 

ranging from audit planning, 

establishing audit teams, conducting 

on-site audit (collecting, evaluating, 

and analyzing data), report drafting, 

quality assurance, communication of 

findings and recommendations, etc. 

In addition to the training provided at 

the GAO as part of the program, the 

participants attended: Joint Financial 

Management Improvement Program 

(JFMIP) Conference. This conference is 

a collaborative venture between the 

Office of Budget Management, GAO, 

the Department of  Treasure and the 

Office of Personnel Management that 

work in coperation with each other 

and other operating agencies to 

improve financial management 

practices and policies. The overall goal 

of JFMIP is to improve and coordinate 

financial management practices and 

policies across the government so that 

they will make a significant 

contribution to the effective and 
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efficient planning and operation of 

government programs,the World Bank 

Workshop in Cooperation with 

Supreme Audit Institutions, its role 

and SAI-s role in implementing the 

United Nations 2030 Agenda for 

Sustainable Development Goals. 

It was developed a two-day visit to the 

New York State Audit Office, where 

participants were introduced to the 

Office's audit practices regarding data 

analysis, how auditors use Open Data 

in conducting audits, and the 

challenges the auditors are faced in 

using new technologies in conducting 

audits. 

In addition to topics aimed to 

introduce auditors to GAO policies, 

procedures and practices, learning the 

techniques and aspects of 

performance audit management, an 

important part of the program was 

devoted to training participants in 

developing or improving leadership 

skills and personal development. 

Topics such as “Recognizing and 

identifying unconscious prejudices, 

the impact they have on our work and 

how we can reduce them”, 

“Empowering and motivating 

employees”, “How to create and 

maintain high performing audit 

groups”  and many others were rated 

by the participants as very valuable. 

Throughout the program and at the 

end of it all the participants had the 

opportunity to meet with senior GAO 

executives: Mr. Gene Dodaro - 

Comptroller General of GAO, Ms. Kate 

Siggerud - Chief Operating Officer, Mr. 

Karl Maschino - Chief Administrative 

and Financial Officer and Mr. James 

Christian Blockwood - Director of the 

Strategic Planning and External Liaison 

office. 

During these meetings, which were 

conceived as conversations, 

participants became even more 

acquainted with the work GAO does 

and the challenges it faces in fulfilling 

its obligations to Congress. Mr. 

Dodaro during the discussions 

expressed the importance that GAO 

gives to this program in which a large 

number of employees are engaged full 

or part time in this organization.  He 

emphasized that he is happy about 

the contribution GAO gives to 

enhancing the capacity of SAI auditors 

and encouraged participants to make 

the most of this excellent opportunity. 

In the meeting with Mr. Blockwood 

the auditors had the opportunity that 

in addition to the GAO-s dedication to 

organizing this program, to express 

their feedback on the experience 

gained over four months. Regarding 

the ALSAI, Mr. Blockwood expressed 

special respect for the Chairman of 
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ALSAI Mr. Bujar Leskaj and 

appreciated the work done over the 

years by the ALSAI in increasing the 

professional and audit capacity of the 

staff. 

At the end the participants submitted 

the organizational strategic document 

prepared during the program 

development. This document is 

prepared under the supervision of a 

mentor who is a GAO employee at 

management level and related to the 

topic of the strategic document.  Mrs. 

Vojka prepared and submitted the 

strategic document on “Increasing the 

Impact of Performance Audits on 

Environmental Matters - Learning 

from GAO Practices”. 

During the official graduation 

ceremony held on July 11, 2019, in his 

speech Mr. Dodaro encouraged the 

graduates to “continue their 

professional development and active 

involvement not only in their SAI-s but 

also beyond, in the INTOSAI 

community”. He further said he 

believes that “it is through this 

cooperation, as well as the support 

and participation of the SAI-s that 

INTOSAI-s work continues to prosper”.  

 

GAO Auditor General, Mr.Gene 

Dodaro, addressing IAFP 2019 

graduates 

Source: GAO 

At the end of the fellowship program, 

participants were provided with a 

certificate of successful completion of 

this program. 

 

GAO Auditor General, Mr.Gene 

Dodaro and ALSAIs auditor Ermira 

Vojka during the gratuation ceremoni 

(Source: GAO) 
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The ALSAI participates in the meeting 

held by IDI on the SAI-s objectives for 

sustainable development 

On July 22-23, 2019, was held the 

meeting “Supreme Audit Institutions 

Make the Difference: Auditing the 

Implementation of Sustainable 

Development Goals” with the 

participation of SAI-s leaders and 

other government actors involved in 

putting and implementing the 

development objectives in the 

country. This meeting was held with 

the support of UNDESA (Department 

of Economic and Social Affairs of UN 

and IDI) (INTOSAI Development 

Initiative). At this meeting, 

participants from 80 different 

countries from Europe, America, Asia 

and Africa shared their best 

experiences on auditing sustainable 

development objectives that are 

required to be in line with the 2030 

Agenda.  

The opening speech was held by Mrs. 

Spatolisano (UNDESA representative), 

whom after discussing the importance 

of this meeting explained the main 

objectives of the organizers regarding 

this meeting where the sharing of 

experiences is the key word especially 

in the environment of Supreme Audit 

Institutions. Then spoke Mrs. Shirsaf, 

IDI-s Director General, whom 

described the meeting as important to 

develop audit institutions that support 

with their work the realization of the 

objectives according to the 2030 

Agenda.  

During the two days of the meeting, 

some key issues were addressed and 

discussed: 

1. Are the countries ready for the 

implementation of the Agenda 2030? 

