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Përmbledhje Ekzekutive
Historiku
1.
Ky Raport (“Raporti”) i përgjigjet ankesës (“Kërkesa”) rreth çështjeve që lidhen me
zhvendosjen dhe me çështjet tokësore që kanë të bëjnë me punën e Bankës Botërore
(“Banka”) në Kosovë, përfshirë Projektin e propozuar Energjetik të Kosovës (“PEK”). Paneli
i Inspektimit (“Paneli”) e ka pranuar kërkesën më 12 qershor 2015, të parashtruar nga banorët
e fshatit Hade, lagjja Shkabaj e Re dhe Komuna e Obiliqit, dhe nga organizatat e shoqërisë
civile (“OSHC”) me seli në Kosovë.
Konteksti
2.
Që nga viti 2001 – një periudhë prej 15 vjetësh – Banka ishte këshilltare e shquar e
qeverive të Kosovës dhe mbështetëse e vazhdueshme e sektorit të energjisë në Kosovë. Roli i
saj ka evoluar me kalimin e kohës nga realizimi i inventarizimit në sektorin energjetik në
vitet menjëherë pas konfliktit, drejt krijimit të kornizës për investimet e sektorit privat,
zhvillimit të kapaciteteve dhe pastrimit të mjedisit, dhe në fund financimi i Vlerësimit të
Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS) për PEK të propozuar përmes një Garancie të
pjesshme të rrezikut (“GPR”). PEK i propozuar përfshinë ndërtimin e termocentralit të ri të
thëngjillit - Kosova e Re (“TCKR”) - parametrat teknik të së cilit janë në diskutim që nga
dorëzimi i këtij raporti.
3.
Kushtet rreth përfshirjes së Bankës në sektorin e energjisë kanë qenë jashtëzakonisht
të vështira. Furnizimi i vazhdueshëm me energji elektrike ishte esencial për arsye sociale dhe
ekonomike, duke përfshirë ngrohjen gjatë muajve të ftohtë të dimrit, për ndërtimin e
ekonomisë së Kosovës dhe për krijimin e vendeve të punës. Furnizimi me rrymë gjithashtu
ishte një faktor i rëndësishëm në ruajtjen e stabilitetit politik gjatë kohës kritike, si para ashtu
edhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Sfidat shtriheshin gjer tek
mangësitë në kapacitetet institucionale dhe në kornizën ligjore, kapacitetet e mihjes dhe
prodhimit të cilat ishin të vjetruara, si dhe burimet e pamjaftueshme financiare për
mirëmbajtje dhe investime të reja. Banka, së bashku me USAID-in, BE-në, dhe të tjerët, i
rekomanduan Qeverisë e cila vendosi që ta bëjë privatizimin dhe t’i realizojë masat tjera për
të sjellë investime dhe praktikat më të mira ndërkombëtare për të siguruar furnizim me
energji elektrike në bazë të burimeve të linjitit të Kosovës.
Kërkesa për inspektim dhe përgjigjja e menaxhmentit
4.
Kërkuesit pretendojnë se janë dëmtuar nga asistenca teknike e Bankës në Kosovë dhe
nga përgatitja për PEK, dhe kanë kërkuar nga Paneli i Inspektimit që t’i hetojë këto çështje.
Pretendimet specifike përfshijnë:
•

Humbja e tokës, e standardit jetësor dhe e mirëqenies. Kërkuesit pretendojnë se kanë
pësuar dhe do të pësojnë humbje të tokës, mjetet e jetesës si dhe mirëqenien si pasojë e
mospajtueshmërisë nga ana e Bankës me politikat e veta gjatë asistencës teknike në
përgatitjen e kornizës “të dizajnuar për të na zhvendosur me detyrim për t’i hapur rrugën
termocentralit të ri të thëngjillit të financuar nga Banka”. Ata pretendojnë se një pjesë e
komunitetit të tyre është zhvendosur me detyrim nën një Plan të Veprimit për Zhvendosje
(“PVZH”) i cili nuk ka qenë në pajtueshmëri, dhe gjatë më shumë se një dekade, kanë
pësuar varfërim, kanë mbetur pa strehë, janë përballur me pasiguri të ushqimit, mungesë
të tokës, papunësi dhe stres.
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•

Kufizimet në lidhje me zhvillimin ekonomik. Kërkuesit gjithashtu thonë se Banka, në
bazë të programit të saj të asistencës teknike, “inkurajoi ose asistoi” Qeverinë e Kosovës
(QK) që ta përcaktojë një Zonë të Interesit të Veçantë Ekonomik (“Zona”), për tu
përgatitur për termocentralin e ri të propozuar. Kërkuesit thonë se brenda kësaj Zone ata
në mënyrë efektive “janë lënë në harresë”, dhe se rregulloret e Zonës ia kufizojnë atyre
jetën dhe jetesën pa kompensim ose përpjekje për restaurim, dhe pa njoftim dhe
pjesëmarrje kuptimplotë apo me kohë.

•

Barra financiare. Kërkuesit shtojnë se, duke mos i përfshirë objektivat e politikës për
zhvendosjen e detyruar të Bankës dhe duke mos ofruar “burime të mjaftueshme për
investime” për t’i përmbushur këto objektiva, kostoja e termocentralit të ri është mbajtur
e ulët në kurriz të anëtarëve të komunitetit.

5.
Në përgjigjen e tij (“Përgjigjja”) Menaxhmenti i Bankës shpjegon se asnjë projekt i
mbështetur nga Banka në sektorin e minierave dhe energjisë në Kosovë nuk ka kërkuar
zhvendosje. Menaxhmenti fuqishëm e kundërshton pretendimin se dëmi i pretenduar në
kërkesë rezulton nga këshillat teknike të Bankës ose ka gjasë që të rezultojë nga termocentrali
i ri i propozuar. Pavarësisht kësaj, Menaxhmenti pranon se praktikat e kaluara të zhvendosjes
në Kosovë që janë bërë para angazhimit të Bankës kanë pasur ndikime negative mbi
popullatën e prekur. Ata shpjegojnë se Banka i mbështetë përpjekjet e Qeverisë për ta trajtuar
trashëgiminë mjedisore nga mihjet dhe prodhimi i energjisë, dhe ndihmon në rritjen e
kapacitetit të qeverisë për t’i përmirësuar praktikat e zhvendosjes. Banka ka mbështetur
përgatitjen e Kornizës së Politikave të Zhvendosjes (“KPZH”) për ta qeverisur zhvendosjen e
mihjeve, dhe në aplikimin e parë të kësaj KPZH-je në PVZH të lagjes Shala të fshatit Hade.
Sipas Përgjigjes, kapaciteti i Qeverisë është përmirësuar dukshëm, por Menaxhmenti pranon
se mund të bëhet përmirësim i vazhdueshëm gjatë implementimeve në të ardhmen.
Vrojtimet e Panelit lidhur me dëmet
6.
Paneli mendon se ankesat nga anëtarët e fshatit Hade kanë të bëjnë me dëme të vërteta
dhe shpesh të rënda të shkaktuara nga operimi i minierës së Sibovcit jugperëndimor të
(linjitit) në afërsi të tyre, si dhe nga zgjerimi aktual ose i planifikuar të minierës. Në mënyrë
domethënëse, që nga viti 2004 Hadja është ndarë në tri pjesë duke i shkaktuar dëme
komunitetit si tërësi dhe tri nën-grupeve të popullsisë së saj në këtë mënyrë: ata që ishin
evakuuar në 2004/05, të prekurit nga zhvendosja e pavullnetshme nga Shala në vitin 2012,
dhe personat e mbetur e ardhmja e së cilëve është e pasigurt. Është e qartë se çrregullimi i
komunitetit në këtë mënyrë për një periudhë të zgjatur nuk pasqyron praktikën e mirë në bazë
të standardeve ndërkombëtare ose politikave përkatëse të Bankës.
7.
Gjithsej 158 familje me 664 persona i janë nënshtruar evakuimit emergjent në
2004/05, shtëpitë e të cilëve konsideroheshin në rrezik të rrënimit nga rrëshqitjet e tokës për
shkak praktikave të kaluara, të papërshtatshme të mihjeve në afërsi të tyre. Kjo përfshiu një
grup prej 30 familjeve të dëbuara me forcë nga ana e autoriteteve në atë kohë. Përderisa këto
familje pranuan kompensimin, me sa ka njohuri Paneli, nuk u realizua as vlerësimi i pavarur
për nivelet e kompensimit e as monitorimi sistematik i gjendjes së tyre nga asnjë institucion.
Paneli u takua me një grup të njerëzve nga 45 familje të cilat 11 vjet më vonë ende po jetonin
në prona me qira që fillimisht ishte menduar të jetë situatë e përkohshme. Të tjerët ishin
shpërndarë në vende të ndryshme. Të gjitha 158 familjeve u janë ofruar toka në zonën e
zhvendosjes në Shkabaj të Re, ku duket se 103 nga 113 certifikata të pronësisë së ngastrave
janë lëshuar, por deri tani vetëm një familje e ka ndërtuar shtëpinë. Një rast gjyqësor i
iniciuar nga anëtarët e komunitetit në lidhje me kompensimin, u hodh poshtë nga Gjykata
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Supreme e Kosovës.
8.
Zhvendosja e 63 familjeve me 320 persona dhe blerja e tokës nga 30 pronarë të
tokave jo-rezidenciale të lagjes Shala të fshatit Hade u krye në vitin 2012. Kjo u bë në bazë të
një PVZH-je të financuar nga Projekti i Asistencës Teknike për Energji nga Linjiti (PATEL)
dhe monitorimi u financua në bazë të Projektit të pastrimit dhe bonifikimit të tokave Financimi i dytë shtesë (CLRP-SAF). Në kohën e vizitës së Panelit, 52 familje kishin marrë
titujt e pronës në Shkabaj të Re, 21 shtëpi ishin në ndërtim e sipër, dhe 12 familje kishin hyrë
në shtëpi. Paneli dëgjoi se zhvendosja ishte përballur me vonesa dhe disa probleme, siç është
bllokimi i kanalizimit, që ka mbetur si problematik. Banorët i thanë Panelit se kishin pritur që
vendi të ketë më shumë infrastrukturë dhe objekte - siç janë rrugë të asfaltuara, një shkollë,
një qendër shëndetësore, një varrezë dhe një treg. Autoritetet në anën tjetër argumentuan se
përfundimi i objekteve të tilla nuk ishte premtuar fillimisht, dhe se kjo do të ndodhte në
mënyrë graduale, me rritjen e popullsisë në Shkabaj të Re me ardhjen e familjeve tjera që
duhej të zhvendosen si rezultat i zgjerimit të mihjeve.
9.
Popullsia e mbetur e Hades, 97 familje dhe 214 persona, si dhe popullata nga fshatrat
tjera në dy kategori - (i) ata që pritet të zhvendosen në 30 vitet e ardhshme (në bazë të
vlerësimit të kohëve të fundit, ende jozyrtar, rreth 1.460 persona), dhe (ii) të tjerët nga një
grup i 55.000 personave që jetojnë brenda Zonës - thuhet se janë duke vuajtur dëme për
shkak të kufizimeve të zonimit. Për shkak të kufizimeve të zonimit, këtyre grupeve nuk u
janë dhënë leje të ndërtimit për zgjerim të shtëpive ose për ndërtime të reja. Ata pretendojnë
se vlera e tregut të pronës së tyre ka rënë dhe de fakto e kanë të pamundur ta shesin pronën e
tyre. Këta persona janë vënë në harresë, dhe pa dyshim janë duke jetuar jetë të rëndë. Përveç
kësaj, shumë prej tyre i vuajnë pasojat mjedisore nga miniera, siç janë pluhuri dhe zhurma.
10.
Dëmi është zgjeruar përtej fshatit Hade tek të gjithë banorët e zonës së Fushës së Re
të Mihjes në bazë të kufizimeve të Zonës. Familjet janë ndikuar negativisht nga viti 2004 pa
pushim deri më sot, me përjashtim të komunitetit Shala.
11.
Gjetjet e hetimit të Panelit merren me dëmin ose lëndimin e mundshëm në lidhje me
(i) Zonën, (ii) evakuimin emergjent të Hades, (iii) KPZH, dhe (iv) PVZH për Shala.
Zona
12.
Paneli konstaton se Zona është përcaktuar fillimisht nga administrata e UNMIK-ut në
vitin 2004, pa përfshirjen e Bankës. Zgjerimi i Zonës është vendosur nga Qeveria e Kosovës
në mars të vitit 2009 dhe është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2011. Dy raporte të
financuara nga Banka - Vlerësimi Strategjik Mjedisor dhe Social (VSMS) dhe Drafti i Planit
për Zhvillimin e Fushës së Re të Mihjeve (PZhFRM) - janë përgatitur si inpute në Planin
Hapësinor të vitit 2011.
13.
Mendimi i ekspertëve të Panelit dhe i njerëzve të intervistuar është se Zona nuk është
në përputhje me praktikën ndërkombëtare. Zona është themeluar pa konsultim të duhur dhe
madhësia e saj tejkalon kërkesat e punëve të tashme dhe tejkalon edhe zgjerimin e planifikuar
të minierës dhe të termocentraleve. Paneli konstaton se këto vendime janë marrë në mënyrë
të pavarur nga qeveria dhe shkojnë përtej asaj që ishte rekomanduar në dy studimet e
financuara nga Banka. Prandaj, Paneli konstaton se Banka nuk është përgjegjëse për dëmin e
shkaktuar.
14.
Në të njëjtën kohë, duke pasur parasysh rolin e rëndësishëm të Bankës si këshilltar
sektorial i Qeverisë dhe duke pasur parasysh dëmin e rëndë të shkaktuar nga vendimet e
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zonimit të viteve 2004 dhe 2009, Paneli konsideron se është e arsyeshme që të pyesim se pse
Banka nuk rekomandoi rregullime të mëvonshme të Zonës.
15.
Rekomandimet e tilla do ta kishin zvogëluar dëmin e shkaktuar për shumë familje.
Paneli e kupton se Banka do ta vlerësojë ndikimin social të zonës në VNMS për PEK të
propozuar. Edhe pse VNMS-ja është vonuar në mënyrë të konsiderueshme, pritet që ajo t’i
sugjerojë mjetet e duhura për këto çështje afatgjata, serioze të cilat janë ende çështje urgjente.
Evakuimin emergjent i Hades
16.
Paneli konstaton se Banka nuk kishte asnjë rol në procesin e vendimmarrjes ose
implementimit të evakuimeve emergjente dhe të detyruara në 2004/05 dhe për këtë arsye nuk
është përgjegjëse për dëmin pasues. Përderisa një mision vizitues i Bankës në vitin 2004 (para
evakuimit) dhe një tjetër në vitin 2005 (pas përfundimit të evakuimit) u takua me autoritetet
përkatëse, roli i Bankës ishte i kufizuar në ofrimin e këshillave në procesin e kompensimit,
rrjedhjen e informacionit dhe pjesëmarrjen e familjeve të prekura në vendimmarrje në pajtim
me praktikat ndërkombëtare në situata të ngjashme.
17.
Paneli konstaton se misionet e njëpasnjëshme të Bankës nga 2004-2013 dokumentuan
gjendjen e familjeve të evakuuar nga Hadja, duke konfirmuar se gjendja e tyre ka mbetur si
shqetësim për Bankën gjatë viteve. Paneli vëren, megjithatë, se pavarësisht të qenit e
vetëdijshme dhe e shqetësuar, Banka nuk ka dhënë asnjë këshillë të veçantë për zbutje të
situatës. Duke shikuar përpara, Paneli tërheqë vëmendjen tek deklarata e Menaxhmentit, në
përgjigje të zhvendosjes emergjente, se VNMS-ja e përgatitur për PEK-un e propozuar do ta
trajtojë mihjen si aktivitet të lidhur dhe do t’i shqyrtojë çështjet relevante.
Korniza e politikave të zhvendosjes
18.
PATEL-i i financuar nga Banka ka përgatitur dy instrumente kryesore të zhvendosjes
- KPZH dhe PVZH për Shalën - por OP/BP 4.12 për Zhvendosjen Jovullnetare nuk u
shfrytëzua si Politikë e aplikueshme e Bankës. Pasi që KPZH dhe PVZH kanë ndikime të
mëdha sociale, të dyja instrumentet e zhvendosjes duhej të përgatiteshin në përputhje me
Politikën e Zhvendosjes të Bankës. Prandaj, Paneli konstaton se Menaxhmenti është në
mospërputhje duke mos e zbatuar OP/BP 4.12 për PATEL-in.
19.
Paneli gjen se KPZH-ja e zhvilluar nën PATEL ishte instrument i duhur për t’iu
përgjigjur zhvendosjes së detyruar nga mihjet (MIDR) të llojit të përjetuar në Kosovë, në
përputhje me politikën e Bankës.
20.
Paneli konstaton se Menaxhmenti është në mospërputhje me OP/BP 4.12 për
Zhvendosjen Jovullnetare pasi që KPZH nuk i ka përfshirë parimet dhe metodat për
vlerësimin e pasurisë së njerëzve të prekur që jetonin nën kufizimet e Zonës në Fushën e Re
të Mihjes.
21.
Paneli e pranon zotimin në Përgjigje për ta përditësuar KPZH-në në bazë të
mangësive të identifikuara dhe për t’i pasqyruar kushtet e ndryshuara. Paneli pret që KPZH e
propozuar dhe e përditësuar do t’i shqyrtojë ndikimet e zhvendosjes në kontekstin e
kufizimeve të Zonës.
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Plani i veprimit për zhvendosje të Shalës
22.
Paneli konstaton se Menaxhmenti është në mospërputhje në lidhje me aplikimin e
OP/BP 4.12 dhe për dykuptimësi të PVZH-së të Shalës në lidhje me aranzhimet institucionale
dhe mungesës së planit të detajuar për zhvendosje. Paneli beson se këto gabime kanë
kontribuar në vonesa të konsiderueshme të përjetuara gjatë kësaj zhvendosjeje. Anëtarët e
komunitetit mbetën në strehim të përkohshëm për periudhë të zgjatur që ka shkaktuar dëm
duke krijuar pasiguri për të ardhmen e tyre dhe ka çrregulluar jetën e tyre.
23.
Paneli gjithashtu e thekson si mangësi të PVZH-së për Shalën mungesën e vëmendjes
për strategjitë e standardit të jetesës për të gjitha familjet e prekura, duke përfshirë edhe
grupet më të cenueshme dhe të varfra, sidomos duke pasur parasysh se ky PZHV është
menduar si një model për zhvendosjet e ardhme në Fushën e Re të Mihjes. Programi për
Rikthim të Standardit të Jetesës dhe për Zhvillim të Komunitetit i parashikuar në PVZH nuk u
hartua në vitet e mëvonshme. Paneli thekson rëndësinë e rekomandimit të Raportit final të
realizimit të PVZH-së të Shalës që mundësitë për punësim duhet të plotësohen me aktivitetet
tjera mbështetëse të jetesës në zhvendosjet e ardhshme.
24.
Paneli konstaton se monitorimi dhe mbikëqyrja pas ri-angazhimit të Bankës në
procesin e zhvendosjes sipas CRLP-SAF është në përputhje me OP/BP 4.12. Megjithatë,
duke pasur parasysh kufizimet e kapacitetit të agjencisë zbatuese dhe Huamarrësit, vonesat e
gjata në kontraktimin e një firme për ta monitoruar zbatimin PVZH të Shalës mund ta kenë
kompromentuar aftësinë e Bankës për t’i rekomanduar zgjidhje Qeverisë në fazë kritike.
Monitorimi i mëhershëm mund të ketë ndihmuar në reduktimin e vonesave dhe mund ta ketë
mbështetur punën thelbësore në programet për përmirësimin e jetesës, zhvillimin e
komunitetit dhe trajtimin e ankesave gjatë fillimit të procesit të zhvendosjes.
Vërejtje përmbyllëse
25.
Ky raport përfundon me një diskutim për rolin e madh që Banka e ka luajtur gjatë 15
viteve të fundit në mbështetje të zhvillimit të sektorëve të energjisë dhe të minierave të linjitit
të Kosovës. Kjo duhet të shihet duke e krahasuar me kushtet jashtëzakonisht të vështira me të
cilat është përballur Banka dhe aktorët tjerë gjatë kësaj periudhe. Paneli i çmon kontributet e
shumta nga Banka në formën e inputeve thelbësore në strategjinë energjetike të Kosovës dhe
në përmirësimin institucional për t’u marrë me aspektet mjedisore dhe sociale të
operacioneve minerare.
26.
Në të njëjtën kohë, Paneli ka identifikuar fushat ku mund të ishte bërë më shumë për
t’u marrë me çështjet e dëmit në pajtim me politikën dhe ekspertizën e Bankës. Kjo ngre
pyetje në lidhje me atë se kur Banka vendosë që t’i merr përgjegjësitë që lidhen me rolin e saj
të njohur në sektor dhe kur ajo zgjedh të jetë spektator, dhe rreth asaj se pse kohë-pas-kohe
Banka ka zgjedhur që t’i këshillojë qeveritë e mëvonshme në Kosovë në lidhje me
parandalimin dhe dëmshpërblimin e dëmit, dhe pse ndonjëherë jo. Me fjalë tjera, ndonjëherë
Banka ka konsideruar se duhet të jetë pjesë e menaxhimit të rreziqeve të tilla dhe në raste të
tjera ka zgjedhur që mos të përfshihet. Ky Hetim ka treguar se ekspertiza e konsiderueshme e
Bankës nuk është përdorur në mënyrë gjithëpërfshirëse, në mënyrë të vazhdueshme, ose në
potencialin e saj të plotë kur bëhet fjalë për sektorët e energjisë dhe të minierave në Kosovë.
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Kapitulli 1: Hyrje
A. Pasqyrë e procesit të Panelit
1.
Më 12 qershor 2015, Paneli Inspektues (“Paneli”) pranoi një kërkesë për inspektim
(“Kërkesa”) të nënshkruar nga qytetarët që përfaqësojnë fshatrat Shkabaj dhe Hade, si dhe
Komunën e Obiliqit (“Parashtruesit e kërkesës”) dhe nga tri organizata të shoqërisë civile me
seli në Kosovë - Iniciativa për Mjedis dhe Zhvillim Lokal, Forumi për iniciativë qytetare
(FIQ), dhe Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID).
Nënshkruesit e kërkesës e kishin emëruar znj. Dajana Berisha FIQ si përfaqësuese të tyre.
2.
Parashtruesit e kërkesës ngrehin shqetësime në lidhje me ndikimet e zhvendosjes dhe
ndikimet tjera të lidhura me mihjet në komunitetet e tyre në lidhje me operacionet e
mbështetura nga Banka, duke përfshirë Projektin e propozuar Energjetik të Kosovës (PEK).
(Seksioni B më poshtë i përmbledhë çështjet e ngritura.)
3.
Paneli e ka regjistruar kërkesën më 30 qershor 2015. Në gusht të vitit 2015, pas
marrjes së Përgjigjes së Menaxhmentit, Anëtari i Panelit Zeinab Bashir Elbakri, Sekretari
Ekzekutiv Dilek Barlas, dhe Zyrtari i Lartë i Operacioneve Serge Selwan vizituan Kosovën
për të përcaktuar pranueshmërinë e kërkesës. Raporti dhe Rekomandimi 1 i Panelit i është
dorëzuar Bordit më 2 shtator 2015, duke rekomanduar Hetim. Bordi i Drejtorëve Ekzekutiv e
miratoi këtë rekomandim më 17 shtator 2015.
4.
PEK i propozuar ka qenë objekt i Kërkesës së mëparshme për Inspektim në mars të
vitit 2012. Paneli e konsideroi Kërkesën të pranueshme, por nuk rekomandoi hetim pasi që
PEK ishte në një fazë të hershme të përgatitjes dhe nuk kishte operacione tjera aktive të
Bankës që ishin relevante me shqetësimet e ngritura që mund të shqyrtohen nga Paneli 2.
Kërkesa aktuale kishte paraqitur prova dhe rrethana të panjohura në kohën e kërkesës më të
hershme dhe për këtë arsye u konsiderua e pranueshme për Hetim të ri. 3
5.
Gjatë muajit janar 18-22, 2016, një ekip i Panelit, i kryesuar nga anëtari i ekipit Jan
Mattsson, dhe i cili përfshinte Zyrtarin e Lartë të Operacioneve Mishka Zaman dhe Zyrtarin e
Operacioneve Birgit Kuba realizoi vizitën hetimore. Atyre iu bashkua Catherine Macdonald,
eksperte në aspektet sociale të operacioneve minerare, dhe Robin Dean, ekspert në
planifikimin dhe menaxhimin e minierave të thëngjillit. Kryesuesi i panelit Gonzalo Castro de
la Mata mori pjesë në kuadër të vizitës hetimore. Ekipi zhvilloi takime me Parashtruesit e
kërkesës, me anëtarët tjerë të prekur të komunitetit, me zyrtarë të Ministrisë së Financave,
Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, me
përfaqësues të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), dhe me zyrtarë të Komunës së
Obiliqit. Ekipi i Panelit të Inspektimit u takua edhe me stafin e Bankës dhe me përfaqësuesit e
Bashkimit Evropian, Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar,
Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale të Kosovës, dhe OSHC-të kosovare.
Raporti dhe Rekomandimi i Panelit të Inspektimit, 2 shtator 2015. Mund të gjendet
në: http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/PanelCases/103Inspection%20Panel%20Report%20%20and%20Recommendation.pdf (e vizituar më 17, 2016).
2. Korniza e Politikave të Zhvendosjes dhe Plani i Veprimit për Zhvendosje për lagjen e Shalës është përgatitur
me financim nga PATEL-i i cili është mbyllur. Në kohën e Kërkesës së mëhershme, Banka nuk e kishte
miratuar CRLP-SAF i cili përfshinë përgjegjësinë e Bankës për ta monitoruar zbatimin e PVZH-së.
3 http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/PanelCases/78-Eligibility%20Report%20(English).pdf (e vizituar më
6 prill 2016)
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6.
Në kohën kur zhvillohej misioni hetues, Raporti final i realizimit të PVZH-së të
Shalës, i financuar nën CLRP-SAF, pritej të dilte për disa javë. 4 Drafti i VNMS për PEK të
propozuar gjithashtu pritej brenda disa muajve. Paneli është mirënjohës që draftet e këtyre
raporteve i janë vënë në dispozicion. Vonesat në disponueshmërinë e raporteve përfundimtare
shkaktuan vonesë në finalizimin e këtij raporti. Raporti final i realizimit u pranua më 25 gusht
2016 dhe u pasqyrua në këtë raport të Hetimit 5. Drafti i VNMS-së nuk ka qenë në
dispozicion publik dhe për këtë arsye është përjashtuar nga analiza e Panelit.
B. Çështjet e ngritura në Kërkesën për Inspektim
7.
Kërkesa pretendon se dëmi si rezultat i asistencës teknike të Bankës në Kosovë është
si më poshtë:
•

Humbja e tokës, e standardit jetësor dhe e mirëqenies. Kërkuesit pretendojnë se kanë
pësuar dhe do të pësojnë humbje të tokës, mjetet e jetesës si dhe mirëqenien si pasojë e
mospajtueshmërisë nga ana e Bankës me politikat e veta gjatë asistencës teknike në
përgatitjen e kornizës “të dizajnuar për të na zhvendosur me detyrim për t’i hapur rrugën
termocentralit të ri të thëngjillit të financuar nga Banka”. Kërkesa pretendon se me
hartimin dhe zbatimin e zhvendosjes së lagjes Shala të Hades, Banka “i ka përkeqësuar
rreziqet sociale” ndaj komuniteteve të tyre, dhe se PEK i propozuar është duke ecur
përpara, “pa përfshirë planifikimin e plotë të zhvendosjes jovullnetare dhe kujdesin
financiar i cili duhej ta kishte shoqëruar zhvendosjen e pavullnetshme në shkallë të
gjerë”. Kërkuesit thonë se një pjesë e komunitetit të tyre është zhvendosur me forcë nën
PZHV që nuk ishte në pajtueshmëri, dhe përgjatë një dekade, zhvendosja ka shkaktuar
pasiguri të madhe pasi që komuniteti i tyre ka pësuar varfërim, kanë mbetur pa strehë,
janë përballur me pasiguri të ushqimit, mungesë të tokës, papunësi dhe stres.

•

Kufizimet në lidhje me zhvillimin ekonomik. Kërkuesit gjithashtu thonë se Banka, në
bazë të programit të saj të asistencës teknike, “inkurajoi ose asistoi” QK-në që ta
përcaktojë një Zonë të Interesit të Veçantë Ekonomik (“Zona”), për t’u përgatitur për
PEK të propozuar. Kërkuesit besojnë se të drejtat e tyre në zhvillimin ekonomik dhe të
tokës janë “lënë në harresë”, në këtë Zonë, dhe se krijimi i Zonës ishte bërë duke
barazuar vlerën e marrjes së tokës së tyre dhe duke kufizuar jetën dhe jetesën e tyre, pa
përpjekje të kompensimit ose restaurimit dhe pa një proces të rregullt, pa njoftim
kuptimplotë dhe me kohë, dhe pa pjesëmarrje të tyre. Kërkuesit argumentojnë se miratimi
i kësaj Zone u bë pa një vlerësim të ndikimit, planifikim adekuat, masa për të shmangur
ose zbutur ndikimet, dhe pa burime financiare. Ata pretendojnë se zonimi shpopulloi
zonën duke i bindur njerëzit që të largohen për t’i akomoduar familjet e tyre që po
rriteshin ose për ta mbështetur jetesën e tyre. Ata besojnë se zonimi është pjesë e një
procesi të zhvendosjes së detyruar, i cili është në mospajtueshmëri me politikën e
zhvendosjes së detyruar të Bankës.

Përgjigjja e Menaxhmentit shpjegon se Raporti final i realizimit (2011-2016), pritej që të publikohej gjatë
tremujorit të fundit të vitit 2015. Më tej thuhet se mund të përgatitet një përditësim i Raportit final të realizimit
gjer në datën e mbylljes së CLRP-SAF e cila u shty gjer në fund të shkurtit 2016, nëse më shumë njerëz
vendosin që të zhvendosen në vendin e zhvendosjes deri në atë kohë. Përgjigjja e Menaxhmentit, f. 11.
5 Raporti final i realizimit (2011-2016), Plani i Veprimit për Zhvendosje, Lagjja Shala e Fshatit Hade, Kosovë, i
përgatitur për Projektin e pastrimit dhe bonifikimit të tokave - Financimi i dytë shtesë, Njësia e Monitorimit,
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, rePlan Inc, korrik 2016.
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•

Barra financiare. Kërkuesit shtojnë se, duke mos i përfshirë objektivat e politikës për
zhvendosjen e detyruar të Bankës dhe duke mos ofruar burime të mjaftueshme për
investime për t’i përmbushur këto objektiva, kostoja e PEK të propozuar është mbajtur e
ulët në kurriz të “taksapaguesve të Kosovës”. Ata ofruan shembullin e zhvendosjes së
vazhdueshme të Shalës, ku sipas tyre objektivat e politikës për zhvendosje jovullnetare
nuk janë financuar si duhet. Ata kanë frikë se, siç ishte rasti me Shalën, barra ekonomike
dhe sociale e PEK të propozuar do të bie mbi kurrizin e komunitetit të tyre.

