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Taksa
e amb
bientit për ambientin
a

Zhvillimi i industrisë dh
he përdorimi i makinave ka bërë të munduur që ajri të ciilin ne e thithim
m të jetë mjafft i
ndotur sidoomos në zonatt urbane ku ëshhtë e përqendruuar edhe popuullsia me e madhe.
m
Për efekttet nga ndotja e ajrit, janë bërë një vaarg studimessh të cilat treegojnë dëmtiimin jo vetëm
m
të shëndeetit por edhe të mjedisit në
n tërësi.
Kosova m
me një territtor relativishht të vogël, prej
p vetëm 11 mijë km kkatrorë sipass ekspertëve,, i
ka katër nndotës të mëëdhenj, KEK
K-u, Ferronikkeli, ,Trepçaa, Sharr Cem
mi. Mirëpo këëtu hynë edhhe
ndotësi i pestë, e që janë
j
makinaat, pompa kaarburantesh qe përbëjnë një ndotje potenciale
p
pëër
një hapëssirë kaq të voogël sa ështëë Kosova.
Vlerësim
mi i përgjithsshëm për tërrë Kosovën është që, nëë një situatë ku mbizotëërojnë tema të
nxehta poolitike, ne nuuk po e vërej
ejmë se mjeddisi jonë po kërcënohet,
k
s ka gjithnjë e më shum
se
më
ndotje ddhe se ndikkimet e ndootjes së mjeedisit në zhhvillimin noormal të shhoqërisë jannë
nënvlerëssuar.
EKOSOV
VA, është një
n iniciaitvvë e cila kaa dalë nga “Akademia e Grave pëër Lidershipp”
program i NDI dhe USAID
U
në Kosovë.
K
Kjo iniciiativë është fokusohet nnë trajtimin e taksës ekkologjike dhhe qëllimi krryesor i kësaj
iniciativee është:
 Z
Zbatimi i ligjit në fuqi (nrr.04/L-117) i cili rregullon mbledhjeen e taksës rrrugore dhe
ekkologjike. Duke
D
marrë parasysh
p
që kjo
k taksë pagguhet nga veetë qytetarët dhe shumat e
paguara nuk janë
j
të vogla për nivelinn e jetesës nëë Kosovë, ësshtë e drejtë e qytetarëvee
yre të dërgohhen në destinnacionin e paaraparë me lligj.
që paratë e ty
N
e vetëëdijes për rënndësinë e am
mbientit tek qqytetarët
 Ngritja
 D
Decentralizim
mi i buxhetit të ambientitt nëpër komuuna në përpuuthje me të hyrat
h
nga
taaksa e mjedisit
Forumi pper Iniciativva Qytetare (FIQ) e kaa vlersuar shumë
s
të neevojshme e të dobishm
me
iniciativëën dhe me daaten 28 tetorr 2015 kemi formalizuarr partneritetiin dhe bashkkëpunimin pëër
raliziminn e projektit hulumtues që ka për qëëllim të zgjoojë organet kompetente
k
që të fillojnnë
me zbatim
min e mirëfiilltë të ligjit ppër taksën ekkologjike i cili
c sqaron see mjetet e mbledhura
m
ngga
taksa, shhkojnë në buxhetin e shtetit pëër tu investtuar në mbbrojtjen e mjedisit dhhe
decentrallizimi i buxxhetit të mjeedisit nëpër komuna nëë përputhje me të hyratt nga taksa e
mjedisit.

Si produukt final i këësaj iniciativve do të jetëë përpilimi nnjë dokumenti politikassh i cili do të
elaborojëë çështjen e taksës
t
ekoloogjike.
Aktivitetti i fundit doo jete konferrenca me daaten 13 tetor 2015 ku doo prezantoheet studimi. N
Ne
kete konnference do kete pjesem
marres edhee nga ministrite dhe kkomunat. Konferenca ddo
shoqerohhet nga diskuutime dhe nddarje mendim
mesh mbi te gjeturat nga hulumtimi i kryer.
Dokumennti i realizuaar do shpernndahet tek paartneret nepeermjet emailit dhe gjithashtu ai do të
publikohhet ne faqen e website te FIQ-it.

