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Të nderuar qytetarë dhe qytetare,
Për më pak se tre vite, LSDM udhëhoqi me qeverinë. Për dy
vjet e gjysmë shteti dhe shoqëria kanë përparuar në çdo fushë.
Kemi bërë kthesë drejt përmirësimit.
Kthyem paratë te qytetarët, ulëm shpenzimet, u angazhuam
për rritjen e të gjitha pagave dhe pensioneve. Politikat tona
të suksesshme ekonomike njihen dhe vërtetohen përmes të
gjithë parametrave ekonomik, kemi sjellë nivelin e papunësisë
në një minimum historik.
Ne i realizuam të gjitha këto, derisa zgjidhnim probleme të
vështira që ishin me dekada. Nga një shtet i izoluar dhe i
stagnuar e sollëm në rrugën e eurointegrimeve. Sot, vendi ynë i bukur, Maqedonia e Veriut është shteti i 30
anëtar i NATO-s dhe kemi marrë datë për fillimin e negociatave të pranimit në BE.
Me sukses po përballemi edhe me efektet shëndetësore dhe ekonomike të virusit korona. Kemi sjellë masa
shëndetësore në kohë të duhur, ndërsa me tre pakot e masave ekonomike në vlerë prej 1,1 miliard euro, me
sukses luftojmë për t’i minimizuar efektet negative nga kriza me virusin, të ndihmojmë sa më shumë
qytetarë, të ruajmë sa më shumë vende pune dhe t’u ndihmojmë kompanive të bashkëqytetarëve tanë.
Tani është koha për t’u përkushtuar për qëllime të reja, para qytetarëve dhe para vetvetes.
Ne këtë krizë e shohim si mundësi. Mundësi për transformim të shpejtë të ekonomisë tonë, rritje të konkurrencës dhe më shumë vende të reja të punës për të gjithë qytetarët.
Edhe më shumë, madje edhe më mirë! Mundemi! Sepse dimë.
Ky është program që ofron transformim pozitiv për shoqërinë tonë të përbashkët. Kjo është një ofertë që
siguron plan për përballje të suksesshme me efektet e virusit korona, një rritje edhe më të madhe ekonomike, institucione më të përgjegjshme, madje edhe përparim më të theksuar. Këto janë masa që sigurojnë
rendin, drejtësinë dhe disiplinën.
Zhvillojmë shtet për jetë të denjë. Investojmë në shëndetësinë e Maqedonisë së Veriut dhe përgatitemi për
valën e dytë të virusit korona. Ju ndihmojmë kompanive që me sukses të përballen me krizën. Ndërmarrim
hapa të guximshëm për të mbrojtur natyrën. Krijojmë një mjedis në të cilin të rinjtë inkurajohen nga fryma,
inovacioni dhe krijimtaria sipërmarrëse. Një shtet që inkurajon përdorimin e talentit dhe aftësive
për të përmirësuar shoqërinë. Ne mund ta bëjmë atë!
Ne hymë në NATO – Mundemi edhe në BE! Do të thotë një e ardhme e sigurtë për të gjithë ne dhe për
të gjithë fëmijët tanë dhe që garanton një rritje të shpejtë ekonomike, pasi fitojmë qasje në një treg prej 4
miliardë eurosh në vit.
Ne mundemi - edhe më shumë edhe më mirë!
Ne kemi - zgjidhje për të gjithë qytetarët, zgjidhje për të ardhmen.
Këto janë angazhime dhe vlera që kanë bashkuar për herë të parë të gjitha bashkësitë etnike.
Maqedonasit, shqiptarët, turqit, serbët, romët, vllehët, boshnjakët dhe të gjithë të tjerët së bashku qëndrojnë pas programit që sjell ndryshime për më mirë.
Kjo është një qasje e ndershme e dashur dhe e përgjegjshme, një model i pranuar autentik, i përparimit të
Maqedonisë.
Ne patëm mundësinë, në vetëm më pak se tre vite ta çonim shtetin vite drite përpara.
Ne e bëmë atë! Tani ju keni mundësinë me votën tuaj të vendosni nëse do të ecim përpara, ose do të kthehemi mbrapa.
Ju inkurajoj të zgjidhni një të ardhme të ndritshme. Jam i sigurt në vizionin tuaj, sepse ju besoni që mundemi!
Me respekt,
Zoran Zaev
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Të nderuar qytetarë dhe qytetare,
Ne po bëjmë historinë. Kemi ndërmarr një hap të guximshëm politik i cili pavarësisht
debateve që ka hapur, jemi të bindur se është i duhuri për të garantuar barazinë,
zhvillimin ekonomik, stabilitetin dhe ardhmërinë e fëmijëve tanë.
Si asnjëherë më parë, çdo gjë është transparente dhe paraprakisht e dakorduar.
Ne kemi lidhur një koalicion mbi parimin e partneritetit të plotë me një respekt të
ndërsjelltë dhe kjo nuk ka të bëjë me pazarllëqe për numra dhe poste, por ka të bëjë
me një partneritet mbi bashkëqeverisjen e këtij vendi në katër vitet e ardhshme.
Shqiptarët, por edhe gjithë qytetarët e këtij vendi kanë garancën e vet në këtë
koalicion përmes Lëvizjes BESA, prandaj mbështetja e të gjithë juve për ne është
një obligim për t’u angazhuar dhe punuar për realizimin e plotë të këtij programi
zgjedhor.
Misioni jonë është që Maqedoninë e Veriut ta bëjmë anëtare të plotë të familjes
evropiane dhe këtë të jeni të bindur se ne MUNDEMI ta bëjmë, ashtu si mundëm ta
bëjmë realitet edhe ëndrrën për anëtarësim në NATO.
Ne kemi kaluar një proces mjaft të rëndësishëm i cili na ka bërë të gatshëm që të
udhëheqim me shtetin, duke i prirë proceseve të rëndësishme dhe tani ne jemi
gati për të punuar në garantimin e barazisë në të gjitha sferat, për të mundësuar
zhvillimin ekonomik dhe rritjen e mirëqenies ekonomike të çdo familjeje, për të
garantuar stabilitet dhe më e rëndësishmja – të ndërtojmë ardhmërinë për brezat e
ri që ëndrrat e tyre ti realizojnë këtu në vendlindje.
Gjitha këto zotime tona mund të bëhen realitet vetëm përmes votës tuaj, prandaj
është në dorën tuaj që të vendosni për të ardhmen që duhet të kemi.
Me respekt,
Bilall Kasami

