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Mbështetja e BE-së për
Reformat e kontabitetit shtetëror në 
Shtetet Anëtare:
I. SEKSP
II. IMT – Instrumenti i Mbështetjes Teknike
III.IRR – Instrumenti për Rimëkëmbje dhe 

Rezistencë

Përmbajtja
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• Komunikimi

3

I. Linjat e punës për SEKSP-të

• Mësimet e nxjerra nga 
reformat me të drejta dhe 
detyrime të konstatuara

• Kostot dhe përfitimet e 
reformave

• Kuadri i SEKSP-ve
• Udhëzuesi FTI
• Materiale e çështjeve
• Raportet e verifikimit të 

legjislacionit

• Palët e interesit në nivel 
të BE-së dhe në nivel 
ndërkombëtar

• Fokusi te pushteti vendor 
dhe rrethet akademike

• Shkëmbimi i praktikave 
më të mira (EG on
EPSAS, Cells)

• Mbështetja financiare -
grante Mbështetja 

për Shtetet 
Anëtare

Zhvillimi 
teknik

Studimet e 
ndikimit

Komunikimi



Prej vitit 2014, 13 projekte të financuara nga Eurostati në 8 Shtete Anëtare:
• DE (Hesse), ES (Cantabria), IT, CY, HU, MT, AT (Burgenland, Salzburg dhe Oberösterreich)

dhe PT
Prej vitit 2017, plotësuar me mbështetje financiare të dhënë nga Shërbimi për
Mbështetje të Reformave Strukturore (SHMRS) për reformat që nxitin rritjen në Shtetet
Anëtare (p.sh. EL, LU, IE) për të arritur investim, rritje dhe krijim vendesh pune në
mënyrë të qëndrueshme:

• Mbështetja financiare për reforma të ndryshme të menaxhimit të financave publike, përfshirë
kontabilitetin me të drejta dhe detyrime të konstatuara në sektorin publik
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SEKSP - Mbështetja për zbatimin vullnetar të bazës me të 
drejta dhe detyrime të konstatuara



Instrumenti i Komisionit për t’u dhënë Shteteve Anëtare mbështetje teknike:
• Për hartimin, përgatitjen dhe zbatimin e reformave
• Për përgatitjen, ndryshimin, zbatimin dhe rishikimin e planeve të rimëkëmbjes dhe 

rezistencës
• 864 milionë euro për Kornizën Financiare Shumëvjeçare 2021-2027 (afro 115 milionë në 

vit) në përgjithësi për të gjitha fushat
Pasues i Programit të Mbështetjes për Reformat Strukturore (PMRS) 2017-2020
• Mbi 1000 projekte reformash në të gjitha Shtetet Anëtare
• 222 milionë euro (2017-2020) në përgjithësi për të gjitha fushat
Ofrim i ekspertizës sipas kërkesës, jo financim i drejtpërdrejtë
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II. Instrumenti i Mbështetjes Teknike
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Përzgjedhja për IMT 2021



Shembuj të reformave të lidhura me kontabilitetin:
Realizueshmëria e një reforme të kontabilitetit buxhetor dhe kuadrit të raportimit financiar
Mbështetje në politikat kontabël
Reforma e kontabilitetit shtetëror
Mbështetje për zbatimin e kontabilitetit të mbështetur në SNKSP/SEKSP në

administratën publike
 Zbatimi i reformës së kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të konstatuara në të gjitha

njësitë ekonomike të qeverisjes së përgjithshme
Reformat kontabël dhe Sistemi i Informacionit të Menaxhimit Financiar
Menaxhimit i ndryshimit që shoqëron reformat e menaxhimit të financave publike
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Mbështetja IMT / fushat dhe temat e kërkuara



Instrumenti për Rimëkëmbje dhe Rezistencë:
do t’u japë mbështetje financiare në shkallë të gjerë investimeve publike dhe

reformave për të përshpejtuar rimëkëmbjen dhe për t’i bërë ekonomitë e Shteteve
Anëtare më të qëndrueshme dhe më të përgatitura për të ardhmen

do të fokusohet te format dhe investimet që nxitin kalimin drejt ekonomisë së gjelbër
dhe digjitale

do të ulë divergjencat ekonomike dhe shoqërore brenda BE-së
do të financohet nga Instrumenti Evropian për Rimëkëmbje
do të plotësojë nismat e tjera të BE-së (si REACT EU dhe SURE) me fokus te masat

afatshkurtra të ndreqjes së krizave.
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III. Instrumenti për Rimëkëmbje dhe Rezistencë



IRR - Vënia në zbatim
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Komunikimi

@EU_Eurostat 

@EurostatStatistics 

@EU_Eurostat 

Komisioni Evropian – Eurostat – SEKSP:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/epsas/

• Udhëzues i SEKSP-së për zbatimin për herë të parë të 
kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të konstatuara

• Kostot dhe përfitimet e mundshme, duke përdorur 
SNKSP-të si tregues të tërthortë për SEKSP-të e 
ardhshme, në lidhje me vënien në zbatim të 
kontabilitetit të harmonizuar me të drejta dhe detyrime 
të konstatuara në Shtetet Anëtare të BE-së: analiza 
mbi standardet SNKSP dhe zbatimin e tyre në Shtetet 
Anëtare të BE-së (2014)

• Informacion i mëtejshëm dhe i përditësuar në lidhje me 
vënien në zbatim të kontabilitetit me të drejta dhe 
detyrime të konstatuara në sektorin publik (2018)

Qëndroni të informuar – ndiqni 
mediat sociale:
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https://twitter.com/eu_echo
https://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid
https://www.instagram.com/eu_echo/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/epsas/


Faleminderit

© Bashkimi Evropian 2020

Nëse nuk thuhet ndryshe, ripërdorimi i këtij prezantimi lejohet sipas lejes CC BY 4.0 . Për çdo përdorim ose riprodhim të elementeve të cilat nuk janë pronësi e 
BE-së, mund të jetë e nevojshme të kërkohet leje drejtpërdrejt nga mbajtësit përkatës së të drejtës.11
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