Ilustrimi 1: Takimi i Ekipit të Panelit me njerëzit e prekur në Hade

8.
Kërkesa përfshinë si shtojcë një raport të vitit 2014 me titull “A është zhvendosja e
detyruar e kosovarëve, e propozuar nga Projekti energjetik i Kosovës, në përputhje me
standardet ndërkombëtare për zhvendosje jo-vullnetare?" i shkruar nga eksperti për
zhvendosje jovullnetare, profesor Theodore Downing 6. Ky aneks argumenton se familjet janë
duke u zhvendosur me dhunë nëpërmjet një strategjie të zgjerimit, të cilën autori e quan
Zgjerimi gradual i mihjes dhe marrja e tokës (apo Strategjia) SMELT. Aty thuhet se kjo
strategji ngadalë “amputon” pjesë të vendbanimeve, disa shtëpi apo lagje të tërë përnjëherë.
Ajo i lëviz operacionet minerare në afërsi të vendbanimeve, nganjëherë brenda disa qindra
metra. Ajo pretendon se një strategji e tillë favorizon interesat minerare në krahasim me
zhvillimin duke përhapur kostot e investimit për blerjen e tokës përgjatë jetëgjatësisë së
fushës minerare, dhe i mundëson kompanisë minerare që ta justifikojë zhvendosjen me dhunë
në interes të sigurisë dhe shëndetit publik, “një zgjidhje për problemin të cilën miniera e ka
krijuar fillimisht”.
9.
Shtojca më tej argumenton se Banka, duke financuar asistencën teknike për strukturën
ligjore, politike dhe institucionale, i ka ndihmuar Qeverisë së Kosovës që ta ndërtojë një
“skelë të paqëndrueshme” për zhvendosjen e detyruar. Ajo më tej thotë se Qeveria dhe
Banka e kanë shfrytëzuar instrumentin e gabuar për zhvendosje, nuk i kanë përfshirë
objektivat kryesore të politikave ndërkombëtare të zhvendosjes së pavullnetshme, kanë
mbivlerësuar kapacitetet institucionale, e kanë nënvlerësuar shumë koston e zhvendosjes, dhe
kështu e kanë mbjellë farën për konflikt civil në të ardhmen.
6 I referuar në Përgjigjen e Menaxhmentit si Raporti i Downing. Ky Raport i Hetimit i referohet asaj si aneksi i
Kërkesës.
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C. Përmbledhje e Përgjigjes së Menaxhmentit
10.
Reagimi i Menaxhmentit përgjigjet se edhe pse praktikat e kaluara të zhvendosjes në
Kosovë para angazhimit të Bankës kanë ndikuar negativisht tek popullsia, asnjë projekt i
mbështetur nga Banka në sektorin e minierave dhe energjisë në Kosovë nuk ka kërkuar
zhvendosje. Menaxhmenti shpjegon se Banka i mbështetë përpjekjet e Qeverisë për ta trajtuar
trashëgiminë mjedisore nga mihjet dhe prodhimi i energjisë, dhe ndihmon në rritjen e
kapacitetit të qeverisë për ta përmirësuar zhvendosjen. Për këtë arsye, Banka mbështeti
përgatitjen e një KPZH-je për ta trajtuar zhvendosjen që lidhet me mihje, dhe KPZH-ja u
aplikua për herë të parë tek zhvendosja e lagjes Shala të fshatit Hade. Sipas Përgjigjes,
kapaciteti i Qeverisë për zhvendosje është përmirësuar dukshëm, por Menaxhmenti pranon se
mund të bëhen përmirësime të vazhdueshme gjatë implementimit në të ardhmen.
11.
Menaxhmenti fuqishëm kundërshton se dëmi i pretenduar në kërkesë rezulton nga
këshillat teknike të Bankës ose ka gjasë që të rezultojë nga PEK i propozuar. Menaxhmenti
argumenton se, në të kundërtën, operacionet e asistencës teknike të Bankës kanë zbutur
ndikimet negative duke ndihmuar përmirësimin e politikave dhe praktikave të zhvendosjes.
Nëse Banka e mbështetë PEK-un në të ardhmen, do të aplikohen politikat përkatëse të Bankës
për t’i shmangur ose zbutur ndikimet negative. Sipas Menaxhmentit, Kërkuesit gabimisht
pretendojnë se aktivitetet aktuale dhe të ardhshme të minierave janë të lidhura ekskluzivisht
me PEK-un e propozuar. Menaxhmenti shpjegon se Banka ende nuk ka vendosur nëse do ta
mbështesë PEK-un dhe se mihjet e linjitit do të vazhdojnë me ose pa termocentralin e
propozuar të ri për shkak të kërkesave nga dy termocentralet ekzistuese - Kosova A dhe B.
12.
Përgjigja më tej argumenton se Kërkesa në mënyrë të pasaktë i lidhë kufizimet e
ndërtimit që rezultojnë nga krijimi i Zonës me PEK-un e propozuar. Sipas Menaxhmentit,
Zona është pjesë e vendimeve më të gjera të zonimit të Qeverisë në faza, mihja e linjitit në
Fushën e Re të Mihjes e cila do ta furnizojë Kosovën A dhe B, pavarësisht nga TCKR. Ai
shton se Banka nuk ka financuar asnjë asistencë teknike në lidhje me Zonën. 7
13.
Menaxhmenti shpjegon se VNMS-ja e plotë është duke u ndërmarrë për ta informuar
vendimmarrjen e Bankës për PEK-un e propozuar. Menaxhmenti thotë se, nëse Banka
vendosë që të mbështesë PEK-un e propozuar, miniera që e furnizon TCKR-në do të
konsiderohet si një “aktivitet i lidhur”. 8
14.
Përgjigjja arrin në përfundimin se, meqë Menaxhmenti nuk pajtohet me pretendimet e
dëmit që burojnë nga mospajtueshmëria, nuk nevojitet asnjë veprim për t’i sjellë projektet në
pajtueshmëri. Megjithatë, pasi që Menaxhmenti i njeh vështirësitë me të cilat përballen
komunitetet në Fushën e Re të Mihjes për shkak të planifikimit joadekuat të minierave nga
Qeveria, Menaxhmenti po e mbështetë ndërtimin e kapaciteteve për blerjen e tokës dhe për
zhvendosje.
D. Dizajni dhe fokusi i hetimeve
15.
Paneli i Inspektimit e ka publikuar Planin e Hetimeve më 9 nëntor 2015 i cili tregon
dizajnin dhe fokusin e hetimit dhe përmbledhë çështjet kryesore që do të trajtohen.9
7Përgjigjja e Menaxhmentit, para 56, f. 17.
8 po aty, para 58, p. 17.
9 Plani i Inspektimit të panelit hetues, 9 nëntor 2015. Mund të gjendet
në: http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/PanelCases/103-Investigation%20Plan.pdf (e vizituar më 17
shkurt 2016).
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16.
Në përputhje me mandatin dhe procedurat operative, Paneli shqyrtoi nëse shkelja e
politikave dhe procedurave të Bankës në projektimin, vlerësimin dhe implementimin e
projekteve të saj mund të ketë kontribuar në dëmin e pretenduar në kuadër të kërkesës. Më
tej, Paneli shqyrtoi nëse është ndërmarrë nga Menaxhmenti i Bankës ndonjë hap dhe veprim
gjatë Hetimit për ta trajtuar dëmin, dhe nëse këto veprime i përmbushën kërkesat e politikave
të Bankës.
17.
Hetimi u fokusua veçanërisht në tri grupe të njerëzve të cilët pohojnë se pësuan dëme
në lidhje me projektet e financuara nga Banka: (i) anëtarët e komunitetit në Hade dhe
personat e tjerë të prekur nga Zona; (ii) ish-banorët e fshatit Hade të evakuuar nga shtëpitë e
tyre në 2004/05, dhe (iii) ish banorët e lagjes Shala të fshatit Hade të cilët janë objekt i
zhvendosjes në bazë të Planit të Veprimit për Zhvendosje të Shalës.
18.
Ky raport përfshinë kapitujt në vijim: Kapitulli 1 (ky kapitull) paraqet procesin e
punës së Panelit, Kërkesën për Inspektim, dhe përgjigjen e menaxhmentit dhe shpjegon
projektimit dhe fokusin e hetimit; Kapitulli 2 e përshkruan kontekstin e hetimit të Panelit,
duke përfshirë edhe kontekstin e vendit dhe rolet e Bankës Botërore dhe të aktorëve të tjerë
në sektorin e energjisë; aty gjithashtu ofrohet një pasqyrë e zhvendosjes së nxitur nga mihjet,
përmbledhë dokumentet përkatëse të planifikimit të mihjeve dhe e diskuton angazhimin e
Bankës Botërore në këtë sektor. Kapitujt në vijim e tregojnë analizën e Panelit për dëm dhe
pajtueshmërinë me politika, në mënyrë kronologjike: Kapitulli 3 diskuton Zonën; Kapitulli 4,
evakuimin emergjent të Hades; Kapitulli 5, Kornizën e Politikave për Zhvendosje, dhe
kapitulli 6, Zhvendosjen e Shalës. Kapitulli 7 paraqet konkluzionet e Panelit.
E. Politikat e Bankës Botërore
19.
Paneli e ka konsideruar OP/BP 4.12 për Zhvendosjen Jovullnetare si Politikën më të
rëndësishme të Bankës për këtë hetim. OP/BP 4.12 njeh dëmin e rëndë që zhvendosja mund
të shkaktojë tek njerëzit dhe komunitetet dhe deklaron, si objektiv kryesor, se zhvendosja e
pavullnetshme duhet të shmanget ose të minimizohet sa herë të jetë e mundur dhe praktike,
dhe duhet të hulumtohen alternativa të projektit. Politika gjithashtu përcakton dy objektiva të
tjera: (i) që aktivitetet e zhvendosjes të konceptohet si programe të zhvillimit të qëndrueshëm,
në të cilin personat e zhvendosur i ndajnë përfitimet e projektit dhe konsultohen në mënyrë
kuptimplotë, dhe (ii) që personat e zhvendosur të ndihmohen në përpjekjet e tyre për të
përmirësuar jetesën e tyre, ose të paktën ta kthejnë standardin jetësor të kohës para
zhvendosjes. Me qëllim të adresimit të ndikimeve të zhvendosjes, OP/BP 4.12 kërkon nga
Huamarrësi që ta përgatitë një kornizë të planit të zhvendosjes apo të politikave për ta
udhëhequr procesin e zhvendosjes, i cili përfshinë masat për të siguruar që personat e
zhvendosur janë (i) të njoftuar për mundësitë dhe të drejtat e tyre; (ii) të konsultohen mbi
alternativat e zhvendosjes, dhe (iii) marrin kompensim me kosto të plotë të zëvendësimit.
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Kapitulli 2: Pasqyrë e hetimit të Panelit
A. Përmbledhje në lidhje me Vendin dhe Sektorin
20.
Kosova doli nga konflikti në vitin 1999 si një krahinë e Serbisë, dhe Rezoluta 1244 e
Këshillit të Sigurimit të OKB-së (1999) bëri thirrje për “autonomi substanciale dhe vetëadministrim kuptimplotë”. 10 Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) shërbeu
si administratë kalimtare e vendit gjatë viteve në vijim dhe forca paqeruajtëse e udhëhequr
nga NATO-ja (KFOR) ishte përgjegjëse për sigurimin e një mjedisi të sigurt. Këshilli
Tranzitor i Kosovës u themelua në vitin 1999 për t’i siguruar partive politike të Kosovës një
forum për t’i informuar vendimet e UNMIK-ut dhe për të ndihmuar në përgatitjen e fazës së
parë të vetë-administrimit. Në maj të vitit 2001, UNMIK-u miratoi Kornizën Kushtetuese për
Vetëqeverisje të Përkohshme, gjë që themeloi Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes
(IPVQ) që përfshinin Presidentin e Kosovës, Kuvendin dhe Qeverinë. Ndërsa IPVQ kishte
përgjegjësi të rëndësishme për qeverisjen e Kosovës, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së mbeti
autoriteti përfundimtar ligjor. 11
21.
Në shkurt të vitit 2008, Kosova shpalli pavarësinë e saj dhe Kushtetuta e saj hyri në
fuqi në qershorit 2008. Në tetor të vitit 2008, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së kërkoi një
opinion këshillues nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së
pavarësisë së Kosovës, për të cilën Gjykata, në vitin 2010, konstatoi se është në përputhje me
të drejtën ndërkombëtare. Deri në maj 2016, Kosova u njoh nga 111 shtete anëtare të
Kombeve të Bashkuara dhe 23 anëtarë të Bashkimit Evropian. 12 Edhe pse njohja
ndërkombëtare u rrit në mënyrë të vazhdueshme, Kosova nuk është ende anëtare e Kombeve
të Bashkuara. Kosova iu bashkua Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Grupit të Bankës
Botërore në qershor 2009. Në tetor të vitit 2015, Bashkimi Evropian nënshkroi Marrëveshjen
e Stabilizim Asociimit me Kosovën, duke shënuar një moment historik në rrugën e vendit
drejt integrimit evropian.
22.
Kosova është pa dalje në det me një popullsi aktuale prej rreth 1,8 milion. Është ndër
zonat më të varfra në Evropë, ku rreth një e treta e qytetarëve të saj jeton nën nivelin e
varfërisë. Përderisa Kosova ka shënuar norma pozitive të rritjes për çdo vit gjatë krizës
globale financiare (2008-2012), ajo vazhdon të përballet me papunësi të lartë dhe me
varfëri13.
23.
Kërkesa për energji në Kosovë është rritur me shpejtësi, ku konsumi aktual i energjisë
dhe kërkesa e pikut është rritur më shumë se 90 për qind në mes të viteve 2000 dhe 2010. 14
Studimi i Bankës Botërore për opsionet e furnizimit me energji të vitit 2011 parashikoi se kjo
kërkesë do të rritet për 4.6 për qind në vit në rreth 8,800 GWh në vitin 2020. Shumica e
prodhimit të brendshëm të energjisë elektrike të Kosovës vjen nga dy termocentralet e
pasigurta me linjit - ‘Kosova A’ 50-vjeçare dhe ‘Kosova B’ 30-vjeçare - të cilat së bashku
kanë kapacitet operativ neto prej rreth 900-950 MW. Të dyja centralet veprojnë në mënyrë
joefikase dhe shumë nën kapacitetin e tyre të instaluar. Mungesa në mes të kërkesës dhe
ofertës duhet të plotësohet nga importi i shtrenjtë i energjisë elektrike, që kushtoi rreth 45
milion € në vitin 2012. Çmimet e rregulluara të energjisë në Kosovë nuk e reflektojnë koston.
Tarifat familjare vlerësohen të jenë 20-30 për qind nën nivelet e rikuperimit të kostos (tarifa
shumicë ishte 0.0302 €/kWh, ndërsa tarifa mesatare, e përdoruesit të fundit ishte €0.058/kWh
në vitin 2014).15
10 Strategjia për mbështetje kalimtare 1999-2001, Banka Botërore, f. 4.
11 po aty, faqet 1-2.
12 http://www.mfa-ks.net/?page=2,224 (e vizituar më 7 shtator 2016)
13 Strategjia për partneritet me vendin 2012-2015, Banka Botërore, f. 2.
14po aty, p. 10.
15 Efiçenca e Energjisë në Kosovë dhe Projekti për Energji të Ripërtërishme (maj 2014), PAD, f. 1-3.
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24.
Kufizimet e rënda të furnizimit të energjisë brenda vendit kërkojnë ndërprerje të
shpeshta të energjisë elektrike, të cilat privojnë njerëzit nga drita, ngrohja, ftohja dhe
përgatitja e ushqimit, duke ndikuar në shëndetin e tyre, në qasjen në arsim, si dhe në cilësinë e
përgjithshme të jetës. 16 Sipas Raportit të të Bërit Biznes 2014, furnizimi i pasigurt me energji
elektrike është një nga pengesat kryesore me të cilat përballen bizneset në Kosovë.
Ndërprerjet e shpeshta të energjisë janë pengesë e mëdha për punën e përditshme dhe
dekurajojnë investimet në pajisje të reja dhe zgjerim të biznesit, që ndikon në krijimin e
vendeve të punës dhe në investime.17
B. Angazhimi i Bankës Botërore në Sektorin Energjetik të Kosovës
25.
Sektori energjetik ka qenë një nga shtyllat kryesore të angazhimit të Bankës në
Kosovë që nga përfundimi i konfliktit në vitin 1999. Gjatë kësaj periudhe, Banka e vendosi
veten si këshilltar kryesor të sektorit të energjisë gjatë suksesionit të qeverive të Kosovës.
Aktorët si USAID-i, Bashkimi Evropian dhe disa subjekte kombëtare kanë punuar së bashku
me Bankën për energjinë në Kosovë, duke u fokusuar në aspekte të ndryshme.18 Roli i
Bankës ka evoluar me kalimin e kohës nga realizimi i inventarizimit në sektorin energjetik në
vitet menjëherë pas konfliktit, drejt krijimit të kornizës për investimet e sektorit privat,
iniciativat e ndryshme rreth zhvillimit të kapaciteteve dhe financim të VNMS për PEK të
propozuar dhe përkrahje për termocentralin e ri përmes një Garancie të pjesshme të rrezikut
(GPR). Një përshkrim më i hollësishëm i përfshirjes së Bankës në sektorin e energjisë në
Kosovë gjatë viteve është dhënë më poshtë. 19

Ilustrimi 2: Termocentrali

26.
Në përgjithësi Paneli vëren se përderisa ka pasur shumë aktivitete të Bankës gjatë
viteve, të cilat nga vet natyra e projekteve mund të duken të fragmentuara, Banka ka shfaqur
qëndrueshmëri dhe vazhdimësi, pavarësisht ndryshimit të kushteve lokale dhe ndërkombëtare,
si dhe qarkullimit të stafit të Bankës.
Strategjia për partneritet me vendin 2012-2015, f. 10.
aty, p. 22.
18 Për më shumë informata mbi angazhimin e aktorëve tjerë në sektorin e energjisë në Kosovë, shihni
Seksionin C në këtë kapitull.
19 Shih edhe Tabelën 1: Afatet kohore të angazhimit të Bankës Botërore në Sektorin Energjetik të Kosovës janë
treguar në këtë kapitull.
16

17po

7

Ndërkohë që ka pasur korrigjime të caktuara për shkak të supozimeve të pasakta apo
kushteve të luhatshme, më herët janë zhvilluar parimet kryesore të mbështetjes në thëngjill
për nevojat e energjisë në Kosovë në periudhën afatshkurtër deri afatmesme, dhe nevoja për
privatizimin e sektorit për t’i rritur burimet financiare dhe për t’i sjellë praktikat më të mira
ndërkombëtare. Prandaj është me interes që të shqyrtohen veprimet e Bankës dhe si këto
zgjedhje mund të lidhen me dëmin e pretenduar. Kjo pyetje është veçanërisht e rëndësishme
duke pasur parasysh rolin e shquar të Bankës në sektorin e minierave dhe energjisë.
1999-2005: Hartëzimi i sektorit, ngritja e kapaciteteve dhe integrimi rajonal
27.
Menjëherë pas konfliktit, shqetësim kryesor ishin punët urgjente për ta ruajtur
furnizimin me energji elektrike, duke përfshirë edhe furnizimin për dimër. Dy termocentralet
me thëngjill kishin vuajtur nga mungesa e mirëmbajtjes gjatë dekadës së kaluar, përderisa
stafi dhe menaxhimi nuk ishin adekuat. 20 Strategjia e mbështetjes kalimtare 1999 shpjegonte
se strategjia e Bankës në atë kohë ishte e kufizuar për shkak të mungesës së burimeve jo të
rregullta e të veçanta financiare për ta mbështetur një vend jo-anëtar; gjithashtu, një rol i
madh financimi pritej nga donatorët tjerë, siç është Komisioni Evropian. Banka besonte se
mund ta maksimizonte ndikimin e saj duke përdorur avantazhet e saj krahasuese në këshilla
rreth politikave, ndërtim të institucioneve, si dhe koordinim të ndihmave.
28.
Angazhimi aktiv i Bankës në Kosovë filloi kur Projekti i parë për asistencë teknike në
sektorin e energjisë (PATSE) u miratua në vitin 2001 për mbështetje afatgjatë, vendime
strategjike të energjisë me anë të një studimi të hartëzimit të sektorit të energjisë dhe një
strategjie për zhvillimin e minierës së linjitit deri në vitin 2015. Në vitin 2003 PATSE-II u
miratua për t’i ndihmuar Kosovës në zhvillimin e kapacitetit për shkëmbim rajonal të
energjisë, optimizimin e përdorimit të kapaciteteve ekzistuese gjeneruese, dhe hartimin e një
kornize për investimet e sektorit privat.
Rubrika 1: PATSE (ekuivalent me 2.5 miliona $), 04/2001-12/2002
Objektivi: Ndihmon në hartimin e planeve të kënaqshme afatgjata për rindërtime ekonomikisht efikase,
rehabilitim dhe ristrukturim të energjisë, linjitit, ngrohjes qendrore dhe sektorët e naftës dhe zhvillim të
sektorit të gazit natyror.
Rezultati relevant për hetimin: Studimi 13 modulësh për sektorin e energjisë.

29.
Strategjia për përkrahje kalimtare e vitit 2004 identifikoi furnizimin e pasigurt me
energji elektrike si pengesën kryesore për rritje. Infrastruktura e rrënuar, humbjet e mëdha
teknike dhe të tjera, faturimi dhe mbledhja e ulët, stafi i tepërt, produktiviteti i ulët dhe
praktikat joefikase të punës ishin ndër çështjet kryesore. Strategjia përmendi se firmat
raportuan mesatarisht 90 ditë në vit ndërprerje të energjisë.21 Një studim më vonë tregoi se
ndërprerjet mesatare në vitin 2002 ishin gjashtë orë në ditë, që më pas ra në katër orë në ditë
në vitin 2005.22
Rubrika 2: PATSE II (ekuivalent me 1.5 miliona $), 06/2003-05/2005
Objektivi: (i) zhvillimi i kapaciteteve për shkëmbim komercialisht të qëndrueshëm të energjisë me sistemin
rajonal, dhe optimizmi i shfrytëzimit të kapaciteteve ekzistuese të gjenerimit përmes dispeçimit ekonomik,
dhe (ii) zhvillimi i një kornize për tërheqjen e investimeve të sektorit privat në sektorin e energjisë.
Komponentët: (i) Komponenti i interkoneksionit rajonal: Raporti i fizibilitetit i detajuar për lidhjen 400 kV
në mes të Kosovës B dhe Kasharit (Shqipëri) dhe ndihma në zhvillimin e kushteve optimale të shkëmbimit
të energjisë;
(ii) Komponenti i projektit për qendrën e dispeçerisë: Përgatitja e një projekti profitabil për financimin e
20Strategjia

për mbështetje kalimtare për Kosovën, 16 shtator, 1999, f. 7.
për mbështetje kalimtare për Kosovën, 13 prill, 2004, f. 8 dhe 10.
22 Strategjia Përkohshme për Kosovën për vitet 2006-2007, 30 mars, 2006, f. 3-4.
21Strategjia
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Tabela 1: Koha e angazhimit të Bankës Botërore në Sektorin Energjetik të Kosovës
Viti

1999

2000

2001

Strategjia për mbështetje
tranzitore (SMT) 1999-1901

Strategjia e

Ndihma në rindërtimin e Kosovës dhe
përpjekje për rimëkëmbje;
Avantazh krahasues i BB-së në
këshilla rreth politikave, ndërtim të
institucioneve dhe koordinim të
ndihmës
PATSE:

2002

2003

2004

2005

SMT 2004-05

SMT 2002-03
UNMIK i kërkoi BB-së
që të
ndihmon sektorin e
energjisë
që të futet në një
rrugë më të
qëndrueshme; punë
pasuese pas studimit
të sektorit (ESTAP 1 +
2)

2006

2007

Strategjia kalimtare
Shënim (ISN) 2006-07

2008

2009

ISN 2008-09

2011

ISN 2010-11

Ndërtojë kapacitetet,
Ristrukturimi i sektorit
të minierave/energjisë,
ndihma në integrimin
rajonal (ESTAP 3)

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Strategjia e Partneritetit me Vendin (CPS) 2012-15

2009 : Qeveria
PATEL, CLRP: zhvillimi i
kornizës
për
pjesëmarrjen e sektorit
privat

Synohen investimet e
sektorit privat për
termocentral/minierë të
re

PATSE III:

dhe strategjinë
sektoriale
të BB-së; BB të ndihmojë
në tërheqjen e
investitorëve privat;
privatizimi i Kosovës B
dhe i KEK-ut

Garancia e propozuar e pjesshme e rrezikut;
Projekti i ri për energjinë e ripërtërishme; CLRP
SAF ta ndërtojë qeverinë. Kapaciteti i
monitorimit

PATSE II:
04/2001 -12/2002

Studimi i hartëzimit të
sektorit të energjisë

06/2003 - 05/2005

Projektet e

Ndërtimi i kapacitetit për
shkëmbim rajonal, përdorim më i
mirë nëpërmjet dispeçimit
ekonomik, zhvillimi i kornizës për
investitorët e sektorit privat

03/2005 - 06/2008
Operatori i Transmisionit/Sistemit;
Korniza e Tarifave, Strategjia e Sektorit
të Minierave, Plani i Pjesëmarrjes së
Komunitetit të Sektorit të Minierave,
Zhvillimi i Kapaciteteve të NVM në
Sektorin e Minierave
PATEL:
10/2006 - 12/2012
Këshilla në politikat sektoriale, ligje, rregullativë dhe masat mbrojtëse; analizat e mihjeve dhe
termocentralit; Ndërtimi i kapaciteteve; Këshilltar i Transaksionit për mihje/termocentralin e
propozuar CLRP:
06/2006 - 12/2010; AF 1: 06/2007; AF 2: 05/2013;
Data e mbylljes është shtyrë për 12/2014; pastaj 02/2016
I mundëson KEK-ut që ta lirojë tokën për zhvillimin e komunitetit, ta heqë deponinë e hirit të Kosova A; të ndërtojë kapacitetet për pastrim & praktika
të mira mjedisore për mihje
AF 1: Objektivat e njëjta, më shumë fonde
AF 2 : Pastrimi i lokacionit të gazifikimit të Kosovës A & Monitorimi e menaxhimi i Mjedisit (Monitorimi i ajrit, tokës, ujit, VNMS i PEK, monitorimi i
zbatimit të PVZH-Shala, VNMS dhe Paneli i Ekspertëve për PVZH, strategjia e energjisë me rritje të ulët të karbonit)
PEK: Koncept dokument 01/2011; PI D: 07/2011

Rezultatet e

09/2002:
Sektori
i
energji
së

05/2008:
VSMS
(PATEL)
12/2008:

03/2009:
KPZH

12/2011:
PVZH për
Shalën
(PATEL)
12/2011:

02/2013:
Përditësimi
i PVZH për
Shalën

04/2014:
Raporti i Monitorimit për
Shala 1 (CLRP-SAF) 09/2014:

07/201
6:
Shala
Raporti
për
kryerjen
e

z
h
v
e
n
d
o
s
j
e
s

Studim
(ESTAP 1)

Viti

1999

2000

2001

2002

Drafti final
PZhFRM
(PATEL)
2003

2004

2005

2006

2007

9

2008

(PATEL)

2009

2010

2011

VNMS i PEK
(CLRP-SAF) –
në të ardhmen

(CLRP-SAF) Shala

Studim i
opsionev
e
(PATEL)

Monitorimi
Raporti 2
(CLRP-SAF)

2012

2013

2014

2015

2016

30.
Kosova është përshkruar edhe si një nga zonat më të ndotura në Evropë.23 Në këtë
temë, një raport i Bankës nga 2012 detajon kostot njerëzore dhe financiare të ndotjes në
Kosovë, ka vërejtur se çdo vit “ndotja e ajrit llogaritet se shkakton 835 vdekje të
parakohshme, 310 raste të reja nga bronkiti kronik, 600 pranime në spital dhe 11,600 vizita
në emergjencë”. Kostoja totale e vlerësuar nga dëmi i ndotjes së ajrit ishte të paktën 37
miliona € që arrinte 158 milionë € në vit.24
31.
Strategjia për përkrahje kalimtare 2004 e njeh kapacitetin e institucioneve të reja të
Kosovës, si temë kyçe ndërsektoriale e të gjitha ndërhyrjeve. Për sa i përket qasjes së Bankës
dhe kufizimeve të angazhimit të saj në Kosovë, Strategjia shpjegoi se “duke marrë parasysh
pasiguritë që rrethojnë zgjidhjen e çështjeve për statusin përfundimtar, një seri e Strategjive
relativisht të shkurtra për përkrahje në tranzicion kanë udhëhequr angazhimin e Bankës dhe
kanë mundësuar që programi të përshtatet rregullisht për t’i plotësuar nevojat që ndryshonin.
Ndërsa mbështetja financiare nuk ka qenë e dobët, kufizimet në kreditim nënkuptonin se
Banka nuk e ka marrë barrën që mund ta ketë marrë në situata tjera”.25
32.
Strategjia për përkrahje kalimtare 2004 po ashtu theksoi se, për shkak të burimeve të
pasura me linjit, Kosova kishte potencial të bëhej eksportues i madh i energjisë. Nëpërmjet
PATSE-III, i miratuar në vitin 2005, Banka mbështeti integrimin rajonal të Kosovës në
Tregun Rajonal të Energjisë Elektrike të Evropës Juglindore.
Rubrika 3: PATSE II (ekuivalent me 2.5 miliona $), 03/2005-06/2008
Objektivi: (i) Mbështetje për integrimin e Kosovës në tregun rajonal të energjisë nëpërmjet ndihmës me
zbatimin e detyrimeve të saj të menjëhershme sipas Memorandumit të Athinës; (ii) të zhvillohet një kornizë
e politikave, udhëzimeve dhe kapaciteteve institucionale për shfrytëzimin e resurseve minerale të Kosovës.
Komponentët: (i) Komponenti i sektorit të energjisë: Transmisioni dhe Operatori i Sistemit, Tarifa Kornizë;
(ii) Komponenti i sektorit të minierave: Strategjia e Sektorit të Minierave, Pjesëmarrja e komunitetit të
Sektorit të Minierave dhe hartimi i Planit, Zhvillimi i Kapaciteteve të NVM-ve në Sektorin e Minierave.

33.
Strategjia e Bankës shpjegoi se kjo AT do të përgatisë rrugën për të konkurruar në
tregun rajonal të energjisë elektrike. Ajo gjithashtu tha se puna në sektorin e minierave do të
koordinohet ngushtë me IFC, e cila parashihte mundësi të mira nëse vazhdonte privatizimi.
Strategjia më tej deklaroi se stafi duhet t’i shqyrtojë aktivitetet e koordinuara me Global
Environment Facility në lidhje me trashëgimitë e konsiderueshme mjedisore. 26
34.
Strategjia 2004 konkludoi duke vëzhguar se çështjet e ndjeshme, siç janë reforma e
sektorit të minierave dhe energjisë, përfaqësonin një qasje rreziku-i lartë-përfitimi-i lartë;
“baza globale e njohurive e Bankës Botërore i jep asaj një avantazh krahasues në punën në
fusha komplekse dhe të ndjeshme, por kjo do të kërkojë tolerancë më të madhe të rrezikut, si
dhe zhvillim të kujdesshëm të ndërhyrjeve për ta menaxhuar rrezikun”.27

Strategjia për mbështetje kalimtare për Kosovën, 13 prill 2004, f. 10.
Botërore (2012): Vlerësimi i kostos për analizë mjedisore të Kosovës për degradim të mjedisit,
Rishikimi institucional dhe rishikimit i shpenzimeve publik rreth mjedisit, f. 10.
25 Strategjia për mbështetje kalimtare për Kosovën, 13 prill 2004, f. 11.
26 po aty, 13 prill 2004, faqet 18-19.
27po aty, p. 22.
23

24 Banka
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Rubrika 4: PATEL (ekuivalent me 8.5 miliona $), 10/2006-12/2012
AF 1 2007 (ekuivalent me 2 miliona $)
AF 2, 2011 (është hedhur poshtë)
Objektivi: (a) të ndihmohet IPVQ në forcimin e politikave të përshtatshme, kornizave ligjore dhe
rregullative të favorshme për investime të reja në sektorin e energjisë; dhe (b) të ndihmohet IPVQ në
joshjen e investitorëve të kualifikuar privat për zhvillimin e minierave të linjitit dhe ndërtimin e kapaciteteve
të reja për prodhimin e energjisë termike të linjitit të udhëhequr nga standarde të larta të qëndrueshmërisë
mjedisore dhe sociale.
Komponentët: (i) Këshilla në politika sektoriale, ligje, rregullativë dhe masat mbrojtëse; (ii) Analizë e
minierave dhe termocentralit;
(iii) Ndërtimi i kapaciteteve; (iv) Këshilltar i Transaksionit
R lt t t l
t ë h ti i KPZH PVZH Vl ë i i St t jik Mj di dh S i l (VSMS) H ti i

2006-2011: Zhvillimi i kornizës mundësuese për pjesëmarrjen e sektorit privat
35.
Strategjia e përkohshme 2006 ritheksoi se energjia dhe minierat ishin çelësi për rritjen
e Kosovës dhe se kishte potencial për të tërhequr investitorët e huaj strategjik, të eksportojë
energji dhe t’i plotësojë nevojat e brendshme. Pengesa kryesore ishte mungesa e kapaciteteve
institucionale. Strategjia shpjegonte konsensusin në mes të donatorëve dhe të Qeverisë se si të
promovohet zhvillimi i përgjegjshëm i sektorit të energjisë në Kosovë. E ardhmja e sektorit
mbështetej në përfshirjen e sektorit privat dhe politikat e kërkuara dhe një kuadër rregullator;
ndihma ishte e nevojshme për të tërhequr investitorë strategjik të kualifikuar; mbledhja e
pagesave të energjisë duhej të përmirësohej dhe humbjet jo-teknike të ulen, dhe mbështetja e
menjëhershme e donatorëve ishte e nevojshme për të siguruar funksionimin e vazhdueshëm të
termocentraleve ekzistuese.28

Ilustrimi 3: Termocentrali Kosova B

36.
Fokusi i Bankës gjatë kësaj periudhe ishte që ta ndihmojë qeverinë në zhvillimin e
kornizës për pjesëmarrjen e sektorit privat përmes PATEL-it, i cili u miratua në vitin 2006.
Kjo përfshinte një politikë, një kornizë ligjore dhe rregullatore për blerjen e tokës dhe për
zhvendosje, si dhe strukturën institucionale dhe të kapaciteteve për zbatimin e një strategjie
më të gjerë sektoriale. Në
28

Strategjia Përkohshme për Kosovën për vitet 2006-2007, 30 mars, 2006, f. 18-19.
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intervistat me Panelin, stafi i Bankës shpjegoi se PATEL kishte ndihmuar në përgatitjen e
TCKR për financim, duke siguruar këshilltarët e transaksionit dhe duke këshilluar qeverinë
mbi çështjet e lidhura mjedisore dhe sociale.
37.
Në atë kohë, Banka ka ofruar mbështetje për adresimin e çështjeve të trashëguara
mjedisore përmes CLRP-së.
Rubrika 5: CLRP (ekuivalent me 5.3 miliona $), 06/2006-02/2016
AF, 2007 (ekuivalent me 4.6 miliona $)
Objektivi: (a) Adreson çështjet e trashëguara mjedisore që lidhen me deponitë e hapura të hirit; (b) i
mundëson KEK-ut që ta lirojë tokën për qëllime të zhvillimit të komunitetit që tani merret nga materialet e
djerrinës dhe i mundëson KEK-ut ta heqë deponinë e hirit të Kosova A, dhe (c) ndërtimi i kapaciteteve në
KEK për pastrim të vazhdueshëm dhe mihje me praktikë të mirë mjedisore.
Komponentët: (i) Përgatitja e minierës së hapur të Mirashit për menaxhimin e hirit; (ii) Zhvendosja e
deponive të hirit të Kosovës A tek miniera e hapur në Mirash; (iii) bonifikimi i zonave ku është hedhur
djerrina, dhe (iv) Menaxhimi i projektit.