MAQEDONIA
E VERIUT
KEMI PLAN TË QARTË PËR KATËR VITET E ARDHSHME
– BARAZI, EKONOMI, STABILITET DHE ARDHMËRI
Ofrojmë ekonomi të re në Maqedoninë e Veriut, e bazuar në
teknologji të reja, qëndrueshmëri dhe kapital njerëzor. Model
që do t’i mbrojë vendet e punës për qytetarët, do të gjenerojë
paga më të larta dhe vende më të mira të punës. Model që
sjell mundësi të reja dhe më të mira për të gjithë. Model që
sjell stabilitet për fëmijët tanë dhe gjeneratat e ardhshme.
Krijojmë vende të lira për njerëz të përgjegjshëm. Meshkuj
dhe femra që flasin në gjuhë të ndryshme, besojnë në punë
të ndryshme, jetojnë në mënyra të ndryshme, por pajtohen
se shteti ju takon të gjithëve në mënyrë të barabartë dhe
është përgjegjësi e jona e përbashkët.
Ai shtet i zgjidh problemet në mënyrë efikase dhe të drejtë. Siguron që të respektohen ligjet dhe të dënohet krimi
në mënyrë jo-selektive. Ndërtojmë konsensus për çështjet
strategjike që është sfidë për angazhim dhe kyçje të të rinjve.
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SHTET STABIL ME EKONOMI TË RE TË ZHVILLUAR DHE
KONKURUESE
Krizën me virusin korona e shohim si mundësi për transformim të
shpejtë të ekonomisë tonë. Krijojmë masa në kohë të duhur për
përballje me efektet ekonomike nga kriza për qytetarët dhe për
kompanitë. Zhvillojmë shtet që i mbron vendet e punës dhe përmes
transformimit të ekonomisë krijon vende të reja të punës për të gjithë
qytetarët. Shtet për një jetë më të mirë për të gjithë dhe në të cilin të
gjithë fitojmë. Ndërtojmë sistem që i mbron të punësuarit dhe në të
cilin mundi i të punësuarve vlerësohet dhe paguhet. Pagë nga e cila
na mbetet edhe për jetë. Dëshirojmë shtet në të cilin të rinjtë mbeten
brenda shtetit, kontribuojnë dhe përparojnë. Shtet në të cilin të rinjtë
e shohin të ardhmen e tyre. Shtet i cili investon tek rinia dhe i zhvillon
(përparon) krah më krah me moshatarët e tyre nga Evropa.

