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Takimi i 11-të i Nënkomitetit për Çështjet Ekonomike dhe Financiare dhe Statistikat, në bazë 

të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit midis BE dhe Shqipërisë u mbajt në 3 tetor 2019 në 

Bruksel. Përfaqësuesit nga Komisioni Evropian (KE) diskutuan me autoritetet përkatëse 

shqiptare zhvillimet më të fundit në këto fusha. Ky nën-komitet është një platformë për të 

shkëmbyer rregullisht mendime mbi zhvillimet e fundit në çështjet ekonomike, monetare dhe 

financiare dhe sfidat aktuale. Diskutimi u pasua gjithashtu në zbatimin e Programit të 

Reformës Ekonomike të Shqipërisë, si dhe në takimet shpjeguese për legjislacionin e BE-së 

(acquis) në disa tema. 

KE vuri në dukje se angazhimi i vazhdueshëm i autoriteteve shqiptare ka sjellë një numër 

zhvillimesh pozitive për ekonominë dhe tregun e punës, të cilat pasqyrohen në rritjen e fortë 

ekonomike dhe të punësimit gjatë vitit të kaluar. Autoritetet raportuan përmirësimin dhe 

diversifikimin e veprimtarisë së biznesit, ndoshta lidhur me situatën e përmirësuar në sektorin 

bankar dhe ndryshimet rregullatore. Luhatshmëria dhe varësia e vazhdueshme nga 

hidrocentralet, megjithatë, kanë një ndikim negativ në financat publike. 

KE përshëndeti angazhimin e Shqipërisë për konsolidimin fiskal dhe përpjekjet e suksesshme 

për të përmirësuar strukturën e borxhit publik. Përpjekje të mëtejshme janë të nevojshme për 

të përvijuar një rrugë konkrete të konsolidimit drejt objektivit juridik. Në këtë drejtim, 

efektiviteti dhe efikasiteti i shpenzimeve publike mbetet thelbësor dhe veprimet e mëtejshme 

janë të nevojshme për forcimin e mbikëqyrjes së partneriteteve publike-private dhe kontrollin 

e prokurimit publik. KE gjithashtu mirëpriti veprimet konkrete të planifikuara për të shlyer 

borxhet e qeverisë ndaj sektorit privat në dy vitet e ardhshme, si dhe iniciativën për të 

përmirësuar mbledhjen e TVSH-së dhe zvogëlimin e informalitetit përmes fiskalizimit, si dhe 

për të përmirësuar sistemin për regjistrimin e angazhimeve shumë-vjeçare për publikun 

shpenzimeve. 

Zhvillimet në fushën e sistemeve të pagesave dhe lëvizja e lirë e kapitalit u diskutuan 

shkurtimisht. Sa i përket Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, përkundër progresit të 

raportuar, kërkohen përpjekje të mëtejshme për të përmirësuar efektivitetin e kërkesave të 

qeverisjes dhe kontrollit.  

Në lidhje me Auditimin e Jashtëm, KE mirëpriti përpjekjet e Shqipërisë për të 

përmirësuar zbatimin në kohë dhe sistematik të rekomandimeve të auditimit. 

Në fushën e statistikave, KE mirëpriti statusin e ri të Institutit Kombëtar të Statistikave si një 

institucion i pavarur nën Parlament. U diskutua përgatitja për Regjistrimin e ardhshëm në 

vitin 2020 të popullsisë dhe familjeve dhe autoritetet informuan se ai vazhdon sipas planit.   