38.
Strategjia e përkohshme 2006 pranoi se suksesi i saj varet nga reagimi i duhur dhe
pozitiv nga investitorët; strategjia mund të jetë e pasuksesshme, nëse sektori privat nuk është i
gatshëm për të investuar për shkak të averzionit të përgjithshëm të rrezikut në mjediset pas
konfliktit, për shkak të statusit të Kosovës, shqetësimit në lidhje me gatishmërinë e biznesit
dhe mjedisit rregullator, ose mungesës së interesit për të investuar në sektorin global të
energjisë. Katër faktorë, megjithatë, do ta rrisin interesin dhe besimin e investitorëve; (i)
zgjidhja përfundimtare e statusit politik të Kosovës, (ii) zbatimi i standardeve të BE-së, (iii)
mbështetja nga Grupi i Bankës Botërore në procesin e tenderimit, dhe (iv) dialogu informues
me investitorët potencial, duke përfshirë IFC dhe IFI të tjera. 29
39.
Strategjia e përkohshme 2008 shpjegoi se Qeveria, me mbështetjen e Bankës, në
mënyrë aktive synonte investimet e sektorit privat për minierën e re termocentralin e lidhur
me teknologji të pastër energjetike.30 Në vitin 2007, PATEL pranoi financime shtesë për ta
mbuluar koston e plotë aktuale të këshilltarëve të transaksionit, këshilltarëve ligjor dhe
rregullator, si dhe këshilltarëve për mbrojtjen sociale dhe mjedisore për transaksionin e ri të
termocentralit dhe mihjeve. Në atë kohë katër konsorciume të kompanive ndërkombëtare që
konsideroheshin të respektuara nga Banka u parakualifikuan si ofertues për investime. CLRP
gjithashtu ka pranuar financime shtesë për ta përfshirë pastrimin e impiantit të gazifikimit.31
40.
Strategjia e përkohshme e vitit 2010, e para pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në
shkurt të vitit 2008 dhe anëtarësimit të vendit në Grupin e Bankës Botërore dhe FMN në
qershor të vitit 2009, paraqiti një strategji për zhvillimin e brendshëm të energjisë në Kosovë.
Kjo strategji pesë drejtimëshe përfshinte: (i) mbyllja me faza e Kosovës A deri në fund të vitit
2015; (ii) rehabilitimi i Kosovës B në përputhje me standardet mjedisore të BE-së dhe
privatizimi e termocentralit me mbështetje nga USAID-i; (iii) zhvillimi i menjëhershëm,
nëpërmjet pjesëmarrjes private, i Minierës Jugperëndimore të Sibovcit (linjitit) dhe
termocentral modern; (iv) privatizimi i Distribucionit të KEK-ut, dhe (v) zhvillimi i burimeve
të kufizuara të hidrocentraleve të vendit nëpërmjet Partneriteteve Publiko-Private.32

29po

aty, p. 23.
Strategjia e përkohshme për Kosovën për 2008, 9 nëntor 2007, f. 7-4.
31po aty, faqet 10-11.
32 Strategjia e përkohshme për Kosovën për vitet 2010-2011, 28 dhjetor 2009, f. 24-25.
30
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41.
Banka, në bashkëpunim me Komisionin Evropian dhe USAID-in, synonte
mbështetjen e strategjisë për të ndihmuar tërheqjen e investitorëve privat për zhvillimin e
termocentralit të ri dhe të fushës së Sibovcit, dhe për t’i ndihmuar përpjekjet e privatizimit
rreth Kosovës B dhe Distribucionit të KEK-ut. MIGA synonte ofrimin e garancisë së
pjesshme të rrezikut për ofertuesit rreth termocentralit të ri dhe fushës së Sibovcit,
privatizimit të Kosovës B, dhe/ose privatizimit të distribucionit të KEK-ut. GPRR-të e
ofruara nga IDA për zbatimin e strategjisë synonin të arrinin 38 miliona $. IFC do të
shërbente si këshilltar i transaksionit për Distribucionin e KEK-ut dhe do të koordinonte me
Bankën dhe MIGA për të tërhequr investitorët strategjik. Strategjia parashikonte një central të
ri 500 MW që, së bashku me rehabilitimin e Kosovës B dhe zhvillimin e potencialit të plotë
të hidrocentraleve, deri në fund të 2015 do ta zëvendësonte Kosovën A, importet prej rreth
500 GW nga rrjeti rajonal, dhe rreth 150 MW furnizimit rezervë me naftë.33

Ilustrimi 4: Takimi i ekipit të Panelit me kryetarin e Komunës së

42.
Në vitin 2011 u përgatit Koncept dokumenti dhe Dokumenti i Informimit rreth
Projektit (PID) për Projektin Energjetik të Kosovës, përmes të cilit IDA do të mbështesë
termocentralin e ri me një GPRR.
2012-2016: Fokusimi tek termocentrali i ri
43.
Strategjia e partneritetit e vendit e vitit 2012 shpjegoi se konsumi i energjisë dhe
kërkesa maksimale u rrit për mbi 90% në mes të viteve 2000 dhe 2010. Strategjia gjithashtu
përshkroi qasjen e përditësuar të Qeverisë, e cila përfshinte (i) mbylljen e Kosovës A deri në
vitin 2017 dhe zëvendësimin e saj me një termocentral privat të ri 600 MW, TCKR apo
Kosova C, e lidhur me minierën e Sibovcit jugperëndimor (linjit); (ii) tërheqjen e investimeve
private për rehabilitimin dhe përmirësimin e Kosovës B; (iii) privatizimin e shpërndarjes së
energjisë elektrike për t’i zvogëluar humbjet teknike dhe komerciale; (iv) rritjen e realizimit
të pagesave dhe ngritja e tarifave në nivele të qëndrueshme me mbulimin e plotë të kostos; (v)
trajtimin e çështjeve të trashëguara mjedisore; (vi) investimin e burimeve më të mëdha në
efiçiencën e energjisë, dhe (vii) maksimizimin e përdorimit të energjisë së rinovueshme.
Gjetjet e studimit të opsioneve të vitit 2011 të realizuara nga Banka mbështeti këtë strategji
dhe erdhi në përfundim se
33po

aty, faqet 25-26.
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qasja me koston më të ulët për përmbushjen e kërkesës bazë dhe të pikut ishte një përzierje e
energjisë termike dhe të ripërtërishme34.
Rubrika 6: PEK i propozuar
Faza koncept PID (07/2011): Banka do ta sigurojë garancinë e pjesshme të rrezikut (GPRR) për PEK-un e
propozuar për të ndihmuar zëvendësimin e Kosova A me termocentralin ekzistues të rehabilituar (Kosova
B), ndërtimin e termocentralit të ri (TCKR), dhe zhvillimin e një miniere për t’i përmbushur nevojat e
termocentralit me lëndë djegëse. Rehabilitimi i Kosovës B dhe zhvillimi i minierës u përjashtuan nga PEK i

44.
Strategjia e partneritetit e vendit 2012 shpjegoi se Qeveria i kërkoi Grupit të Bankës
Botërore (WBG) mbështetje, duke përfshirë një GPRR për ofertuesit për termocentralin e ri,
fushën e linjitit të Sibovcit dhe rehabilitimin e Kosovës B. WBG e miratoi Kornizën
Strategjike për Zhvillim dhe Ndryshime Klimatike (SFDCC) në vitin 2008, e cila
përshkruante kriteret në bazë të së cilës WBG do të mund t’i mbështesë projektet energjetike
me thëngjill.35 Banka emëroi një panel të ekspertëve të jashtëm për të vlerësuar nëse
mbështetja potenciale për TCKR dhe minierat e Sibovcit do të jenë në përputhje me këtë
Kornizë. Raporti i panelit të ekspertëve, i nxjerrë në janar të vitit 2012, arriti në përfundimin
se projekti i propozuar TCKR/Sibovc është në përputhje me gjashtë kriteret e SFDCC. 36
Duke pasur parasysh këtë përfundim, u vendos që “mbështetja nga WBG për zgjerim të
kredisë (përfshirë GPRR) do të ofrohet në parim në bazë jo-detyruese (...) për ofertuesit e
para-kualifikuar në projektin e propozuar”.37
Dokumenti deklaronte se vendimi
përfundimtar ishte në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e WBG dhe GPRR do të arrijë në
rreth 58 miliona $. Vlerësimi i Varfërisë dhe Ndikimit Social (VVNS) do të kryhet për t’i
përcaktuar mënyrat për t’i zbutur efektet e tarifave të larta tek të varfrit.38 Strategjia 2012
pranonte se trazirat në tregjet financiare, sidomos në Evropë, mund ta vështirësojnë
financimin e projektit të energjisë, por besonte se disponueshmëria e garancive nga WBG
duhet të ndihmojë në zbutjen e këtij rreziku. 39
Rubrika 7: CLRP Financimi i dytë shtesë (ekuivalent me 3.9 miliona $), 05/2013-2/2016
Objektivi i rishikuar: Seksioni (c) u modifikua si vijon: (c) mbështetja për KEK dhe MMPH për zbatimin e
operacioneve të vazhdueshme të pastrimit si dhe të praktikave mjedisore të mira në sektorin e minierave dhe
energjisë.
Komponentet e reja kryesore: (f) Monitorimi dhe Menaxhimi i Mjedisit - (iii) VNMS për TCKR të
propozuar; (iv) Monitorimi i zbatimit të PVZH-së për lagjen Shala të fshatit Hade; dhe
(v) VNMS ndërkombëtare dhe PVZH i Panelit të Ekspertëve.
Rezultatet relevante për hetimin: Raporti përfundimtar i zbatimit të PVZH-së për Shalën(e ardhshme) dhe
34 Strategjia

për partneritet me Kosovën për 2012-2015, 1 maj 2012, f. 10. Kjo përzierje e energjisë termike dhe
të rinovueshme do të përfshijë një hidrocentral 300 MW dhe të paktën 60 MW nga hidrocentralet e vogla, një
vlerësim paraprak për 395 MW me erë, biomasë, dhe gjenerim nga termocentrali me biogaz, përmirësimi i
Kosova B, dhe ndërtimi i TEC 600-MW me thëngjill.
35 Këto kritere janë (i) ndikimi i demonstruar zhvillimor i projektit, duke përfshirë përmirësimin e sigurisë së
përgjithshme të energjisë, reduktimi i mungesës së energjisë, apo qasja për të varfërit; (ii) ndihma e dhënë për
identifikimin dhe përgatitjen e projekteve me karbon të ulët; (iii) optimizimi i burimeve të energjisë, duke
kërkuar mundësinë e plotësimit të nevojave të vendit me energji efiçiente (në furnizim dhe kërkesë) dhe për
ruajtje; (iv) shqyrtimi të plotë i alternativave të realizueshme me koston më të ulët (duke përfshirë eksternalitetet
mjedisore), dhe kur financimi shtesë nga donatorët për koston e tyre në rritje nuk është në dispozicion; (v)
hartimi i projekteve të thëngjillit për ta përdorur teknologjinë më të mirë të duhur në dispozicion për të
mundësuar efikasitet të lartë dhe, si rrjedhojë, emetim më të ulët gazrave serrë, dhe (vi) zhvillimi i një qasjeje
për t’i përfshirë eksternalitetet mjedisore në analizën e projektit.
36 Strategjia për partneritet me Kosovën për 2012-2015, para 60, f. 23.
37 po aty, para 61, p. 24.
38po aty, faqet 23-24.
39po aty, p. 32.
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45.
Strategjia 2012 gjithashtu paraqiti një financim shtesë për CLRP (CLRP-AF) për t’i
ndërtuar kapacitetet e Qeverisë për monitorim të ndikimit mjedisor dhe social, të sigurojë
pastrim shtesë në lokacionet ekzistuese, dhe ta përgatisë një projekt për efiçiencë të energjisë
dhe energji të ripërtërishme për ta përmirësuar efikasitetin e energjisë dhe për ta rritur
prodhimin e energjisë nga burimet e ripërtërishme.40
Rubrika 8: Projekti për efiçiencë të energjisë dhe energji të ripërtërishme (ekuivalent me 31 miliona $),
6/2014-9/2020
Objektivi: (a) Ulja e konsumit të energjisë dhe përdorimit të karburantit fosil në ndërtesat publike nëpërmjet
efikasitetit të energjisë dhe investimeve për energji të ripërtërishme dhe (b) zgjerimi i politikave dhe mjedisit
rregullator për energjinë e ripërtërishme dhe efikasitetin e energjisë.
Komponentët: Investimet në efiçiencë të energjisë dhe energji të ripërtëritshme në ndërtesat publike, dhe
përkrahja në Politika dhe Rregullator për Energji të Ripërtëritshme dhe Efiçiencë të Energjisë.

46.
Sipas Menaxhmentit, pasi u vendos në vitin 2014 se miniera e Sibovcit do të mbetet
në duart e publikut, Banka dhe qeveria diskutuan një zhvillim të mundshëm, një projekt i
financuar nga Banka për mihje të qëndrueshme nga aspekti mjedisor dhe social i cili mund të
përfshijë (i) zhvillimin e infrastrukturës publike në Shkabaj të Re për t’i përgatitur 400-600
ngastra tjera për nevojat e zhvendosjes në 10-15 vitet e ardhshme, si dhe ngritje të
kapaciteteve, planifikim dhe monitorim të zhvendosjes si rezultat i mihjeve; (ii) rritje
ekonomike dhe zhvillim të komunitetit në Obiliq, dhe (iii) restaurim të minierave të
shpenzuara në Bardh dhe Mirash. Sipas përgjigjes së menaxhmentit, qeveria nuk ka kërkuar
zyrtarisht një projekt të tillë. 41
2016: Gjendja aktuale e Projektit Energjetik të Kosovës
47.
Në dhjetor 2015 Qeveria e Kosovës ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi
(MM) me Contour Global, një kompani amerikane, për ta ndërtuar TCKR.42 Që nga
publikimi i këtij raporti, vendimi përfundimtar nuk ishte marrë në lidhje me specifikat teknike
të termocentralit ose për mbështetjen e mundshme të Bankës nëpërmjet GPRR të propozuar.
Paneli e kupton se madhësia e TCKR të propozuar është ulur ndjeshëm nga 2,000 MW në
600 MW dhe madhësia e termocentraleve mbetet në diskutim që nga publikimi i këtij raporti.
Menaxhmenti ka informuar Panelin se mungesa e marrëveshjes për teknologji dhe madhësinë
e TCKR ka vonuar përfundimin e VNMS-së.
C. Angazhimi i aktorëve të tjerë në sektorin e energjisë në Kosovë
48.
Qeveria - me përfshirjen e BB, BE, USAID, dhe të tjerët - ka hartuar një strategji për
zhvillimin e energjisë vendore në vitin 2009. 43 WBG, BE dhe USAID
40 Strategjia

për partneritet me Kosovën për 2012-2015, para 77, f. 29.
41 Përgjigjja e Menaxhmentit, f. 20.
42“Memorandumi i mirëkuptimit është nënshkruar në mes të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe kompanisë
amerikane Contour Global”, 18 dhjetor 2015, faqja në internet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, http://mzheks.net/en/news/memorandum-of-understanding-is-signed-between-the-ministry-of-economic-development-andamerican-investor-contour-global#.V4_qqU3fOPx . “Kosova thotë se Firma e SHBA-së do ta ndërtojë
termocentralin”, Balkan Insight, http://www.balkaninsight.com/en/article/us-company-to-construct-kosovonew-power-plant-11-11-2015
43 Siç u përmend më herët kjo strategji me pesë drejtime përfshinë (i) mbylljen
me faza të Kosovës A deri në fund të vitit 2015;
(ii) rehabilitimi i Kosovës B në përputhje me standardet mjedisore të BE-së dhe privatizimi e termocentralit me
mbështetje nga USAID-i; (iii) zhvillimi i menjëhershëm, nëpërmjet pjesëmarrjes private, i Minierës
Jugperëndimore të Sibovcit (linjitit) dhe termocentral modern; (iv) privatizimi i Distribucionit të KEK-ut, dhe
(v) zhvillimi i burimeve të kufizuara të hidrocentraleve të vendit nëpërmjet PPP-ve.
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e kanë mbështetur këtë strategji duke ndihmuar tërheqjen e investitorëve private për
zhvillimin e termocentralit të ri dhe të mihjeve, si dhe kanë mbështetur përpjekjet e
privatizimit të distribucionit të KEK-ut dhe Kosovës B.
49.
Përfshirja e USAID-it, përmes projektit pesë-vjeçar, REPOWER KOSOVO, që filloi
në tetor të vitit 2014, përfshinë ndihmën për rregullatorin, mbështetjen për energji të pastër,
përpjekjet për ta ndarë distribucionin e KEK-ut për privatizim, studimet e fizibilitetit për
Kosovën B, dhe një strategji financimi për rehabilitimin e saj. USAID-i gjithashtu ka punuar
gjerësisht për stabilizimin e mihjeve, por nuk ka mbështetur zhvillimin e tyre. Pas një
shpërthimi në termocentralin Kosova A në vitin 2015, USAID-i solli ekspertët për ta
vlerësuar situatën. USAID-i aktualisht nuk ofron asistencë teknike për TCKR. 44
50.
Agjencia Evropiane për Rindërtim (AER) ka qenë një lojtar kyç në sektorin e
energjisë në Kosovë. AER-ia ka financuar dy studime të fizibilitetit dhe tre plane të minierave
(të diskutuara më poshtë) për zhvillimin e minierës së Sibovcit dhe rehabilitimin e
termocentralit Kosova A. Ajo gjithashtu i financoi studimet mjedisore, masat institucionale,
dhe një studim fizibiliteti për rehabilitimin e filtrave elektrostatik të Kosovës B1.45 BE-ja
mbështeti KEK-un në reduktimin e humbjeve, duke e angazhuar një kompani të jashtme për
menaxhim dhe ristrukturim para privatizimit. BE-ja gjithashtu siguroi financimin për pajisje
të mihjeve.46
D. Planifikimi i mihjeve dhe zhvendosja e nxitur nga mihjet
(i) Pasqyrë
51.
Ky seksion paraqet fushën e zhvendosjes së nxitur nga mihjet (MIDR) dhe ofron një
pasqyrë të proceseve të planifikimit të minierave të linjitit të Kosovës nëpër vite duke i
prezantuar dokumentet kryesore të planifikimit të minierave. Ajo më tej diskuton
planifikimin e zhvendosjes në kontekstin e zgjerimit të minierës, me vëmendje të veçantë në
fshatin Hade.
(ii) Zhvendosja e nxitur nga mihjet
52.
Zhvendosja e nxitur nga mihjet është e njohur gjithnjë e më shumë njihet si një
nënseksion karakteristik në fushën e zhvendosjen së nxitur nga zhvillimi (DIDR).47
Karakteristikat kryesore që e dallojnë MIDR nga format tjera të DIDR, siç janë zhvendosja e
shkaktuar nga ndërtimi i digave, urave, hidrocentraleve dhe autostradave, janë (i) zhvillim i
minierave nuk është projekt i ndërtimit që kryhet një herë, por ndërtohet dhe zhvillohet me
faza me zgjerimin e fushës së shfrytëzimit të minierës; (ii) pasi që të vendoset, zhvillimi i
minierave nuk është entitet i cili qëndron në vend por kërkon mirëmbajtje dhe menaxhim për
ta mbajtur në operim, por është sistem dinamik, i cili gjeneron të ardhura me nxjerrjen e
xehes dhe kështu çrregullohet terreni, ku çmimet varen nga tregu dhe forcat tjera; (iii) është e
zakonshme për minierat që t’i plotësojnë njohuritë e tyre gjeologjike përmes eksplorimit
paralel me avancimin në miniera, kështu që informacioni në lidhje me trupin e xeheve dhe
planifikimin e minierave mund të ndryshojë; 48
44 Takimi i IPN me USAID-in më 21 janar, 2016. Shih edhe: https://www.usaid.gov/newsinformation/fact- sheets/repower-kosovo (i vizituar më 20 maj 2016)
45 Dokumenti i vlerësimit të projektit PATEL, f. 21.
46 Takimi i IPN me BE-në më 22 janar, 2016.
47 J.R. Owen dhe D. Kemp, “Zhvendosja e nxitur nga mihjet: Vlerësim kritik”. Zhurnali i prodhimit të pastër,
vëll. 87, 2015, f. 478-488.
48 G. Banks, “Pak nga pak, inç për inç: Vlerësimet e zgjerimit të projektit në Industrinë e Minierave në Papua
New Guinea, “Burimet e Politikave, vol. 38 2013, p. 690.
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(iv) financimi i shpenzimeve kapitale për zgjerimin e minierave përfitohet zakonisht hap pas
hapi, kështu që toka për mihje mund të blihet në mënyrë të ngjashme, dhe (v) ndryshimet e
pronësisë dhe menaxhimit janë të zakonshme në këtë sektor dhe mund të çojnë në ndryshime
në planet e mihjeve.
53.
Të gjithë këta faktorë shtojnë gjasat që projektet e minierave t’i rishikojnë planet e
tyre disa herë gjatë jetës së një miniere, dhe kjo mund të ndikojë në planet e zhvendosjes. 49
Shumë nga këto karakteristika specifike të MIDR korrespondojnë me situatën e përshkruar në
këtë kërkesë, siç diskutohet më poshtë.
(iii) Hyrje në proceset e planifikimit të mihjes
54.
Në shumë vende, përfshirë edhe Kosovën, qeveria zotëron minerale nëntokësore, por
nuk është doemos pronare e tokës mbi të. Pasi që një kompani minerare fiton kontratën për
eksplorimin e parcelës të tokës dhe përfundon vlerësimin e saj, që mund të jetë proces i gjerë,
ajo e harton një plan minerar që krijon bazën për lejet për shfrytëzim të minierës.50 Licencat e
tilla mund të bëhen për çfarëdo kohëzgjatje, por zakonisht mbeten të vlefshme deri në 40 vjet.
Ato në përgjithësi përfshijnë kushtet për blerjen e tokës nga kompania minerare dhe për
zhvendosjen e komuniteteve të prekura. Në Kosovë, licenca minerare jepet për rreth 10 vjet
dhe janë të lidhura me një zonë të caktuar për të cilën ekziston plani i minierave dhe
certifikata e shpronësimit.
55.
Pas marrjes së licencës për shfrytëzim të minierës, kompania harton një plan minerar
për zonën e licencës, që quhet plani i jetëgjatësisë së minierës (JM). Zakonisht Plani i JM
mbulon të paktën një periudhë 25-vjeçare dhe mund të zgjatet deri në 50 vjet ose më shumë.
Plani JM është një dokument strategjik dhe nuk është as i fundit as i detyrueshëm; ai mund t’i
përshtatet ndryshimeve të rrethanave. Sipas ekspertëve të minierave të Panelit, praktika e
mirë e planifikimit merr parasysh tregun e parashikuar (në këtë rast) për linjit, ritmet e
zgjerimit të minierave për ta përmbushur tregun, afërsinë e minierës në zonat e banuara, dhe
një zonë të sigurisë ose tampon rreth fushave të tilla, duke e bërë të mundur ta parashikojnë
kohën e zhvendosjes nëse kërkohet.
56.
Pasi miniera të jetë funksionale, planet e minierës përcaktohen më të saktë. Në
përgjithësi një plan pesëvjeçar është hartuar në përputhje me Planin JM, që jep detajet për
qëllim të përparimit të mihjeve nga ana e kompanisë minerare gjatë kësaj periudhe.
Paralelisht me planin pesëvjeçar është përgatitur një plan njëvjeçar që fokusohet në çështjet
operacionale, siç janë dizajnet e punëve, disponueshmërinë dhe mirëmbajtjen e pajisjeve, dhe
nivelet dhe cilësinë e prodhimit. Në shumë vende ky plan njëvjeçar duhet t’i dorëzohet
autoritetit të minierave të vendit për miratim. Në Kosovë Komisioni i Pavarur për Miniera
dhe Minerale (KPMM) i miraton këto plane. Sipas ekspertëve të minierave të Panelit,
kompanitë minerare zakonisht i përditësojnë planet pesëvjeçare për çdo vit për t’i marrë
parasysh ndryshimet në prodhim dhe ndikimet e ndryshme, duke përfshirë ndikimin në
zhvendosje.
49 Një studim i vitit 2015 që mbulon 41 projekte MIDR zbuloi se zhvendosja mund të bëhet në çdo kohë në të
ciklit jetësor të minierës, ku vetëm pesë për qind të projekteve ndërmarrin zhvendosjen gjatë fazës së hershme të
studimit ose planifikimit, ndërsa 51 për qind të personave të zhvendosur gjatë ndërtimit dhe 44 për qind e bëjnë
këtë gjatë fazës operacionale. Prevalenca e ngjarjeve të shumta dhe zhvendosja nga toka e përdorur më parë për
qëllime industriale në MIDR paraqet një kusht të veçantë dhe dinamik të përfaqësuar në mënyrë joadekuate në
literaturën për DIDR. Është e rëndësishme të theksohet se 41 studime të projekteve MIDR u zhvilluan vetëm në
33 lokacione të minierave, që do të thotë së paku tetë projekte minerare, pothuajse një e katërta e totalit, realizoi
më shumë se një zhvendosje gjatë jetëgjatësisë së minierës. Shih: Owen & Kemp, faqet 479-480.
50 Qendra për Përgjegjësinë Sociale në Miniera vë në dukje se “faza e fizibilitetit që ndiqet nga eksplorim
fillestar mund të jetë një proces afatgjatë... më shumë miniera kanë gjasë që të braktisen ose të përjetojnë
vonesa të mëdha sesa ato që në këtë fazë shkojnë përpara”. Esteves, Ana Maria, Brereton, David, Samson,
Daniel dhe Barclay, Mary-Anne (2010), Blerja nga NVM-të në komunitetet lokale: një udhërrëfyes i mirë
praktik për sektorët e minierave, naftës dhe gazit në Australi, Brisbane, QLD, Australia: CSRM, f. 10.
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(iv) Përmbledhje e dokumenteve relevante për planifikimin e minierave
57.
Hetimi i Panelit ka shqyrtuar tre plane minerare nga Agjencia Evropiane për
Rindërtim51:
•
•
•

Mars 2005, Plani afatmesëm i AER-it për mihje për minierat ekzistuese të thëngjillit (i
referuar si “Plani afatmesëm i mihjeve”), i përgatitur nga Vattenfall Europe Mining AG
dhe Deutsche Montan Technologie GmbH,
Mars 2005, Plani kryesor i AER-it për minierën e re në Sibovc (i referuar si “Plani
kryesor i mihjeve”), i përgatitur nga Vattenfall Europe Minierave AG dhe Deutsche
Montan Technologie GmbH, dhe
Maj 2006, Plani i Plotësues AER-it për Mihje për Sibovcin Jugperëndimore (i referuar si
“Plani Plotësuese i Minierave”), përgatitur nga Konsorciumi STEAG.

58.
Paneli gjithashtu ka shqyrtuar seksionet që ndërlidhen me miniera të Vlerësimit
Strategjik Mjedisor dhe Social (VSMS) të financuar nga Banka dhe Draft Planit për
Zhvillimin e Fushës së Re të Mihjeve (PZhFRM). Këto dokumente janë diskutuar më poshtë
në seksionin (v) të këtij kapitulli, që mbulon angazhimin e Bankës.
59.
Plani afatmesëm i mihjeve i marsit 2005 ka identifikuar masat teknike dhe
operacionale për prodhimin dhe furnizimin e thëngjillit nga minierat ekzistuese. Ky Plan ka
mbuluar një periudhë shtatë vjeçare, sipas së cilit pritet që miniera e re e Sibovcit do të
prodhojë thëngjill të mjaftueshëm për t’i përmbushur të gjitha nevojat energjetike të Kosovës.
Plani ka vlerësuar se minierat në Bardh dhe Mirash mund t’i përmbushin plotësisht nevojat e
thëngjillit për termocentralet ekzistuese deri në vitin 2008. Pas kësaj, kapaciteti i prodhimit
do të zvogëlohet deri sa minierat të zbrazen në vitin 2011.52
60.
Plani kryesor i mihjeve qershor 2005 synon garantimin e sigurisë të furnizimit me
thëngjill dhe qëndrueshmërinë ekonomike gjatë gjithë jetëgjatësisë së termocentraleve
ekzistuese dhe atyre të reja, që është vlerësuar të jetë rreth 30 vjet. Pjesa 1 e Planit kryesor të
mihjeve ka vlerësuar, fushat e mundshme të mihjeve në të ardhmen. Vlerësimet në Pjesën 2
deri 4 të Planit janë bazuar në opsionin e fushës së mihjeve që është zgjedhur në Pjesën 1.
61.
Plani kryesor i mihjeve ka vlerësuar fushat e mundshme të mihjeve në fushën e
Sibovcit, fushën D dhe fushën Jugore.
62.
Ai arriti në përfundimin se fusha e Sibovcit ishte burimi më i lirë i thëngjillit për
termocentralin e sapo-ndërtuar. Në fushën D më pak familje duhet të zhvendosen por është
planifikuar që magjistralja të kalojë nëpër fushë; si rezultat, rreth 30-40% e linjitit do të
humbet, që do t’i kushtojë fushës. Fusha Jugore ishte opsioni më i shtrenjtë për shkak të
kushteve të pafavorshme gjeologjike. Prandaj, Plani kryesor i mihjeve ka këshilluar që
preferohen mihjet në fushën e Sibovcit, pavarësisht ndikimit në zhvendosje.53

51 Këto plane të mihjeve janë përgatitur pa përfshirjen e Bankës Botërore, por më pas janë përdorur nga
Banka si dokumente reference.
52 2005 Plani afatmesëm i mihjeve, f. 42-44.
53 Plani kryesor i mihjeve, Pjesa I, Seksioni 5.5 Vlerësimi i fushave të mihjeve, f. 61-62.
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Foto 1: Fushat e mundshme të mihjeve
(Burim: Plani kryesor i mihjeve, Pjesa 1, f.61).

63.
Plani kryesor i mihjeve shpjegoi se UNMIK-u ishte angazhuar në lansimin e projektit
për krijimin e termocentralit të ri, por koncepti i detajuar nuk gjendej në atë kohë kur u
përgatit Plani.54 Plani kryesor i mihjeve përmendi se (i) punët përgatitore nuk kishin filluar
për minierën e re të Sibovcit, (ii) nuk kishte as plane, leje, as licenca operative për minierën e
re apo termocentralin e ri, (iii) zhvendosja e shpejtë e fshatit Hade ishte problematike, dhe
(iv) kërkoheshin investime të mëdha për ta hapur Sibovcin. Për këtë arsye termocentrali i ri
nuk do të mund të fillojë punën jo më parë se 2012. Plani kryesor i mihjeve shpjegoi se, duke
pasur parasysh investimet e larta që kërkohen në të dy sektorët e minierave dhe energjisë, do
të ishte e këshillueshme që të angazhohen investitorët privat që punojnë paralelisht me KEKun.55
64.
Sa i përket zhvendosjes, Plani kryesor i mihjeve ka rekomanduar që të hapet fusha e
Sibovcit deri në veri të Bardhit dhe Mirashit dhe që fshati i Hades të zhvendoset plotësisht.
Sipas Planit, zhvendosja e njerëzve të evakuuar nga zona e sigurisë duhet të përfundojë deri
në mesin e vitit 2005, dhe pjesa e mbetur e Hades të largohet gjer më 2009. Plani kryesor i
mihjeve gjithashtu vërejti se pavarësisht zhvendosjes së ardhshme, janë ndërtuar shumë
shtëpi të reja. Kur KEK-u bëri inventarizimin, u numëruan 330 parcela me ndërtesa; kur u
përgatit Plani kryesor i mihjeve, ishin rreth 700 shtëpi, 111 prej të cilëve ishin në zonën e
sigurisë dhe objekt i evakuimit. 56

Plani kryesor i mihjeve, Pjesa I, f.11.
aty, p. 11.
56 Plani kryesor i mihjeve, Pjesa II, f.222-224.
54

55po
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Tabela 2: Fushat e mundshme të mihjeve
(Burim: Plani kryesor i mihjeve, Pjesa I, f.61).
Kriteret

Njësia

Sibovc

Fusha D

Fusha jugore

Përmbajtja e linjitit
brenda kufirit
teknologjik*
Djerrina: Thëngjilli - Raporti
përfshirë materialin që hedhet

[ mt ]

900

280

500

[ bcm/t ]

0,85

0,90

2,8

Vlera mesatare neto kalorifike

[ kJ/kg ]

8,312

7,340

Përmbajtja mesatare e sulfurit

;;;

1,1

1,0

Shfrytëzimi i tokës

-

Bujqësia

KEK (deponi)

ngjashëm me
Sibovcin
ngjashëm me
Sibovcin
KEK (deponi)

E mbuluar nga masa e deponuar [ m m2 ]

0,5

2,2

5,5

Zhvendosja

Hade, Sibovc
Lajthishte

disa shtëpi

Lismir, Kuzmin

Kufizimet

Zhvendosja e
Hades

Magjistralja

Aktualisht nuk
është
konkurruese

*Duke pasur parasysh përmbajtjen gjeologjike në kuadër të sistemit të pjerrësisë në kufijtë e minierave

65.
Plani kryesor i mihjeve shpjegoi më tej se zhvendosja e përbashkët e të gjitha
familjeve në fshatin Hade ishte e pamundur për arsye të kohës. Anketa në Hade filloi në
shkurt 2005, dhe kur u përgatit Plani kryesor i mihjeve, 115 familje ishin regjistruar jashtë
zonës së sigurisë.
66.
Lidhur me praktikën e mirë në planifikimin e zhvendosjes, Plani kryesor i mihjeve
shpjegoi se “duke i përfshirë të gjitha masat përgatitore (parimet dhe kontratat), një
periudhë prej 10 deri 12 vjet është e rekomanduar për ta kryer zhvendosjen normale të
planifikuar të lokacioneve. Sipas kërkesave për mihje, kjo mund të realizohet më shpejt, në
qoftë se kompromiset vihen në formë të shkruar në kontratë”.57
67.
Supozimet rreth Planit kryesor të mihjeve kanë ndryshuar, duke përfshirë afatin kohor
për termocentralin e ri. Kështu, në maj 2006 Plani plotësues i mihjeve u përgatit për të
siguruar linjit vetëm për impiantet ekzistuese. Si rezultat i kësaj, planifikimi i mihjeve u
ndryshua për ta pasqyruar vëllimin e reduktuar të linjitit - prej 9Mt/a - dhe burimet e
kufizuara financiare në dispozicion. Ky Plan erdhi në përfundim se kriteret e reja do të mund
të plotësohen nga zhvillimi më i vogël i fushës jugperëndimore të Sibovcit, që është zgjerim
verior i minierës së Bardhit. Ai mbulonte vitet 2007-2024, pas së cilës periudhë pritej që
termocentralet ekzistuese të pushojnë së punuari.58 Plani gjithashtu shpjegoi se për shkak të
teknologjisë së re të mihjeve, është e mundur të anashkalohet pjesa më e madhe e fshatit
Hade, me përjashtim të lagjes Shala. 59

57po

aty, p. 235.
Plani plotësues i mihjeve, Pjesa I, f.11.
59 po aty, Pjesa II, f.
58
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Tabela 3: Komunitetet e prekura nga
zhvendosja
(Burim: Plani plotësues i mihjeve, Pjesa 2, f. 145).
Numri i familjeve
Zona e zhvendosjes

Viti i
zhvendosjes

Bazuar në
pamjet
ajrore
7

Mirene

Dhjetor 2015

Shipitulla lindje

Dhjetor 2015

7

Shpati perëndimor i

Dhjetor 2009

15

Veriu i Hades

Dhjetor 2019

35

Dhjetor 2019

1

Konxhul
Total

Komplete
pa kulm
strukturali
sht
2

2

2

Të
të reja
shkatërruar
1

12

8

17
20

2

65

6

2

Total

35

4

41

3

4

16

20

109

68.
Plani plotësues i mihjeve rekomandonte zhvendosjen e rregullt dhe të planifikuar gjatë
një periudhe gjashtë vjeçare, e që do të mund të reduktohet në qoftë se arrihet një marrëveshje
kontraktuale. Për vendbanimet më të vogla kjo periudhë mund të jetë më e shkurtër, por të
paktën nevojiten katër vjet për ta siguruar pranimin shoqëror.60
(v) Roli i Bankës Botërore në sektorin i mihjeve
69.
Banka nuk ishte përfshirë në përgatitjen e planeve të mihjeve nga AER-i, por
referencat në këto plane ilustrojnë rolin këshillues të Bankës. Për shembull, Banka ka
rekomanduar “futjen e GIS-it si element kryesor të zhvendosjes dhe menaxhimit të të
dhënave”.61 Plani plotësues i mihjeve kishte përmendur se “Sipas të dhënave të Bankës
Botërore, një studim është urdhëruar ndër të tjera për përdorimin e tokës ugar në fushën e
komunitetit të Bardhit”.62
70.
Vlerësimi Strategjik Mjedisor dhe Social (VSMS) i majit 2008 u përgatit në bazë të
PATEL-it të financuar nga Banka dhe është vlerësim paraprak mjedisor dhe social i zhvillimit
të sektorit të linjitit të Kosovës. VSMS deklaroi se, në bazë të termave të referencës të saj,
VSMS duhej të bëhej në përgjigje dhe paralelisht me draftin e Planit për Zhvillimin e Fushë
së Re të Mihjeve (PZhFMR).63 VSMS është përqendruar në vlerësimin e pasojave mjedisore
dhe sociale të skenarëve të ndryshëm për zhvillimin e TCKR dhe bëri rekomandime për
vendosjes e TCKR. VSMS shqyrtoi edhe kriteret e përdorura nga Vattenfall dhe të tjerët për
t’i radhitur fushat e ndryshme të minierave. VSMS u pajtua me vlerësimin e Vattenfall që
fusha e Sibovcit (gjithashtu e quajtur si Fusha e Re e Mihjes ose FRM64) ishte alternativa më
e mirë për shfrytëzim. VSMS shpjegoi se shkalla e zhvillimit të FRM, e cila ka rezerva të
linjitit për ta furnizuar termocentralin me 2,000 MW për më shumë se 40 vjet, varej nga
strategjia e zhvillimit për termocentralin e ri. 65