7

SHTET ME PREVENTIVË TË FUQISHME NË KOHË TË
DUHUR KUNDËR VIRUSIT KORONA DHE SISTEM
SHËNDETËSOR EVROPIAN
Të përgatitur për valën e dytë përmes kapaciteteve të përforcuara dhe
koordinimit të sistemit shëndetësor. Masa të krijuara së bashku me
ekspertët për të mirën e të gjithë qytetarëve. Shtet me sistem shëndetësor në të cilin shërbimet janë të qasshme për të gjithë. Shtet në të
cilin investimi në shëndetin publik është prioritet kryesor.

SUNDIMI I LIGJIT DHE DREJTËSISË
Po pastrojmë plotësisht sistemin e gruevizmit dhe mbetjet e tij në
gjyqësor. Të gjithë forcën dhe energjinë tonë e investojmë në sjelljen e
rendit, një herë e përgjithmonë. Ndërtojmë shtet ku fajtorët dënohen
dhe të drejtit përparojnë.

VEND EVROPIAN, ANËTAR I NATO-S, KRAH PËR KRAH
ME MË TË FUQISHMIT
Ne jemi NATO. Siguruam të ardhmen e vendit tonë. Sot jemi të qëndrueshëm dhe të sigurt. Nuk jemi më vetëm, por jemi pjesë e një
bashkimi të madh që na mbron dhe në të cilin dëgjohet zëri ynë. Evropianizimi na sjell rregull, disiplinë, ndryshime dhe të ardhme. E sjellim
Evropën në shtëpi.
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SHTET EKOLOGJIK DHE I GJELBËR
Ndërmarrim hapa të guximshëm për mbrojtjen e natyrës. Pastrojmë
tokën, ujin dhe ajrin tonë nga pakujdesia. Investimi në përkujdesjen e
mjedisit është investim për të ardhmen. Ndërrojmë ndotjen me energji
diellore dhe gaz.

SHTET I DIGJITALIZUAR
Yll ballkanik – prijës i digjitalizimit. Ndërtojmë një infrastrukturë digjitale që do ta bëjë vendin tonë konkurrent me shtetet moderne. Është
koha për një revolucion të ri, për një revolucion digjital. Ne kursejmë
kohën dhe paratë e qytetarëve duke dërguar sportelet në histori.

SHTET INOVATIV, PËR TË RINJTË
Krijojmë mjedis në të cilën të rinjtë do të forcojnë frymën sipërmarrëse, inovacionet dhe kreativitetin. Shoqëri që inkurajon përdorimin e
talentit dhe aftësive për të përmirësuar shoqërinë.
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1. EKONOMIA E RE E MAQEDONISË –
MK RESTART
Krijuam ekonomi në kushte të pandemisë globale. Ne arritëm që për më pak se tre vite ta
nxjerrim shtetin nga mjerimi financiar në të cilën ishte lënë. E ngritëm ekonominë në një kohë
kur u sigurua liri në shoqëri dhe kur zgjidheshin çështjet kryesore strategjike për shtetin. Nxjerrim ekonomi përderisa njëkohësisht po ndërtonim sistem dhe derisa po zgjidhnim çështje
gjeneratash.
Në mënyrë të suksesshme po përballemi edhe me efektet ekonomike nga virusi korona.
Vetëm disa ditë pas shpalljes së pandemisë, kemi sjell pakon e parë të masave ekonomike
për sektorët më të goditur nga kriza e virusit korona. Menjëherë më pas kanë pasuar edhe dy
pako të masave ekonomike në vlerë prej 1,1 miliard euro, që është gati 10% e bruto prodhimit
vendor. Po luftojmë për çdo vend pune, për secilën kompani. Prognozat nga Banka Botërore
konfirmojnë se vendi ynë më së miri do të perballet me goditjen ekonomike nga kriza e virusit
korona, në krahasim me të gjitha vendet e rajonit.
Ne vendosëm për një transformim të shpejtë dhe rritje të konkurrencës së ekonomisë. Do
t’i ruajmë vendet e punës të qytetarëve tanë, por edhe do të krijojmë vende të reja të punës.
Menjëherë pas përfundimit të krizës, vazhdojmë të fokusohemi në qëllimin tonë kryesor –
uljen e papunësisë dhe rritjen e pagës minimale dhe mesatare. Standard më të mirë për të
gjithë qytetarët.