And the answer to this question was 

provided by the countries that had 

audited the preparatory phase for the 

implementation of this agenda. In this 

regard, the analysis carried out by IDI 

was launched, referring to the results 

of the audit work on the preparations 

for the implementation of the 

objectives of strategic development. 

The analysis material was realised 

with the support of IDI and KSC 

(Knowledge Sharing Committee). 

The meeting continued with bringing 

the experiences of the countries 

involved in this venture and what 

problems were identified. The 

experiences brought by SAI of the 

Philippines, Republic of Uganda, etc., 

were awaited with great interest. The 

moderation of Mrs. Vilkari, Auditor 

General of the National Audit Office of 

Finland, made the experiences 

brought by far from the European 

environment accessible from a broad 

and comprehensive perspective. The 

discussion highlighted the fact that it 
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is not the regulatory framework that 

allows or prohibits auditing with the 

focus on economic development 

objectives, but is the will of the two 

parties to contribute to the good of 

the country. Is this will part of the SAI-

s agenda? This answers the first 

question, can SAI-s be involved in 

auditing of these strategies. 

2. What are the challenges of the 2030 

Development Agenda? Strategy 

integration policies, budgets and the 

partnership, these are the challenges 

that each country must face in order 

to be ready for a successful 

implementation of strategic 

development objectives, this is the 

lesson of the countries that have 

realized an audit of the preparatory 

phase to achieve these objectives. 

Interesting examples were those 

brought by the Audit Office of Senegal 

and the Solomon Islands. Meanwhile 

the discussion of the representative of 

the Development Policy and Planning 

Department of the Mongolian 

National Development Agency, 

showed that as a timely and capacity-

based integrated model, it provides 

security for achievable objectives and 

most importantly measurable. The 

problem of indicators is a global 

problem but it is governments that 

judge not only the form of achieving 

the objectives, the deadlines but what 

is important the outputs of each 

strategy, which normally require 

national indicators. But how do 

governments achieve having an 

integrated strategy and in coherence 

with many sectoral strategies and 

across several levels of government? 

This is a challenge with which the 

government approach is different and 

normally the results are different. This 

issue was one of the points that was 

most discussed among the 

participants. 

3.How are their strategies and 

outcomes monitored? Accuracy and 

completeness of data related to the 

achievement of sustainable 

development objectives is one of the 

other challenges of the strategy. As it 

is seen in the provided data, is their 

completeness and accuracy 

guaranteed by the role that SAI-s take 

in guaranteeing this accuracy? Related 

to this issue were brought the 

experiences of the Court of Accounts 

of Gabon, the Auditor General of Chile 

and the CEPA representative. The 

discussion brought to attention how 

transparency and data disclosure 

helps development strategies be 

comprehensive and there is no aspect 

of Agenda 2030, not covered. Not only 

that, but the experiences of Latin 

America and Spain on gender equality 

gave another approach to the 

discussions that small countries like 

Albania have much to do. The key 
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lessons and challenges of SAI-s 

regarding gender equality and the 

involvement of government agencies 

in the implementation of the SDG-s 

(Strategic Development Goals) were 

moderated by the Deputy President of 

the Canadian Audit and Accounting 

Federation. 

4. The last aspect that this meeting 

focused on was the role of SAI-s in 

implementing sustainable develop-

ment. The second day of discussions 

focused on these issues. Issues that 

received the participants’ attention 

were related to the impact of audits 

realized and related on SDG-s, the 

most appropriate ways of 

communicating and collaborating with 

government institutions to guarantee 

and ensure a high level of SDG 

implementation. The discussion of the 

South African Auditor General 

representative focused the discussion 

on the means and channels of 

communication of the audit reports. 

How communication of audit findings 

can be improved and how they can be 

simpler to address to citizens. What 

are the opportunities and challenges 

to fruitful collaboration with other 

stakeholders in order to maximize the 

impact of performance audits in the 

implementation of strategic 

development objectives. 

5. Strategic considerations for SAI-s 

that should be directed towards SDG 

audits were not excluded from the 

discussion. As Deputy Director 

General of IDI-s , Mrs. Shirsat and 

UNDESA Secretariat Representative in 

their discussions emphasized that 

before SAI-s can undergo audits at this 

level they must face with: 

a. Organizational issues; 

b. Aspects of audit planning (based 

on the features of this audit); 

c. Audit methodology; 

d. Professional capacity development; 

e. Developed technology levels; 

f. Strategic collaborations. 

All stakeholders and participants 

agreed that it is necessary for SAI-s to 

integrate SDG-s into their audit plans, 

regardless of the challenges they have 

to face and which are in function with 

the features of the countries where 

SAI-s operate. In the INTOSAI 

community, however, opportunities 

for collaboration and sharing of best 

practices and experiences in this area 

are endless.  

In this meeting ALSAI was represented 

by Mrs. Manjola Naço, General 

Director; Mr. Rinald Muca, Director of 

Performance Audit Department and 

Ms. Amantia Patozi, Specialist, 
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Department of Communication, 

Publication and External Relations. 

Announcement on Joint Audit on 

“Management of Marine Protected 

Areas” 

Having in mind the importance of the 

Marine Protected Areas for their 

countries, the Supreme Audit 

Institutions of Albania, Cyprus, 

Greece, Malta and Portugal, as 

members of EUROSAI and the 

Working Group on Environmental 

Audit (EUROSAI WGEA) , decided to 

undertake a joint audit with a view to 

reviewing the mechanisms applied by 

these countries to ensure the 

adequate and effective management 

of the Marine Protected Areas within 

their jurisdiction. The audit was 

conducted throughout 2018 and 

coordinated by the SAI-s of Cyprus 

and Malta. Participation in this audit 

confirmed once again the 

commitment and importance each 

country attaches to the protection of 

the marine environment in the 

Mediterranean.  