60Plani

plotësues i mihjeve, Pjesa II, f.151.
kryesor i mihjeve, Pjesa II, f.229.
62Plani plotësues i mihjeve, Pjesa II, f.144.
63VSMS, faqet 2-3.
64 Pasi që Fusha e Sibovcit u identifikua si fushë e preferuar e mihjeve, dokumentet pasuese i referohen asaj si
Fusha e Re e Mihjes ose FRM.
65VSMS, faqet 273-274.
61Plani
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71.
Drafti i PZhFRM-së i dhjetorit 200866 është përgatitur në bazë të PATEL-it dhe
paralajmëroi se nuk përbënte ndonjë Plan Hapësinor formal, por ishte input dhe propozim i
PATEL-it për Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) për hartimin e një
plani të tillë për Fushën e Re të Mihjes. Drafti i PZhFRM gjithashtu theksoi se ishte i lidhur
me VSMS dhe deklaroi se në mesin e inputeve të saj kryesore ishin Plani kryesor i mihjeve
2005 dhe Plani plotësues i mihjeve 2006. Drafti i PZhFRM nuk i vlerësoi mundësitë e
planifikimit të mihjeve, por iu referua punës së mëparshme të bërë për këto plane të mihjeve.
Sa i përket Planit kryesor të mihjeve, drafti i PZhFRM-së deklaroi se “edhe pse supozimet në
lidhje me termocentralin e ri në Kosovë kanë ndryshuar dhe kështu kanë ndryshuar edhe
normat kohore të planit progresiv të linjitit, ky plan ende ofron pamjen e përgjithshme të
zhvillimit të mihjeve të reja, dhe përdoret si burimi aktualisht më i mirë në dispozicion për
këtë draft PZhFRM”.67 Në kohën kur Draft PZhFMR është përgatitur, nga KEK-u ende pritej
të privatizohej dhe mihjet të merreshin përsipër nga ndonjë investitor privat.
Tabela 4: Afatet kohore të vlerësuara
për zhvendosje
(Burim: Drafti i i PZhFRM, f. 43)

72.
Draft i PZhFRM shpjegoi se 495 familje të mbetura në fshatin Hade do të zhvendosen
para se të fillojë zgjerimi i plotë i mihjeve në FRM.68 Gjithashtu, katër fshatra me rreth 750
familje do të duhet të zhvendosen gjatë 30 deri 40 vitet e ardhshme. Pjesa e mbetur e fshatit
Hade është identifikuar si sfida kryesore e zhvendosjes afatshkurtër.69 Drafti i PZhFRM ka
vlerësuar se rreth gjysma e FRM do të zhvillohet gjer kah mesi i 2030-tave.70 Varet nga
marrëveshjet për dorëzim në mes të KEK-ut dhe kompanisë private, por vetëm pas fshati
Hade
66Dokumenti përfundimtar i përgatitur nën PATEL të financuar nga Banka titullohet “Draft Final i Planit për Zhvillimin e Fushës së Re të
Mihjeve (PZhFMR)”.
67 Drafti i i PZhFRM, f. ix.
68po aty, p. 4.
69po aty, p. 18.
70 Drafti i i PZhFRM, f. 26.
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të jetë zhvendosur plotësisht, fusha jugperëndimore e Sibovcit do të zgjerohet në drejtim të
lindjes për ta shfrytëzuar linjitin nga Hadja. Plan i ri i mihjeve do të nevojitet për zgjerimin
pasues në veri.71 Paneli thekson se kjo tregon rrjedhshmëri të planeve të mihjes. Drafti i
PZhFRM parashikoi se cepi verior i FRM mund të arrihet në rreth 40-50 vjet, në fund të
jetëgjatësisë së TCKR-së.72 Drafti i PZhFRM paraqiti një afat kohor tentativ për zhvendosje,
që është treguar më poshtë.
(vi) Zhvillimet e fundit
73.
KEK-u parashtroi një plan të mihjeve pranë KPMM-së në bazë të Planit plotësues të
mihjeve për minierën jugperëndimore të Sibovcit në vitin 2006 dhe mori licencën për mihje
për fushën jugperëndimore të Sibovcit deri në vitin 2017.73 KEK aktualisht prodhon 8.4Mt
(2014) për ta furnizuar Kosovën A dhe B. Plani i KEK-ut për mihje i janarit 2016 është i
bazuar në këtë nevojë për furnizim dhe supozon se Kosova A do të pushojë deri në vitin 2017
dhe Kosova B e rinovuar do të vazhdojë të veprojë deri në vitin 2030. Mihjet aktuale të KEKut në gjithë Sibovcin jugperëndimor përparojnë rreth 150m në vit me faqe punuese prej 1 km
të gjerë.
74.
Plani i KEK-ut për mihje i janarit 2016 tregon se vetëm Hadja perëndimore dhe
Shipitulla do të preken. Megjithatë, Plani përfshinë zonat e licencave për mihje të miratuara
më parë nga KPMM për shfrytëzim që do të kërkonte zhvendosjen e Hades. KPMM-ja i tha
ekipit të Panelit se KEK-u nuk i ka plotësuar kushtet e kësaj licence, të cilat i referohen
planeve vjetore të dorëzuara në KPMM. Për ta marrë një licencë për mihje për një vit të
caktuar, kërkohet një plan i mihjeve dhe një certifikatë e shpronësimit. Që nga vizita e Panelit
të Inspektimit, KEK-u kishte arritur pothuajse në kufijtë e zonës së mbuluar me licencën e
tyre ekzistuese të mihjeve, dhe licenca e re nuk mund të lëshohej pasi që KEK-u nuk kishte
certifikatë të shpronësimit për zonën përkatëse. Paneli e kupton se KEK-u si pasojë nuk ishte
i autorizuar për ta zgjeruar faqen e saj të sipërme të mihjeve nga pozita e saj aktuale e
mihjeve. Paneli konstaton se për këtë arsye është e paqartë nëse aktivitetet e mihjeve do të
vazhdojnë në muajt e ardhshëm përveç nëse kjo certifikatë është lëshuar.
75.
Për të përfunduar, Plani plotësues i mihjeve 2006 është plani më i ri i mihjeve mbi të
cilin bazohen licencat aktuale të KEK-ut. Plani kryesor i mihjeve 2005 i cili siguron një Plan
të detajuar për JM që adreson nevojat e furnizimit të centraleve të tanishme dhe të reja të
energjisë, ndërkaq i vjetruar, mbetet plani më i plotë afatgjatë. Paneli vëren se FRM është i
përcaktuar mirë. KEK-u pret hulumtime gjeologjike më të hollësishme para se të vendosë se
ku të mihë dhe cilat fshatra duhet të zhvendosen, duke shtuar se mund ta përfshijë ose jo
pjesën e mbetur të fshatit Hade.74 Për më tepër, që nga përgatitja e Planit kryesor të mihjeve
nga viti 2005, parametrat kryesorë të TCKR
– siç është vëllimi i kërkuar i thëngjillit - kanë ndryshuar ndjeshëm. Përveç kësaj, TCKR dhe
aktivitetet e lidhura minerare janë shthurur në vitin 2014, ku nuk synohet më që mihjet të
privatizohen.

71po

aty, faqet 27-28.
aty, p. 28.
73 Drafti i i PZhFRM, f. 27.
74 Takimi në mes të ekipit IPN dhe ekipit menaxhues të KEK-ut në Kosovë, 21 janar, 2016.
72po
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Kapitulli 3: Zona me interes të veçantë ekonomik
A. Hyrje
76.
Ky kapitull shqyrton kërkesën e parashtruesit të kërkesës ku Banka ka ofruar këshilla
teknike që çuan në krijimin e Zonës me Interes të Veçantë Ekonomik (“Zona”), dhe në këtë
mënyrë i ka kontribuar dëmit të pësuar nga popullsia e prekur (e përshkruar se numëron
55,000 në vitin 2011).75 Zona fillimisht ishte caktuar nga UNMIK-u në nëntor të vitit 2004,76
dhe u zgjerua për ta mbuluar të gjithë “Zonën e re të mihjes” pas një vendimi nga Qeveria e
Kosovës në mars të vitit 2009.77
B. Kërkesat e parashtruesve të kërkesës
77.
Kërkuesit pretendojnë se Banka ka ndihmuar QK-në në përgatitjen e PEK të
propozuar, duke siguruar asistencë teknike e cila rekomandonte krijimin e Zonës, dhe se Zona
ishte miratuar pa e realizuar vlerësimin e ndikimit ose pas procesit të duhur, pra “njoftim dhe
pjesëmarrje kuptimplotë dhe në kohë”. Ata thonë se Zona kufizon konsiderueshëm
përdorimin e pronës, “që efektivisht e merr tokën, kufizon jetën dhe jetesën” pa kompensim
ose restaurim të jetesës. Ata pretendojnë se banorët u urdhëruan që t’i ndalin ndërtimet e reja
për të ardhmen e papërcaktuar në pritje të zhvendosjes për shkak të nevojave të mundshme të
mihjes brenda Zonës.
78.
Shtojca e Kërkesës e lidhë Planin 2011 Hapësinor të Qeverisë me draft Planin e
financuar nga PATEL-i për zhvillimin e Sibovcit (më vonë me titull Draft Plani Final për
zhvillimin e fushës së re të mihjeve), duke e përshkruar këtë të fundit si “një dokument i
planifikimit”, që propozon zhvillimin e ardhshëm hapësinor në fushën e re të mihjeve brenda
zonës.78 Kërkesa më tej thotë se ky Plan Hapësinor parashikon - por nuk rregullon - një plan
për zhvendosje jovullnetare me dy faza, dhe nuk i shqyrton dizajnet tjera të realizueshme
alternative të projektit si dhe kompromiset për t’i minimizuar efektet negative sociale dhe
ekonomike të marrjes së tokës ose kufizimeve në përdorimin e tokës, dhe në vend të kësaj
maksimizon prodhimin e linjitit.
79.
Në diskutime me Panelin gjatë vizitave të tij në Obiliq, Kërkuesit u ankuan në lidhje
me ndikimin e Zonës në jetën e tyre dhe, në veçanti, për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Ata
pretenduan se Banka ishte përfshirë në përcaktimin fillestar të Zonës dhe hapësirës shumë më
të gjerë të identifikuar në Planin Hapësinor.
C. Përgjigja nga menaxhmenti
80.
Përgjigja nga menaxhmenti thotë se Zona është themeluar në bazë të Vendimit të
Qeverisë nr. 4/119 nga 3 nëntori 2004, si pjesë e vendimeve të gjera për mihjet në faza të
75Plani Hapësinor për Zonën me Interes të Veçantë Ekonomik “Fusha e Re e Mihjes”, Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor, Instituti për Planifikim Hapësinor, mars 2011, f. 61.
76 Republika e Kosovës, Vendimi MMPH nr. 4/119, 3 nëntor, 2004. Përkthim në anglisht i siguruar nga
menaxhmenti i Bankës Botërore.
77 Republika e Kosovës, Vendimi MMPH nr. 02/57, 13 mars 2009. Përkthim në anglisht i siguruar nga
menaxhmenti i Bankës Botërore.
78Shtojca e kërkesës, p. 12, para 27. Shënim: Draft Plani Zhvillimor i Sibovcit, maj 2008, është e bashkangjitur
në VSMS si Shtojca B. Ai më vonë u publikua ndaras si Draft plani final për zhvillimin e fushës së re të
mihjeve, dhjetor 2008.
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depozitave të linjitit në Fushën e Re të Mihjes. Menaxhmenti shton se Zona fillimisht
mbulonte fshatrat Hade, Sibovc, Leshkoshiq dhe Cërkvena Vodicë, dhe Komunën e Obiliqit,
por qeveria e ka rishikuar dhe zgjeruar Zonën për ta përfshirë tërë fushën e re të mihjeve në
mars 2009. Kjo Zonë e zgjeruar hyri në fuqi në tetor të vitit 2011, kur Kuvendi i Kosovës
miratoi Planin Hapësinor.79
81.
Menaxhmenti pohon se Banka nuk ka financuar asnjë asistencë teknike në lidhje me
Zonën80, dhe se Kërkesa në mënyrë të pasaktë i lidhë kufizimet e Zonës me PEK të
propozuar.81 Menaxhmenti sqaron se VSMS dhe Drafti i PZhFRM, të dyja të financuara nga
PATEL-i, “informuan Planin Hapësinor, megjithatë Plani Hapësinor nuk u financua në
kuadrin e projektit të Bankës”.82 Plani Hapësinor, që propozonte zgjerimin e Zonës, është
përgatitur nga Qeveria “për t’i analizuar strategjitë e ndryshme zhvillimore për Fushën e Re
të Mihjes dhe ndikimet teknike, ekonomike, mjedisore dhe sociale të saj dhe të sigurojë një
kornizë të planifikimit”.
82.
Menaxhmenti thekson se drafti i PZhFRM-së është përgatitur si plan rajonal i
zhvillimit të sektorit të energjisë që përshkruante implikimet hapësinore të zhvillimit të një
miniere të re dhe të centraleve aktuale dhe të ardhshme të energjisë. Menaxhmenti vëren se
këshilla e dhënë sipas PATEL-it në masë të madhe nuk ishte përfshirë në ligjin final të
shpronësimit.83 Menaxhmenti shton se Plani Hapësinor është i vjetruar pasi që bazohej në një
termocentral shumë më të madh të linjitit prej 2,000 MW ndërsa TCKR e propozuar do të
ketë kapacitet prej 600 MW.
83.
Në lidhje me ndërtimin spekulativ në Zonë, Menaxhmenti vëren se PVZH Shala
parashikon kompensimin e strukturave ilegale të ndërtuara pa leje që kur Zona hyri në fuqi në
vitin 2004. Menaxhmenti konfirmon se, në realizim të PVZH të Shalës, njerëzit e prekur në
fakt ishin kompensuar për strukturat e ndërtuara në shkelje të këtij kufizimi.84
84.
Sipas menaxhmentit, VNMS nën përgatitje e sipër për PEK të propozuar do t’i
shqyrtojë çështjet që lidhen me krijimin e Zonës85 duke përfshirë çështjet e zhvendosjes86,
dhe do ta kryejë një analizë të mangësive karshi politikave të Bankës për ndikimet nga
Zona.87
D. Kërkesat nga politikat e Bankës
85.
Menaxhmenti vëren se Paneli nuk e ka zbatuar OP/BP 4.12 për Zhvendosjen
Jovullnetare tek PATEL-i. Implikimet e këtij vendimi mbi PATEL-in dhe dokumentet e tij që
lidhen me zhvendosje është diskutuar në Kapitullin 5 më poshtë.

79 Përgjigjja e Menaxhmentit, Shtojca 4, #3 f. 40.
80 po aty, fusnota p. 10.
81 po aty, para 56.
82 po aty, para 1, #5, p. 29.
83 po aty, fusnota 15.
84 po aty, para 38, p. 10.
85 po aty, para 44, p. 13.
86 po aty, para 1, #3, p. 25.
87 po aty, para 1, #1, p. 23.
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E. Analiza dhe gjetjet e panelit
86.
Paneli e kupton se objektivi i përgjithshëm i PATEL-it ishte që t’i sigurojë
autoriteteve të Kosovës këshilla rreth politikave, ligjeve dhe rregullativës së nevojshme për ta
realizuar transaksionin për termocentralin e ri dhe minierën e propozuar. Detyra ishte ndarë
në dy shtigje, një për të ndihmuar zhvillimin e një kornize legjislative, e tjetri për ta përgatitur
transaksionin e sektorit privat.88 Legjislacioni kyç në këtë kuadër është përfshirë në një draft
rregullore për VSMS, përgatitjen e KPZH dhe draft legjislacionin për blerjen e tokës dhe
zhvendosjen.89 Skema e paraqitur në PVZH PATEL tregon se ky legjislacion duhej të
hartohej deri në vitin 2007 dhe të miratohej gjer më 2008.90
87.
VSMS (maj 2008). Paneli thekson se PVZH PATEL, i miratuar gati dy vjet pas
përcaktimit fillestar të Zonës, nuk i referohet Zonës, edhe pse një prej rezultateve kryesore të
saj është VSMS i cili kishte për qëllim për ta “identifikuar dhe diskutuar një gamë të gjerë të
çështjeve mjedisore dhe sociale lidhur me zhvillimin e minierave të linjitit ... në zonën SibovcObiliq”.91 (VSMS është përshkruar më hollësisht në Kapitullin 2 më lart.)
88.
VSMS thotë se ligji për zhvendosje i epokës serbe është zbatuar në mungesë të
legjislacionit të ri të Kosovës. Duke pasur parasysh këtë situatë, ai shpjegon se të gjitha
çështjet relevante për zhvendosje duhej të vendosen nga Parlamenti, të cilin e përshkruan si
një proces ndoshta të gjatë. VSMS pastaj thotë “për ta siguruar bazën ligjore të nxjerrjes së
linjitit dhe blerjen e tokës në të ardhmen, është e nevojshme të shpallet fusha e Sibovcit zonë
e rezervuar për mihje”.92 Duke raportuar mbi konsultimet me komunitetet e prekura, ai thotë
se fshatrat Hade dhe Palaj/Cërkvena Vodicë kishte numrin më të madh të të anketuarve të
cilët pretendonin se “futja e kufizimeve të rëndësishme në ndërtimin e ri ose rindërtimin e
ndërtesave të vjetra që kanë të bëjnë me ndërtimin e Kosovës C do të ishte problem ....”93
Masat zbutëse dhe planet e monitorimit të përshkruara në VSMS nuk i referohen kufizimeve
të vendosura mbi banorët me vendim të Zonës nga viti 2004 dhe nuk propozuan asnjë
zbutje.94
89.
Drafti i i PZhFRM (dhjetor 2008). Drafti i PZhFRM, bazuar në Planin kryesor të
mihjeve të vitit 2005, deklaron se qëllimi i tij është që ta sigurojë një bazë për zhvillimin e
planit hapësinor për Fushën e Re të Mihjes. Ai sugjeron se PZhFRM final, i miratuar nga
Qeveria, (i) përshkruan ndikimet hapësinore të TCKR të propozuar, (ii) krijon kornizën e
planifikimit hapësinor për aktivitetet e investitorit nga sektori privat i cili do ta zhvillojë
TCKR dhe fushën e re të mihjes,
(iii) propozon masa për t’i trajtuar ndikimet mjedisore dhe sociale në mënyrë të pranueshme,
dhe (iv) siguron udhëzime për komunat e prekura për të ardhmen e tyre dhe për planifikim
hapësinor lokal. Drafti i PZhFRM më tutje thotë se nuk përbën plan formal hapësinor, por
është propozim i PATEL-it për PZhFRM të formalizuar duke respektuar Ligjin për
Planifikim Hapësinor.95
90.
Paneli vëren, siç thuhet në Përgjigjen e Menaxhmentit, që VSMS dhe Drafti i
PZhFRM-së njofton Planin Hapësinor të Qeverisë për Fushën e Re të Mihjes. Draft PZhFMR
vëren se “koncesioni total i mihjeve në të ardhmen për Fushën e Re të Mihjes mbulon një
sipërfaqe prej 16 km²,” dhe e shënon këtë zonë me vija me pika në Foton 2 më poshtë, e
emërtuar si “SDP Zona e Interesit”.96
88PATEL PVZH, Shtojca 4: Përshkrimi i hollësishëm i projektit, f. 43.
89 po aty, shtojca 3: Korniza e rezultateve dhe monitorimit, KOSOVË: Projekti i Asistencës Teknike për Energji nga Linjiti,
Nënkomponenti 1, f. 35.
90po aty, faqet 38-42.
91po aty, p. 81.
92VSMS, Seksioni 3.4.11, f. 215
93po aty, përmbledhje ekzekutive, p. 31.
94po aty, Kapitulli 6, f. 334.
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95 Banka Botërore/PATEL, Drafti Final i Planit Zhvillimor për Fushën e Re për Mihje (PZhFMR), Shërbimet këshilluese mbrojtëse
mjedisore dhe sociale për pjesëmarrjen e sektorit privat në zhvillimin e kapaciteteve të reja gjeneruese, që lidhen me transmisionin dhe
zhvillimin e fushës së linjitit në Sibovc, ERM Italia, ELC Electroconsult, Grupi CSA, dhjetor 2008, p.x.
96Banka Botërore/PATEL, Drafti Final i Planit Zhvillimor për Fushën e Re për Mihje (PZhFMR), f. 26.
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Foto 2: “PZhFRM Zonë e interesit”
Burimi: Drafti Final i Planit Zhvillimor për Fushën e Re për Mihje, dhjetor 2008, Banka Botërore/PATEL
ESSAS, ERM - ELC - CSA, f. xii.

91.
Duke iu referuar përdorimit të tokës dhe kufizimeve në ndërtim, drafti i PZhFRM
thotë se PZhFRM (d.m.th. Plani Hapësinor) do të vendosë kufizime për ndërtimin e ardhshëm
të ndërtesave dhe strukturave në zonën e FRM. Këto kufizime “duhet të përfshijnë një
ndalesë për ndërtimin e shtëpive të reja private dhe një rregullore se si ndërtesat e nevojshme
dhe strukturat në interes të publikut mund të ndërtohen ndërkohë deri sa mihjet të
përparojnë”. Më tej thuhet se kufizimi i ndërtimit është tashmë në vend, dhe më pas i
referohet vendimit ekzekutiv të vitit 2004 nga UNMIK-u i cili shpalli fshatrat Hade, Sibovc,
Leskovicic dhe Palaj si zonë të interesit të veçantë për ekonominë e Kosovës.97
92.
Drafti i PZhFRM propozon një zonë tampon prej 200 metra si zonë e sigurisë përreth
minierës dhe zhvendosjen e fshatrave që ekzistonin brenda kësaj vije të sigurisë.98 Ai
kërkonte një zonë tampon prej të paktën 500 metra nga kufiri i centralit të ri të propozuar të
energjisë.99
93.
Për më tepër, Draft i PZhFRM shpjegon se ritmi i avancimit të mihjeve do të varet
nga parametrat e ndryshëm, duke përfshirë edhe “opsionin e zhvillimit të” zgjedhur për
TCKR. Ai paralajmëron se afatet e sakta për avancimin e mihjeve dhe marrjen e tokës do të
njihen vetëm pas hartimit të planit për mihjet e reja nga një kompani e ardhme e
projektimit.100 Ai paralajmëron se zona në
97Drafti i i PZhFRM, seksioni 4.4.5, f. 56. Plani kryesor i mihjeve (2005) i përgatitur nga Vattenfall për Agjencinë Evropiane për Rindërtim
gjithashtu thekson të njëjtën gjë, pra “Për ta siguruar bazën ligjore për nxjerrjen e linjitit dhe blerjen e nevojshme e tokës në fushën e
ardhshme të Sibovcit nevojitet shpallja e zonës si ‘zona e rezervuar për mihje’”. Ky parakusht është vendosur me Rezolutën e OKB-së, e
datës 18.11.2004”, seksioni 12.3, f. 68.
98 Drafti i PZhFRM, Seksioni 3.2.1.1, “Kërkesat për tokë e Fushës së Re për Mihje”, f. 26.
99 Drafti i PZhFRM, Seksioni 4.4.1, “Udhëzimet e propozuara për zhvillim të termocentraleve”.
100 Loc. cit.
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fushën e mihjeve është duke humbur “vrullin ekonomik dhe strukturën shoqërore”, dhe se popullsisë
t’i jepet një afat kohor “për gjërat që vijnë dhe një perspektivë për të jetuar diku tjetër”.101

94.
Plani hapësinor (mars 2011). Plani Hapësinor, i zhvilluar nga MMPH, ndjek origjinën e vet
tek vendimi i marsit të vitit 2009 nga Ministria e Energjisë dhe Minierave e cila shpalli një hapësirë
prej 143 km² si Zonë të Interesit të Veçantë Ekonomik.102 Kjo zonë përfshinë 26 vendbanime 103 dhe
një popullsi prej 55.000 banorë, prej të cilëve rreth 6320 persona pritet të përballen me zhvendosje
gjatë 40 viteve të ardhshme.104 Paneli thekson se numri i përditësuar do të sigurohet në VNMS-në e
ardhshme dhe pritet të jetë dukshëm më i ulët për shkak të arsyeve të ndryshme, përfshirë edhe
emigrimin.
Rubrika 9: Llojet e Zonave me Interes
Ekonomik
Zonat me interes ekonomik “mund të përkufizohen gjerësisht si zona të shënuara gjeografike të përfshira brenda
kufijve kombëtarë të një vendi ku rregullat e biznesit janë të ndryshme nga ato që mbizotërojnë në territorin
kombëtar. Këto rregulla diferenciale kryesisht merren me kushtet e investimeve, të tregtisë ndërkombëtare dhe
doganave, tatimeve dhe mjedisit rregullator ...”
Burimi: Farole, Thomas 2011, zonat e posaçme ekonomike në Afrikë: Krahasimi i performancës dhe mësimi nga
përvoja globale. Uashington, DC: Banka Botërore, f.23.
Shprehja mund të mbulojë një gamë të gjerë të zonave, siç janë zonat e tregtisë së lirë, zonat për përpunim për
eksport, parqet industriale, zonat e zhvillimit ekonomik dhe të teknologjisë, zonat e teknologjisë së lartë, parqet e
shkencës dhe inovacionit, portet e lira, zonat e ndërmarrjeve dhe të tjerat. Koncepti themelor përfshinë disa
karakteristika të veçanta: (a) është një zonë e kufizuar gjeografikisht, zakonisht e siguruar fizikisht; (b) ka një
administrim ose menaxhim të vetëm; (c) ofron përfitime për investitorët fizikisht brenda zonës, dhe (d) ka një
zonë të veçantë doganore (përfitimet pa doganë) dhe procedurat e strukturuara Burimi: Zeng, Zhihua Douglas.
Eksperienca globale me zonat e posaçme ekonomike me fokus në Kinë dhe Afrikë, Banka Botërore, shkurt 2015.
Zonat me interes të veçantë në Kosovë
Faqja e internetit e Ministrisë së Tregtisë të Kosovës deklaron se aktualisht janë 11 Zona me interes të veçantë,
por Zona e Obiliqit përjashtohet nga ky numër. Sipas vendimit nr. 03/9 i datës 27.02.2008 të Qeverisë së
Kosovës, fillimisht nëntë zona u shpallën (Vendimi nr. 1071, datë 02.07.2008), ndërsa vendimin nr. 125 e
26.01.2009 përfshiu dy zona të reja, dhe rriti numrin e zonave në 11.
Burimi: http://www.invest-ks.org/en/Mining-and-Energy-in-Kosovo
Korniza ligjore e Kosovës për t’u marrë me zhvillimin e sektorit të ri të energjisë është paraparë me Ligjin për
Planifikim Hapësinor të Kosovës (Ligji nr. 2003/14). Sipas nenit 12 të këtij ligji, Planet Hapësinore për zonat e
veçanta do të ngrihen sipas regjimit të veçantë për organizim, zhvillim, shfrytëzim dhe mbrojtje. Plani Hapësinor i
Kosovës përcakton kategoritë e zonës për zhvillim të veçantë si Zona me Interes të Veçantë për Kosovën - siç
janë minierat sipërfaqësore të linjitit dhe prodhimi i energjisë.
Burimi: Neni 12, Ligji për Planifikim Hapësinor (Ligji nr. 2003/14) në dispozicion në: http://www.assemblykosova.org/common/docs/ligjet/2003_14_en.pdf

95.
Plani Hapësinor deklaron se zhvillimi i pritur në sektorin e energjisë dhe minierave kryesisht
do të ndikojë në komunën e Obiliqit me pasoja afatgjata siç janë përdorimi i kufizuar i tokës dhe
kufizimet tjera ndaj zhvillimit.105 Shtojca 5 e Planit Hapësinor ofron një seri të veprimeve në lidhje
me kompensimin dhe planifikimin e zhvendosjes, duke përfshirë KPZH dhe PVZH për
Drafti i PZhFRM “Kërcënimet për zonën PZhFRM”, p. 17.
Hapësinor për Zonën me Interes të Veçantë Ekonomik “Fusha e Re e Mihjes”, Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor, Instituti për Planifikim Hapësinor, mars 2011, f. 17.
103po aty, p. 108.
104po aty, p. 106.
105po aty, p. 76.
101

102Plani
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Hade dhe Shipitullë.106 Ai megjithatë nuk ka shtjelluar kufizimet e ndërtimeve dhe të jetesës që
imponohen ndaj banorëve në FRM, por në vend të kësaj i referohet këtyre planeve rregulluese
urbane që janë përgjegjësi e komunave. Ai gjithashtu rekomandon që ndërtimi të lejohet në
vendbanime, duke pasur parasysh dendësimin dhe zgjerimin e pashmangshëm, për aq kohë sa
vendbanimet nuk janë objekt i zhvendosjes, dhe bën thirrje për “monitorimin e zhvillimeve në
fushën e interesit”.107 Plani Hapësinor përfshinë një seksion të titulluar “Rregullimi dhe
shfrytëzimi i hapësirës”, i cili në mënyrë të qartë thotë se “hapësira” në kuadër të zonës së re
minerare duhet të ruhet vetëm për aktivitetet minerare, se vendbanimet duhet të hiqen sipas
masterplanit të mihjeve, dhe se komunat do të të vendosin kufizime në ndërtimet e reja. Ai
gjithashtu thotë se ndërtimet e reja të paligjshme nuk do të kompensohen108.

96.
Vendimi i Qeverisë nr. 02/57, që e shpallë Zonën e zmadhuar prej 143 km2, thekson
“Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor është e detyruar ta hartojë Planin Hapësinor të
bazuar në ‘Planin Zhvillimor për mihjen e re” i përgatitur nga PATEL-it, i financuar nga Banka
Botërore”.109 Siç u përmend më lart, Projekt PZhFRM ka rekomanduar që Plani Hapësinor të
kufizojë ndërtimet e ardhshme të ndërtesave dhe strukturave në FRM, duke ia vendosur
përgjegjësinë në duart e qeverisë. Në kundërshtim me rekomandimin e Draftit të PZhFRM dhe
duke marrë parasysh zonën e zgjeruar të përcaktuar me vendimin e Qeverisë nr. 02/57, Plani
Zhvillimor Urban i Obiliqit rregullon se vendbanimet e reja nuk lejohen në zonën e zgjeruar prej
143 km2.110 Paneli vëren se pavarësisht këtyre kufizimeve të paligjshme, ndërtimet spekulative
kanë vazhduar në Zonë që nga viti 2004 dhe Shala PVZH parashikon kompensimin e strukturave
të tilla ilegale. Paneli gjithashtu thekson se autoriteti për të lëshuar leje ndërtimi dhe për t’i
parandaluar ndërtimet e paligjshme i takon komunës dhe KEK-u nuk ka rol parandalues, edhe pse
duhet ta sigurojë kompensimin.
97.
Paneli e kupton se Zona prej 143 km2 përfshinë jo vetëm Fushën e Re propozuar të
Mihjes prej 16 km2 (fusha e mihjes në Sibovcin jugperëndim), por edhe zonën e prekur nga e
gjithë infrastruktura e furnizimit me energji brenda zonës - d.m.th. deponitë e mbeturinave
minerare, stacionet e energjisë, deponitë e hirit, linjat e transmisioit të energjisë elektrike, kanalet
e furnizimit me ujë, dhe madje edhe zonat e hedhjes së pluhurit. Eksperti i Panelit vë në dukje se
përcaktimi i një zone kaq të madhe nuk është praktikë standarde për zhvillimin e minierave. Në
vende të tjera një zonë më e vogël minerare, siç është ajo 16 km2 në këtë shembull, normalisht do
të konsiderohen për kufizime të veçanta pasi kjo është zona e nevojshme për zgjerimin e mihjeve,
dhe mund të zhvillohet gjatë disa viteve. Afati i ndërtimit të termocentralit të energjisë,
infrastrukturës së tij, dhe madje edhe rrugët kryesore të transportimit mund të paracaktohen pasi
kërkesat e tyre hapësinore të jenë lehtësisht të njohura. Rrjedhimisht, ndikimet e tyre sociale dhe
mjedisore mund të konstatohen pa pasiguri lidhur me zgjerimin e mihjeve. Këto ndikime mund të
dokumentohen më lehtë dhe të zbuten përmes vlerësimeve mjedisore dhe planeve të zhvendosjes.
Më tipiket të “zonës së mbrojtur minerale” janë planet e paraqitura si figura 3-1 “Avancimi i
vlerësuar i mihjeve” dhe 3-2 “Zhvillimi hapësinor i veprimtarisë minerare” të draftit PZhFRM cili
identifikoi skemën e planit të mihjeve për FRM/miniera e Sibovcit jugperëndim.111
Plani Hapësinor, Shtojca 5.
aty, synimi 2/qëllimi 8, f. 131.
108 Plani Hapësinor, f. 146. Masterplani referencë i mihjeve është Plani kryesor i mihjeve nga Vattenfall (2005).
109 Republika e Kosovës, Vendimi MMPH nr. 02/57, 13 mars 2009. Përkthim në anglisht i siguruar nga
menaxhmenti i Bankës Botërore.
110 Plani zhvillimor komunal dhe urban i Obiliqit 2009-2020, Kuvendi Komunal Obiliq, f. 124, Seksioni
3.1.5,3. Në dispozicion në shqip në: https://kk.rks-gov.net/obiliq/Reguloret-dhe-Pasqyrat-Komunale/Planeturbane- . komunale.aspx
111Drafti i PZhFRM, f. 31-32.
106

107 po

30

98.
Në përgjigjen e vet në 2012 ndaj Kërkesës për Inspektim, Menaxhmenti tha se VNMS
do ta shqyrtojë ndikimin e PEK të propozuar mbi jetesën e banorëve në zonën e prekur nga
PEK-u dhe t’i rekomandojë masat për t’i zbutur ndikimet negative. Menaxhmenti më tej
deklaroi se në rast se Banka vendosë për ta mbështetur PEK-un e propozuar, ai do ta tërheqë
vëmendjen e Qeverisë për nevojën për t’i adresuar shqetësimet legjitime të banorëve në
pjesën jashtë PEK-ut të zonës FRM.112 Paneli vëren se katër vjet pas Përgjigjes së
Menaxhmentit të vitit 2012, VNMS finale nuk është e gatshme dhe komunitetet e prekura nuk
i kanë marrë mjetet e duhura. Në kohën e Përgjigjes së Menaxhmentit të vitit 2012, VNMS
për PEK-un e propozuar pritej të përgatitet në 12-15 muajt pasues, d.m.th. nga mesi i vitit
2013.113
99.
Paneli e kupton nga Përgjigjja e Menaxhmentit të vitit 2015 se Banka do ta vlerësojë
ndikimin e Zonës, duke përfshirë zhvendosjen, dhe të kryejë një analizë të mangësive të
legjislacionit të vendit dhe politikave të Bankës në VNMS ende në përgatitje e sipër.
100. Gjetjet e Panelit. Paneli gjen se Banka nuk ishte e përfshirë në themelimin e
Zonës me interes të veçantë ekonomik në vitin 2004 dhe për këtë arsye nuk është
përgjegjëse për dëmin që rrjedh prej tij.
101. Paneli vëren deklaratën e Menaxhmentit se dy studime të financuara nga Banka kanë
shërbyer për të informuar vendimin e Qeverisë për ta zgjeruar Zonën në vitin 2009. Paneli
beson se madhësia e zonës ku janë aplikuar kufizimet ka tejkaluar në masë të madhe
rekomandimet e këtyre studimeve.
102. Paneli tërheq vëmendjen për dëmet serioze dhe kushtet e vështira të përjetuara nga
Parashtruesit e kërkesës dhe të tjerët që jetojnë në Zonë, dhe efektet e rënda që vështirësitë e
tilla kanë pasur në jetën e tyre brenda një periudhe të zgjatur kohore. Duke marrë parasysh
dëmet e tilla dhe rolin e shquar të Bankës si këshilltare sektoriale për Qeverinë, Paneli
konsideron që mos-rekomandimi i zgjidhjeve, siç është reduktimi i madh i sipërfaqes së
Zonës apo prezantimi i kohës dhe metodave të vlerësimit,
– përbëjnë rastet e lëshuara nga ana e Bankës për të ndihmuar në trajtimin e dëmit me kohë.
Paneli e kupton që Banka do ta vlerësojë ndikimin social të Zonës në VNMS për PEK të
propozuar. Edhe pse VNMS është vonuar në mënyrë të konsiderueshme, pritet që t’i
sugjerojë mjetet e duhura për këto çështje afatgjata, të rënda dhe ende urgjente të
trashëgimisë.