1.1

TRANSFORMIM I EKONOMISË SË MAQEDONISË

Në mandatin e ri edhe më shumë do t’i mbështesim firmat vendore, ndërsa me anëtarësimin
në NATO do të sjellim numër rekord të investimeve të huaja.
yy Deri në fund të mandatit, ne do ta kthejmë ekonominë tonë në një rritje të qëndrueshme
dhe solide prej 4%.
yy Gjatë krizës, ne jemi të përkushtuar që ta ruajmë pagën minimale në vlerë prej 14.500
denar, ndërsa pas krizës, koalicioni MUNDEMI do të sigurojë rritje të pages minimale
deri në 40% deri në fund të mandatit.
yy Paga mesatare do të rritet 30% deri në fund të mandatit.
yy Do të investojmë 2 miliardë den. të tjerë në masa aktive për të mbështetur punësimin
dhe vetëpunësimin, shuma do të rritet me një përqindje proporcionale të të punësuarëve që e kanë humbur punën e tyre për shkak të pandemisë globale.
yy Shuma e investimeve të huaja të paktën një miliardë për 4 vite bazuar në inovacionin,
shkallën e lartë të.
yy Për katër vite 2.2 miliardë euro investime vendore dhe publike.
yy Për katër vite 1.2 miliardë euro investime direkte private vendore.
yy Ne vazhdojmë të mbrojmë vendet e punës dhe pas krizës. Deri në fund të mandatit
do të vazhdojmë ta ulim papunësinë në nivelin 3% në vit, siç kemi bërë në tre vitet e
kaluara. Qëllimi ynë është, që pas krizës papunësia të jetë njëshifrore.
yy

Shtyerje e pagesës së kontributeve për të punësuarit në sektorët më të goditur nga
kriza e virusit korona deri në janar 2021.

yy Mbështetje e drejtpërdrejtë e investimeve vendore dhe të huaja në shumën prej 300
milion euro.
yy Ndarje e drejtpërdrejtë ë 300 milion eurove nga fondet evropiane për të mbështetur
nevojat ekonomike të Maqedonisë.
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yy Tatimet e fitimit mbeten në nivelin 10% përgjatë periudhës 2020-2024.
yy Deri në vitin 2023, ne do ta ulim taksën personale në industrinë e IT në 0%.
yy Rritja e pragut të pagesës së TVSH-së nga 2 milion në 3 milion qarkullim vjetor nga
01.01.2022 dhe barazimin me pragun e përjashtimit të tatim pragut mbi fitimin deri në
3 milion denarë qarkullim vjetor.
yy Të gjithë të rinjve (deri në 29 vjeç) të punësuar të ri në sektorin privat, shteti do ti kthejë
paratë e tatimit mbi të ardhurat personale drejtpërdrejtë në llogarinë e tyre në 2 vitet
e para të punës.
yy Ofrojmë strategji për të mbështetur drejtpërdrejtë ndërmarrësinë e grave, si dhe sipërmarrjen e të rinjve përmes një granti me lartësi prej 5.000 - 15.000 euro për fillimin e
një biznesi të ri.
yy Vënien në funksion të teleferikut Tetovë – Kodra e Diellit si dhe hapjen e më shumë
qendrave turistike në Malin Sharr si dhe mbështetje en turizmit malor duke shfrytëzuar
IPA fondet për bashkëpunim ndër kufitar.

1.2

INFRASTRUKTURË EVROPIANE

yy Ndërtimi i Autostradave 260 km - Përfundim i Autostradës Shkup – Bllacë brenda 2
viteve.
yy Ndërtimi i rrugëve të shpejta 300 km - Hapje e terminalit doganor në pikën kufitare
Jazhincë.
yy Ndërtimi i rrugëve lokale 950 km.
yy Rehabilitimi i rrugëve ekzistuese 1500 km.
yy Fillojmë me projektin “Rrugët e sigurta” - Nisja e punimeve për rrugën Kërçovë – Dibër
deri në vendkalimin kufitar Bllatë.
yy Studim për hapjen e rrugës që do lidhte Tetovën me Autostradën Prizren – Tiranë.