To this end, the participating countries 

conducted a joint performance audit 

under the key question “Are the 

appropriate mechanisms in place 

applied for the effective designation 

and management of Marine Protected 

Areas in the Mediterranean?”. In 

summary, participating SAI-s reported 

that there are no specific strategies 

that guide the MPA management and 

consequently have difficulty in clearly 

defining common criteria defining a 

marine protected area. Likewise, in 

most cases there is reported a overlap 

or conflict between the provisions 

that apply to this type of 

management.  

Specifically in this joint audit, ALSAI 

was engaged through the audit of the 

Karaburun-Sazan Marine Protected 

Area, which is the only Marine 

Protected Area in our country. The 

organs that mainly exercise their 

administrative functions in and 

around the marine park are the 

Ministry of Environment, Ministry of 

Defense, National Agency of Protected 

Areas with its regional branch AdPA 

Vlora, National Coastal Agency, 

National Tourism Agency, Fishery 

Inspectorate, and the Regional 

Environmental Inspectorate. All of 

these organs, by legal affiliation, are 

essentially aimed at preserving the PA. 

Although the purpose is common, 

these units mostly work on their own, 

without coordination, and there is a 

lack of information sharing, thus 

affecting the level of efficiency of the 

park management process. It is also 

found that there is a lack of 

cooperation mostly by the 

inspectorates who, as the law confers 

punitive powers on offenders, are 
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considered to be more "authoritarian" 

seeking the assistance and 

cooperation of AdPA, but not vice 

versa, mainly in exchange of 

informations. This chaos in the 

management of the National Marine 

Park and the overlap or non-

cooperation between the 

stakeholders involved has been due to 

the lack of a proper regulatory 

framework for protected areas for 

years. In the absence of a special 

administration responsible for the 

protected areas, their management is 

done in pieces, according to the legal 

framework of the stakeholders 

involved.  

It is a fact that since 2010, our 

country, though with considerable 

potential, has been left with only one 

marine protected area, so it has not 

been paid proper attention  to this 

category. The management plan has 

been drafted with clear objectives, 

grouped into categories according to 

the interest and values of the area, as 

well as set out in time frames, but it is 

not accompanied by an action plan, so 

there are no concrete measures and 

actions to be taken by this 

administration to achieve these 

objectives. The management plan has 

been drafted in the framework of the 

project “Improving the Coverage and 

Effectiveness of the Management of 

Marine and Coastal Protected Areas” 

of the United Nations Development 

Program (UNDP) financed by the 

Global Environment Fund (GEF) and 

co- financed by the Ministry of 

Environment and UNDP, so it was 

drafted based on the investment plans 

this organization has envisioned.  

Good management of this park does 

not appear to have been in the focus 

of the government and if this 

management plan were not supported 

by the project, these objectives would 

be too ambitious to be achieved only 

by AdPA Vlora. Given the very limited 

capacities of AdZM Vlora, both in 

human and financial resources, there 

has been no SMART study in the 

compilation of objectives to see if they 

can be met under the conditions that 

this administration has, besides 

supporting the project. Due to the 

limited powers and resources this 

administration has, it fails to carry out 

effective monitoring and control of 

the area under its jurisdiction. 

Specifically, AdPA Vlora does not have 

accurate and official statistics on the 

number of visitors and divers using 

the park, fished species, etc., as:  

- -firstly, there is a lack of a financial 

mechanism that would not only 

bring in revenue from ticket sales 

but could also enable the control of 

user flows in the park. In this 

regard, we also mention the fact 
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that since the beginning of the 

management plan development, 

no measures have been taken to 

realising a survey on carrying 

capacity for users.   

- secondly, the current regulatory 

framework for this administration 

does not provide for the obtaining 

of prior permits from various 

individuals or operators who wish 

to conduct activities of any kind in 

the park. 

- third, there is a lack of cooperation 

with other stakeholders in the 

area. 

At the conclusion of this joint audit, 

SAI-s acknowledged that the marine 

environment is a potential factor for 

economic growth and development. In 

this context, it is recommended that 

national authorities step up efforts to 

ensure the proper balance between 

conservation and use of these areas 

for economic purposes. 

NIK with the new President 

 

On 30 August 2019 Mr Marian Banaś 

was appointed President of the 

Supreme Audit Office (NIK) by the 

Sejm (Lower Chamber of the Polish 

Parliament) and approved by the 

Senate (Upper Chamber of the Polish 

Parliament). The new President of 

NIK was officially sworn in and he 

assumed his six-year term of office by 

taking the following oath: Taking the 

position of the President of the 

Supreme Audit Office, I solemnly 

swear that I will remain faithful to 

the provisions of the Constitution of 

the Republic of Poland and that I will 

fulfill my duties impartially and with 

the utmost care. So help me God. 

Marian Banaś graduated from the 

Faculty of Law and Administration at 

the Jagiellonian University (1979). He 

also under took religious studies and 

studied philosophy at the Pontifical 

Academy of Theology. He completed 

court application, finalized in 1996 by 

the judge exam, as well as the 

auditor’s training at the Supreme 

Audit Office of Poland (NIK). He also 

completed postgraduate studies in 

internal audit (2009-2010). 