112Përgjigja

e Menaxhmentit ndaj Kërkesës për shqyrtim nga Paneli Inspektues i Projektit Energjetik të
Kosovës (i propozuar), 21 maj 2012, Banka Botërore, para 29.
113 po aty, para 27.
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Kapitulli 4: Evakuimin emergjent i Hades
A. Hyrje
103. Mes nëntorit 2004 dhe qershorit të vitit 2005, 158 familje me 664 persona u evakuuan
në mënyrë emergjente nga Fshati Hade pasi që UNMIK-u përcaktoi ekzistencën e rreziqeve
të rënda të rrëshqitjes së tokës.114
104. Ky kapitull shqyrton nëse, siç pretendohet në kërkesë, asistenca teknike nga Banka
Botërore ka kontribuar në rrethanat që çuan në evakuimin e këtyre familjeve. Ai gjithashtu
diskuton rolin e Bankës si këshilltar i Qeverisë pas këtij evakuimi.
B. Kërkesat e parashtruesve të kërkesës
105. Kërkesa i referohet evakuimit të familjeve të caktuara nga lagjja e Shalës si
“zhvendosje e detyruar”, si rezultat i mospajtueshmërisë së Bankës me politikat e saj. Ajo
është nënshkruar nga një individ i identifikuar si “Kryetari i komunitetit”, i cili ishte dëbuar
në vitin 2004 nga kjo lagje dhe u burgos në vitin 2004 për refuzimin për tu larguar, ndërsa
shtëpia e tij dhe shtëpitë e tjera u shkatërruan nga autoritetet. Në takimet me ekipin e Panelit
në Obiliq, ky individ dhe të tjerët që ishin dëbuar me dhunë u ankuan për procesin e
zhvendosjes, pamjaftueshmërinë e ndihmës së tranzicionit, dhe paaftësinë e tyre për ta kthyer
standardin e jetesën pas evakuimit. Ata i thanë Panelit se para evakuimit, standardi i jetesës së
tyre përfshinte mbarështimin e kafshëve dhe farmingun.

Ilustrimi 5: Ekipi i Panelit në një takim me përfaqësues të familjeve të evakuimit emergjent

106. Kërkuesit thanë 45 familje janë ende duke jetuar në strehim të përkohshëm, me asnjë
informacion në lidhje me perspektivat e tyre për të ardhmen. Ata gjithashtu njoftuan Panelin
se si pjesë e fshatit Hade ata duhet të ishin zhvendosur në Shkabaj të Re së bashku me pjesën
tjetër të
114Përgjigjja

e Menaxhmentit, para 24, f. 7.

31

Komunitetit të tyre. Ata i thanë Panelit se toka e tyre ka mbetur në të njëjtën gjendje si 12 vjet më
parë; nuk ka pasur asnjë rrëshqitje të tokës dhe ata mund të kishin qëndruar në mënyrë të sigurt
në shtëpitë e tyre.

107. Paneli u informua gjithashtu se disa anëtarë të këtij grupi kanë iniciuar raste gjyqësore
duke filluar në vitin 2012 në lidhje me përfundimin e shtesave të tyre të tranzicionit. Ata
pretendojnë se Qeveria është në kundërshtim me kontratën e shtesave të tranzicionit. Ata besojnë
se shtesat duhet të kenë vazhduar deri sa të zhvendosen në vendin e zhvendosjes i cili nuk ishte i
gatshëm për shkak të infrastrukturës së pamjaftueshme ose me të meta.
C. Përgjigja nga menaxhmenti
108. Përgjigja nga menaxhmenti deklaron se evakuimi urgjent nga Fshati Hade, i përbërë nga
familjet brenda zonës së sigurisë së minierave Bardh dhe Mirash, ishte kryer nga UNMIK-u dhe
IPVQ-ja në bazë të urdhrit të UNMIK-ut nr. 2004/6 (29 mars 2004). Sipas Menaxhmentit, ky
evakuim nuk ishte pjesë e ndonjë projekti të Bankës.115
109. Menaxhmenti e përmend se, në përgjigje të një kërkese të qershorit 2004 nga IPVQ për të
ofruar këshilla urgjente në procesin e zhvendosjes, Banka e dërgoi një mision dy-personash në
Kosovë në korrik 2004 për ta ndarë përvojën e Bankës në zhvendosje, për të ofruar këshilla mbi
politikat, dhe ndihmuar në përgatitjen e termave të referencës për konsulentët e zhvendosjes që do
të rekrutoheshin nga autoritetet. Siç është vënë në dukje në një letër të Drejtorit të vendit të
UNMIK-ut në gusht të vitit 2004, ky mision ishte një përgjigje urgjente ndaj rrezikut të afërt të
humbjes së jetëve dhe lëndimit.116 Sipas Menaxhmentit nuk u realizua asnjë mision tjetër i
Bankës në lidhje me këtë evakuim.117
110. Një vit më vonë, në qershor 2005, një mision para-identifikimi për Minierën e propozuar
të Linjitit dhe Energjetikës të Kosovës - Projekti për Mbështetje Sociale dhe Mjedisore (më vonë
i përfshirë në PATEL) realizoi vlerësimin paraprak të përshtatshmërisë së praktikave të
zhvendosjes të Kosovës në lidhje me OP të Bankës/BP 4.12 për Zhvendosjen Jovullnetare. Si
pjesë e punës së tij, misioni shqyrtoi përvojën e evakuimit të Hades dhe arriti në përfundimin se
kornizat ligjore, rregullatore dhe institucionale për zhvendosje ishin të papërshtatshme, duke vënë
në dukje nevojën për ta zhvilluar një kornizë gjithëpërfshirëse për zhvendosje.
111. Menaxhmenti thotë se Banka ka vazhduar ta inkurajojë qeverinë për t’u angazhuar me
familjet e zhvendosura në mënyrë që të zgjidhen çështjet e pazgjidhura. Menaxhmenti shton se
informacioni në lidhje me ecurinë e këtij procesi është kërkuar nga Qeveria në baza të rregullta.
Menaxhmenti më tutje thotë se Banka nuk ndërhyn në çështjet që zgjidhen nëpërmjet gjykatave
kombëtare.118
112. Për më tepër, duke iu përgjigjur deklaratës në Aneksin e Kërkesës që evakuimi emergjent
2004/05 të trajtohet si një çështje trashëgimie, Menaxhmenti deklaron se VNMS në përgatitje e
sipër për PEK do t’i trajtojë mihjet si një aktivitet të ndërlidhur, do t’i shqyrtojë çështjet e
rëndësishme, dhe realizojë një analizë të boshllëqeve me politikat mbrojtëse të Bankës.119
115 Përgjigjja

e Menaxhmentit, Shtojca 2, para i.
aty, para 25, p. 7.
117 po aty, para 2, para iii.
118 po aty, para 26, p. 8.
119 po aty, para 17, p. 63.
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D. Kërkesat nga politikat e Bankës
113. OP/BP 4.12 në Zhvendosjen Jovullnetare mbulon ndikimet e drejtpërdrejta ekonomike
dhe sociale që rrjedhin nga projektet e investimeve të asistuara nga Banka. Këto ndikime mund të
shkaktohen nga marrja e pavullnetshme e tokës ose kufizimi i pavullnetshëm i qasjes.120
114. Lidhur me zbatimin e aktiviteteve të zhvendosjes, OP/BP 4.12 kërkon nga Huamarrësi që
të përgatisë, zbatojë dhe monitorojë instrumentin për zhvendosje. Për më tepër, OP/BP 4.12 thotë
se zotimi i Huamarrësit dhe kapaciteti për ndërmarrjen e zhvendosjes së suksesshme janë
përcaktuesit kryesorë të përfshirjes së Bankës në një projekt. Në lidhje me mbikëqyrjen, OP/BP
4.12 kërkon që Banka ta mbikëqyrë realizimin e zhvendosjes rregullisht për të përcaktuar
përputhshmërinë me instrumentin e zhvendosjes. Për më tepër, politika kërkon që, në masën e
mundshme, të respektohen preferencat e të zhvendosurve për zhvendosjen në komunitete dhe
grupe që kanë ekzistuar më parë.121
E. Analiza dhe gjetjet e panelit
115. Pas rrëshqitjes së dheut në minierën e Bardhit në nëntor 2002, një vlerësim teknik tërhoqi
vëmendjen për “kërcënim të pashmangshëm nga rrëshqitja e tokës që rrezikon disa banorë të
fshatit Hade (brenda zonës së sigurisë së minierave të Bardh-Mirash)”.122 Më pas, më 29 mars,
2004, UNMIK-u dhe IPVQ themeluan një komision të veçantë të zhvendosjes për Hade “për të
planifikuar dhe ekzekutuar një zhvendosje të jashtëzakonshme të familjeve në rrezik”.123 Paneli
vëren, përderisa zhvendosja e këtyre familjeve u konsiderua një çështje e urgjencës për shkak të
rrezikut të rrëshqitjes së dheut, se ky rrezik ishte shkaktuar nga vitet e praktikave të dobëta të
minierave që lanë shpatet e minierave të paqëndrueshme. Zhvendosja e këtyre familjeve është
kërkuar në afat të shkurtër për shkak të shqetësimit urgjent rreth sigurisë dhe si parakusht për
krijimin e kushteve gjeoteknike për ta siguruar produktivitetin e vazhdueshëm dhe të sigurt 124
dhe, në afat të gjatë, si parakusht për zgjerimin e mihjeve të planifikuara në studimin e mbështetur
nga Banka për Sektorin e Energjisë të miratuar nga UNMIK-u.125
116. Mes nëntorit 2004 dhe shkurtit 2005, 61 familje të cilët kishin rënë dakord të largohen u
zhvendosën përkohësisht në banesa në qendrat e afërta urbane dhe morën shtesa për qira, energji
elektrike dhe për ushqim. Më pas, në mes të majit dhe qershorit të vitit 2005, rreth 30 familje të
cilat kishin refuzuar të largohen janë evakuuar me forcë nga policia e UNMIK-ut. Shumica e tyre
u zhvendosën në strehimore të para-identifikuara dhe sendet e tyre u deponuan në një magazinë
në Obiliq.126
117. Sipas informacionit të dhënë në Përgjigjen e Menaxhmentit, që nga korriku 2015, 98 për
qind të familjeve të evakuuara kishin marrë kompensim, ndërsa pjesa e mbetur prej dy
120OP 4.12 mbi Zhvendosjen Jovullnetare, para 3.
121OP 4.12 mbi Zhvendosjen Jovullnetare, para 13 c.
122 Përgjigjja e Menaxhmentit, Shtojca 2, f. 33. Panelit iu tha në një intervistë me KPMM se kjo situatë është krijuar nga mihjet në
Mirash që ishin në kundërshtim me kushtet e licencës minerare.
123po aty, p. 9.
124 “Në vitin 2003 Vattenfall kreu një vlerësim gjeoteknik të sistemit të shpateve me rezultatet e mëposhtme: - I gjithë kufiri verior i
minierës ka një kënd të përgjithshëm të shpatit mes 18-20° dhe rrezikohet nga rrëshqitja me faktorë të sigurisë <1.0. - Për siguri publike
afatgjatë të sistemit të shpateve në kufi nevojitet një faktor sigurie prej 1.2, që nënkupton zgjerimin e sistemit të pjerrësisë deri ne 10° ne
djerrinë. - Për t’i arritur këto rezultate, nevojitet rrafshimi i sistemit të shpateve deri në 180 m të rripave verior të thëngjillit, duke përfshirë
pjesërisht edhe zhvendosjen e fshatit Hade”. Agjencia Evropiane për Rindërtim, Raporti Final, Plani afatmesëm i mihjeve për minierat
ekzistuese të thëngjillit, Vattenfall Europe Mining AG, Deutsche Montan Technologie GmbH, mars 2005, EuropeAid/116986/D/SV/KOS,
Ndikimi i zhvillimit teknologjik nga Fshati Hade, faqe 130.
125Përgjigja e Menaxhmentit, Shtojca 2, 2004 Evakuimi urgjent, para ii, p. 33
126Përgjigjja e Menaxhmentit, Shtojca 2, para ii, f. 33.
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për qind refuzuan kompensimin dhe shkuan në gjykatë për çështje që lidhen me ndërprerjen e
shtesave në tranzicion në 2012. Nga 98 familje që aplikuan për ngastër në Shkabaj të Re, 77
morën titujt e pronësisë për tokën e tyre të re, ndërsa të tjerët vendosën të mos aplikojnë pasi
që kundërshtonin vendimin e Qeverisë për t’i ndërprerë shtesat për qira.127

Ilustrimi 6: Objekti banesor (majtas) në Obiliq, ku familjeve të zhvendosura u është siguruar strehimi i
përkohshëm nga viti 2004-05

118. PATSE-të. Më 16 qershor të vitit 2004, Banka e informoi UNMIK-un për rezultatet e
misionit mbikëqyrës për PATSE II të kombinuar me një mision për përgatitjen e projektit të
tretë të Asistencës Teknike në Sektorin e Energjisë (PATSE-III),128 që u realizua prej 26
majit deri më 2 qershor të atij viti. Banka solli në vëmendjen e UNMIK-ut “disa çështje
serioze për të cilat ka nevojë të merren veprime urgjent pra, largimi i djerrinës në minierat e
linjitit, zhvendosja e fshatit Hade ... që kanë potencial për krijimin e një situate krize në çdo
kohë. Ne kërkojmë që vëmendje t'i kushtohet zgjidhjes së këtyre çështjeve në bazë të
prioritetit”.129 Më 29 mars 2005, Bordi aprovoi PATSE-III.130 PATSE-III e konsideroi
zhvillimin e Fushës së Sibovcit dhe zhvendosjen e Hades si të nevojshme për ta vazhduar
furnizimin me linjit.

127 po

aty, para 26, p. 8.

128 Projekti i Asistencës Teknike në Sektorin e Energjisë -III, i miratuar më 29 mars, 2005, u mbyll më 30 qershor, 2008. More information
about ESTAP-III is available at http://www.worldbank.org/projects/P088865/energy-sectortechnical-assistance-3project?lang=en&tab=overview.
129 Drejtori i Bankës Botërore dhe Koordinatori Rajonal për Evropën Juglindore, Evropë dhe Azi Qendrore për Zëvendësin e
Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm, Administrata e Përkohshme e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, 16 qershor, 2004.
130Dokumenti i vlerësimit të projektit në grantin e propozuar të Misionit të Përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë për të
mirën e Kosovës për një Projekt të Asistencës Teknike në Sektorin e Energjisë-III, 24 shkurt, 2005, Raporti nr: 31430-XK. Mund të
gjendet në http://www- wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/03/11/000090341_20050311112648/R
. endered/PDF/31430.pdf
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Tabela 5: Kronologjia - Ngjarjet kryesore të ndërlidhura me evakuimin emergjent të
2004/05
Nëntor 2002
29 mars 2004
2 mars 2004
Prill 2004
Qershor 2004
Korrik 2004

Dhjetor 2004
Nëntor 2004Shkurt 2005
Maj-qershor 2005
Qershor 2005

Shirat e mëdha çuan në rrëshqitje të dheut në djerrinën e minierës
së thëngjillit në Bardh, duke shkaktuar një aksident të madh
UNMIK shpallë zonën emergjente (të sigurisë) dhe urdhëron
zbatimin e Planit të Evakuimit të Hades, numri i urdhrit 2004/6
U krijua Grupi Punues Ndërministror për ta mbikëqyrur punën e
Komisionit për Zhvendosje
Plani i Komisionit për Zhvendosje u miratua
BB pranon kërkesën nga IPVQ për këshillë urgjente në
procesin e zhvendosjes
Misioni i Asistencës Teknike të Bankës Botërore i përbërë nga dy
persona ofron këshilla dhe rekomandime për kompensim, opsionet e
zhvendosjes, dhe pjesëmarrjen e personave të prekur në procesin e
zhvendosjes emergjente
Familjet e mbetura urdhëruar të largohen gjer më dhjetor 2005
61 familje u zhvendosën vullnetarisht në apartamente të përkohshme

Rreth 30 familje evakuohen me forcë për shkak të rrezikut nga
ë hmision
i j para-identifikimi
dh
Një
për përkrahjen e projektit të propozuar
për Miniera dhe Energji nga Linjiti - Mbështetje Sociale dhe
Mjedisore shqyrtoi përvojën e zhvendosjes së Hades dhe
rekomandoi zhvillimin e një KPZH të plotë.
Prill 2014
Raporti i parë i Monitorimit të Zhvendosjes së lagjes Shala
sugjeron angazhimin e familjeve 2004/05 në lidhje me zhvendosjen
në lokacionin në Shkabaj të Re
Shtator 2014
Raporti i dytë i Monitorimit të Zhvendosjes së lagjes Shala
sugjeron angazhimin e familjeve 2004/05 në lidhje me zhvendosjen
në lokacionin në Shkabaj të Re
Burimi: PATSE-II PAD; UNMIK/ED/2004/6; Përgjigja e Menaxhmentit, Shtojca 2

119. Qëllimi i misionit korrik të vitit 2004 ishte që të diskutohen çështjet e masave mbrojtëse
që lidhen me mihjet e vazhdueshme dhe të sigurojë ekspertizë teknike për çështjet e zhvendosjes
që lidheshin me Hade. Ky mision ofroi tre grupe të rekomandimeve që lidhen me mundësitë e
kompensimit, proceset dhe procedurat. Ai rekomandoi ofrimin e mundësive më të qarta të
kompensimit, duke bërë më shumë përpjekje për të mbledhur informata në lidhje me familjet e
prekura dhe si të njoftohen ata më mirë për mundësitë e kompensimit përmes një fushate të
informimit publik, dhe procesit transparent të konsultimit.131 Në qershor të vitit 2005 një mision
para-identifikimi për një tjetër projekt të Bankës ndërmori vlerësimin paraprak të praktikave të
zhvendosjes të Kosovës në lidhje me politikën e zhvendosjen jovullnetare të Bankës. Misioni
shqyrtoi përvojën e evakuimit emergjent të Hades dhe identifikoi disa mangësi. Misioni arriti në
përfundimin se kornizat ligjore, rregullatore dhe institucionale për zhvendosje ishin të
papërshtatshme, duke vënë në dukje nevojën për ta zhvilluar një kornizë gjithëpërfshirëse të
politikave të zhvendosjes, e cila më vonë u mbështet nga PATEL-i.132
120. PVZH për Shalën. Detyrat kryesore të TeR për PVZH përfshijnë shqyrtimin e
dokumenteve që lidhen me zhvendosjen e vitit 2004 karshi standardeve të Bankës; identifikimin e
boshllëqeve, problemet e mundshme të trashëguara, dhe mundësitë për mbështetje, dhe
propozimin e “politikave të kualifikimit dhe një matricë në lidhje me të drejtat,
Aide Memoire, Misioni për Sektorin e Minierave, 4 - 5 korrik 2004 Banka Botërore.
Projekti i Asistencës Teknike në Sektorin e Energjisë, i miratuar më 12 tetor 2006, u mbyll më 31
dhjetor 2011. More information about LPTAP is available
at http://www.worldbank.org/projects/P097635/lignite- power-technical-assistanceproject?lang=en&tab=overview.
131
132
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duke përfshirë edhe masat e drejtuara veçanërisht drejt atyre që janë zhvendosur në vitin
2004”.133 TeR vazhdon se “masat shtesë për t’i akomoduar njerëzit e zhvendosur në vitin
2004 mund të realizohen në një program të veçantë të qeverisë; por është i domosdoshëm
identifikimi i zbrazëtirave dhe mjeteve juridike”. PVZH për Shalën deklaroi se 105 parcela do
t’i transferohen familjeve të zhvendosura nga evakuimi emergjent 2004/05.134 Për informata
shtesë në lidhje me PVZH për Shalën shih Kapitullin 6 më poshtë.
121. Në përgjigjen e menaxhmentit të vitit 2012 ndaj kërkesës së parë për Inspektim,
Menaxhmenti e bëri të qartë se Banka është pajtuar me Kërkuesit që një numër i çështjeve, që
mbeten në lidhje me evakuimin emergjent, të kryhen nga UNMIK-u. Menaxhmenti deklaroi
se Banka është e zotuar për t’i ofruar këshilla teknike Qeverisë dhe ta shfrytëzojë ndikimin e
vet për t’i zgjidhur çështjet e pazgjidhura.135
122. CLRP-SAF.136 Ky projekt, i miratuar dy vjet pas përgatitjes së PVZH Shala,
përfshinte në Komponentin F për monitorimin e implementimit të PVZH, përgatitjen e
VNMS për PEK të propozuar, si dhe emërimin e Panelit të Ekspertëve për ta këshilluar
MMPH rreth VNMS dhe në zbatimin e PVZH-së.137 Megjithatë, thuhet specifikisht se
kontrata e monitorimit “nuk do t’i mbulojë njerëzit e zhvendosur në vitin 2004 nga fshati
Hade”.138 Ajo përsëriti se Banka “do t’i sigurojë Qeverisë këshilla teknike dhe do ta
shfrytëzojë ndikimin për ta inkurajuar Qeverinë që t’i përfshijë familjet e zhvendosura për t’i
zgjidhur çështjet e pazgjidhura”.139
123. MMPH punësoi një kompani konsulente për t’i përgatitur dy raporte të monitorimit
dhe vlerësimit dhe një raport përfundimtar të realizimit të PVZH Shala. Në raportin e parë të
monitorimit, firma konsulente deklaroi “Edhe pse nuk është e përfshirë në rePlan kontraten
[e firmës konsulente] për monitorimin e lagjes Shala, ne rekomandojmë të përfshihen familjet
e evakuuara në 2004/2005 në lidhje me zhvendosjen në Shkabaj të Re - ... angazhimi
ringjallur duhet të përfshijë një forum me këto familje për t’i njoftuar për progresin në terren
dhe orarin e zhvendosjes, si dhe zgjidhjet formale të ankesave dhe hetimin e situatës së tyre
aktuale të strehimit”.140
124. Raporti i parë i monitorimit shpjegoi “Procesi është përgjegjësi e Qeverisë së
Kosovës dhe kjo është përtej fushëveprimit të PVZH Shala dhe përpjekjet e rePlanit për
monitorim dhe vlerësim” dhe i rekomandoi MMPH-së “që t’i përfshijë familjet e evakuuara
në
133Projekti për Energji nga Linjiti, Termat e Referencës, Shërbimet konsulente për përgatitjen dhe realizimin e
mbështetjes për një Plan të Veprimit për Zhvendosje, Hade, Kosovë, para 15 (f).
134 Plani i Veprimit për Zhvendosje, Lagja Shala e Hades, Projekti për Kosovë, Zyra e Projektit Hade,
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor rePlan Inc., 2011, informatat nga Shkurti 2013 Raport nr:
1399,c f. 11 dhe 54. 135 Përgjigjja e Menaxhmentit, f. 9.
136 Projekti i pastrimit dhe bonifikimit të tokës - Financimi i dytë shtesë (CLRP-SAF), i miratuar më 10 maj
2013, do të mbyllet më 29 shkurt, 2016. More information about CLRP-SAF is available
at .http://www.worldbank.org/projects/P131539/af-clean-up-land-reclamation-project?lang=en&tab=overview
137Marrëveshja e Financimit (Financimi i dytë shtesë i Projektit për pastrim të Sektorit të Energjisë dhe për
bonifikimin e tokave) ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim, shtojca 1,
Pjesa F, 15 maj 2013, numri i kredisë 5240-XK.
138Letra e projektit për financimin e Propozuar të Dytë Shtesë (Kredia) dhe Ristrukturimi i dytë (Granti) për
Republikën e Kosovës për Projektin për pastrim të Sektorit të Energjisë dhe për bonifikimin e tokave, 28
mars, 2013 Raport nr: 73115-XK, f. 7. Mund të gjendet në http: // wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/04/18/000333037_2013041810131
3/R . endered/PDF/731150PJPR0P12010Box374377B00OUO090.pdf
139 po aty
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140Raporti

i monitorimit # 1 Zhvendosja e Lagjes Shala, prill 2014 rePlan.
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2004/2005 në lidhje me zhvendosjen në Shkabaj të Re” nga maji 2014. Raporti i dytë i
monitorimit e ritheksoi këtë.141

125. Mbikëqyrja nga Banka. Janë disa shembuj të Menaxhmentit të Bankës rreth
dokumentimit të evakuimit emergjent të Hades si një çështje shqetësuese. Letra e Menaxhmentit e
lëshuar pas misionit për mbështetje të realizimit të PATSE-II dhe përgatitjen e PATSE-III (16
qershor 2004) ka vërejtur se zhvendosja e fshatit Hade kërkonte masa urgjente. Qasja e PATEL
për masat mbrojtëse deklaroi se komuniteti i evakuuar dëshironte të qëndronte së bashku dhe se
“kjo do të respektohej ashtu që puna të fillonte me zhvendosjen e 150 shtëpive të para në zonën e
Shalës kurse pjesa e mbetur, rreth 498 familje, të zhvendosen më pas”.142
126. Dokumenti i misionit të Bankës i shtatorit 2012 raportoi se Qeveria kishte ndërprerë
shtesat kalimtare për personat e evakuuar. Ai deklaroi se MMPH-ja kishte konfirmuar se banorët
mund të aplikojnë për titujt e pronësisë së tokës. Një tjetër arsye e ofruar nga Qeveria për t’i
dhënë fund shtesave ishte se 90% të familjeve nuk kanë jetuar në banesat e përkohshme të cilat i
janë ndarë atyre, të cilat madje edhe i kanë lëshuar me qira.143
127. Në janar 2013 u lëshua një Aide-Memoire pas Misionit mbështetës të realizimit të CLRP
që përcaktoi se miniera e Sibovcit jugperëndimor do të jetë një strukturë e lidhur me TCKR.144
128. Bazuar në të dhënat e mësipërme të mbikëqyrjes, Paneli vëren se Banka ka qenë në dijeni
dhe e shqetësuar në lidhje me statusin e të evakuuarve nga Hadja që nga fillimi i zhvendosjes së
tyre. Duket se ky shqetësim nuk u pasua me këshillat e duhura për zbutjen e lidhur gjatë viteve që
shpien deri në CLRP-SAF; referencat për gjendjen e tyre nuk janë bërë në raportet e monitorimit
të CLRP-SAF. Gjithashtu, Paneli nuk mund të gjen asnjë dëshmi se misionet pasuese të
mbikëqyrjes kanë propozuar veprime specifike për Qeverinë për zhvendosjen e të evakuuarve të
2004/05 siç i kishte sugjeruar në dokumentet e mëparshme të mbikëqyrjes.
129. Raporti final i realizimit të PVZH të Shalës 2016 nuk përfshinë informata mbi evakuimin
e 2004/05, sepse, siç shpjegohet në raport, kjo ngjarje është bërë para përfshirjes së Bankës
Botërore dhe nuk ishte rezultat i projektit e as i mbështetjes nga një projekt i financuar nga
Banka.145 Në lidhje me këtë, Paneli vëren se rekomandimet e dy raporteve të monitorimit nga
konsulentët lidhur me përfshirjen e të evakuuarve të 2004/05 nuk janë miratuar nga Banka.
Informacioni i përditësuar i siguruar nga menaxhmenti sqaron se të gjitha kontratat me familjet e
evakuuara 2004/05 për qira dhe ushqim janë ndërprerë në vitin 2012, pasi u arrit marrëveshja për
ndarjen e ngastrave të tokës me këto familje. Për më tepër, Paneli ka mësuar se Gjykata Supreme
ka vendosur në favor të MMPH-së, në rastin e shtesave të tranzicionit.146 Gjithashtu,
informacionet e fundit dhënë Panelit në kohën kur u hartua ky raport ishte se prej 113 parcelave
në Shkabaj të Re të cilat
141 Monitorimi Raporti # 2, Plani i Veprimit për Zhvendosje, Lagja Shala, Projekti Hade, Kosovë, shtator 2014 rePlan.
142Letër rreth gjendjes së masave mbrojtëse dhe qasja e projektit Energjetik nga linjiti në Kosovë (nuk ka të dhëna). Kjo letër e deklaron se
objektivi i saj është kontributi i menaxhmentit rreth qasjes së ekipit të projektit rreth masa mbrojtëse për menaxhimin e rrezikut. Në veçanti,
ajo pyet “a e trajton drejtë qasja nevojën për rivendosje të menjëhershme para transferimit të minierës tek operatori privat? A kërkojnë
çështjet e masave mbrojtëse një panel të ekspertëve nën OP4.01? Nëse po, a mund të kërkojmë nga investitori që ta paguaj panelin? A po
trajtohen siç duhet ndikimet kumulative?”
143Raporti i Bankës Botërore, Misioni Specialist Social, Shtator 19-23, 2012. Shih raportin e plotë, të bashkangjitur si Shtojca 4 e Aide
Memoire për misionin e Sektorit të Energjisë, Tetor 15-26, 2012.
144Kosovë, Projekti për pastrimin e sektorit të energjisë dhe bonifikimin e tokave (CLRP, P096181), Mbështetje e realizimit, Misioni, maj
12-16, 2014, Aide-Memoire, fusnota 3.
145Raporti final i realizimit, fusnota 1, f. 4.
146Përgjigja e dhënë nga menaxhmenti për Panelin e Inspektimit më 15 maj, 2016 me anë të komunikimit të brendshëm.
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iu ndanë familjeve në vitin 2004, titujt e pronësisë iu lëshuan 102 familjeve, ndërsa 11 tituj
ende nuk janë kërkuar.147 Bazuar në informacionin e mbledhur gjatë vizitës së Hetimeve,
Paneli e kupton se vetëm një familje e 2004 ka ndërtuar shtëpi në Shkabaj të Re.
130. Paneli thekson se familjet e evakuuara nga Hade në 2004/05 kanë vuajtur vështirësi si
pasojë e procesit të zhvendosjes, duke përfshirë edhe 45 familjet që ende jetojnë në banesa të
përkohshme dhe pretendojnë paaftësinë për ta kthyer standardin e jetesës, dhe ndoshta edhe të
tjerët gjendja e së cilëve është e panjohur. Të evakuuarit në banesa të përkohshme i thanë
Panelit se dëshironin të zhvendosen në Shkabaj të Re së bashku me anëtarët tjerë të ish
komunitetit të tyre të Hades.
131. Gjetjet e Panelit. Paneli gjen se Banka nuk ishte e përfshirë në evakuimin
emergjent të një pjese të fshatit Hade më 2004/05, as nuk ishte e përfshirë në procesin e
mëvonshëm të zhvendosjes, dhe kështu nuk është përgjegjëse për dëmin që rrjedh prej
tij. Paneli e kupton se vendimi për evakuim është marrë nga UNMIK dhe zhvendosja ishte
përgjegjësi e UNMIK-ut, IPVQ-së dhe më vonë e Qeverisë së Kosovës.
132. Paneli vëren se që nga viti 2005 disa misione mbikëqyrëse të Bankës kanë
dokumentuar statusin e të evakuuarve dhe kanë propozuar përdorimin e pozitës me ndikim të
Bankës, ashtu si bëri Përgjigja e Menaxhmentit, për të gjetur lehtësim për këto familje. Paneli
vëren, megjithatë, se përkundër të qenit e vetëdijshme dhe e shqetësuar, Banka nuk ka dhënë
asnjë këshillë të veçantë lidhur me zbutjen e situatës.
133. Paneli vëren dëmet serioze që familjet kanë pësuar për shkak të evakuimit emergjent
dhe vitet e shumta që ato i kanë kaluar në strehim të përkohshëm. Paneli ka mësuar se
shumica e këtyre familjeve kanë marrë - edhe pse pas vonesave të konsiderueshme - tituj
pronësie të ngastrave në Shkabaj të Re, duke u ofruar atyre mundësinë për t’u bashkuar me
bashkëfshatarët e tjerë nga fshati Hade, nëse kanë interes dhe mjete për ta bërë këtë. Paneli
gjithashtu tërheq vëmendjen tek deklarata e Menaxhmentit, në përgjigje të evakuimit
emergjent, se VNMS në përgatitje e sipër për PEK të propozuar do të trajtojë mihjen e
nevojshme për TCKR si një aktivitet përkatës dhe do të shqyrtojë çështjet relevante.

