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Organizimi & objektivat

 Qytetet Evropiane për Financa të Qëndrueshme Publike (www.cspf.eu) 
është krijuar në qershor 2020 nga qytetet Amsterdam (NL), Barcelonë 
(ES), Bordo (FR), Hamburg (DE), Qyteti i Londrës (UK), Milano (IT) dhe 
Trond’haim (NO).

 CSPF është një bashkësi e nivelit të lartë midis drejtorëve/shefave të 
financës të këtyre qyteteve, shoqëruar dhe administruar nga KDZ –
Qendra për Studime të Administratës Publike (www.kdz.eu).

 Ajo synon të bëjë punë bindëse për menaxhim, transparencë dhe 
qëndrueshmëri të shëndoshë financiare në qytetet evropiane dhe të japë 
kontribut në ngritjen e kapaciteteve evropiane në fushën ekonomike dhe 
financiare në nivel qyteti.

 Kjo nismë mbështetet me pjesëmarrjen aktive dhe partneritetin me 
Komisionin Evropian – Eurostat sepse përkon me punën e tij për hartimin 
e SEKSP-ve dhe zbatimin e tyre në mbarë BE-në.
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Numri i banorëve 834.713 
(2016)

1,6 mio. 760.933 
(2014)

1,8 mio. 8,42 million 
(Londra e 
Madhe)

1,3 mio. 195.449 
(2018)

Sipërfaqja 219,31 km² 102 km² 578 km² 755,3 km² 1.572 km2 
(Londra e 
Madhe)

182 km² 341,19 km2

Numri i banorëve 
në zonën 
metropolitane:
Sipërfaqja 
metropolitane:

2,4 mio. 
(2016)
2.580,42 
km²

4,8 mio.

2500 km²

1,2 mio.

5.685 km²

5,1 mio.

26.103 km²

13,84 mio. 
(çmuarje nga 
Eurostat, 2015)
8.382 km2

3,18 mio.

1579,8 km²

296.764 
(2018)
7295 km2

PBB e qytetit (në 
milionë €)
PBB për banor (mijë 
për banor)
Buxheti vjetor
(OP13: shpenzimet 
afatshkurtra, shifrat e 
raporteve financiare të 
standardizuara 2015)

64.500 (shifra 
të 2015)
77,9 (shifra të 
2015)
3,4 miliardë 
€

67.000

42,2

2 miliardë €

33.900 (shifra 
të 2012)
44,8 (shifra të 
2012)
679,6
milionë €

109.300 
(2015)
60,5

13,5 
miliardë €

446.536

51,5

412,1
milionë €

290.137

46

2,8 miliardë 
€

11.000 
(2019)
57 (2019)

Qytetet Evropiane për Financave të Qëndrueshme Publike 

Fakte të Qyteteve



Formati & përfitimet

 CSPF mblidhet dy herë në vit për tema të përzgjedhura bashkërisht me 
interes për anëtarët, me mundësinë e zhvillimit të takimeve dypalëshe mes 
partnerëve si edhe të takimeve përgatitore apo ad-hoc online.

 Anëtarësim ekskluziv në Grupin e CSPF-së (një qytet për vend)
 Qasje me bashkëpunim për propozimin, diskutimin dhe marrjen e vendimeve 

(“zë dhe votë”) për përzgjedhjen e temave dhe dokumentit udhërrëfyes, 
përfshirë mundësinë për të bashkëkryesuar CSPF-në (me rotacion).

 Marrja e raporteve të mbledhjeve të grupit dhe e gjetjeve përfundimtare 
vjetore.

 Vizibiliteti, p.sh. vendosja e emblemës së qytetit (si partner zyrtar) dhe 
pozicionimi ekskluziv i qytetit në CSPF nga komunikimet e KDZ-së
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Dokumenti udhërrëfyes & fushat tematike 2020-2022*

10-11 dhjetor 2020
virtuale

Gjashtëmujori I 2021
Vendi i pakonfirmuar

Gjashtëmujori II 2021
Vendi i pakonfirmuar

Gjashtëmujori I 2022
Vendi i pakonfirmuar

2020/2021: “RIMËKËMBJA E GJELBËR” E CSPF-
SË

2021/2022: FINANCAT DIGJITALE

* Ky dokument udhërrëfyes duhet kuptuar si propozim i temave, me hapësirë për ndryshime të mundshme në 2021 dhe/ose 2022.

Tema

Qytete dhe komunitete të
qëndrueshme (OZHQ 11) & 
veprimi për klimën (OZHQ 13)

Nëntema të mundshme:
• Transporti publik
• Urbanizim përfshirës dhe i 

qëndrueshëm
• Planifikim dhe menaxhim në

lidhje me ndryshimin klimatik
• Ndikimi mjedisor i qyteteve
• Hapësirat e gjelbra dhe ato

publike
• Ndryshimi i klimës, përballimi i 

fatkeqësive, menaxhimi i 
riskut

Tema

Energji e përballueshme dhe e 
pastër (OZHQ 7)

Nëntema të mundshme:
• Energjia e rinovueshme.
• Rendiment i energjisë
• Roli i shoqërive të shërbimeve

komunale

Tema

Inteligjenca artificiale/
Robotët/ datafikimi

Nëntema të mundshme:
• Si të përdoren të dhënat për

çështje tatimore
• Efekti në sistemet e 

kontabilitetit dhe në rolin e tij
• Ndryshimi i rolit të nëpunësve të

financës
• Ulja e kostove
• Automatizimi i financave dhe

shërbimet e reja të financave

Tema
Qeverisja & të dhënat e hapura
dhe elementet e OZHQ 16 
(institucione të forta)

Nëntema të mundshme:
• Procese të përgatitjes së buxhetit

me bazë të dhënat & buxheti i 
hapur

• Institucione efektive, 
llogaridhënëse dhe transparente

• Menaxhimi i riskut të qeverisjes
& përmbushjes së rregullave
(struktura dhe procedurat) & 
përgjegjësia ligjore

• Siguria e informacioneve dhe të
dhënave (risqet kibernetike)

Komponenti transversal: Këto tema dhe çështje të lidhura, të tilla si nismat e mundshme të investimeve do të trajtohen duke mbajtur parasysh
se si regjistrohen në sistemet përkatëse të kontabilitetit / raportimin financiar / SNKSP (SEKSP).

http://www.cefg.eu/
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