1.3

BUJQËSI E QËNDRUESHME DHE MODERNE

yy Mbështetje vjetore prej 200 milion euro për bujqësinë dhe zhvillimin rural.
yy Mbështetje prej 10.000 euro për zhvillimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të
mesme në zonat rurale.
yy Dhënia e kullotave me qira afatgjate për bagëtitë.
yy Investime në partneritet publiko-privat në sektorin e bujqësisë.
yy Investime në ndërtimin e pendave dhe sistemin e ujësjelljes.
yy Pagesa në kohë e mbështetjes direkte - 30% e vërtetësisë së masave themelore 30
ditë pas aplikimit dhe 70% sipas kalendarit të pagesave.
yy 3000 denarë subvencione për pagat e punëtorëve fillestar, që janë nën 25 vjet.
yy Naftë jeshile deri në 100%.
yy Rritje vjetore 20% e përkrahjes për gratë fermere.
yy Edukim falas për aplikimin e teknologjive moderne të prodhimit.
yy Trajnim falas i fermerëve për përdorim më efikas të fondeve IPARD.
yy Nxitje për prodhimin e produkteve organike.
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2. STOP KOVID -19
Pandemia COVID-19 ishte testi më serioz për sistemin tonë shëndetësor.
Përballë krizës më të rëndë botërore, ne kemi treguar se si duhet të punohet dhe si mund të
krijohet besim enorm tek qytetarët në punëtorët shëndetësor dhe në sistemin shëndetësor.
Pjesa dërrmuese e qytetarëve të Maqedonisë janë të kënaqur me mënyrën e menaxhimit të
kësaj krize – rezultat që askush nuk e ka vërejtur që nga pavarësia jonë.
Pas vales së parë të virusit, mësuam shumë. Profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe epidemiologët tani janë më të përgatitur dhe dinë shumë më mirë se si të veprojnë dhe të organizohen për sfidën tjetër me virusin e koronës. Ne vazhdimisht mësojmë dhe ndjekim praktikat,
njohuritë dhe hulumtimet në botë dhe i prezantojmë ato në punën tonë.

yy Sistemi shëndetësor dhe punëtorët janë të gatshëm për një valë tjetër të mundshme
të virusit korona.
yy Investuam 33 milion euro në njësitë të e kujdesit intensiv.
yy Ne do të vazhdojmë të punësojmë në institucionet shëndetësore publike për të forcuar
kapacitetin e institucioneve shëndetësore.
yy Do të fillojmë ndërtimin e një Qendre Klinike Universitare të re, moderne dhe funksionale në Shkup që do të ofrojë shërbime shëndetësore me cilësi të lartë për popullatën
në të gjithë vendin.
yy Qendra Klinike Universitare në Tetovë do vihet në funksion me kapacitet të plotë.
yy Ne do të investojmë në hapësirat e reja dhe të zgjeruara të spitaleve ditore.
yy Çdo vit do të rrisim pagat e punonjësve shëndetësorë dhe bashkëpunëtorëve deri në
10%.
yy Prezantojmë shëndetin e plotë elektronik, pa përdorimin e formave të letrave.
yy Me aplikacionin “Shëndeti për të gjithë” do të shkurtohet koha dhe “bredhja” e pacientit
nga mjeku tek specialist dhe barnatorja.
yy Në vitin 2020, do të sigurojmë 70 ambulanca të reja, ndërsa koha e reagimit urgjent
do të jetë deri në 10 minuta në zonat urbane dhe deri në 20 minuta në zonat rurale.
yy Ne do të sigurojmë mamografi shtesë, si dhe një mamografi mobile për të përmirësuar
shkallën e zbulimit të kancerit të gjirit në fazën më të hershme të mundshme.
yy Do t’i stimulojmë mjekët e rinj që të punojnë në zonat rurale duke dhënë grante për
mjekë të rinj që duan të hapin ordinanca në zonat rurale.
yy Vazhdojmë me politikën “Ilaçe në çdo kohë dhe për çdo pacient”, gjegjësisht pa kuotat
të cilat e rrezikuan shëndetin e qytetarëve dhe krijonin nervozë dhe frikë për pjesën
më të madhe të muajit.
yy Vazhdojmë ta azhurnojmë listën pozitive të barnave dhe të shtojmë terapi më të mira
dhe më moderne të barnave, duke i zëvendësuar trajtimet e vjetëruara terapeutike.
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3. KUJDES PËR TË GJITHË
Ne kemi treguar se shoqëria dhe qytetarët tanë mund të jenë edhe solidarë dhe të kujdesshëm.
Ne kemi treguar se mund të ndihmojmë çdo individ ose bashkësi që ka nevojë. Ne kemi bërë
një ndryshim dhe një kthim, nga një shoqëri në të cilën është shkelur dinjiteti i njerëzve, ne
jemi bërë një shoqëri në të cilën ndihmohen të varfrit dhe të prekurit, një shtet që përpiqet që
të gjithë të kenë dhe të gëzojnë të drejta të barabarta. Ne shkatërruam zinxhirin e varfërisë. Ne
kujdesemi për shëndetin, investojmë te të rinjtë!