147 Loc. cit. Paneli dëshiron të sqarojë se informacioni i dhënë në Përgjigjen e Menaxhmentit është në kontekst
të numrit të familjeve, dhe ky informacion i përditësuar i referohet titujve të pronësisë së ngastrave të tokës.
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Kapitulli 5: Korniza e politikave të zhvendosjes
A. Hyrje
134. Ky kapitull diskuton zbatimin e OP /PB 4.12 të Bankës për Zhvendosjen Jovullnetare
të PATEL-it, sipas të cilit KPZH dhe PVZH për lagjen Shala të fshatit Hade janë financuar
nga Banka. Ai pastaj trajton nëse KPZH, që vlen për Fushën e Re të Mihjes dhe mbulon
zhvendosjen aktuale dhe të mundshme në të ardhmen, ishte instrumenti i saktë në këtë
kontekst të veçantë. Kapitulli vlerëson nëse KPZH është e përshtatshme dhe në përputhje me
Politikën. Ai gjithashtu diskuton KPZH në lidhje me Zonën, të analizuar në kapitullin 3 më
lart.
B. Kërkesat e parashtruesve të kërkesës
135. Shtojca e Kërkesës argumenton se Banka dhe qeveria kanë zgjedhur instrumentin e
gabuar të politikave për zhvendosje. Ajo thotë se Politika e Bankës kërkon përgatitjen e një
PVZH ku, pasi që përgatitja e një KPZH-je lejohet vetëm në rrethana të veçanta; një PVZH
është shfrytëzuar për investime në sektorin ose operacionet e ndërmjetësimit financiar dhe
PVZH më e plotë është menduar për projektet e infrastrukturës diskrete.148 Ajo argumenton se
PEK është një projekt i vetëm në një lokacion me vetëm një koncesionar të vetëm dhe kërkon
një PVZH të plotë para vlerësimit dhe “jo KPZH të Kosovës dhe me PVZH të Shalës, si një
shembull që duhet të përdoret për zhvendosjen e mijëra kosovarëve të ardhmen”.149
136. Shtojca pretendon se Banka i ka mbivlerësuar kapacitetet institucionale të atyre që
janë përgjegjës për zbatimin e zhvendosjes.150 Ajo pretendon se cilësia dhe gjithëpërfshirja e
KPZH-së është shumë larg nga ato të zhvilluara nga projektet tjera të Bankës në rajon.151
C. Përgjigja nga menaxhmenti
137. Menaxhmenti thotë se objektivat e politikës së OP/BP 4.12 adresohen në mënyrë
eksplicite ose implicite në KPZH për Fushën e Re të Mihjes, si dhe në PVZH të Shalës. Ai
gjithashtu pohon se PVZH-të e përgatitura nën KPZH do t’i arrijnë këto objektiva.152
138. Përgjigjja thekson se në rastin konkret mund të caktohen zonat e përgjithshme në
Fushën e Re të Mihjes, por mbetet e panjohur vendndodhja e saktë dhe koha e zgjerimit të
minierës që kërkon marrjen e tokave dhe zhvendosjen gjatë dekadave në vijim. Sipas
Menaxhmentit, Qeveria është zotuar për ta përdorur KPZH-në për zhvendosjen brenda
Fushës së Re të Mihjes dhe në përgatitjen e PVZH-ve specifike për ngjarjet pas zhvendosjes.
KPZH shpjegon se PVZH-të specifike për lokacione janë të nevojshme për çdo marrje të
tokave të reja që nxitë zhvendosje, pasi që zhvendosja e tillë të përcaktohet dhe zona e prekur
të jetë e njohur. Përgjigjja shton se VNMS për centralin e ri të propozuar do t’i studiojë
alternativat e zhvillimit të minierave mbi 30 vitet e ardhshme dhe janë analizuar ndikimet
mjedisore dhe sociale si dhe masat për zbutje dhe monitorim të alternativave të zhvillimit të
mihjeve.
Shtojca e Kërkesës, f. 17-19.
aty, p. 19.
150po aty, p. 36.
151po aty, p. 18.
152 Përgjigjja e Menaxhmentit, f. 30.
148
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139. Lidhur me pretendimin se Banka ka mbivlerësuar kapacitetet institucionale të atyre që
janë përgjegjës për zbatimin e zhvendosjes në Kosovë, përgjigjja shpjegon se Banka ka njohur
kapacitetin e dobët dhe u përpoq t’i trajtojë ato nëpërmjet aktiviteteve të veçanta. Kjo përfshinë
një Punëtori në vitin 2014 mbi Praktikat e mira ndërkombëtare për zhvendosjen për 25 punonjës
kryesor të ministrive përkatëse dhe Komunës së Obiliqit, një punëtori tre-ditore për 30 punonjës
të KEK-ut dhe të MMPH-së në vitin 2014, një vizitë studimore në Gjermani, si dhe një trajnim
praktik dyjavor për blerjen e tokave, zhvendosjen dhe qëndrueshmërinë sociale në Holandë, në
vitin 2015, që përfshinte pesë pjesëmarrës nga Kosova.153
140. Përgjigjja e menaxhmentit njeh se KPZH mund të forcohet në disa fusha, por argumenton
se kjo nuk ka konribuar në dëmin e pretenduar nga ana e Kërkuesve. Menaxhmenti thotë se
mbështetja e Bankës ka ndihmuar në trajtimin dhe zbutjen e ndikimeve negative të veprimtarive
minerare, edhe pse këto nuk rezultojnë nga projektet e financuara nga Banka.154 Përgjigjja
shpjegon se për shkak të heqjes së zgjerimit të mihjeve nga PEK i propozuar, KPZH duhet të
përditësohet për t’i caktuar përgjegjësitë institucionale në mënyrë të qartë.155 Më tej i referohet
punëtorisë për praktikat më të mira, i cili gjeti se “shumë aspekte në Matricën e të drejtave në
KPZH janë duke funksionuar si duhet, por disa aspekte mund të kenë nevojë të rishikohen dhe të
rivlerësohen në programin e monitorimit dhe planifikimit të mëtejshëm të zhvendosjes, siç janë: i
) çështjet që lidhen me standardin jetësor nga bujqësia duhet të vlerësohet dhe të zbutet më mirë;
ii) zhvendosja e përkohshme duhet të shmanget dhe kriteret e shtesave për qira duhet të
sqarohen; iii) përgjegjësitë për infrastrukturë dhe shërbime në lokacionin e zhvendosjes duhet të
sqarohen; dhe iv) duhet të konsiderohen e mirë ndikimet mbi personat e mbetur në lokacionet ku
njerëzit janë duke u zhvendosur. Prandaj u rekomanduar që të [...] konsiderohet një përditësim i
KPZH në përputhje me rrethanat”.156
141. Përgjigjja gjithashtu shpjegon se, nëse Banka vendos që ta mbështes PEK-un, kjo do të
kërkonte “përveç masave të përshkruara në VNMS: (i) dispozita të mjaftueshme të jenë të
vendosura për ta financuar zhvendosjen e mundshme lidhur me TCKR të propozuar dhe për
aktivitetet e ndërlidhura; (ii) KPZH e përditësuar të përgatitet në bazë të mësimeve nga PVZH
Shala dhe analiza e VNMS; (iii) PVZH-të të përgatiten dhe zbatohen për fshatrat/lagjet e prekura
mjaft përpara çfarëdo veprimtarie minerare që mund të ndikojë tek këto fshatra/lagje; dhe
(iv) analiza ekonomike e TCKR të propozuar përfshinë koston e aktiviteteve të zhvendosjes”.157
D. Kërkesat nga politikat e Bankës
142. Politika e Bankës OP/BP 4.12 për Zhvendosjen Jovullnetare prezanton instrumente të
ndryshme të planifikimit të zhvendosjes.158 Sipas Politikës, KPZH duhet të përgatitet gjatë
projektit
153 Përgjigjja

e Menaxhmentit, f. 62.
aty, p. 18.
155po aty, faqet 9-10.
156po aty, faqet 50-51. Gjithashtu, “ekspertët ndërkombëtar dhe Banka theksuan nevojën urgjente për ta
përcaktuar në mënyrë të qartë një horizont më të gjatë të planifikimit afatgjatë për blerjen e tokave dhe
zhvendosjen e nevojshme për zgjerimin e mihjeve. Bazuar në praktikat ndërkombëtare, rekomandohet që PVZHtë të përgatiten në përputhje me planet shumëvjeçare të mihjeve dhe se ata duhet të parashikojnë afate të
përshtatshme në mes të planifikimit, fillimit (dhe datat e nisjes) si dhe lëvizjet aktuale. Datat për ndalime (të
banimit, transaksioneve të tokave apo ndryshimet në strukturat ekzistuese të lejuara pas një afati të caktuar)
mund të deklarohen në koherencë me kornizën kohore të PVZH-së. Pasi një skemë e tillë e planifikimit të
diskutohet dhe dakordohet me palët relevante, ajo duhet të pasqyrohet në rishikim të KPZH-së”. po aty, faqet
42-43.
157po aty, faqet 17-18.
158OP 4.12, para 17.
154po
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përgatitjes së projektit për operacionet e investimeve të sektorit ose operacionet e ndërmjetësimit
financiar që mund të përfshijnë zhvendosjen e pavullnetshme, dhe për operacionet me
nënprojekte që mund të kërkojnë zhvendosjen e pavullnetshme, ku ndikimet e projektit dhe
lokacionet e sakta janë të panjohura.159 Shtojca A e PO 4.12 deklaron se KPZH duhet të
përfshijë, ndër të tjera, zhvendosjen e parashikuar të popullsisë, kategoritë e mundshme të
personave të zhvendosur, dhe metodat e vlerësimit të aseteve të prekura.160

E. Analiza dhe gjetjet e panelit
143. KPZH është përgatitur në bazë të PATEL-it të financuar nga Banka dhe një version i
është bashkëngjitur VSMS-së, me datë prill 2008. Ky draft u rishikua më vonë dhe u shpall nga
Kuvendi i Kosovës në tetor të vitit 2011.161 KPZH vlen për Fushën e Re të Mihjes dhe mbulon
zhvendosjen aktuale dhe të ardhshme. Ai kërkon një PVZH për çdo rast individual të
zhvendosjes.
144. Zgjedhja e instrumentit të zhvendosjes. Projektet e minierave kanë tendencë që të jenë
të natyrës zgjeruese, siç përshkruhet në seksionin MIDR të Kapitullit 2 më sipër. Sipas ekspertëve
të Panelit, është e zakonshme që MIDR të përgatisë një sërë të PVZH-ve, një për çdo rast të
zhvendosjes, me rastin e zgjerimit të minierës. Vonesat dhe ndryshimet në madhësinë dhe
teknologjinë e TCKR nxitën pasiguri tipike ligjore dhe financiare të përshkruara në Kapitullin 2,
gjë që mjegulluan kërkesën e saj të ardhshme për linjit, dhe si rrjedhojë edhe planet për mihje.
Paneli e kupton se efektet e kombinuara të këtyre variablave pamundësojnë hartimin e PVZH-së
së plotë që mbulon tërë fushën e re të mihjeve, ose përgatitjen paraprake të PVZH-ve individuale
për t’i mbuluar ngjarjet e ardhshme të zhvendosjes përveç Shalës. Plani kryesor i mihjeve i vitit
2005 përfshinte një pjesë të konsiderueshme për zhvendosje i cili përpiqej t’i përshkruante dhe
përcaktonte koston e të gjitha elementet të nevojshme për zhvendosje gjer në vitin 2038, por kjo
nuk ishte menduar si PVZH. Ai bazoi vlerësimet e veta në shifrat e përafërta të familjeve dhe të
popullsisë të prekur dhe mbi të fotografitë ajrore si dhe të dhënat padyshim të vjetruara
kadastrale. Plani kryesor i mihjeve i vitit 2005 vuri në dukje se “sipas zhvillimin të mihjeve
sipërfaqësore, nuk do të jetë e nevojshme të zhvendosen fshatrat në të njëjtën kohë dhe vetëm në
një vend. Një opsion i mundshëm mund të jetë zhvendosja në disa faza që duhet të rregullohet në
pajtim me avancimin e mihjeve sipërfaqësore”.162
145. Udhëzimi më i fundit gjithëpërfshirës për zhvendosje - Qasja në tokë dhe zhvendosja: e
vitit 2015 Udhëzues për praktikat më të mira - diskuton gjerësisht avantazhet dhe disavantazhet e
jetëgjatësisë së projektit kundrejt qasjes së marrjes së tokave me faza. 163 Pengesa kryesore për
marrjen e të gjitha tokave paraprakisht është kostoja e madhe në një fazë ku projekti nuk është
ende duke fituar të ardhura, si dhe sfidat logjistike të zhvendosjes së mijëra njerëzve njëkohësisht,
sidomos për tokën që mund të mbetet djerrinë për periudha të gjata para se projekti të arrijë aty
për mihje. Marrja e tokës para kohe ndalon përdorimin e saj produktiv për bujqësi, etj. Gjithashtu,
njerëzit e zhvendosur që i shohin ish-tokat e tyre të papërdorura nga miniera, mund të vënë në
dyshim kohën e largimit të tyre. Për më tepër, në qoftë se projekti anulohet apo planet
ndryshojnë, ndoshta nuk nevojitet e tërë toka e marrë. Nga ana tjetër, mund të ketë arsye
komerciale për marrjen e të gjithë tokës së projektit në fillim, nëse është e mundur, për shkak se
çmimet e tokës zakonisht rriten me kalimin e kohës dhe
159OP 4.12, para 26 - 30.
160 OP 4.12, Aneksi A, paragrafi 24, nën-pikat d dhe g.
161 Banka Botërore e ka miratuar PVZH-në e rishikuar në mars 2013. Versioni i rishikuar i ka hequr seksionet kontekstuale dhe historikun
dhe përditësuar disa aspekte gjuhësore, por pjesa më e madhe e KPZH është ruajtur. Ajo më pas u publikua në vitin 2011 ku “për blerjen e
tokës për zonën e fushës së re të mihjeve” iu shtua titullit. Data e Vendimit 10/22 ishte 6 korrik 2011.
162Plani kryesor i mihjeve, f.235.
163G. Reddy, E. Smyth, M. Steyn, Qasja në tokë dhe zhvendosja. Udhëzues për praktikat më të mira, Sheffield, Greenleaf Publishing,
2015, f. 50-52 dhe 138-139.
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popullata përreth rritet, duke i fryrë kostot eventuale të blerjes së tokës në krahasim me blerjen e
hershme, sidomos kur njerëzit e shohin interesin. Paneli vëren se dëshira për ta kontrolluar
përshkallëzimin e kostos dhe spekulimet mund të kenë motivuar shpalljen e zonës. Udhëzuesi nuk
përshkruan as qasjen rreth blerjes së tokës, pasi të dy praktikohen, por paralajmëron ithtarët e
projektit për t’i marrë parasysh të gjitha aspektet gjatë marrjes së vendimeve.

146. Paneli e konsideron vendimin për ta hartuar KPZH-në, që do të mbështetet nga PVZH-të
individuale me rastin kur toka shtesë nevojitet për zgjerimin e minierave, si të arsyeshëm në
kontekstin specifik të Fushës së Re të Mihjes dhe në përputhje me praktikën ndërkombëtare të
mihjeve. Kur toka shtesë të nevojitet për mihje, mjetet duhet të mblidhen për blerjen e saj, duke
përfshirë edhe shpenzimet lidhur me çdo zhvendosje. Paneli thekson se çelësi për menaxhimin me
sukses të kësaj është që të ketë planifikim mjaft të avancuar, siç parashikon Menaxhmenti i
Bankës për VNMS: “VNMS për TCKR të propozuar do t’i studiojë alternativat e zhvillimit të
minierave në aspektin e shkallës, lokacioneve dhe fazave gjatë 30 viteve të ardhshme. VNMS
gjithashtu i ka analizuar ndikimet mjedisore dhe sociale, zbutjen dhe masat monitoruese të
Paneli vëren se konsultimet e hershme dhe të
alternativave të zhvillimit të mihjeve”.164
vazhdueshme janë gjithashtu vendimtare për mbajtjen e njerëzve, që mund të preken, të
informuar dhe të angazhuar në zhvillimet në të gjitha fazat e zgjerimit të mihjeve.
147. Gjetjet e Panelit. Paneli gjen se qasja e PATEL-it e përgatitjes së një KPZH dhe më
pas duke përgatitur PVZH për çdo lokacion të prekur ishte e duhur dhe në përputhje me
OP/BP 4.12 për Zhvendosjen Jovullnetare. Kjo është për shkak të natyrës së eksplorimit të
minierave, ku vendndodhja dhe afati i saktë për zgjerimin e radhës të minierës nuk mundet
gjithmonë të përcaktohet vite më parë. Paneli thekson rëndësinë e përgatitjes së një plani të
mihjes që lehtëson planifikimin e zhvendosjes të paktën tre vjet para çdo zhvendosjeje të
nevojshme.
148. Aplikimi i OP 4.12 – zhvendosja pa vullnet. Banka Botërore nën PATEL i ka përgatitur
dy instrumente kyçe të zhvendosjes - KPZH dhe PVZH për Shalën. Dokumentet e Bankës
tregojnë se OP/BP 4.12 nuk është aplikuar në PATEL.165 Përgjigja e Menaxhmentit argumenton
se “të gjitha objektivat e OP 4.12 janë adresuar në mënyrë të qartë ose të nënkuptuar në
Kornizën e Politikave të Zhvendosjes (KPZH) për Fushën e Re të Mihjes dhe çdo Plani të
veprimit për zhvendosje (PVZH) të përgatitur në bazë të KPZH janë të nevojshme për
funksionalizimin e arritjes së këtyre objektivave”.166
149. Paneli vëren se përderisa PATEL dhe CLRP-SAF nuk e kanë shkaktuar zhvendosjen,
KPZH dhe PVZH kanë ndikime të mëdha sociale pasi që KPZH drejton zhvendosjen e ardhme në
Fushën e Re të Mihjes dhe PVZH është përdorur në rastin specifik të zhvendosjes së Shalës dhe
kishte për qëllim të shërbejë si një model për zhvendosje në të ardhmen.167 Aplikimi i OP/BP
4.12 do të kishte dhënë udhëzime të qarta, të detajuara dhe do të kishte kërkuar që Banka të
sigurojë respektimin e të gjitha dispozitave procedurale dhe substanciale. Paneli thekson se
përpjekjet për t’i përmbushur objektivat e Politikës pa e aplikuar Politikën në tërësi mund të çojë
në anashkalim apo mangësi. Në shqyrtimin e KPZH dhe PVZH të Shalës, Paneli ka gjetur raste të
mospajtueshmërisë me OP/BP 4.12 që ka rezultuar në dëm apo dëm të mundshëm, siç diskutohet
më poshtë.
164 Përgjigjja

e Menaxhmentit, f. 56.
ZHNP, f. 19:
166 Përgjigjja e Menaxhmentit, f. 38. Paneli vëren se, pavarësisht se nuk e shprehur politikën, raporti për
statusin dhe rezultatet e zbatimit të PATEL-it e vlerësojnë projektin si të kënaqshëm në lidhje me
pajtueshmërinë me OP/BP 4.12. (Shih, për shembull, ISR 7).
167 KEK, PVZH Shala, f. 16.
165PATEL
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150. Paneli gjithashtu dëshiron t’i theksojë Udhëzimet e përkohshme të Bankës në zbatimin e
politikave mbrojtëse të Asistencës Teknike (AT) në projektet e Bankës dhe fondet në mirëbesim të
administruar nga Banka.168 Edhe pse këto udhëzime nuk ekzistonin kur të dy instrumentet e
zhvendosjes u përgatitën, ato janë të rëndësishme pasi që ato përçojnë kuptimin se si dhe pse
aktivitetet e AT-së mund të kenë ndikim social dhe mjedisor. Udhëzimet deklarojnë “aktivitete
AT (...) pavarësisht nga burimet e tyre të financimit dhe nëse ato janë të mëvehtësuara ose pjesë e
ndonjë operacioni të investimeve, duhet të rishikohen për implikime të mundshme mjedisore dhe
sociale, rreziqe dhe ndikime, prandaj janë subjekt i politikave mbrojtëse të Bankës, kur është
përkatëse”.169 Udhëzimet tutje thonë se ndërsa shumica e aktiviteteve të AT-së nuk kanë
ndikime të drejtpërdrejta negative mjedisore dhe sociale, rezultatet e mbështetjes AT mund të
kenë “pasoja të rëndësishme mjedisore dhe sociale gjatë rrufës, që sjell rreziqe dhe potencialisht
nxitë ndikime negative”.170
151. Paneli i konsideron të rëndësishme shqetësimet e ngritura në Kërkesë në lidhje me
instrumentet e zhvendosjes dhe aplikimin e tyre. Paneli pajtohet me Kërkuesit që PATEL-i ka
përkrahur hartimin e KPZH-së dhe PVZH-së së Shalës, dy prej të cilave kanë pasoja të
rëndësishme sociale. Paneli beson se OP/BP 4.12, e cila i cakton standardet e kërkuara në lidhje
me zhvendosjen e detyruar, mund të kishte dhënë udhëzime për të shmangur dhe zbutur ndikimet.
Financimi i instrumenteve të zhvendosjes nën PATEL ka paraqitur rreziqe të vërteta sociale dhe
ndikime në mjedisin institucional të kapacitetit të ulët në Kosovë. Paneli pranon argumentin e
menaxhmentit se PATEL, duke qenë projekt i asistencës teknike, në vetvete nuk rezultoi në
marrje të tokave. Megjithatë, rezultatet e lidhura me zhvendosje nga PATEL-i, kur zbatohen,
çojnë në ndikime të konsiderueshme në drejtim të rrymës sociale, siç janë vonesat e mëdha në
procesin e zhvendosjes. Aplikimi i OP/BP 4.12 do të kishte lehtësuar kuptimin e qartë të
përgjegjësive të Bankës karshi përgatitjes, pranueshmërisë dhe mbikëqyrjes së këtyre rezultateve.
152. Paneli vëren se KPZH dhe PVZH i Shalës ka ndikime të rëndësishme sociale në
popullsinë që jeton në Fushën e Re të Mihjes. Prandaj këto instrumente duhet të përgatiten në
përputhje me OP/BP 4.12 për ta siguruar identifikimin e duhur dhe zbutjen e ndikimeve
negative.171
153. Përshtatshmëria e KPZH-së. Shtojca A e OP 4.12 mbi Zhvendosjen Jovullnetare
përshkruan elementet që përbëjnë një KPZH.172 Disa janë trajtuar në mënyrë adekuate në KPZH
aktuale, dmth përshkrimet e parimeve dhe objektivave, procesi për përgatitjen dhe miratimin e
PVZH-së, kriteret e pranimit, dhe mekanizmat e trajtimit të ankesave. Megjithatë, masat për
konsultim dhe sigurim të pjesëmarrjes së personave të zhvendosur janë të mbuluara në mënyrë
joadekuate në KPZH. Edhe pse ajo jep detaje për nevojën për konsultime, KPZH e sheh atë si
proces pasiv i shkëmbimit të informacionit dhe marrëveshjes, e jo si proces aktiv, me pjesëmarrje
që përfshinë personat e zhvendosur në planifikimin dhe monitorimin e zhvendosjes së tyre.
154. KPZH gjithashtu ka mungesë të vlerësimit të popullsisë që mund të preket. Për më tepër,
Paneli beson se KPZH duhet të ketë kërkuar që komunitetet potencialisht të prekura të njoftohen
168Udhëzimet

e përkohshme të Bankës në zbatimin e politikave mbrojtëse të Asistencës Teknike (AT) në
projektet e Bankës dhe fondet në mirëbesim të administruar nga Banka.
169Udhëzimet e përkohshme për zbatimin e politikave mbrojtëse për Asistencë Teknike, para 1.
170 po aty, para 3.
171 Mjaftueshmëria e të dy dokumenteve dhe çdo përputhje me OP/BP 4.12 diskutohet më poshtë në këtë
kapitull, në kapitullin 6, dhe në Shtojcën 2.
172Banka Botërore, OP 4.12 Shtojca A - Instrumentet për zhvendosje jovullnetare, f 4-5.
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për planet e mihjeve, t’iu tregohet atyre për këto ndryshime, dhe t’iu jepet njoftimi maksimal
rreth zhvendosjes. Monitorimi dhe vlerësimi është një tjetër element i dobët i KPZH-së.
Dokumentit i mungon një kornizë e veçantë nëse krahasohen ligjet e Kosovës me kërkesat e
Politikave të Bankës, metodat e duhura për vlerësimin e aseteve të prekura, si dhe një
përshkrim të procesit të implementimit të zhvendosjes, duke përfshirë marrëveshjet për
punimet e ndërtimit, marrëveshjet e financimit, si dhe masat e paparashikuara. Në përgjithësi,
duke pasur parasysh objektivin e Politikës së kthimit të standardit të jetesës, Paneli beson se
të metat e tilla të KPZH-së përbëjnë një mangësi që mund të çojë në efekte sociale mbi
banorët në Fushën e Re të Mihjes, veçanërisht mbi personat më të cenueshëm të zhvendosur
për të cilët politika e Bankës kërkon ndihmë të veçantë.
155. KPZH dhe Zona. Duke iu referuar Kapitullit 3 më sipër, Paneli vëren se KPZH nuk e
përmend as Zonën as kufizimet ose efektet e saj mbi ata që jetojnë në Fushën e Re të Mihjes.
Paneli beson se KPZH duhet ta ketë analizuar Zonën dhe ndikimin e saj mbi komunitetet që
jetojnë nën kufizimet e saj. KPZH gjithashtu ofron këshilla të përgjithshme duke e lidh
vlerësimin e aseteve me datat e nisjes të vendosura kur u hartua PVZH. Paneli beson se
përgatitja e KPZH-së duhet të ketë përfshirë një diagnozë të plotë të zonës dhe ka siguruar një
metodologji të vlerësimit që i përshtatet kufizimeve të vendosura nga Zona.
156. Gjetjet e Panelit. Paneli gjen se Menaxhmenti është në mospërputhje ngase nuk ka
aplikuar OP/BP 4.12 për Zhvendosjen Jovullnetare në përgatitjen e KPZH-së, dhe që në
mënyrë specifike nuk i ka përfshirë në KPZH parimet dhe metodat për vlerësimin e pasurive
të njerëzve të prekur që jetojnë nën kufizimet e Zonës me Interes të Veçantë Ekonomik.
157. Paneli njeh zotimin nga Përgjigja për të përditësuar KPZH bazuar në mangësitë e
identifikuara dhe kushtet e ndryshuara. Paneli pret që KPZH e përditësuar, e propozuar, do të
shqyrtojë ndikimet e zhvendosjes në kontekstin e kufizimeve të Zonës.

Ilustrimi 7: Miniera jugore e Sibovcit dhe
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Kapitulli 6: Zhvendosja e Shalës
A. Hyrje
1.
Ky kapitull vlerëson mjaftueshmërinë e PVZH-së për Shalën kundrejt kërkesave të
OP/BP4.12 për Zhvendosjen Jovullnetare.173 Ky PVZH vlen për lagjen Shala të fshatit Hade,
ku zgjerimi i mihjes ka kërkuar zhvendosjen fizike të 63 familjeve (320 banorëve të
përhershëm) dhe marrjen e tokës dhe pasurisë që i përket 30 familjeve jo rezidente.174 Ai
gjithashtu shqyrton përputhshmërinë e mbikëqyrjes së zbatimit të PVZH-së për Shalën sipas
CLRP-SAF kundrejt OP/BP 4.12 të Bankës.
B. Kërkesat e parashtruesve të kërkesës
2.
Kërkuesit pretendojnë se janë duke humbur tokën, mjetet e jetesës, dhe mirëqenien.
Kërkesa pretendon se Banka, duke vepruar në mospërputhje me politikat e veta, ka
përkeqësuar rreziqet sociale dhe ekonomike të pësuara nga banorët e Shalës me dizajnimin
dhe zbatimin e zhvendosjes së pavullnetshme që ka anashkaluar planifikimin e kërkuar dhe
kujdesin e duhur. Ata më tej pohojnë se një pjesë e komunitetit të tyre u zhvendosën me forcë
me një PVZH që nuk është në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe politikat e Bankës.
Sipas Kërkesës “fshehja e kësaj mospërputhjeje nga ana e Bankës” ka krijuar një ndjenjë të
rreme të sigurisë në Qeveri se PVZH-ja ishte konform me standardet ndërkombëtare.
3.
Shtojca e Kërkesës pretendon dështim “për të adresuar objektivat për përmirësimin
dhe kthimin e standardit të jetesës në modelin e zhvendosjes së pavullnetshme në lagjen
Shala në Hade”.175 Aneksi argumenton se kompensimi me të holla ka zëvendësuar kthimin e
standardit të jetës dhe jetesës, se nuk ka pasur të dhëna bazë apo shënjestra për të vlerësuar
nëse standardet e jetës dhe jetesës janë kthyer apo përmirësuar, dhe nuk ka pasur monitorim
dhe vlerësim të procesit.
4.
Gjatë vizitës së Panelit në terren Kërkuesit janë shprehur të shqetësuar në lidhje me
përgjegjësitë dhe rolet e paqarta institucionale që besojnë ta kenë vonuar zhvendosjen. Ata u
ankuan se pothuajse katër vjet pas fillimit të procesit të zhvendosjes ata ende nuk kanë një
lokacion të bëshëm për zhvendosje me infrastrukturë funksionale. Kërkuesit ishin veçanërisht
të shqetësuar në lidhje me kanalizime, ujë dhe shërbimet e energjisë elektrike. Ata i treguan
ekipit të Panelit shtëpitë në të cilat, në atë kohë, energjinë elektrike dhe ujin duhet ta merrnin
nga fqinjët për shkak të mungesës së lidhjes. Ata thanë se projektimi jo i duhur i sistemit të
kanalizimeve kishte çuar në bllokim dhe rrjedhje. Kërkuesit gjithashtu përmendën gjendjen e
dobët të rrugëve dytësore në lokacionin e zhvendosjes. Ata argumentuan se zhvendosja nuk
ka përmbushur kushtet e marrëveshjes trepalëshe të nënshkruar nga komuniteti i prekur dhe
MMPH-ja në vitin 2011, dhe ato të PVZH-së.
5.
Kërkuesit shpjeguan më tej se për shkak të vonesave në përgatitjen e lokacionit të
zhvendosjes dhe fillimit të aktiviteteve të mihjes në afërsi të shtëpive të tyre, ata u
zhvendosën përkohësisht dhe iu dhanë mjete emergjente për qira dhe ushqime. Mirëpo, kjo
marrëveshje është ndërprerë para se janë përmbushur të gjitha kushtet kontraktuese. Ata
gjithashtu u ankuan për mungesë të masave për kthimin e standardit të jetesës, informacion
173 Paneli diskutoi zbatimin e OP/BP 4.12 për Zhvendosjen Jovullnetare për PATEL në Kapitullin 5 dhe gjeti se Menaxhmenti ishte në
mospërputhje ngase nuk e kishte aplikuar atë.
174 PVZH, f. 1.
175 Shtojca e Kërkesës, f. 28. Për më shumë analizë për përmirësimin e jetesës dhe standardeve të jetës, shih f. 27-36.
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dhe konsultim të pamjaftueshëm, si dhe mungesë të një mekanizmi funksional për trajtimin e
ankesave.
C. Përgjigja nga menaxhmenti
6.
Përgjigja e Menaxhmentit nuk është dakord se përgatitja e PVZH-së për Shalën ka
anashkaluar planifikimin e kërkuar. Sipas Menaxhmentit, PVZH-ja është bazuar në kujdesin e
duhur të kërkuar dhe është realizuar me përkrahje nga një firmë për zhvendosje e njohur
ndërkombëtarisht. Përgjigja thotë se PVZH-ja është përgatitur në përputhje me KPZH-në dhe
përmes konsultimeve gjithëpërfshirëse me familjet e prekura. Aty shtohet se PVZH-ja ka
paraparë kompensim për personat e prekur jo të favorshëm, duke përfshirë edhe ata që kanë
ndërtuar struktura ilegale pas themelimit të Zonës në vitin 2004. Menaxhmenti pajtohet që
zhvendosja e përkohshme nuk është një praktikë e rekomanduar, por thotë se nuk përbën
mospajtueshmëri me politikën OP/BP 4.12.
7.
Menaxhmenti më tej argumenton se PVZH-ja ka objektiva të qarta për kthim të
standardit të jetesës dhe mbikëqyrja dhe monitorimi nuk ka zbuluar ndonjë rast të njerëzve ku
zhvendosja ka shkaktuar që të mbesin të pastrehë apo të humbin punën; përkundrazi, kushtet
e jetës janë përmirësuar. Përgjigja thotë se asnjë familje nuk kishte raportuar të ardhura të
fituara nga aktivitetet bujqësore dhe nuk janë identifikuar raste të veçanta që kërkojnë ndihmë
për të adresuar prekshmërinë. Për më tepër, Menaxhmenti vëren se Raporti përfundimtar për
zhvendosjen e Shalës do të vlerësojë nevojën për masa shtesë për kthimin e standardit të
jetesës, dhe do të dokumentojë dëshmitë e kthimit të standardit të jetesës.176 Menaxhmenti
gjithashtu konfirmon se shumica e kryefamiljarëve kanë punë të përhershme, kryesisht në
KEK.177
8.
Përgjigjja pretendon se pasi që nga projekti i mbështetur nga Banka nuk pati asnjë
zhvendosje, Banka nuk kishte asnjë detyrim për mbikëqyrjen e PVZH-së ose aplikimet e saj.
Sipas Menaxhmentit, Qeveria i kërkoi Bankës të financojë monitorimin e jashtëm të zbatimit
të PVZH-së për Shalën në kuadër të CLRP-SAF. Prandaj, Banka është duke mbikëqyrur
zbatimin dhe monitorimin e tij, edhe pse zhvendosja nuk është shkaktuar nga një projekt i
financuar nga Banka.178 Përgjigja nuk pajtohet me akuzën se Banka ka “fshehur”
mospërputhjen e saj; në të kundërtën, mbikëqyrja e Bankës të implementimit të PVZH-së ka
promovuar transparencën e çështjeve të reja të dala gjatë zbatimit, si dhe ka siguruar që këto
çështje do t’i komunikohen Qeverisë. Përgjigjja tha se specialistët e Bankës për zhvendosje
kanë kryer vizita të rregullta të mbështetjes dhe mbikëqyrjes (13 në mes të 2012 dhe 2015)
dhe Banka vizitoi vendin e zhvendosjes të paktën 11 herë për të monitoruar progresin e
infrastrukturës dhe ndërtimit të shtëpive.
9.
Përgjigjja shpjegon se infrastruktura bazë (rruga kryesore, lidhjet e ujit, sistemit të
kanalizimit, dhe energjisë elektrike) është përfunduar në dhjetor të vitit 2013 dhe është
pranuar nga Komiteti Verifikues. Edhe pse lokacioni i zhvendosjes nuk ishte i lidhur ende me
sistemin kryesor të kanalizimit në atë kohë, kjo u zgjidh në prill 2014. Çështjet e mbetura
pezull që nga korriku i vitit 2015 kanë përfshirë problemet e kanalizimeve që prekin tri
familje, nevojën për të lidhur lokacionin me një nënstacion të energjisë elektrike për t’i
shërbyer zhvendosjeve në të ardhmen, lidhjet e ujit për ngastrat e të evakuuarve nga viti
2004/05 në qoftë se ata vendosin për të filluar ndërtimin e shtëpive, dhe një marrëveshje
afatgjatë me shkollën lokale për të akomoduar fëmijët e zhvendosjeve në të ardhmen para se
të ndërtohet një shkollë në lokacionin e zhvendosjes.179 Për më tepër, Menaxhmenti thotë se
rrugët dytësore do të kryhen pas përfundimit të aktiviteteve të ndërtimit të shtëpive.180
176 Përgjigjja e Menaxhmentit, f. 51.
177 po aty., p. 11.
178 po aty., p. 9.
179 po aty., p. 54.
180 po aty., p. 12.

