
 
 

 

 

 

 

 

Inicimi i KIE  

Me mbështetjen e Zyrës së BE-së ka qenë në 

mesin e themeluesve të Këshillit të Investitorëve 

Evropian e cila është themeluar me qëllim të 

përmirësimit të ambientit të biznesit në Kosovë 

dhe në këtë mënyrë, duke mundësuar rritjen e 

investimeve të huaja dhe vendore në vend e cila 

është mënyra më e mirë e qëndrueshme për të 

përmirësuar ekonominë e vendit në aspektin e 

llogarisë së bilancit të tregtisë së punësimit dhe 

rrjedhës të kursit të rritjes.  
 

 

Deklarata e Këshillit të Investitorëve Evropian Baza e prosperitetit të 

vendit dhe mirëqenies socio-ekonomike janë bizneset e forta dhe të 

suksesshme që gjenerojnë fitime dhe krijimin e vendeve të punës. Në 

Kosovë, për shembull, një pjesë të konsiderueshme e ekonomisë së 

vendit mbështetet në investimet e huaja.  
 

Investitorët që vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe të EFTA-së në vitet e fundit kanë sjell në 

Kosovë një sasi të konsiderueshme të investimeve dhe kanë krijuar vende pune të shumta. Ata 

zbuluan mundësitë e biznesit në Kosovë, të cilat përndryshe do të kishin mbetur të pashfrytëzuara dhe 

për shkak të kësaj kanë kontribuar pozitivisht në zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, në qoftë se nuk 

do të ballafaqoheshin me numër të tepërt të pengesave administrative që kanë nevojë të luftojnë në 

mënyrë të vazhdueshme. 

 

Për të kontribuar në mënyrë aktive për 

përmirësimin e mjedisit të investimeve 

dhe biznesit në Kosovë përmes një dialogu 

të hapur, konstruktiv dhe të qëndrueshëm 

me Qeverinë e Kosovës në të gjitha 

nivelet, Këshilli 14 (EIC) në mars 2014. 

Kjo iniciativë është mbështetur nga Zyra e 

BE-së / PSBE në Kosovë, i cili së bashku 

me BERZH është bërë anëtar nderi i 

Këshillit.  

 

KIE beson se me bashkëpunimin e BE - Kosovë veçse është 

krijuar dhe Marrëveshja e Asocimit dhe Stabilizimit 

ndërmjet dy palëve është në rrugë të mirë, tani është koha 

që çështjet kritike të cilat në fakt komprometojnë rritjen dhe 

krijimin e vlerës në vend janë adresuar në mënyrë efikase.  
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Qëllimi i themelimit të  KIE  

 
 Të kontribuojë në përmirësimin e investimeve dhe ambientit të biznesit në Kosovë përmes një 

dialogu të hapur, konstruktiv dhe të qëndrueshëm me autoritetet e Kosovës në të gjitha 

nivelet. 

 Mbështetja e përafrimit të legjislacionit kombëtar në procesin e integrimit të Kosovës në BE, 

duke ofruar inpute bazuar në përvojën e vendeve të ndryshme të BE-së. 

 Sigurimi i një forumi përmes të cilit anëtarët e tij mund të formulojnë dhe shprehin mendimet 

e tyre, krahasojnë përvojat, kërkojnë përgjigje për problemet e përbashkëta, të identifikojnë 

praktikat e mira, dhe koordinojnë qasje të përbashkët në dialog me autoritetet e të Kosovës.  

 Të përfaqësojnë, promovojnë dhe mbrojnë qëndrimet e përbashkëta dhe interesat e anëtarëve 

të saj në funksion të zbutjes së pengesave për investime dhe biznes në Kosovë, që për pasojë 

do të rezultojë në rritjen e investimeve të huaja direkte. 

 Lidhja dhe bashkëpunimi me aktorët e tjerë relevantë, duke përfshirë organizatat 

ndërkombëtare, organizata tjera të biznesit, përfaqësi diplomatike dhe organizata të ngjashme 

investitorët të huaja në rajon, për të shkëmbyer praktikat më të mira dhe për të promovuar 

interesat e përbashkëta. 

 

Anëtarët e KIE besojnë se Kosova ka nevojë për një vizion dhe strategji të qartë të 

përgjithshme për zhvillimin e saj të ardhshëm dhe një plan solid të zbatimit. Në ditët e 

sotme, legjislacioni i pasaktë ose kontradiktor, praktika të diskrecionit dhe zbatimi i 

paefektshëm i ligjit pengojnë zhvillimin e sektorëve të ndryshëm industrial, dhe në 

këtë mënyrë duke kuptuar përpjekjet operative të Investitorëve Evropian. 

 

KIE është krijuar për të ofruar një zë për Investitorët Evropian me qëllim të heqjes së 

mangësive sistematike në mjedisin e biznesit dhe rritjen e IHD-ve e cila nga ana tjetër 

do të lirojë potencialin e vendit, duke ndërtuar konkurrencën dhe kapacitetin si për 

qytetarin ashtu edhe për bizneset. 
  