3.1

NE INVESTOJMË NË NJERËZ

yy Synojmë që 34.000 familje të marrin ndihmë minimale të garantuar dhe 65.000 fëmijë
të marrin shtesat e fëmijëve.
yy Shtesat për personat me aftësisë së kufizuara i kemi rritur për 15% në 2021.
yy Deri në vitin 2024 nuk do të ketë institucione publike të paarritshme për personat me
aftësi të kufizuara.
yy Kontroll i rreptë mbi kohën e punës dhe të drejtat e punës.
yy Java - një ditë jo pune për të gjithë ata që duan të jenë me familjet e tyre.
yy Përmirësimi i mëtutjeshëm i standardit të jetesës për pensionistët duke rritur pensionin minimal në 10.700 denarë.
yy Ne do ta ulim nivelin e varfërisë nën 16% me një theks të veçantë varfërinë e fëmijëve.
yy Deri në fund të vitit 2023 do të sigurojmë të paktën 7.500 vende për fëmijët në çerdhe.
yy Çerdhe falas për të gjithë fëmijët nga familje me të ardhura të ulëta!
yy E garantojmë të drejtën e strehimit gjatë krizës së shkaktuar nga pandemia globale
duke parandaluar dëbimet e detyruara nga shtëpitë për shkak të pagesave përmbaruese, ose hipotekave të aktivizuara të personave që kanë pësuar humbje financiare
për shkak të pandemisë COVID-19.
yy Ndërtimi i 777 banesave sociale për periudhën 2020 deri në vitin 2022 në Shkup,
Tetovë, Pehçevë, Vinicë, Sveti, Nikollë, Veles, Gjevgjeli, Dibër, Saraj, Likovë, Demir Kapi,
Shtip, Prilep dhe Koçan.
yy Ndërtimi i çerdheve në Komunat rurale me mbi 10.000 banorë.

3.2

EDUKIM CILËSOR I ARRITSHËM PËR TË GJITHË

yy Lidhja e të gjitha shkollave fillore me internet me shpejtësi ultra të lartë, klasa interaktive, digjitalizim dhe transformim të programeve mësimore.
yy Do të konceptojmë strategji kombëtare për digjitalizim në sistemin arsimor.
yy Korrigjim, adaptim dhe përkthim adekuat i librave për shkollat fillore dhe të mesme
duke përdorur literaturë kompatibile me atë të vendeve evropiane.
yy Duke ndjekur shembullin e konviktit “Goce Delçev”, deri në vitin 2024 do të rindërtojmë
të gjitha konviktet dhe do të dyfishojmë cilësinë e vakteve tona.
yy Do të ofrojmë vakt të detyrueshëm të frutave dhe perimeve në të gjitha shkollat fillore
dhe të mesme.
yy Hapim qendra rinore në të gjitha 80 komunat në vend.
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yy Do të ofrojmë edukimin mediatik nëpër shkolla.
yy Mundësi të barabarta për gjithë studentët e diplomuar gjatë
konkurimit të tyre për vend pune.
yy Ne investojmë në mësues të motivuar. Pagat do të vazhdojnë të rriten dhe ne do të
sigurojmë fonde të buxhetit të shtetit për avancimin e arsimtarëve.
yy Ne po vazhdojmë rinovimin, përmirësimin dhe ndërtimin e 15 shkollave.

3.3

SPORT DHE REKREACION

yy Do të sjellim zgjidhje ligjore me të cilën do të rregullohet stazhi i sportistëve.
yy Sjellja e barazisë gjinore në sport - 30% përfaqësim i grave në organet drejtuese (Kuvend, Borde) duke filluar në vitin 2020 dhe 50% deri në fund të mandatit 2024.
yy Do sigurojmë ngrohje për objektet sportive, do i bëjmë ato me efikasitet energjetik,
do t’u japim atyre një dimension multifunksional dhe do i vendosim në punë të gjitha
objektet ekzistuese sportive për nevojat e të gjithë sportistëve dhe qytetarëve.
yy Krijojmë një Fond Sporti për sportet më të larta (përfaqësuese, individuale dhe sporte
në klube).
yy Ne thjeshtojmë dhe forcojmë sistemin e kuponëve me qëllim të lirimit nga taksat për
personat juridikë që mbështesin sportet, sportistët dhe subjektet sportive.
yy Zhvillojmë një strategji për zhvillimin e sportit me procese inkluzive dhe e vëmë në
dispozicion të të gjithë sportistëve dhe subjekteve sportive që të kontribuojnë dhe të
gjejnë vendin e tyre në këtë sport.
yy Do ta rrisim numrin e të rinjve që merren me sport për 30%.