Mr Banaś was one of the founders and 

activists (1976-1980) of the Action for 

Independence and the Institute of 

Katyń. In 1981-1983, Marian Banaś 

served a prison sentence for his 

activity in the Solidarity freedom 
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movement (Solidarność). In 1990, he 

was awarded the Knight's Cross of the 

Order of Polonia Restituta by the 

Polish government in exile, and in 

2011 the Officer's Cross of the Polish 

Order of Polonia Restituta by the 

Polish President. He also received the 

medal called: ”Firm in Word” - 

distinction awarded to people who in 

the 1980s, risking repression and 

imprisonment, acted for freedom of 

speech in Poland. In 2015, President 

of Poland Andrzej Duda awarded him 

the Cross of Freedom and Solidarity. 

Marian Banaś advised the Minister of 

the Interior during the government of 

Jan Olszewski. In 1992-2005 he 

occupied various positions at NIK 

(among others senior public audit 

expert and legal advisor). From 21 

November 2005 to 2 January 2008 he 

served as the Undersecretary of the 

State in the Ministry of Finance, and 

since November 28 2005 also as the 

Head of the Customs Service. 

On 19 November 2015, he was 

appointed Undersecretary of the State 

in the Ministry of Finance, and on 9 

December 2016, Secretary of the 

State, as well as Head of the National 

Revenue Administration and Customs 

Service. He also held the positions of 

the General Inspector of Financial 

Information, and the Government 

Commissioner for Combating Fraud 

against Republic of Poland or 

European Union. 

Since 4 June 2019 until the election as 

the President of NIK - Polish Minister 

of Finance. 

 

 

 

Translated by: Megi Peza, External 

Expert, ALSAI 
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THE AUDITOR GENERAL OF CANADA 

 

 
The Auditor General of Canada is an 

Officer of Parliament appointed for a 

non-renewable 10 year term upon 

resolution of the House of Commons 

and Senate. His responsibilities 

include: 

 auditing operations of the federal 

and territorial governments; 

 providing Parliament and the 

legislative assemblies with 

independent information, 

assurance, and advice regarding 

the stewardship of public funds. 

 

Sylvain Ricard was appointed Interim 

Auditor General of Canada in 

March 2019. 

Mr. Ricard holds a bachelor’s degree 

in accounting from the Université du 

Québec à Hull and is a member of the 

Chartered Professional Accountants of 

Ontario and the Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec. He 

has more than 30 years’ experience as 

a senior manager, auditor, and 

consultant in both the private and 

public sectors. 

Mr. Ricard joined the Office in 1998, 

after working in the private sector as 

an auditor and management 

consultant in financial auditing, 

management auditing, internal 

auditing, organizational review, 

management information systems, 

information technologyIT master 

plans, strategic planning, and 

development and evaluation of 

policies, procedures, and processes, 

and feasibility studies. He also 

developed and presented training 

courses. In addition to his 

responsibilities at the OAG, Mr. Ricard 

taught financial and management 

https://lop.parl.ca/sites/ParlInfo/default/en_CA
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accounting courses at the 

undergraduate and Master of Business 

AdministrationMBA levels at the 

University of Ottawa for 4 years. 

During his time with the OAG, 

Mr. Ricard was promoted to Assistant 

Auditor General in 2007. He led audits 

in both the performance and financial 

audit practices as well as a multitude 

of special exams of many crown 

corporations. In 2014, he took on the 

leadership of the Office’s corporate 

services. He held this position until 

November 2018, at which time he was 

appointed Deputy Auditor General. 

The Office of the Auditor General of 

Canada 

The Organization 

The Office of the Auditor General of 

Canada (OAG) employs approximately 

575 people between its head office in 

Ottawa and 4 regional offices in 

Vancouver, Edmonton, Montréal and 

Halifax. 

Our Role 

We conduct independent audits and 

studies that provide objective 

information, advice, and assurance to 

Parliament, territorial legislatures, 

boards of crown corporations, 

government, and Canadians. 

Enabling Legislation 

The Office of the Auditor General of 

Canada (OAG) has a legislative basis in 

the Auditor General Act, the Financial 

Administration Act, and a number of 

other statutes. The Auditor General’s 

powers and responsibilities are set 

forth in legislation passed by 

Parliament. 

Since 1995, as a result of amendments 

to the Auditor General Act, the Office 

of the Auditor General of Canada has 

a specific mandate related to the 

environment and sustainable 

development. This mandate is carried 

out by the Commissioner of the 

Environment and Sustainable 

Development (CESD), on behalf of the 

Auditor General. 

Under the Federal Sustainable 

Development Act, the CESD must 

review a draft of the federal 

government’s sustainable develop-

ment strategy and comment on 

whether the targets and 

implementation strategies can be 

assessed. The CESD must also monitor 

and report on the extent to which 

federal departments have contributed 

to meeting the targets and goals set 

out in the Federal Sustainable 

Development Strategy. 

In 2007, Parliament passed the Kyoto 

Protocol Implementation Act. Under 

the Act, the CESD was required to 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-17/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-11/
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/au_fs_e_370.html#Commissioner
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/au_fs_e_370.html#Commissioner
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/au_fs_e_370.html#Commissioner
http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/F-8.6
http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/F-8.6
http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=En&n=F93CD795-1
http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=En&n=F93CD795-1
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prepare a report at least once every 

two years, up to and including 2012, 

on Canada’s progress in implementing 

the Climate Change Plans and meeting 

its obligations under the Kyoto 

Protocol. 

