Veprimi kundër krimit ekonomik
në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi
Cili është qëllimi?
Veprimi Rajonal kundër Krimit Ekonomik (HFII-AEC-REG) ka për qëllim të nxisë një qasje uniforme ndaj zbatimit
të standardeve përkatëse të organeve monitoruese të Këshillit të Evropës: GRECO dhe MONEYVAL, nga vendet
përfituese në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ai do të mbështesë përpjekjet për bashkëpunim dhe koordinim në
aspektet ndërkufitare të luftës kundër krimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Më veçanërisht, ky
projekt synon trajtimin e mangësive të identifikuara duke u përqëndruar në tre fusha kyçe: (1) rreziqet e
korrupsionit në prokurimin publik (2) transparenca e Pronësisë Përfituese dhe (3) kundërvënia ndaj financimit të
terrorizmit në sektorin e Organizatave Jo-Fitimprurëse (OJF).

Kush përfiton nga ky projekt?
Ky projekt po punon ngushtësisht me përfitues dhe homologë të ndryshëm në organizma qeveritare të të gjitha
niveleve, me agjensi të specializuara dhe me organizmat mbikqyrës të përfshirë në parandalimin dhe luftën kundër
krimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi, duke përfshirë:
►
►
►
►

Qeveritë dhe Ministritë (Ministria e Drejtësisë; Ministria e Brendshme; Ministria e Financave);
Agjencitë e specializuara: organizmat anti-korrupsion dhe Njësitë e Inteligjencës Financiare (FIU)
Shërbimet e Gjyqësorit dhe Prokurorisë
Autoritetet Mbikqyrëse & Rregullatore: mbikqyrësit e OJF-ve; mbikqyrësit dhe inspektorët e sektorit
Financiar & Privat
► Autoritetet doganore dhe kufitare
► Qytetarët, organizatat e shoqërisë civile dhe sektori privat.

Si do të funksionojë ky projekt?
Ky projekt do të ofrojë një kombinim të ndërhyrjeve këshillimore dhe të rritjes së kapaciteteve të ndërtimit kryesisht
në nivel rajonal, por edhe në nivel lokal përmes aktiviteteve pilote të përshtatura sipas nevojave specifike të
vendeve përfituese. Në këtë proces, projekti mbështet autoritetet në disa drejtime, duke përfshirë:
► forcimin e kuadrit rregullator dhe operacional;
► shkëmbimin e përvojave, praktikave të mira dhe këshillave mes homologëve;
► rritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e aftësive;
► nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe mes agjencive të ndryshme, si dhe shkëmbimin ndërkufitar të të
dhënave.

Çfarë presim të arrijë ky projekt?
Projekti i ndihmon autoritetet në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi në arritjen e rezultateve kyçe, duke përfshirë:
► përmirësimin e prokurimit publik dhe ekzekutimit të kontratave publike;
► shkëmbimin e praktikave të mira për 'Transparencën e Pronësisë Përfituese';
► kundërvënien ndaj financimit të terrorizmit në sektorin e Organizatave Jo-Fitimprurëse.

Sa do të kushtojë ky projekt?
► Buxheti total i këtij projektit është 675,000 euro;
► Buxheti i caktuar për programin e Instrumentit Horizontal në përgjithësi shkon rreth 41 milionë euro (85%
financuar nga Bashkimi Evropian, 15% nga Këshilli i Evropës).

Si mund të marrim më shumë informacion?
► Faqja e internetit e Departamentit për Bashkëpunim kundër Krimit Ekonomik: www.coe.int/econcrime dhe
faqja specifike e internetit e Projektit Rajonal kundër Krimit Ekonomik: www.coe.int/HF-II-AEC
► Faqja e internetit e Instrumentit Horizontal: https://pjp-eu.coe.int/en/ëeb/horizontal-facility/home
► Maia Mamulashvili, Koordinatore Programi, Departamenti për Bashkëpunim kundër Krimit Ekonomik,
Maia.Mamulashvili@coe.int, + 33 3 90 21 42 14
► J.Kashi, Koordinatore Projekti, Departamenti për Bashkëpunim kundër Krimit Ekonomik, Joana.Kashi@coe.int
► Marija Simić, Këshilltare për Komunikimin e Instrumentit Horizontal, Marija.SIMIC@coe.int, +381 63 601 337
► Besnik Baka, Këshilltar për Komunikimin e Instrumentit Horizontal, Besnik.Baka@coe.int, +355 69 217 8430

Rreth Instrumentit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë
"Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022" është një nismë e përbashkët e
Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës që u jep mundësi vendeve përfituese të përmbushin axhendat e tyre
të reformave në fushën e të drejtave të njeriut, shtetit të së drejtës dhe demokracisë dhe në arritjen e standardeve
evropiane, në kuadrin e procesit të zgjerimit të BE-së. Ky program tre-vjeçar mbulon projektet në Shqipëri, BosnjeHercegovinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbi, Turqi, si dhe në Kosovë* dhe zbatohet nga Këshilli i Evropës
që prej muajit maj 2019.
*Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim për qëndrimet ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të
Këshillit të Sigurisë të OKB-së dhe me Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për Shpalljen e Pavarësisë së
Kosovës
Këshilli i Evropës është organizata lider e kontinentit për të
drejtat e njeriut. Ai përbëhet nga 47 shtete anëtare, duke
përfshirë të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Të
gjitha shtetet anëtare të Këshillit të Evropës kanë
nënshkruar Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut,
një traktat i projektuar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut,
demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Gjykata Evropiane e
të Drejtave të Njeriut mbikëqyr zbatimin e Konventës në
shtetet anëtare.
www.coe.int

Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian kanë vendosur
të bashkojnë njohuritë, burimet dhe fatet e tyre. Së
bashku, ata kanë ndërtuar një zonë stabiliteti,
demokracie dhe zhvillimi të qëndrueshëm, duke ruajtur
në të njëjtën kohë diversitetin kulturor, tolerancën dhe
liritë individuale. Bashkimi Evropian është i angazhuar
të ndajë arritjet dhe vlerat e tij me vende dhe popuj
përtej kufijve të tij.
www.europa.eu

Kjo fletëpalosje është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet
e shprehura në të nuk mund të merren në asnjë mënyrë si pasqyrim i opinionit zyrtar të asnjërës palë.