3.4

DEMOKRACI QË FUNKSIONON PËR QYTETARËT

yy Transmetimi i vërtetë publik - prani e transmetuesit publik në të gjitha platformat moderne dhe disponueshmëria për të gjithë përdoruesit dhe informacioni në kohë dhe i
saktë.
yy JO për lajme të rreme! Ne do të krijojmë mjete për gazetarët dhe qytetarët që të zbulojnë shpejt dhe të parandalojnë përhapjen e lajmeve të rreme. Ne do të punojmë në
edukimin mediatik, veçanërisht tek audienca më e re.
yy Ne do të ofrojmë mbrojtje më të madhe për audiencën e mitur nga efektet e dëmshme
të mediave në internet.
yy Përmirësimi i mbështetjes së programeve për organizatat e shoqërive civile përmes
një Fondi të pavarur të Mbështetjes dhe Zhvillimit të Shoqërisë Civile me pavarësi
administrative, menaxhuese, financiare dhe programore.
yy Do funksionalizojmë 8 rajonet zhvillimore duke i dhënë mundësi të barabarta për të
shfrytëzuar mjetet e caktuara me ligj – 1% prej BPV (rreth 10 milion euro për çdo rajon
zhvillimor në vit).
yy Do bëjmë decentralizim të pushtetit lokal – Komuna të afta për t’u ballafaquar me
pushtetin e plotë lokal.
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3.5

KULTURË EVROPIANE

yy Trashëgimia natyrore dhe kulturore e rajonit të Ohrit mbetet Trashëgimi Botërore, e
mbrojtur nga UNESCO.
yy Do të shpallim një thirrje ndërkombëtare për rigjallërimin e zonës në qendër të
kryeqytetit pas dëmeve të shkaktuara nga “Shkupi 2014”. Si antipod, ky konkurs do të
jetë pjesë e aplikimit të Qytetit të Shkupit për programin më të madh kulturor të Bashkimit Evropian, Kryeqytetin Evropian të Kulturës.
yy Të premten nga ora 6 pasdite, të shtunat nga 12 e ditës deri në 4 pasdite dhe të dielën
nga 10 e mëngjesit deri në ora 4 pasdite.
yy Rivendosja e Sallës Kombëtare të Auditorit të Radios dhe Televizionit Kombëtar.
yy Digjitalizimi i një pjese të arkivave audio, arkivave të videove dhe arkivave të shtypura
që lidhen me kulturën muzikore.
yy Do të sigurojmë artistë dhe punonjës të kulturës më të lartë, fitues të çmimeve dhe
çmimeve prestigjioze botërore, më të lartat në fushën e tyre të punës, duke siguruar
pagesa mujore në nivelin më të lartë të fitimeve në biznes.
yy Do ndërtohen qendra kulture në çdo komunë me mbi 15 000 banorë.

3.6

SHOQËRI E BARABARTË

yy Nuk do tolerohet diskriminim për asnjë – profesionistët do kenë vendin e tyre të merituar pavarsisht përkatësisë etnike, fetare, politike apo çfardo përcaktimi tjetër.
yy Do ta harmonizojmë plotësisht legjislacionin për të përmbushur standardet e Konventës së Stambollit.
yy Ne do të miratojmë një Ligj të ri për ngacmimin në vendin e punës që do të sigurojë
mbrojtje reale dhe efektive për punëtorët nga mobingu.
yy Tolerancë zero ndaj të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave!
yy Paketa e detyrueshme shëndetësore (CAP) për gratë mbi 35 vjet që përfshin ekzaminimin gjinekologjik dhe mamografinë.
yy Krijimi i një Sekretariati për Barazi Gjinore në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së
Veriut, si pikë qendrore për hartimin e politikave dhe ndërtimin e mekanizmave institucionalë për barazinë gjinore.
yy Synimi jonë: qytetarë të barabartë në të drejtat dhe obligimet e tyre ndaj shtetit dhe
shoqërisë.
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4. REND, DISIPLINË, DREJTËSI
Nuk ka më vonesë. Gjyqësori duhet të pastrohet nga gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar. Nuk ishte e lehtë, por më në fund u krijuan të gjitha kushtet, u hoqën të gjitha kthetrat
e shtetit të kapur. Ligji për ndjekjen penale garanton që politika nuk mund të ndërhyjë në
vendimet gjyqësore, dhe të gjitha rastet e korrupsionit të lartë duhet të kenë një rezolutë
gjyqësore. Gjyqtarët dhe prokurorët kanë detyrim të japin rregullin ligjor në të cilin ligji është
i barabartë për të gjithë. Nuk ka më raste të montuara, nuk ka viktima të reja.