Such reports were completed in 2009, 

2011 and 2012. As the Kyoto Protocol 

Implementation Act was repealed in 

2012, the CESD is no longer 

responsible for preparing these 

reports. 

Our Employees 

Our audit professionals are highly 

qualified in their fields and bring a rich 

mix of academic disciplines and 

experience to their work. They include 

accountants, engineers, lawyers, 

management experts, information 

technology professionals, environ-

mental specialists, economists, 

historians, and sociologists. All audit 

staff have a graduate degree, or a 

bachelor’s degree and professional 

designation, and many have additional 

credentials. 

Auditors are organized into teams that 

are assigned to audits of specific 

departments, agencies, or Crown 

corporations, and audits of Canada’s 

three territories. They are supported 

in their work by specialists in law, 

professional practices, international 

relations, information technology, 

knowledge management, human 

resources, financial management, 

communications, and parliamentary 

liaison. 

Our Values 

All OAG employees adhere to a Code 

of Values, Ethics and Professional 

Conduct that serves to encourage and 

maintain a professional work 

environment, and to maintain and 

enhance the confidence of the public 

and the government in the Office’s 

integrity. The Code also clearly 

outlines employee responsibilities to 

Parliament, audit entities, the public, 

and the Office. Once a year, 

employees are required to certify that 

they comply with this code. 

Five core values drive how OAG 

employees conduct themselves and 

their work. 

 Democracy and independence 

We are an officer of Parliament that is 

independent of government. Our 

reports are based on evidence 

collected in accordance with our 

policies and professional auditing 

standards. We bring a non-partisan, 

objective, and fair approach to our 

work. 

 Respect for people 

We are committed to providing a 

working environment in which all are 

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_cesd_200905_02_e_32512.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_cesd_201110_01_e_35760.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_cesd_201205_01_e_36773.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/au_fs_e_8603.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/au_fs_e_8603.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/au_fs_e_8603.html
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treated with dignity and respect and 

encouraged to realize their full career 

potential. We encourage open and 

honest communication to create a 

climate of trust and teamwork. We 

value each other’s talent and diversity 

and support learning and work-life 

balance. 

 Integrity and professionalism  

We sustain public confidence by 

conducting ourselves, in everything 

we do, with honesty and integrity and 

in a manner that meets the highest 

standards of professional conduct. 

 Stewardship and serving the public 

interest 

We focus on significant issues to make 

a positive and measurable impact. In 

particular, we promote government 

accountability for the collection and 

use of public funds and for the results 

achieved. We also promote 

continuous improvement of the 

environment and sustainable 

development. 

 Commitment to Excellence 

We meet the highest standards of 

professionalism in our work with 

Parliament and those we audit. We 

are committed to continuously 

improving our processes and practices 

and delivering products and services 

of the highest quality. We share our 

experience with others and contribute 

to the advancement of the legislative 

audit discipline in Canada and abroad. 

We strive to be a model organization 

for the federal government. We treat 

people fairly. Our audit plans are 

strategic and risk-based, our reports 

are focused on results, and our 

effectiveness is measured and 

reported annually to Parliament. Our 

policies and practices are aligned with 

our vision and values, and our 

processes are economical, efficient, 

and responsive. 

 Planning and Results 

The Office of the Auditor General of 

Canada (OAG) produces various 

reports that set forth its plans and 

priorities, review its performance, and 

demonstrate its commitment to 

employment equity. The Office also 

prepares a sustainable development 

strategy every three years. 

The Office periodically surveys its 

employees to evaluate its success in 

achieving its objective of providing a 

work environment where employees 

are satisfied and engaged. 

The Office also prepares 

 quarterly financial reports, and 

 annual reports on the Access to 

Information Act and on the Privacy 

Act. 

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/au_fs_e_371.html#international_activities
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_lp_e_9377.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_lp_e_9377.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_lp_e_9378.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_lp_e_9382.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_lp_e_17601.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_lp_e_17601.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_lp_e_35627.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_rpt_e_31251.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_rpt_e_31251.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_rpt_e_31251.html
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Finally, the OAG conducts periodic 

surveys of Parliamentarians and other 

users of our reports to help us ensure 

that we are meeting their needs. 

 Quality Assurance 

The Office of the Auditor General of 

Canada (OAG) seeks to adhere to the 

highest standards, and is committed 

to continuous improvement in all 

areas of its operations. The Office 

ensures the quality of its audit work in 

a variety of ways. 

 Quality Assurance Reviews 

We systematically seek assurance that 

our work meets professional 

standards through: 

 compulsory audit methodology 

that is anchored in professional 

auditing standards; 

 quality checks throughout the 

audit and post audit; 

 periodic reviews from external 

organizations; and 

 input from external experts for our 

performance audits. 

We also subject all of our audit 

products to regular practice reviews, 

and conduct internal audits that focus 

on the Office’s management and 

administration. These are carried out 

in accordance with the annual Practice 

Review and Internal Audit Plan. 

Every year, we review our system of 

quality control to ensure it is 

operating effectively. Results are 

communicated to the Office’s 

management and to all staff. 

 The Green Ribbon Panel 

In 2007, the Auditor General of 

Canada asked an independent panel 

of experts—the “Green Ribbon 

Panel”—to examine implementation 

of the Office of the Auditor General’s 

(OAG) environment and sustainable 

development mandate to date, and 

explore opportunities within the 

mandate that would allow us to serve 

Parliament better. 