46

10.
Menaxhmenti pranon se përvoja e zbatimit të PVZH-së për Shalën ka zbuluar nevojën
për të përmirësuar PVZH-të në të ardhmen duke qartësuar matricën e kualifikimit për të
drejta, duke paraqitur afate kohore më të qarta për zhvendosje, dhe duke e bërë një vlerësim
më të detajuar të kapacitetit zbatues të Qeverisë.
D. Kërkesat nga politikat e Bankës
11.
Politika e bankës OP/BP 4.12 për Zhvendosjen Jovullnetare thekson se mjetet dhe
standardet e jetesës së personave të zhvendosur duhet të përmirësohen ose të paktën të
rikthehen në nivelet e para-zhvendosjes apo në ato që ishin para zbatimit të projektit, cilado
që është më e lartë.181
12.
Shtojca A e politikës tregon se si fushëveprimi dhe hollësitë e planit të zhvendosjes
ndryshojnë sipas madhësisë dhe kompleksitetit të zhvendosjes, dhe paraqet elementet e
përfshira në një plan të zhvendosjes. Një nga këto elemente ka të bëjë me kornizën
organizative për zbatimin e zhvendosjes. Kjo përfshin identifikimin e agjencive përgjegjëse
për plotësimin e nevojave të zhvendosjes, duke siguruar koordinimin e duhur ndërmjet
agjencive dhe juridiksioneve të përfshira në zbatim, dhe masat për forcimin e kapaciteteve të
agjencive zbatuese për të dizajnuar dhe për të kryer aktivitetet e zhvendosjes. Një tjetër
element është orari i të gjitha aktiviteteve të zhvendosjes nga përgatitja e deri në realizim,
duke përfshirë edhe datat e synuara për arritjen e përfitimeve të pritshme.182
13.
OP/BP 4.12 shpjegon se është përgjegjësi e Huamarrësit për të kryer monitorimin e
duhur dhe vlerësimin e aktiviteteve të instrumentit të zhvendosjes. Banka është e detyruar të
mbikëqyrë zbatimin e zhvendosjes për të vlerësuar përputhshmërinë e tij me instrumentin e
zhvendosjes.183
E. Analiza dhe gjetjet e panelit
14.
PVZH për Shalën nga viti 2011 është përgatitur nga një firmë konsulente për
zhvendosje dhe është financuar nga Banka në kuadër të PATEL-it. PVZH-ja kishte për qëllim
të shërbejë si një model PVZH për zhvendosjet në të ardhmen në këtë zonë.
15.
Paneli vëren se ka pasur vonesa serioze në përgatitjen e lokacionit të zhvendosjes dhe
sigurimin e infrastrukturës bazë. (Këto vonesa janë diskutuar edhe më poshtë nën pjesën për
monitorimin dhe mbikëqyrjen e zhvendosjen së Shalës). Gjersa vonesat e tilla ishin pjesërisht
për shkak të sfidave në transferimin e titujve të pronësisë së tokës nga UNMIK-u te Qeveria e
re, ato gjithashtu drejtpërdrejt mund t’i atribuohen PVZH-së për Shalën dhe zbatimin e tij.
Paneli ka identifikuar mangësi të caktuara për PVZH-në e Shalës, disa prej të cilave ka të
ngjarë që nuk shkaktuar dëm. Më poshtë janë diskutuar ato që i kanë shkaktuar dëm
komunitetit, veçanërisht duke iu shtuar vonesave. Çështja e jetesës është diskutuar edhe më
poshtë duke pasur parasysh rëndësinë e saj qendrore në OP/BP 4.12 dhe pretendimet e bëra
nga Kërkuesit.
16.
Aranzhimet dhe kapaciteti institucional. PVZH-ja përshkruan në terma të
përgjithshme rregullimet institucionale dhe përgjegjësitë për përgatitjen e zhvendosjes dhe
zbatimit. Zyra e Projektit të Hades në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
(MMPH), ishte paraparë që t’i prijë, në bashkëpunim me KEK-un dhe në konsultim me
familjet e prekura, menaxhimit të përditshëm të programit të zhvendosjes dhe përgatitjes së
PVZH-së. KEK ishte përgjegjës për zbatimin e PVZH-së me ndihmën e Zyrës së Projektit të
181 OP 4.12, para 2c.
182 OP 4.12, Shtojca A, para 2.
183 OP 4.12, para 24.
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Hades. Të gjitha vendimet e mëdha në lidhje me kompensimin dhe zhvendosjen është dashur
të shqyrtohen nga një komision ndërministror, duke përfshirë KEK-un, MMPH-në,
Ministrinë e Financave, dhe Komunën e Obiliqit.
17.
Gjatë vizitës së tij në terren Paneli ka vërejtur paqartësi sa i përket përgjegjësisë
institucionale dhe ndarjes së roleve në mes të MMPH-së, KEK-ut dhe Komunës së Obiliqit
për trajtimin e aspekteve të ndryshme të zbatimit të zhvendosjes, që me gjasë ka kontribuar në
vonesat në përgatitjen e infrastrukturës themelore në vendin e zhvendosjes. Paneli gjithashtu
thekson se PVZH-ja nuk vlerëson kapacitetin e zhvendosjes dhe përvojën e agjencisë
zbatuese. Në të njëjtën kohë Paneli pranon që disa aktivitete të caktuara të zhvillimit të
kapaciteteve janë mbështetur nga Banka, siç janë punëtoritë e përmendura në Kapitullin 5 më
sipër.

Ilustrimi 8: Ekipi i Panelit dhe Kërkuesit në lokacionin e zhvendosjes në Shkabaj të Re

18.
Orari dhe infrastruktura. Në PVZH-në për Shalën nuk përmendet asnjë datë për
zbatimin e programit të zhvendosjes jashtë fillimit të përgatitjes së lokacionit të zhvendosjes
në dhjetor 2011. Paneli beson se është dashur të përfshihet një orar i qartë dhe specifik për
zbatimin dhe realizimin e të gjitha aktiviteteve të zhvendosjes për të siguruar planifikimin dhe
zbatimin e duhur; kjo mund të ketë ndihmuar për të shmangur ose për të menaxhuar vonesat
në sigurimin e infrastrukturës bazë në vendin e zhvendosjes.
19.
PVZH-ja thekson se objektet e infrastrukturës (si shkolla dhe kopshte, qendra
shëndetësore, xhami, varreza, hapësira publike në mjedis të hapur, dhe parqe) do të ndërtohen
në faza dhe do t’i shërbejnë komunitetit në mënyrë adekuate në lokacionin e zhvendosjes kur
të përfundojë tërësisht ndërtimi.184 Megjithatë, gjatë vizitës së tij në terren Paneli ka vërejtur
se komuniteti nuk e kupton qartë se kur dhe çfarë lloji i infrastrukturës do të jenë në
dispozicion. Disa pjesëtarë të komunitetit i thanë ekipit të Panelit që ata kanë pritur të kenë
një shkollë, kopsht, ambullantë, xhami, varreza dhe zonat rekreative qysh në fillim, siç
tregohet në imazhet nga Plani rregullativ urban nga viti 2006 i përdorur në konsultime për të
përshkruar se si do të duket përfundimisht Shkabaj e Re. Shënimet nga takimet konsultative
gjatë përgatitjes së PVZH-së tregojnë se ithtarët e projektit kanë shpjeguar se Shkabaj e Re do
184 KEK,

PVZH-ja për Shalën, f. 53.

48

të zhvillohet nëpër faza. Paneli thekson se shënimet nga konsultimet janë pamjaftueshëm të
detajuara për të treguar se janë bërë përpjekje të bollshme për të shpjeguar se çka nënkupton
koncepti i zhvillimit nëpër faza dhe kur do të jenë në dispozicion tiparet e ndryshme të planit
të propozuar. Duket se kjo ka hutuar dhe irrituar komunitetin.
20.
Zhvendosja e përkohshme. Paneli vë në pah se zhvendosja e përkohshme nuk është
e rekomanduar në çdo situatë të zhvendosjes, përveç ndihmave në raste fatkeqësish. Ky mund
të ketë qenë rasti për evakuimin emergjent në 2004/05 (i cili nuk lidhet me Bankën) dhe
pjesërisht në zhvendosjen e Shalës, pasi që KEK-u u kërkoi 21 familjeve që të zhvendosen në
janar të vitit 2012 për shkak të shqetësimeve të sigurisë.185 Megjithatë, mundësia e
zhvendosjes së përkohshme ishte parashikuar në procesin e përgatitjes së PVZH-së për
Shalën, pasi që diskutimet e tilla janë mbajtur me pjesëtarët e komunitetit për më shumë se
një vit. Ky proces ka përfshirë intervistat me familjet individuale në lidhje me atë se çfarë
rregullimi do të preferonin në qoftë se do të kërkohej zhvendosja e përkohshme.186 Shih
pjesën për mbikëqyrjen në këtë kapitull (më poshtë) për diskutim të mëtejshëm të
zhvendosjes së përkohshme, veçanërisht në lidhje me çështjet e pagesës së shtesave për qira.

Ilustrimi 9: Shtëpitë në lokacionin e zhvendosjes në Shkabaj të Re

21.
Kthimi i standardit jetësor. KPZH-ja ka kërkuar që PVZH-të në vijim të përfshijnë
programe për trajnim dhe zhvillim institucional për popullsinë e prekur, dhe buxhetet për
zbatim.187 PVZH-ja për Shalën përshkruan kthimin e standardit jetësor si “programe që do t’i
ofrojnë familjeve të prekura nga Projekti me një mundësi të bëshme për të rikthyer
standardin e tyre jetësor në nivelet e kohës para Projektit”.188 Aty thuhet se familjet e
prekura nga projekti në përgjithësi nxjerrin jetesën e tyre nga puna, puna e rastit, mbështetja
nga qeveria dhe familja, dhe aktivitete plotësuese bujqësore jetësore. Matrica e të drejtave
nga PVZH-ja, përveç që kërkon kompensimin monetar për humbje të bizneseve apo
punësimit, gjithashtu thekson se PPP-të kualifikohen për të marrë pjesë në programet për
ndihmesë dhe kthim të standardit të jetës. PVZH-ja parasheh objektivat e nismave për
kthimin e standardit
185 Raporti i monitorimit #1, Prill 2014, f. 2.
186 KEK, PVZH-ja për Shalën, f. 50.
187 PVZH, f. 22.
188 KEK, PVZH-ja për Shalën, f. v.
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të jetës dhe zhvillim të komunitetit, dhe thekson se aktivitetet e tilla do të zhvillohen në
konsultim me familjet e prekura nga projekti.189
22.
Mungesa e masave për kthim të standardit të jetesës dhe të të ardhurave ishte një
mangësi që ishte theksuar në raportin e parë të monitorimit gjatë zbatimit të PVZH-së.
Raporti i dytë i monitorimit ofron një përditësim mbi 20 vendet e punës shtesë të ofruara nga
KEK-u, por nuk raporton për ndonjë veprimtari tjetër të jetesës.190 Për më tepër, gjersa
mbikëqyrja nga ana e Bankës dokumenton veprimet pasuese për shërbimet dhe çështjet e
infrastrukturës që lidhen me lokacionin e zhvendosjes dhe kërkoi mjete korrigjuese për
ndaljen e shtesës për qira, ata nuk raportojnë mbi programin e propozuar në PVZH për
kthimin e standardit të jetesës dhe zhvillim të komunitetit. Prandaj, Paneli konkludon se një
program i tillë nuk u zhvillua ashtu siç ishte paraparë, dhe kjo kërkesë e PVZH-së nuk ishte
ndjekur nga Menaxhmenti i Bankës.
23.
Raporti përfundimtar i realizimit të PVZH-së për Shalën thotë se popullsia e
përgjithshme e familjeve të zhvendosura si fizikisht ashtu dhe ekonomikisht tregon shkallë
më të lartë të punësimit dhe përmirësim të kushteve të jetesës në krahasim me ato para
zhvendosjes së tyre.191 Sipas këtij raporti dy nga tre (65.6 për qind) të kryefamiljarëve ishin të
punësuar, dhe katër nga pesë prej tyre janë të punësuar nga KEK-u (80.9 për qind). Ai
gjithashtu thekson se më pak se dy nga dhjetë familje (18.8 për qind) e përshkruan veten si të
papunë dhe në kërkim të një pune.192 Gjersa Paneli e kupton se shkalla e papunësisë ishte e
konsiderueshme si para ashtu edhe pas zhvendosjes, në bilanc konstaton se mundësitë e
punësimit janë të ndikuara pozitivisht nga vendet e punës shtesë të KEK-ut.
24.
PVZH-ja thekson se vlerësimi i rrezikut të cenueshmërisë së familjeve individuale të
prekura nga projekti është realizuar para përgatitjes së PVZH-së. Ky vlerësim ka konfirmuar
se “nuk ka raste të veçanta të identifikuara që kërkojnë ndihmë të veçantë për
cenueshmëri”.193 PVZH-ja citon të dhënat për nivelet e të ardhurave të familjes, duke
përfshirë edhe shtatë familjet me të ardhura mujore prej më pak se
€100.194 Paneli gjithashtu tërheq vëmendjen tek njëmbëdhjetë gra kryefamiljare të raportuara
në anketën bazë të vitit 2011. PVZH-ja nuk përmend këto gra kryefamiljare, dhe këtë nuk e
bëjnë as dy raportet e monitorimit, Raporti përfundimtar i realizimit, ose dokumentet e
mbikëqyrjes së Bankës.
25.
Paneli vë në pah deklaratën e PVZH-së se asnjë familje nuk ka raportuar se fiton të
ardhura nga aktivitetet bujqësore, por që 66 (nga 93) familje plotësojnë jetesën e tyre me
prodhim të mjeteve të jetesës, 10 familje kanë raportuar rritjen e kulturave të tjera bujqësore,
dhe gjashtë familje kanë rritur bagëti, disa prej të cilave kishin kullotur në tokat jashtë zonës
së caktuar të Projektit. Kompensimi me të holla të gatshme është dhënë për ata që kanë
humbur tokën bujqësore dhe ka indikacione se njerëzit e prekur kanë blerë tokë bujqësore
shtesë. PVZH-ja ka paraparë që KEK-u do t’i sigurojë pronarëve dhe qiramarrësve që merren
me bujqësi si mjet jetese qasje në toka alternative dhe burime të mjaftueshme për të
rivendosur ose përmirësuar aktivitetet e jetesës, por nuk jep prova të disponueshmërisë ose
përshtatshmërisë së tokës.195 Argumenti se parcelat e zhvendosjes janë mjaft të mëdha dhe të
përshtatshme për rritjen e kulturave bujqësore shtëpiake dhe rritjen e kafshëve të imta është
me rëndësi, edhe pse nuk është e qartë nëse kjo paraqet zëvendësim të plotë për atë që ishte
humbur.
189 KEK, PVZH-ja për Shalën, f. 57.
190 Raporti i monitorimit #2, Prill 2014, f. 14.
191 Raporti përfundimtar i realizimit, f. 37.
192 Raporti përfundimtar i realizimit, f. 26.
193 KEK, Op. cit., f. 12.
194 po aty., Tabela 3.4: Të ardhurat mujore familjare, f. 31.
195 po aty., f. 47.
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26.
Gjetjet e Panelit. Paneli konstaton se Menaxhmenti është në mospajtueshmëri
për shkak të mos aplikimit të OP/BP 4.12 për Zhvendosjen Jovullnetare në përgatitjen
e PVZH për Shalën, dhe për dykuptimësinë e PVZH-së për Shalën në lidhje me
rregullimet institucionale dhe mungesën e një plani të detajuar për zhvendosje. Paneli
beson se këto lëshime kanë kontribuar në vonesat e konsiderueshme të përjetuara gjatë kësaj
zhvendosjeje. Anëtarët e komunitetit kanë mbetur në status të përkohshëm për një periudhë
të zgjatur që ka shkaktuar dëm duke vazhduar përherë pasigurinë për të ardhmen e tyre dhe
shkëputjen në jetën e tyre.
27.
Paneli gjithashtu thekson si një mangësi të PVZH-së për Shalën, mosvëmendjen e
kushtuar për strategjitë e jetesës për të gjitha familjet e prekura, duke përfshirë edhe më të
prekshmit dhe më të varfrit, sidomos duke pasur parasysh që ky PVZH është menduar si një
model për zhvendosjen e ardhshme nga Fusha e Re e Mihjes. Paneli vëren se Programi për
kthimin e standardit të jetës dhe zhvillimin e komunitetit i paraparë në PVZH nuk është
zhvilluar, dhe vë në dukje rëndësinë e rekomandimit të Raportit përfundimtar të realizimit që
mundësitë e punësimit të plotësohen me aktivitete të tjera mbështetëse për jetesën në rastet e
ardhshme të zhvendosjes.
28.
Monitorimi dhe mbikëqyrja e zhvendosjes së Shalës. Monitorimi dhe vlerësimi dhe
mbikëqyrja e Bankës janë kyçe për të vlerësuar nëse një projekt për zhvendosje zbatohet me
sukses dhe cilat masa korrigjuese mund të kërkohen për t’u marrë me sfidat e zbatimit. Ato
janë gjithashtu vendimtare për të përcaktuar nëse një PVZH ka arritur objektivat e tij. CLRPSAF, miratuar në maj të vitit 2013, e shtoi një komponent të projektit duke i dhënë Bankës
përgjegjësinë për monitorimin e zbatimit të PVZH-së për Shalën. Një firmë konsulente për
zhvendosje u angazhua dhe prodhoi dy raporte monitoruese, një në prill të vitit 2014 dhe një
tjetër në shtator të vitit 2014, dhe ka përgatitur një raport përfundimtar të realizimit për
zhvendosjen e Shalës në korrik 2016.

Ilustrimi 10: Mihja e Sibovcit Jug dhe fshati Hade

29.
Preambula e PVZH-së për Shalë thotë “PVZH-ja është një dokument punues dhe do të
përditësohet me progresin e arritur gjatë proceseve të planifikimit, zbatimit dhe
konsultimit.”196 Nuk ka asnjë dëshmi se kjo është bërë, me përjashtim të rishikimit të vogël të
disa të dhënave në shkurt të vitit 2013 kur dokumenti u bë publik në kuadër të CLRP-SAF.
196 KEK, PVZH-ja për Shalën, f. v.
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30.
Firma konsulente e cila ka zhvilluar PVZH-në, kishte për qëllim për të kryer
monitorimin e zbatimit të PVZH-së, por kontrata e saj ka përfunduar në vitin 2011 dhe u
ripërtëri vetëm në tetor të vitit 2013.197 Paneli vëren se Banka ka marrë parasysh një financim
të dytë shtesë për PATEL-in në vitin 2011, i cili do të mund të përfshinte monitorimin dhe
mbikëqyrjen e implementimit të PVZH-së për Shalën. Megjithatë, ky financim shtesë nuk
është proceduar, duke mos lejuar kështu mbikëqyrjen e pandërprerë.
31.
Paneli vëren se raportet e monitorimit të PVZH-së nga prilli dhe shtatori të vitit 2014
bazohen në konsultime, janë gjithëpërfshirëse dhe bëjnë rekomandime të qarta. Megjithatë,
mungesa e masave për kthim të standardit të jetesës dhe të të ardhurave ishte një mangësi
madhore e theksuar në të dy raportet e monitorimit198. Mangësi të tjera të theksuara në këto
raporte përfshijnë mungesën e një mekanizmi funksional të ankesave dhe angazhimin e
dokumentuar në mënyrë të pamjaftueshme të hisetarëve, të cilat mund të kenë kontribuuar në
mungesën e njohurive të komunitetit mbi mangësitë në procesin e zhvendosjes.
32.
Lista e rekomandimeve të dala nga raporti i dytë të monitorimit, duke përfshirë
rekomandimet relevante nga i pari, është e shënuar më poshtë (Rubrika 10) pasi ajo hedh
dritë mbi shumë mangësi të PVZH-së dhe tregon ku janë të nevojshme përpjekjet e
mëtejshme.
Rubrika 10: Lista e rekomandimeve nga Raporti i dytë i monitorimit199
1.

Të përcaktohet agjencia që do të marrë përsipër rolin udhëheqës në aktivitetet e angazhimit të
palëve të interesuara në lidhje me zhvendosjen e Shalës.
2. Të forcohet shpalosja për të adresuar pyetjet dhe shqetësimet në lidhje me përmbylljen e zhvendosjes.
3. Të përmirësohet dokumentimi i aktiviteteve të angazhimit të palëve të interesuara.
4. Të zbatohet një mekanizëm formal për menaxhim të ankesave.
5. Të mbështetet lidhja e rrjetit elektrik të komunitetit në nënstacionin e duhur.
6. Të avancohen aktivitetet ndërtimore “jo-thelbësore” të ndërtimit në Shkabaj të Ri.
7. Të nxjerren mësimet e nxëna në lidhje me procesin e zhvendosjes së Shalës për të informuar një
rishikim të mundshëm të legjislacionit, politikave dhe praktikave të zhvendosjes në Kosovë.
8. Të zhvillohen dhe zbatohen politika për të nxitur qëndrueshmërinë e procesit të zhvendosjes dhe
infrastrukturës.
9. Të angazhohen komuniteti dhe autoritetet komunal për të adresuar shqetësimet për sigurinë e
fëmijëve rrugës për në shkollë.
10. Të mbështetet krijimi i një organizate të komunitetit në Shkabaj të Ri që mund të mbikëqyrë
zbatimin e projekteve të ardhshme të komunitetit.
11. Të kryhet një studim socio-ekonomik i familjeve të prekura në përfundim të zhvendosjes.
12. Edhe pse nuk është përfshirë në kontratën e firmës për monitorim të lagjes Shala, ne rekomandojmë
të angazhohen familjet e zhvendosura në 2004/05 në lidhje me zhvendosjen në Shkabaj të Ri.

33.
Të gjitha familjet e Shalës përfundimisht u shpërngulën në strehim të përkohshëm, në
pritje të përgatitjes së ngastrave të tyre të zhvendosjes. Shumica e familjeve ka vendosur vetë
për t’u shpërngulur përpara afatit për shkak të trazirave të ndërlidhura me mihjen, pa marrë
pagesën e shtesave për qira dhe jetesë për 21 familjet që u desh të shpërngulen në vitin 2012

197 Raporti mbi statusin dhe rezultatet e zbatimit, Nr. 12, CLRP-SAF 21 gusht 2013.
198 Raporti i monitorimit #1, Prill 2014, f. 3. “Mungojnë dëshmi të dokumentuara në lidhje me ndikimet në jetesë dhe të gjitha programet
për kthim të standardit jetësor në vazhdim e sipër apo të planifikuara, një konsideratë kyçe në përfundimin e një procesi të rregullt të
zhvendosjes.” Gjithashtu aty thuhet në f. 10 “Nuk ka në dispozicion të dhëna sasiore mbi aktivitetet aktuale të jetesës apo statusin e të
ardhurave të familjeve të prekura nga projekti. Kthimi i standardit të jetës është një shqetësim me prioritet i procesit të zhvendosjes.”
Raporti i monitorimit # 2 rithekson nevojën për mbledhjen e të dhënave sasiore për kthimin e standardit të jetesës.
199 Raporti i monitorimit #2, Shtator 2014, f. 15.
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për arsye sigurie. Paneli konstaton se këto familje është dashur të paguajnë qiranë për
periudha të gjata pa ndihmesë.
34.
Banka ndërmori veprime efektive, kur zbuloi se pagesat e qirasë për 21 familjet e
Shalës u ndalën para kohe duke shkelur kështu marrëveshjen trepalëshe të nënshkruar në mes
të komunitetit dhe MMPH-së. Pagesat e asistencës për këto familje, të cilat vazhduan për gati
dy vjet, u ndalën para se familjet të pranojnë se vendi i zhvendosjes ishte gati. Kjo ka
ndodhur dy herë, në korrik të vitit 2013 dhe në dhjetor 2013. Në të dy rastet, Banka mori
masa, duke përfshirë edhe kërcënimin me pezullim të disbursimeve për CLRP-SAF, për të
siguruar rifillimin e pagesave në mënyrë retroaktive.
35.
Këshilla e Bankës për Qeverinë në vijimësi të PVZH-së për Shalën vazhdimisht ka
theksuar nevojën për planifikim paraprak për të shmangur ndërlikimet e panevojshme të
zhvendosjes së përkohshme në zhvendosjet e ardhshme.
36.
Një tjetër temë e përsëritur në raportet e mbikëqyrjes të Bankës është mungesa e një
sistemi funksional për menaxhim të ankesave. Sistemi i përshkruar në PVZH-në e Shalës nuk
u ruajt pas zgjidhjes së përafërsisht 50 ankesave që kishin të bëjnë me vlerësimin e
kompensimit. Banka i ka ngritur këto mangësi formalisht me Qeverinë nëpërmjet
korrespondencës dhe përmes dy raporteve të monitorimit të PVZH-së.
37.
Gjetjet e Panelit. Paneli gjen se monitorimi dhe mbikëqyrja pas ri-angazhimit të
Bankës në procesin e zhvendosjes sipas CLRP-SAF është në përputhje me OP/BP 4.12
për Zhvendosjen Jovullnetare.
38.
Paneli vë në pah, siç është treguar më lart, vonesat e konsiderueshme në përgatitjen e
lokacionit të zhvendosjes dhe dëmin që këto kanë shkaktuar në komunitetin e prekur, duke
përfshirë qëndrimin e tyre të zgjatur në strehimin e përkohshëm. Duke pasur parasysh
kufizimet e kapacitetit të agjencisë zbatuese dhe Huamarrësit, vonesat e gjata në kontraktimin
e një firme për të monitoruar zbatimin e PVZH-së për Shalën mund të kenë kompromentuar
aftësinë e Bankës për t’i rekomanduar zgjidhje Qeverisë në një fazë kritike. Monitorimi i
mëhershëm do të kishte ndihmuar në shkurtimin e vonesave dhe do të kishte mbështetur
punën thelbësore në programet për përmirësimin e jetesës, zhvillimin e komunitetit dhe
trajtimin e ankesave gjatë fillimit të procesit të zhvendosjes.
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Kapitulli 7: Vërejtjet përmbyllëse
A. Hyrje
39.
Ankesat nga anëtarët e komunitetit në Hade duhet të konsiderohen dhe të kuptohen në
kontekstin e zhvillimeve të rëndësishme dhe pasigurisë së madhe në disa rrafshe gjatë viteve,
brenda në Kosovë dhe në kontekste më të gjera rajonale dhe ndërkombëtare. Të gjithë aktorët
janë përballur me situata shumë të vështira të natyrës si të menjëhershme ashtu edhe afatgjatë.
40.
Këto kushte përfshijnë kryesisht evolucionin e Kosovës gjatë periudhës së konfliktit të
viteve 1998-1999, administratës së UNMIK-ut pas konfliktit nga fillimi, në vitin 1999, dhe
periudhën nga shpallja e pavarësisë së Kosovës nga Serbia në vitin 2008. Ky proces i “shtetndërtimit”, ka duruar trazira, pasiguri, kufizime të kapacitetit, dhe praktikat të vjetërsuara, që
të gjitha me ndikim të madh në funksionimin dhe zgjerimin e sektorit të energjisë në
përgjithësi, dhe në minierën e Sibovcit në veçanti. Kur kësaj i shtohet gjendja e
termocentraleve të vjetruara dhe makineritë e minierave të cilave u mungonin burimet
financiare për mirëmbajtjen dhe zëvendësimet e nevojshme për shkak të faktorëve të
ndryshëm, duke përfshirë nevojën e perceptuar politike për të mbajtur çmimet e energjisë
elektrike të ulëta. Mungesa e energjisë elektrike, sidomos në dimër, në mënyrë të përsëritur
ka çuar në situata kritike të reduktimeve të ngarkesës dhe varësi nga importet shumë të
shtrenjta.
41.
Zhvillimet dhe trendet e veçanta që ndikojnë në sektorin e energjisë në Kosovë gjatë
kësaj periudhe përfshijnë pasqyrën globale financiare e cila pengoi financimin privat në
nivelin e parashikuar në një fazë të mëhershme. Kjo kontribuoi në vonesa të mëdha dhe
përshtatje të planeve, të tilla si kthimi i vendimit për privatizimin e minierës, kur interesi i
investitorëve nuk u materializua. Gjithashtu, në krahasim me praktikat që kishin ekzistuar më
parë, u ngrit standardi në mënyrë të konsiderueshme për aspektet sociale dhe mjedisore të
minierave dhe prodhimit të energjisë elektrike, të tilla si zhvendosja jovullnetare, ndryshimet
klimatike, dhe konsideratat e shëndetit publik.
B. Dëmi
42.
Dëmi i shkaktuar popullit të Hades është në qendër të këtij Raporti. Paneli gjen se
ankesat nga banorët e fshatit Hade kanë të bëjnë me dëm të vërtetë të shkaktuar nga
operacionet xehetare dhe zgjerimi aktual ose i planifikuar i minierës së Sibovcit në afërsinë e
tyre të menjëhershme. Ky dëm ka prekur njerëzit e evakuuar në 2004/05, të tjerët të
zhvendosur në vitin 2012, dhe ata që kanë mbetur në Hade. Ai shtrihet edhe tek njerëzit që
jetojnë në komunat e tjera të Zonës, jeta dhe zhvillimi i të cilëve është kufizuar për një
periudhë të gjatë për shkak të rregullave të zonimit. Vonesat e shumta të përjetuara gjatë
ekzekutimit të planeve të ndryshme në mënyrë të pamohueshme kanë qenë dhe mbeten me
rëndësi për popullatën e prekur, pasi që këto kanë zgjatur vuajtjet e imponuara.
43.
Atribuimi i dëmit aktorëve ose praktikave të caktuara në Kosovë do të ishte i
ndërlikuar. Është e qartë se praktikat para-ekzistuese për përvetësimin e tokës dhe pronës, si
dhe kufizimet në kapacitetet institucionale dhe burimet financiare, kanë krijuar një kornizë të
pafavorshme. Kufizimet e kapaciteteve sigurisht që kanë kontribuar në dëmet e shkaktuara
përmes planifikimit të dobët të minierës dhe praktikave të dobëta të zhvendosjes, dhe
ekzekutimit të ngadalshëm të planeve të ndryshme. Megjithatë, siç u përmend më sipër,
shqyrtimi i Panelit është kufizuar (sipas mandatit të tij) në llogaridhënien e Bankës në lidhje
me politikat e saj.
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C. Përfshirja e Bankës Botërore në sektorin energjetik në Kosovë për periudhën 15
vjeçare
44.
Roli i Bankës ka evoluuar që nga angazhimi i saj i parë në Kosovë në vitin 2001. Ka
pasur shumë ndërhyrje të Bankës që kanë pasur për qëllim sigurimin e një furnizimi të rritur
dhe më të besueshëm të energjisë elektrike, për pjesën më të madhe përfundimisht të drejtuar
të PEK-u i propozuar. Gjatë procesit, Banka ka dalë si një këshilltar i shquar i sektorit të
energjisë për qeveritë e njëpasnjëshme të Kosovës.
45.
Gjersa shumë nga këto projekte të Bankës janë zhvilluar gjatë një periudhe prej mbi
15 vjet, dhe prandaj mund të duken si copa-copa, kur merren së bashku ato reflektojnë
qëndrueshmëri të shquar. Parimet themelore të përcaktuara më herët dhe të respektuara gjatë
gjithë kohës kanë qenë (i) varshmëria e Kosovës në resurset e linjitit për të përmbushur
kërkesat e saj të energjisë dhe (ii) përpjekja për të privatizuar sektorin me qëllim të sjelljes së
kapitalit dhe praktikave më të mira ndërkombëtare. Duke e njohur të kaluarën, dhe vështirë
që është për t’u habitur duke pasur parasysh afatet kohore dhe një situatë shumë të gjallë, ka
shembuj të korrigjimeve të kursit të veprimit për shkak të supozimeve me të meta apo
zhvillimeve të paparashikuara. Për shembull, ambicia për të privatizuar minierën e Sibovcit
doli të jetë joreale. Aspiratat e mëhershme për kapacitet shumë më të madh të prodhimit të
energjisë, duke përfshirë edhe për eksport, janë ndryshuar. Çështjet e kapacitetit dhe
korrigjimet e kursit të veprimit vonuan në mënyrë të konsiderueshme afatet kohore.
46.
Paneli beson se pa angazhimin e Bankës kapaciteti kombëtar i Kosovës për t’u marrë
me aspektet sociale dhe mjedisore të operacioneve minerare do të ishin më pak të zhvilluara,
duke shkaktuar dëm më të madh për njerëzit e prekur. Kontributet e Bankës që ia vlen të
përmenden përfshijnë rritjen e kapaciteteve institucionale, dokumentet specifike që lidhen me
strategjitë e sektorit energjetik dhe xehetar, kornizat për investime të sektorit privat, si dhe
rregulloret e politikat e sektorit. Rezultatet tjera të rëndësishme përfshijnë analizën e mihjes
dhe termocentralit, instrumentet e masave mbrojtëse të tilla si KPZH-ja dhe PVZH-ja për
Shalën, dhe VNMS-ja për termocentralin e ri të propozuar (ende pritet publikimi pas
vonesave të përsëritura dhe të mëdha). Këtyre duhet shtuar largimin e deponisë së rrezikshme
të hirit të Kosovës A, pastrimin e lokacionit të gazifikimit të Kosovës A, ndërtimin e
kapacitetit për pastrim dhe praktikave minerare më të mira për mjedisin, si dhe monitorimin e
ajrit, tokës dhe ujërave.
47.
Në projektet më të fundit, Banka dhe partnerët tjerë zhvillimor janë përqendruar edhe
për t’i ndihmuar Kosovës me masat e efiçencës së energjisë dhe alternativat energjetike.
Sipas disa vëzhguesve, sidomos nga komuniteti i shoqërisë civile, kjo është shumë pak dhe
shumë vonë. Derisa kanë interes përkatës kontekstual, këto përpjekje janë, megjithatë, jashtë
fushëveprimit të këtij hetimi.
48.
Në të njëjtën kohë, Paneli konkludon se gjersa Banka është shquar në këtë sektor, ka
pasur raste kur ajo në mënyrë të qartë mund të kishte zgjedhur për të ofruar më shumë
këshilla për Qeverinë në qasjet për të zvogëluar dëmin e shkaktuar për njerëzit nga
operacionet ekzistuese ose të planifikuara të mihjes. Ky raport identifikon rastet e lëshuara
nga Banka për të futur në veprim përvojat e saj të begatshme. Shembujt më të dukshëm kanë
të bëjnë me (i) pasojat e evakuimit emergjent dhe (ii) ndikimin e vazhdueshëm negativ të
kufizimeve të Zonës. Banka nuk ka qenë përgjegjëse për shkaktimin e dëmit në asnjërën nga
këto situata. Por, ajo ka mundur të bëjë më shumë për të ndihmuar Qeverinë në gjetjen e
mënyrave për të zbutur dëmin.
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49.
Në një nivel më të gjerë, ky raport paraqet rast studimor të disa veprimeve pozitive të
ndërmarra për të siguruar energji për nevojat në zhvillim e sipër të Kosovës, ndërsa në të
njëjtën kohë kërkon të merret me dëmin apo dëmin e mundshëm, veçanërisht në lidhje me
zhvendosjen jovullnetare. Ai tregon se kjo qasje ka qenë më pak se e plotë dhe si Banka herë
pas herë ka zbatuar me forcë mjete të ndryshme për të trajtuar dëmin dhe në raste të tjera ka
vendosur të qëndrojë mënjanë, duke mos u angazhuar drejtpërdrejt në çështje të caktuara, ose
duke e bërë këtë në mënyrë joefektive. Pyetja fundamentale për Bankën është kur duhet të
prijë dhe si t’i shmanget të qenit një soditës në prani të dëmit. Duket që në Kosovë Banka ka
ende për të arritur potencialin e saj të plotë si një lojtar i shquar në sektorin e energjisë në
vend ose të vëjë në zbatim përvojën e saj të konsiderueshme ndërkombëtare me minierat dhe
zhvendosjet.
50.
Situata me kushtet para-ekzistuese - siç përmenden shprehimisht në Përgjigjen e
Menaxhmentit - janë të zakonshme për Bankën dhe aktorët e tjerë zhvillimorë. Banka në vitin
2009 lëshoi udhëzime për të adresuar çështjet e trashëguara.200 Paneli thekson se angazhimi i
Bankës në Kosovë nuk mund krejt të bie tamam në cilindo nga tre llojet e çështjeve të
trashëguara që trajtohen në këto udhëzime, por angazhimi i tillë përfshin aspekte thelbësore të
secilit prej tyre. Disa çështje janë trajtuar me kalimin e kohës dhe me sukses; të tjerat jo.
Aplikimi i udhëzimeve do të kishte ofruar mundësi për analizë sistematike të rrezikut, për
reflektim mbi ngjarjet gjatë kalimit të kohës, si dhe për vendimet e qëllimshme mbi
koncesionet në lidhje me angazhimin e Bankës. Edhe në qoftë se kryhet sot, një analizë e tillë
do të ishte e dobishme. Në të vërtetë, VNMS-ja potencialisht paraqet një kontribut të
rëndësishëm duke pasur parasysh se trashëgimitë sociale dhe mjedisore në sektor janë të
vërteta dhe të rënda.
D. Shohim përpara
51.
Përgjigjja e Menaxhmentit dhe intervistat me stafin shpesh i referohen VNMS-së si
një mjet për t’u marrë me dëmin e popullsisë së prekur, duke përfshirë edhe çështjet e
trashëgimisë të përmendura më lart. Përgjigjja posaçërisht tregon se VNMS-ja do të trajtojë
minierën e Sibovcit si një aktivitet të lidhur me TCKR-në. Paneli thekson mundësinë për
Qeverinë, ndoshta me mbështetjen e Bankës, për të përshtatur madhësinë dhe rregulloret e
Zonës, për të përmirësuar KPZH-në, për të zhvendosur familjet e mbetura në Hade, dhe për të
vazhduar me ndërtimin e kapaciteteve institucionale. Kjo paraqet perspektivat për të ndrequr
dëmin e shkaktuar për njerëzit në Hade dhe komunitetet tjera, dhe për të shmangur ose
minimizuar ndonjë dëm në të ardhmen të shkaktuar nga zgjerimi i mihjes.
52.
Paneli pret që zbatimi i rekomandimeve të VNMS-së dhe gjetjet e këtij raporti do të
kontribuojnë në ndreqjen e dëmit të shkaktuar gjatë viteve, dhe në zvogëlimin e rrezikut të
dëmit të shkaktuar në të ardhmen nga zgjerimi i mihjes.

200 Udhëzimet e përkohshme për trajtimin e çështjeve të trashëguara në projektet e Bankës Botërore, qershor 2009.
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Shtojca 1: Tabela e gjetjeve
Çështja
1: Zona
me
interes të
veçantë
ekonomik

Gjetjet & vrojtimet kyçe të Panelit
Paneli gjen se Banka nuk ishte e përfshirë në themelimin e Zonës me interes
të veçantë ekonomik në vitin 2004 dhe për këtë arsye nuk është përgjegjëse
për dëmin që rrjedh prej saj.
Paneli vëren deklaratën e Menaxhmentit se dy studime të financuara nga Banka kanë
shërbyer për të informuar vendimin e Qeverisë për të zgjeruar Zonën në vitin 2009. Paneli
beson se madhësia e zonës ku janë aplikuar kufizimet ka tejkaluar në masë të madhe
rekomandimet e këtyre studimeve.
Paneli tërheq vëmendjen për dëmet serioze dhe kushtet e vështira të përjetuara nga
Kërkuesit dhe të tjerët që jetojnë në Zonë, dhe efektet e rënda që vështirësitë e tilla kanë
pasur në jetën e tyre për një periudhë të zgjatur kohore. Duke marrë parasysh dëmet e tilla
dhe rolin e shquar të Bankës si këshilltare sektori për Qeverinë, Paneli konsideron që
mosrekomandimi i zgjidhjeve - të tilla si një reduktim i madh i sipërfaqes së Zonës apo
koha dhe metodat e bërjes së vlerësimit - përbëjnë raste të lëshuara nga ana e Bankës për
të ndihmuar në trajtimin e dëmit me kohë. Paneli e kupton që Banka do të vlerësojë
ndikimin social të Zonës në VNMS-në për PEK-un e propozuar. Edhe pse VNMS-ja është
vonuar në mënyrë të konsiderueshme, pritet të sugjerojë mjetet e duhura për këto çështje
të gjata, të rënda, dhe ende urgjente të trashëgimisë.

2:
Evakuimi
emergjent
i Hades

Paneli gjen se Banka nuk ishte e përfshirë në evakuimin emergjent të një
pjese të fshatit Hade më 2004/05, e as nuk ishte e përfshirë në procesin e
mëvonshëm të zhvendosjes, dhe kështu nuk është përgjegjëse për dëmin që
rrjedh prej tij.
Paneli e kupton se vendimi për evakuim është marrë nga UNMIK-u dhe zhvendosja ishte
përgjegjësi e UNMIK-ut, IPVQ-ve, dhe më vonë Qeverisë së Kosovës.
Paneli vrojton se që nga viti 2005 disa misione mbikëqyrëse të Bankës kanë dokumentuar
statusin e të evakuuarve dhe kanë propozuar përdorimin e pozitës me ndikim të Bankës,
ashtu si bëri Përgjigja e Menaxhmentit, për të gjetur lehtësim për këto familje. Paneli
vëren, megjithatë, se përkundër të qenit e vetëdijshme dhe e shqetësuar, Banka nuk ka
dhënë asnjë këshillë të veçantë lidhur me zbutjen e situatës.
Paneli vëren dëmet serioze që familjet kanë pësuar për shkak të evakuimit emergjent dhe
vitet e shumta që ato i kanë kaluar në strehimin e përkohshëm. Paneli ka mësuar se
shumica e këtyre familjeve kanë marrë - edhe pse pas vonesave të konsiderueshme
- tituj pronësie të trojeve në Shkabaj të Re, duke u ofruar atyre mundësinë për t’u
bashkuar me bashkëfshatarët e tjerë nga fshati Hade, nëse kanë interes dhe mjete për ta
bërë këtë. Paneli gjithashtu tërheq vëmendjen tek deklarata e Menaxhmentit, në përgjigje
të evakuimit emergjent, se VNMS-ja në përgatitje e sipër për PEK-un e propozuar do të
trajtojë mihjen e nevojshme për TCKR-në si një aktivitet përkatës dhe do të shqyrtojë
çështjet relevante.

3: Korniza
e politikave
të
zhvendosje
s

Paneli gjen se qasja e PATEL-it për përgatitjen e një KPZH-je dhe më pas
për përgatitjen e PVZH-ve për çdo lokacion të prekur ishte e duhur dhe në
përputhje me OP/BP 4.12 për Zhvendosjen Jovullnetare.
Kjo është për shkak të natyrës së eksplorimit të minierave, ku vendndodhja dhe afati i
saktë për zgjerimin e radhës të minierës nuk mund gjithmonë të përcaktohet vite më parë.
Paneli thekson rëndësinë e përgatitjes së një plani të mihjes që lehtëson planifikimin e
zhvendosjes të paktën tre vjet para çdo zhvendosjeje të nevojshme.
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Paneli gjen se Menaxhmenti është në mospajtueshmëri ngase nuk ka zbatuar
OP/BP 4.12 për Zhvendosjen Jovullnetare në përgatitjen e KPZH-së, dhe në
mënyrë specifike nuk ka përfshirë në KPZH parimet dhe metodat për
vlerësimin e pasurive të njerëzve të prekur që jetojnë nën kufizimet e Zonës
me Interes të Veçantë Ekonomik.
Paneli vëren se KPZH-ja ka ndikime të rëndësishme sociale në popullsinë që
jeton në Fushën e Re të Mihjes. Pajtueshmëria me OP/BP 4.12 ishte e nevojshme
për të siguruar identifikimin dhe zbutjen e duhur të ndikimeve negative.
Paneli njeh zotimin nga Përgjigja për të përditësuar KPZH-në bazuar në
mangësitë e identifikuara dhe për të reflektuar kushtet e ndryshuara. Paneli pret
që KPZH e propozuar dhe e përditësuar do t’i shqyrtojë ndikimet e zhvendosjes
në kontekstin e kufizimeve të Zonës.
4.
Zhvendosja
e Shalës

Paneli gjen se Menaxhmenti është në mospajtueshmëri ngase nuk ka zbatuar
OP/BP 4.12 për Zhvendosjen Jovullnetare në përgatitjen e PVZH-së për
Shalën, dhe për dykuptimësinë e PVZH-së së Shalës në lidhje me rregullimet
institucionale dhe mungesën e një plani të detajuar për zhvendosje. Paneli
beson se këto lëshime kanë kontribuar në vonesat e konsiderueshme të përjetuara
gjatë kësaj zhvendosjeje. Anëtarët e komunitetit kanë mbetur në status të
përkohshëm për një periudhë të zgjatur që ka shkaktuar dëm duke vazhduar
pasigurinë për të ardhmen e tyre dhe shkëputjen në jetën e tyre.
Paneli gjithashtu thekson si një mangësi të PVZH-së për Shalën, mosvëmendjen e
kushtuar për strategjitë e jetesës për të gjitha familjet e prekura, duke përfshirë
edhe më të prekshmit dhe më të varfrit, sidomos duke pasur parasysh që ky PVZH
është menduar si një model për zhvendosjen e ardhshme në Fushën e Re të
Mihjes. Paneli vëren se Programi për kthimin e standardit të jetës dhe zhvillimin e
komunitetit i paraparë në PVZH nuk është zhvilluar, dhe vë në dukje rëndësinë e
rekomandimit të Raportit përfundimtar të realizimit që mundësitë e punësimit të
plotësohen me aktivitete të tjera mbështetëse për jetesën në rastet e ardhshme të
zhvendosjes.
Paneli gjen se monitorimi dhe mbikëqyrja pas ri-angazhimit të Bankës në
procesin e zhvendosjes sipas CLRP-SAF është në pajtim me OP/BP 4.12 për
Zhvendosjen Jovullnetare.
Paneli vëren vonesat e konsiderueshme në përgatitjen e lokacionit të zhvendosjes
dhe dëmin që këto kanë shkaktuar në komunitetin e prekur, duke përfshirë
qëndrimin e tyre të zgjatur në strehimin e përkohshëm. Duke pasur parasysh
kufizimet e kapacitetit të agjencisë zbatuese dhe Huamarrësit, vonesat e gjata në
kontraktimin e një firme për ta monitoruar zbatimin e PVZH-së për Shalën mund
ta kenë kompromentuar aftësinë e Bankës për t’i rekomanduar zgjidhje Qeverisë
në një fazë kritike. Monitorimi i mëhershëm do të kishte ndihmuar në shkurtimin
e vonesave dhe do të kishte mbështetur punën thelbësore në programet për
përmirësimin e jetesës, zhvillimin e komunitetit dhe trajtimin e ankesave gjatë
fillimit të procesit të zhvendosjes.
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Shtojca 2: Zotimet e VNMS-së të vëna në pah në përgjigjen nga Menaxhmenti
Tema
Alternativat dhe
masat e zbutjes për
mihjen

Zotimi
VNMS-ja për PEK-un përfshin analizën e alternativave të mihjes në
kuptim të shkallës, lokacionit, dhe shtrirjes nëpër faza gjatë 30 viteve
të ardhshme me qëllim, ndër të tjera, për të mundësuar që planet e
mihjes të shmangin dhe minimizojnë ndikimet mjedisore dhe sociale
përfshi këtu zhvendosjen ose, nëse është e pashmangshme, sigurimin e
informatave për të mbështetur planifikimin e mëparshëm të masave
zbutëse.

Faqe(t)
44, 56,
65

Bazuar në këtë informacion vlerësimet e mëparshme të kostove totale
të zhvendosjes mund të përditësohen dhe opsionet përkatëse mund të
studiohen nëse kërkohet.
Nevojat e linjitit

VNMS-ja për PEK-un analizon sasinë e linjitit të nevojshëm për
prodhimin e tanishëm dhe të propozuar të energjisë elektrike dhe
alternativat përkatëse të mundshme minerare dhe zhvillimin e
mundshëm të konturave të mihjes. Kjo do të përcaktojë nevojat dhe
mundësitë për blerjen e tokës dhe zhvendosjen.

13, 25

2004/05
Aktivitetet që lidhen
me zhvendosjen
emergjente dhe
analiza e mangësive

Për qëllime mbrojtëse, VNMS-ja në përgatitje e sipër për PEK-un do
të trajtojë mihjen e nevojshme për TCKR-në si një aktivitet të
ndërlidhur, do të shqyrtojë çështjet e rëndësishme, dhe do të ndërmarrë
një analizë të mangësive me politikat mbrojtëse të Bankës.

63

Zhvendosja e Shalës
dhe kthimi i
standardit jetësor

VNMS vlerëson praktikat aktuale të zhvendosjes dhe do të
rekomandojë masat zbutëse, sipas nevojës. Përveç kësaj, vlerësimi
VNMS i praktikave aktuale të zhvendosjes në Kosovë në Fushën e Re
të Mihjes do të përfshijë përvojën me PVZH-në për Shalën dhe të
propozojë masa zbutëse dhe monitoruese.

51

Përditësimet e KPZHsë

VNMS-ja për PEK-un e propozuar pritet të japë rekomandime për të
përditësimin dhe përmirësimin e KPZH-së ekzistuese.

40

Kapacitetet
institucionale

Kapacitetet institucionale për t’u marrë me zhvendosjen do të
shqyrtohen si pjesë e VNMS-së për PEK-un dhe masa të tjera zbutëse
do të rekomandohen, siç kërkohet.

63

Korniza Ligjore

VNMS-ja shqyrton kornizën e aplikueshme ligjore të vendit dhe
vlerëson çështjet relevante, duke përfshirë ato nga themelimi i Zonës
me Interes të Veçantë Ekonomik.

13

Konsultimi dhe
angazhimi i
komunitetit

VNMS-ja për PEK-un përfshin konsultime gjithëpërfshirëse në emër të
Qeverisë së Kosovës me mbështetje nga konsulentët e VNMS-së.
VNMS-ja përfshin Kornizën për angazhimin e palëve të interesit për
përpjekjet për angazhimin e komunitetit në të ardhmen, që duhet të
informojë planifikimin e minierave dhe për të ndihmuar në
ndërmarrjen e procesit të konsultimit lidhur me zhvendosjet në të
ardhmen në një mënyrë më me kohë.

48

Fondi për
zhvillim të
komunitetit

VNMS-ja për PEK-un dhe anketa përkatëse socio-ekonomike do të
ndihmojë në dizajnimin e Fondit për Zhvillimin e Komunitetit (FZHK)
që gjithashtu do të integrojë praktikat e mira ndërkombëtare.

51

59

Tema
Ndikimi i
mundshëm në
fshatra

Zotimi
Faqe(t)
55
Në fillim të vitit 2014, Banka ka mësuar për qëllimin e
KEK-ut për të zgjeruar minierën e Sibovcit jugperëndim në
drejtim të fshatit Shipitullë. Që atëherë Banka i ka kërkuar
në mënyrë proaktive Qeverisë së Kosovës që të sigurojë se
çdo zhvendosje në të ardhmen në lidhje me këtë zgjerim do
të kryhet në përputhje me KPZH-në. Ndikimet e tjera të
mundshme në fshatrat që ndodhen në afërsi të mihjes - si
Hade, Shipitullë, dhe Grabovc i Poshtëm - në lidhje me
ndotjen nga zhurma, dridhjet, rreziku nga rrëshqitja e dheut,
prishjen e resurseve ujore, pluhurin e kontaminuar,
infrastrukturën publike të dëmtuar, etj. janë identifikuar
gjatë misioneve mbikëqyrëse të Bankës dhe janë ngritur me
QK-në. Këto ndikime janë shqyrtuar edhe nën VNMS.
Bonifikimi i mihjes VNMS-ja është duke përgatitur një tërësi të kushteve, 68
kërkesave, si dhe rekomandimeve për bonifikimin dhe
planin e mbylljes së minierës për mihjet në Bardh dhe
Marash, bazuar në planin komplementar xehetar për
minierën e Sibovcit jugperëndim, legjislacionin e BE-së,
dhe dokumentet e referencës për teknikat më të mira në
dispozicion.
Ndikimi në shëndet VNMS-ja do të tregojë cilat janë efektet shëndetësore 70
zakonisht të lidhura me ndotësit nga termocentralet me
linjit dhe burimet e tjera të ndotjes së ajrit. Ndikimet
graduale të PEK-ut të propozuar dhe efektet e mbylljes së
Kosovës A do të analizohen në përputhje me standardet e
cilësisë së ajrit të përcaktuara nga Direktiva për cilësinë e
ajrit të rrethinës, që merr parasysh standardet e Organizatës
Botërore të Shëndetësisë. Këto analiza do të ndihmojnë që
të përcaktohet reduktimi i rreziqeve afatshkurtra dhe
afatgjata të vdekshmërisë që Kosova mund t’i arrijë duke
ulur nivelet e përqendrimit të ndotjes së ajrit të rrethinës.
Zonat tampon

Çështjet e zonave tampon dhe ndikimet e lidhura me 70
veprimtarinë xehetare pranë komuniteteve janë identifikuar
si fushat kryesore të fokusit të VNMS-së për PEK-un, të
cilat do të ofrojnë informacion dhe analiza mbi çështjet e
tilla dhe do të identifikojnë masat për zbutje dhe
monitorim. Banka njeh dhe ia ka komunikuar QK-së
rëndësinë e menaxhimit adekuat të këtij rreziku.
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Shtojca 3: Biografitë
Anëtarët e Panelit
Gonzalo Castro de la Mata u emërua në Panelin e inspektimit të Bankës Botërore më 16
dhjetor 2013, dhe u bë kryesues i këtij paneli më 1 nëntor 2014. Ai është shtetas amerikan
dhe peruan i cili sjell në Panel më shumë se 20 vjet përvojë ndërkombëtare të zhvillimit.
Karriera e tij përfshin role kyçe në mbarë sektorin privat dhe publik dhe në disa fusha të
punës për zhvillim, dhe shton një ekuilibër të interesit, autoritetit, përvojës, dhe fleksibilitetit.
Ai ka qenë i përfshirë në projekte shumë të dukshme dhe të ndërlikuara ndërkombëtare, duke
përfshirë këtu të qenit kryesues i një Paneli të pavarur të Bankës për Eksport-Import të
SHBA-ve për Projektin Camisea në Peru dhe anëtar i një Paneli shqyrtues të Kombeve të
Bashkuara në pendën Barro Blanco në Panama.
Në vitin 2009 ai themeloi Ecosystem Services LLC, kompani e specializuar në qasjet e
bazuara në treg për konservimin dhe energjinë e ripërtëritshme. Më parë ai ishte drejtor
menaxhues i Sustainable Forestry Management (SFM) për Amerikat, ku ai ishte përgjegjës
për investimet e farës që gjeneruan kreditë e para të karbonit nga plantacionet vendore dhe
konservimi i pyjeve. Para SFM-së ai ishte kreu i njësisë së biodiversitetit në Global
Environment Facility (GEF), specialist kryesor mjedisor në Bankën Botërore, drejtor dhe
zëvendës president i programit latino-amerikan dhe të Karibeve për WWF-së në Washington
D.C., dhe themelues dhe kryeshef ekzekutiv i Wetlands for the Americas, ndër të tjera. Ai ka
fituar titullin akademik Ph.D. në ekologji dhe biologji të popullsisë në Universitetin e
Pennsylvania dhe ka marrë titullin M.A. dhe B.A. nga Universiteti Cayetano Heredia në
Lima, Peru. Ai ka shërbyer në borde të shumta ndërkombëtare private dhe jofitimprurëse.
Zeinab Bashir El Bakri u emërua në Panelin e inspektimit në shtator 2012. Shtetase e
Sudanit, ajo sjell në Panel më shumë se 20 vjet përvojë ndërkombëtare të zhvillimit. Dr. El
Bakri ka ndërtuar një karrierë të gjerë në Bankën Afrikane për Zhvillim (AfDB), ku pozita e
saj e fundit ishte si nën-presidente e operacioneve nga 2006-2009. Përveç kësaj, në mes të
1991 dhe 2005, ajo ka shërbyer në një numër të pozitave në AfDB duke mbuluar rajone të
shumta të Afrikës dhe duke u fokusuar në portfoliot që përfshijnë zhvillimin social, gjinor,
bujqësor dhe të agro-industrisë, ndryshimet klimatike, dhe qeverisjen, në bazë të së cilave ajo
fitoi ekspertizë edhe në rrafshin e zhvillimit edhe në rrafshin operacional të politikave.
Pas largimit nga AfDB ajo u emërua drejtoreshë e njësisë për livrim për zyrën e
Lartmadhërisë së Tij kryeministrit të Kuvajtit, dhe ishte përgjegjëse për të siguruar livrimin e
iniciativave reformuese. Koha e Dr. El Bakri në Bankën Afrikane për Zhvillim u parapri nga
një karrierë akademike në Universitetin e Khartum, ku ajo ishte ligjëruese e lartë në
antropologji dhe sociologji dhe menaxhoi programin për zhvillim të grave dhe Qendrën për
studime dhe kërkim zhvillimor. Karriera e saj e hershme përfshin një numër të konsulencave
në kuadër të sistemit të OKB-së, filantropi, dhe OJQ-të ndërkombëtare. Gjatë karrierës së saj
Dr. El Bakri ka trajtuar çështjet e vlerësimit me vëmendje tepër të përpiktë tek faktet. Puna e
saj në AfDB ka përfshirë shërbimin në komitetin e bordit mbi efektivitetin e zhvillimit dhe
përgjegjësinë për përgjigjet e menaxhmentit ndaj vlerësimeve të pavarura në kuadër të
sektorëve të saj. Ajo gjithashtu ka themeluar Departamentin e AfDB-së për reforma në
qeverisje, ekonomi dhe financa. Dr. El Bakri mban një titull Ph.D. në sociologji dhe
antropologji nga Hull University në Mbretërinë e Bashkuar dhe mori titullin MA dhe BA në
sociologji në Universitetin Amerikan në Kajro.
Jan Mattsson u emërua anëtar i Panelit të inspektimit në nëntor 2014. Shtetas suedez, ai sjell
në Panel më shumë se tri dekada përvojë në sektorin publik dhe privat
60

si dhe në sektorin akademik. Karriera e mëparshme e Jan Mattsson ka përfshirë punën
operacionale në terren, këshillim rreth politikave, menaxhim të programeve, dhe role
udhëheqëse në Kombet e Bashkuara, ku ai ka krijuar sisteme trupmëdha të bazuar në rezultate
për menaxhim, transparencë dhe llogaridhënie. Gjatë karrierës së tij ai ka treguar një aftësi
për t’u angazhuar dhe për të ndërtuar besimin me palë të shumta të interesit rreth çështjeve
komplekse, menaxhimit të riskut, dhe novacionit. Ai është i pasionuar për drejtësi shoqërore
dhe etikën e sjelljes.
Jan Mattsson ka mbajtur përgjegjësi në disa agjenci të OKB-së përgjatë viteve, duke përfshirë
UNDP, UNIDO, UNFPA, WFP, dhe UNODC. Në detyrën e të fundit me OKB-në, ai ishte
nën-sekretar i përgjithshëm i OKB-së dhe drejtor ekzekutiv i UNOPS-it, një organizatë e
specializuar në zbatimin e operacioneve zhvillimore, humanitare, dhe të paqe-ndërtimit në
emër të partnerëve të shumtë. Pas largimit nga OKB-ja ai themeloi M-Trust Leadership, një
firmë këshilluese për promovimin e investimeve të përgjegjshme sociale dhe partneriteteve
mes biznesit, qeverisë dhe shoqërisë civile në ndjekje të zhvillimit të qëndrueshëm. Dr.
Mattsson ka fituar titullin Ph.D. në inxhinieri nga Universiteti i Linkoping, Suedi, me një tezë
shumë-disiplinore për menaxhimin e ndryshimeve teknologjike.
Konsulentët ekspertë
Robin Dean është drejtor teknik dhe inxhinier me Chartered Mining me rreth 45 vjet përvojë
në industrinë xehetare - 28 vjet në industrinë minerare britanike dhe 16 vjet në veprimtari
ndërkombëtare në xehetari. Ekspertiza e tij është në dizajnimin dhe funksionimin e
operacioneve të mihjes si sipërfaqësore ashtu dhe të mihjes nëntokësore, menaxhim të
minierave, ndikimet mjedisore të minierave, si dhe menaxhimin e aspektit shëndetësor dhe të
sigurisë në xehetari. Ai ka punuar në projekte të ndryshme duke përfshirë asistencë teknike
minerare për studime të fizibilitetit për dizajne të reja të minierave, vlerësim dhe këshilla mbi
prodhimin dhe menaxhimin e mjedisit dhe të shëndetit dhe sigurisë (EH&S) për operacionet e
vazhdueshme minerare. Ai ka zhvilluar shumë raporte të personit kompetent dhe vëmendjes
së duhur për investitorët, këshillon për EH&S në sektorin e minierave, dhe kryen auditimin e
aspekteve të shëndetit dhe sigurisë. Z. Dean ka mbajtur përgjegjësi ligjore për operacionet
xehetare derisa ka punuar në menaxhim të minierave dhe mund të japë këshilla për
inxhinierinë e xehetarisë teknike, menaxhim të minierave, dhe çështjet që lidhen me mjedisin
dhe çështjet e shëndetit dhe të sigurisë. Për projekte në Rumani, Poloni dhe Ukrainë, z. Dean
ishte i përfshirë në vlerësimin e çështjet zhvendosjes të lidhura me zgjerimin e operacioneve
minerare dhe përgjegjësinë përkatëse financiare ekzistuese dhe potenciale për kompanitë e
minierave.
Catherine Macdonald ka punuar në zhvillimin e komunitetit dhe fushën e ndikimit social
për mbi 20 vjet, dhe më shumë se gjysmën e kësaj kohe e kaloi në sektorin e minierave. Dr.
Macdonald njeh shumë mirë standardet ndërkombëtare për menaxhimin e ndikimeve sociale
të projekteve minerare dhe ka dhënë këshilla për kontroll të cilësisë dhe menaxhim të
ndikimit në shumë projekte të industrive nxjerrëse. Ajo ka këshilluar projekte të zhvendosjes
të ndërlidhur me veprimtarinë xehetare duke përfshirë rishikimin e programeve të
mëparshme të zhvendosjes, ofrimin e rehabilitimit, dhe përgatitjen e planeve të veprimit për
zhvendosje (PVZH). Dr. Macdonald ka përgatitur një numër të publikimeve, duke përfshirë
Kornizën për xehetari të përgjegjshme në vendet në zhvillim, porositur nga Departamenti
australian i resurseve, energjisë dhe turizmit (DRET) në vitin 2011. Dr. Macdonald gjithashtu
udhëhoqi ekipin që përgatiti Veglërinë për zhvillim të komunitetit të Bankës Botërore/KNXM
botuar në vitin 2005 dhe ka punuar në versionin e përditësuar të lëshuar në qarkullim në
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vitin 2012. Në vitin 2015 ajo ka rishikuar Doracakun për angazhim dhe zhvillim të
komunitetit për programin për praktikat prijëse për zhvillim të qëndrueshëm për industrinë e
xehetarisë për Departamentin australian të industrisë. Ajo ka fituar titullin Ph.D. në histori
nga Universiteti i Australisë perëndimore.
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Shtojca 4: Mbi Panelin
Paneli i Inspektimit u krijua në shtator 1993 nga Bordi i drejtorëve ekzekutivë të Bankës
Botërore për të shërbyer si mekanizëm i pavarur për të siguruar llogaridhënie në veprimtarinë
e Bankës në lidhje me politikat dhe procedurat e saj. Paneli i Inspektimit është një instrument
që i lejon grupeve prej dy ose më shumë qytetarëve privatë, të cilët besojnë se ata ose
interesat e tyre janë ose mund të dëmtohen nga aktivitetet e financuara nga Banka, për të
paraqitur shqetësimet e tyre nëpërmjet një Kërkese për inspektim. Me pak fjalë, Paneli ofron
një lidhje midis Bankës dhe njerëzve që ka të ngjarë të preken nga projektet që ajo financon.
Anëtarët e Panelit përzgjedhen “në bazë të aftësisë së tyre për t’u marrë tërësisht dhe në
mënyrë të drejtë me kërkesën që vihet para tyre, në bazë të integritetit dhe pavarësisë së tyre
nga Menaxhmenti i Bankës, si dhe në bazë të ekspozimit të tyre ndaj çështjeve zhvillimore dhe
kushteve të jetës në vendet në zhvillim.”
Paneli prej tre anëtarësh është i autorizuar, me miratimin e Bordit, për të hetuar problemet e
pretenduara të kenë rezultuar nga dështimi i Bankës të veprojë në pajtueshmëri me politikat
dhe procedurat e veta operacionale.
Përpunimi i kërkesave
Një kërkesë për inspektim që merret nga Paneli përpunohet si vijon:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Paneli vendos nëse kërkesa nuk përjashtohet prima facie nga shqyrtimi në Panel.
Paneli regjistron Kërkesën (një procedurë tërësisht administrative).
Paneli ia dërgon Kërkesën menaxhmentit të Bankës, i cili ka 21 ditë pune për t’iu
përgjigjur pretendimeve të Kërkuesve.
Paneli kryen një vlerësim në afat prej 21 ditë pune për të përcaktuar
kualifikueshmërinë e Kërkuesve dhe Kërkesës.
Nëse Paneli rekomandon dhe Bordi e miraton, Paneli ndërmerr një hetim të plotë, që
nuk është i lidhur për afate kohore.
Nëse Paneli refuzon rekomandimin e një hetimi, bordi i drejtorëve ekzekutivë ende
mund të udhëzojë Panelin për të kryer një të tillë, nëse lypset.
Sa më shpejt që të jetë e mundur pasi Bordi vendos nëse një hetimi duhet të kryhet
apo jo, Raporti i Panelit (duke përfshirë kërkesën për inspektim dhe përgjigjen nga
menaxhmenti) vihet në dispozicion për publikun nëpërmjet ueb faqes së Panelit dhe
Sekretariatit.
Kur Paneli i jep fund një hetimi, ai ia dërgon gjetjet dhe konkluzionet e tij për çështjet
e pretenduara në kërkesë për Inspektim Bordit si dhe menaxhmentit të Bankës.
Menaxhmenti i Bankës ka gjashtë javë për t’ia parashtruar Bordit rekomandimet e tij
për veprimet që Banka do të duhet të marrë në përgjigje të gjetjeve dhe konkluzioneve
të Panelit.
Bordi merr vendimin përfundimtar për atë që duhet të bëhet në bazë të gjetjeve të
Panelit dhe rekomandimeve të menaxhmentit të Bankës.
Sa më shpejt që të jetë e mundur pas vendimit të Bordit, Raporti i Panelit dhe
Rekomandimi i Menaxhmentit vihen në dispozicion për publikun nëpërmjet ueb faqes
së Panelit dhe Sekretariatit.
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Shtojca 5: Harta IBRD Nr. 34711 - Vendndodhja e mihjeve sipërfaqësore, termocentraleve dhe fshatrave
të prekura

Ky dokument është përkthim i cili është ofruar si shërbim për palët e
interesuara. Nëse ndonjë pjesë e tekstit të dokumentit origjinal në anglisht
është në kundërshtim me tekstin e këtij përkthimi, dokumenti origjinal në
gjuhën angleze ka përparësi.
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