In its report, Fulfilling the Potential—A 

Review of the Environment and 

Sustainable Development Practice of 

the Office of the Auditor General of 

Canada (2008), the Green Ribbon 

Panel made nine recommendations, 

all of which were accepted. Two of 

these recommendations resulted in 

the drafting of a discussion paper in 

2010: Managing Sustainable 

Development. 

The Office subsequently prepared a 

Response to the Report of the Green 

Ribbon Panel reflecting the status of 

implementation of those nine 

recommendations. 

 Who Audits the OAG? 

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_fs_e_9379.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_fs_e_9379.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_lp_e_9381.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_lp_e_9381.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_lp_e_9380.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_lp_e_9384.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_lp_e_39401.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_lp_e_39401.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_lp_e_40338.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_lp_e_40338.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_rpt_e_29778.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_rpt_e_29778.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_rpt_e_29778.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_rpt_e_29778.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_rpt_e_29778.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/sds_fs_e_33574.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/sds_fs_e_33574.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_rpt_e_33134.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_rpt_e_33134.html
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Every year, an external auditor 

appointed by the Treasury Board of 

Canada audits the OAG’s financial 

statements. The auditor’s report is 

submitted to the Treasury Board and 

is tabled in the House of Commons. 

Like other federal government 

departments and agencies, the OAG 

submits annual spending estimates to 

Parliament and appears before the 

Standing Committee on Public 

Accounts to explain its estimates, 

priorities, and management practices. 

The OAG also voluntarily subjects its 

work to independent external reviews. 

 In 2009, an international peer 

review team led by the Australian 

National Audit Office examined the 

work of the OAG. 

 In 2003, an international team of 

peers led by the National Audit 

Office of the United Kingdom 

reviewed the OAG’s performance 

audit practice. 

 In 1999, an external audit firm 

examined the OAG’s quality 

management system for financial 

audits. 

 A Brief History 

John Lorn McDougall, a former 

member of Parliament, was appointed 

the first independent Auditor General 

of Canada in 1878. Up to that point, 

the job had been performed by the 

deputy minister of finance. 

At the time, the Auditor General had 

two main functions: 

 to examine and report on past 

transactions, and 

 to approve or reject the issuance of 

government cheques. 

The Auditor General’s annual reports 

to the House of Commons in that era 

listed every single government 

transaction, from the purchase of 

bootlaces to contracts for bridge 

building. Those detailed records 

revealed a focus different from the 

work of the federal audit office of our 

day. But like today, the Auditor 

General of the late 19th century was 

expected to report on whether public 

money was spent the way Parliament 

intended. 

In 1931, Parliament transferred 

responsibility for issuing cheques to a 

newly created government official, the 

Comptroller of the Treasury. This drew 

a clear line between the duties of 

government and the auditor: the 

government was responsible for 

collecting and distributing public 

funds, while the auditor was 

responsible for examining and 

reporting on how those funds were 

handled. 

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/acc_rpt_e_33892.html
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The work of the Office began to move 

in its current direction in the 1950s, 

when the Auditor General began to 

report on "non-productive payments." 

These were transactions that, while 

legal, provided no apparent benefit to 

Canadians. The reports were 

controversial, however, because 

government officials felt the Auditor 

General was commenting on 

government policy and therefore 

going beyond his mandate. 

The 1977 Auditor General Act clarified 

and expanded the Auditor General’s 

responsibilities. In addition to looking 

at the accuracy of financial 

statements, the Auditor General was 

given a broader mandate to examine 

how well the government managed its 

affairs. The new Act maintained the 

important principle that the Auditor 

General does not comment on policy 

choices but does examine how policies 

are implemented. 

Further amendments to the Act in 

1995 established the position of 

Commissioner of the Environment and 

Sustainable Development within the 

Office of the Auditor General of 

Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/au_fs_e_370.html#Commissioner
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/au_fs_e_370.html#Commissioner
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BOARD OF AUDIT OF JAPAN 

 
History of the Board 

The Board originates from a division 

established in 1869 under the 

forerunner of the Ministry of Finance 

in a previous form of the Cabinet, 

called “Dajokan”. 

Through several changes in its name, 

the Board was organized as an 

auditing organ under the direct 

control of the “Dajokan” in 1880. 

Following promulgation of the Meiji 

Constitution in February 1889, the 

Board acquired constitutional status 

and supervised public finances over 

the next sixty years as an independent 

organ directly subordinate to the 

Emperor. 

In 1947, with the enactment of the 

Constitution of Japan, the present 

Board of Audit Act came into effect 

pursuant to Article 90 of the 

Constitution, which made the Board 

independent of the Cabinet. 

Important changes were as follows: 

 The relationship with the Diet was 

strengthened; 

 The scope of the audit was 

expanded; and 

 Measures were established by 

which the results of the Board’s audit 

could be immediately reflected in the 

public administration. 

Audit Commission 

The Audit Commission, comprising of 

three Commissioners, makes the 

Board’s decisions by consensus of the 

Commissioners, as well as directing 

and supervising activities carried out 

by the General Executive Bureau. 

The Audit Commission adopts a 

consensus system to ensure fairness 

and adequacy in its judgments. 

Commissioners are appointed by the 

Cabinet with the consent of both 

Houses of the Diet. The Emperor 

attests to the appointment of the 

Commissioners. A Commissioner holds 

office for a seven (7)-year term and his 

or her status is guaranteed during the 

term to ensure the Board’s 

independence. A person elected by 

the Commissioners from among 

themselves is appointed President of 

the Board by the Cabinet. The 

President represents the Board and 

presides over the Audit Commission. 
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General Executive Bureau 

The General Executive Bureau is 

comprised of the Secretariat and five 

bureaus, under which many divisions 

are set up to perform audits and 

administrative work. 

Audit activities are performed by the 

five bureaus. The following table 

shows the responsibility of each 

bureau and division. 

Among these divisions, both the 

Special Issues Audit Division for 

Ministries and the Special Issues Audit 

Division for Agencies of 5th Bureau do 

not have any specific ministries or 

agencies subject to their mandatory 

audit and conduct flexible and cross-

cutting audits. 

The number of authorized personnel 

of the General Executive Bureau is 

1,244 (as of January 2018). Many of 

these personnel are assigned to 

various audit divisions as auditors and 

assistant auditors. 

The audit staff of the Board must have 

a high level of competency in auditing 

The term “Accounting,” that is subject 

to audit by the Board, does not just 

mean accounting for the incoming and 

outgoing funds or bookkeeping in a 

narrow sense, but covers broader 

issues of whether tax payers’ money 

has been properly and effectively 

collected and used for implementing 

administrative activities of the State. 

Auditors of the Board therefore must 

have broad knowledge of not only 

management and operations of the 

auditees, but also of other relevant 

fields such as law, finance, economics, 

civil engineering, construction, 

electricity, information and 

telecommunications. 

The Board recruits its staff from those 

who have passed the Public Service 

Entrance Examination conducted by 

the National Personnel Authority. 

Besides those who have specialized in 

law and economics, the Board recruits 

a considerable number of personnel 

who specialized in civil engineering, 

construction, engineering, electricity 

or electronics from a list of successful 

examinees. 

The Board also utilizes outside 

expertise by recruiting fixed-term staff 

from those who have specialized 

knowledge and skills, such as certified 

public accountants (CPA). 

After recruitment, new staff members 

undergo extensive training and 

examinations in various fields to 

acquire necessary knowledge and 

skills, and then become auditors after 

several years of audit experience. 

Auditors also have to attend advanced 

professional training in order to cope 

with more diversified and specialized 
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administrative activities of the 

auditees. 

To strengthen its training activities in 

order to improve the auditing 

competency of its staff, the Board 

established a training center and 

provides systematic training to its 

staff. 

Aims of the Audit 

(1) Supervision of financial 

management 

The Board continuously audits and 

supervises financial management to 

ensure adequacy and to rectify any 

defects.When the Board finds cases of 

improper or unreasonable financial 

management in the course of its audit, 

the Board not only points out these 

improper cases, but also performs a 

positive function of facilitating their 

rectification and improvements by 

identifying the cause of such 

improprieties. 

For this reason, the Board is given a 

mandate to present its opinions to, or 

demand measures from the auditees, 

if there are items that the Board finds 

in violation of laws and regulations on 

financial management or improper, or 

if the Board finds there to be matters 

necessitating improvement with 

regard to laws and regulations, 

systems or administration. 

(2) Verification of the final accounts 

of the expenditures and revenues of 

the State 

Verifying the final accounts of the 

expenditures and revenues of the 

State is another aim of the audit by 

the Board. The Board has a mandate 

to verify them based on the results of 

audit.Verification of the final accounts 

of the expenditures and revenues of 

the State means to declare 

completion of the audit after 

determining the accuracy of the 

statements and adequacy of financial 

management. 

The Constitution stipulates that the 

final accounts of the expenditures and 

revenues of the State shall be 

submitted by the Cabinet to the Diet 

together with the Audit Report of the 

Board. Thus, an official declaration of 

completion of the audit by the Board 

enables the submission of the final 

accounts of the expenditures and 

revenues of the State by the Cabinet 

to the Diet. 

Objectives of the Audit  

The Board conducts its audits with 

such objectives as i) whether the final 

accounts accurately reflect the 

financial status such as the execution 

of the budgets (Accuracy); ii) whether 

the financial management is properly 

conducted in conformity with the 

approved budgets, laws and 
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regulations (Regularity); iii) whether 

the implementation of projects and 

programs or budget execution is 

administered at minimum cost 

(Economy); iv) whether the projects 

and programs gain maximum results 

with the given cost or have the best 

cost-efficient outcome (Efficiency); 

and v) whether the projects and 

programs achieve the intended results 

and produce the expected effects 

(Effectiveness). 

The audit with the objectives of 

Economy, Efficiency and Effectiveness 

is collectively called the ‘3E audit’, 

derived from the initial letters of each 

word. 

 

Procedures of the Audit 

The audits by the Board are conducted 

as illustrated in the chart below.The 

procedures are a cycle starting from 

the preparation of the Basic Policy on 

Audit and Audit Plan to the 

submission of the Audit Report to the 

Cabinet.In respect to the matters 

reported in the Audit Report, the 

Board follows them up until remedial 

measures are fully implemented. 

 

 Preparation of Basic Policy on Audit 

and Audit Plan 

 Audit Practice 

 Analysis and Review of Audit 

Findings 

 Presentation of Opinions and/or 

Demand for Measures 

 Audit Report 

 Follow-up of Audit Findings 

Audit Report 

According to the provision of Article 

90 of the Constitution, the Board 

prepares an Audit Report showing the 

results of all audits conducted each 

year and sends it to the Cabinet with 

the audited final accounts of the 

expenditures and revenues of the 

https://www.jbaudit.go.jp/english/effort/procedure1.html
https://www.jbaudit.go.jp/english/effort/procedure1.html
https://www.jbaudit.go.jp/english/effort/procedure2.html
https://www.jbaudit.go.jp/english/effort/procedure3.html
https://www.jbaudit.go.jp/english/effort/procedure3.html
https://www.jbaudit.go.jp/english/effort/procedure4.html
https://www.jbaudit.go.jp/english/effort/procedure4.html
https://www.jbaudit.go.jp/english/effort/procedure5.html
https://www.jbaudit.go.jp/english/effort/procedure6.html
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State. The Cabinet then submits both 

of them to the Diet.  

The Audit Report is used for 

deliberation of the State’s final 

accounts in the Diet session and for 

future administration by financial 

authorities.Recently, the Board has 

expedited the submission of the Audit 

Report to the Cabinet in order to 

contribute to the deliberation of the 

final accounts in the Diet. 

In addition, the Audit Report has 

another important function of 

informing the public of the results of 

the State budget execution. News 

media reports on the submission of 

the Audit Report to the Cabinet 

attracts the attention of the public. 

The Audit Report must cover eight 

categories of matters as provided by 

the Board of Audit Act including i) 

verification of the final accounts of the 

expenditures and revenues of the 

State, ii) whether the amounts in the 

final accounts of the expenditures and 

revenues of the State correspond to 

the amounts in the statements of 

accounts submitted by the Bank of 

Japan, iii) whether the audit resulted 

in an item being found in violation of 

the law, Cabinet Order, or the 

approved budget, or being found 

improper, iv) whether there was any 

disbursement from the reserve fund 

that did not pass through the 

procedures for obtaining Diet 

approval and so on, and may include 

other matters that the Board finds 

particularly necessary to report. 

Audit results reported in the Audit 

Report are grouped into mainly the 

following seven categories, of which 

1) to 4) are usually called 

“Improper/Unreasonable Matters.” 

Follow-up of Audit Findings 

The Board follows up the audit 

findings reported in the Audit Report, 

including improprieties, matters on 

which the Board presented its 

opinions and/or demanded corrective 

measures, by collecting reports from 

auditees as to whether damages 

incurred to the State or organization 

have been rectified, as to how officials 

in charge are disciplined, or as to what 

measures have been taken to prevent 

any recurrence. Collection of reports 

continues until the case has been 

completed. 

(1) Have damages of the State been 

rectified? 

The Board checks the progress of 

corrective action taken to rectify 

improprieties described in the Audit 

Report, including: 

1. Collection of Additional tax 

2. Repayment of insurance benefits 

and State subsidies 
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3. Advanced redemption of loans 

4. Remedial works 

5. Others 

The Board reports the status of these 

corrective actions in the Audit Report. 

(2) Have any measures been taken to 

prevent recurrence? 

The Board ensures whether auditees, 

in regard to audit findings, have taken 

steps to rectify or improve the current 

system (such as amendments to 

related laws and regulations, revision 

of manuals and specifications, and 

improvements in administrative 

procedures), and have provided the 

officers in charge with proper advice 

(via official documents, meetings and 

training courses, internal audit and 

examinations, etc.). 

The result of the follow-up on audit 

findings of which the Board presented 

its opinions and/or demanded 

measures are required to be described 

in the Audit Report, usually for the 

following fiscal year. 

Also, the Board continually follows up 

matters on which auditees took 

measures for improvement following 

the Board’s audit findings until Board 

confirmation that the measures have 

been duly implemented, and describes 

the results of the follow-up in the 

Audit Report. 

(3) What disciplinary action has been 

taken against officials in charge? 

The Board grasps what kind of 

disciplinary action is taken by the 

Ministries and Agencies etc. in charge 

against the officials (responsible 

persons and their supervisors) in 

charge of improprieties in the Audit 

Report. 

Other Activities 

Besides the audit, the Board carries 

out the following audit-related 

activities. 

(1) Adjudication on the liability for 

indemnity 

If an official responsible for cash 

handling, handling goods or budget 

execution has been involved in loss or 

damage to cash or goods under his or 

her control, or otherwise has made 

payments in violation of laws and 

regulations, or the approved budget 

resulting in damage to the State, the 

Board shall inquire into whether the 

official has caused loss or damage 

through his/her failure to exercise due 

care of a prudent manager, or through 

intent or gross negligence, and 

adjudicates whether the official is 

liable to indemnity. 

If the Board adjudicates that the 

official is liable to indemnity, the 

Minister to which the official belongs 
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must order the official to pay the 

indemnity. 

(2) Demand for disciplinary action 

If the Board finds, as a result of audit, 

that an official who handles 

accounting for the State has caused 

substantial damage to the State 

through intent or gross negligence, or 

that a budget executing official has 

made payments in violation of the 

laws and regulations or the approved 

budget through intent or gross 

negligence and caused damage to the 

State, the Board may demand the 

Minister to which the official belongs 

to take disciplinary action against the 

official. The Board is also authorized 

to execute the same rights in cases 

where an official who handles 

accounting for the State neglects to 

submit statements of accounts or 

documentary evidence to the Board. 

(3) Examination 

If the Board has been requested by an 

interested party to examine the 

conduct of an official who handles 

accounting for the State with regard 

to the handling of financial 

management, the Board must 

examine that official's conduct and, if 

the Board considers it necessary for 

such conduct to be corrected, the 

Board must notify the competent 

authorities or other responsible 

parties of this judgment. 

Competent authorities or other 

responsible parties must take 

appropriate measures pursuant to the 

judgment of which they have been 

notified.  
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