4.1

SUNDIMI I SË DREJTËS

yy Një qasje e re për siguri në trafik “Qytete të sigurta”.
yy Dënime të bazuara në të ardhura.
yy Inspektime për rendin, zero tolerancë për korrupsion.
yy Ne do të përgjysmojmë numrin e inspektorateve në një vit dhe do të dyfishojmë numrin e inspektorëve të mjedisit dhe tregut.
yy Secili inspektor që e vendos lëndën në sirtar - do të humbasë punën e tij. Rregullat
duhet të zbatohen për të gjithë, veçanërisht ata që paguhen për t’i zbatuar ato.
yy Policia komunale nën pushtetin lokal do të ketë autoritetin ligjor të sigurojë rendin në
komunat tona dhe në Qytetin e Shkupit.

4.2

DREJTËSIA DUHET TË FITOJË

yy Vetëm një gjykatës i ndershëm është një gjykatës i mirë. “Pastrim” efektiv dhe objektiv
i gjyqtarëve dhe prokurorëve!
yy Ne do të sigurojmë monitorim nga BE në çështjet e gjykatave të korrupsionit të lartë.
yy Ne do të prezantojmë një detyrim ligjor për të botuar dhe qasje publike te regjistrimet
audio të të gjitha seancave gjyqësore për korrupsion të lartë dhe krim të organizuar.
yy Transparencë më e madhe e Zyrës së Prokurorit Publik.
yy Ne do të zvogëlojmë tarifat gjyqësore për ta bërë drejtësinë të arritshme për qytetarët
yy Miratimi i një Ligji për Menaxhimin e lëvizjeve të lëndëve në Prokurorinë Publike.
yy Do ta ndalojmë abuzimin e sistemit të gjykatësve-porot.
yy Mbyllja e të gjitha “zbrazëtirave”, rishikimi i ligjeve përmes prizmit të keqpërdorimeve
të së kaluarës.
yy Një sistem i besueshëm i Rrathëve elektronik për personat në arrest shtëpiak dhe të
dënuarve me arrest shtëpiak.
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4.3

STOP KEQPËRDORIMEVE

yy Për bartësit e funksioneve: përgjegjësi më e madhe dhe më pak
privilegje.
yy Eliminojmë të drejtat diskrecionale të zyrtarëve.
yy Ne do të anulojmë mbulimin e shpenzimeve të udhëtimit për deputetët.
yy Standard unik i të dhënave transparente për të gjithë.
yy Komuna transparente dhe të përgjegjshme.
yy Më në fund do të jemi në gjendje të prezantojmë lista të hapura për zgjedhjen e deputetëve në Kuvend dhe këshilltarëve në këshillat e NJVL.
yy Pyetje deputetësh dy herë në muaj.
yy Kontroll i shtuar i të ardhurave të noterëve dhe përmbaruesve.
yy Më e lehtë dhe më e shpejtë për të drejtuar demokracinë.
yy Ulja në mënyrë drastike e afatit për vjetërsim të përmbarimit të detyrueshëm.

4.4

SHTET PËR QYTETARËT - MË SHUMË SISTEM,
MË PAK BUROKRACI

yy Do përmirësojmë efikasitetin e Administratës Publike duke maksimalizuar potencialin aktual dhe sistematizimin e plotë deri në fund të vitit 2024.
yy Përkufizim i qartë dhe domethënës i përgjegjësive në të gjitha nivelet e administrimit.
yy Koncept i ri në menaxhimin e mesëm: nuk ka më udhëheqës deri në pension!
yy Mundësi të barabarta për avansim në punë varësisht nga përvoja dhe profesionalizmi.
yy Një sistem blerës sekret me bazë rrotulluese, roli i të cilit do të jetë ushtrimi i të drejtave
të tyre duke paraqitur rregullisht dokumentacionin e nevojshëm pranë institucioneve
dhe raportimin mbi marrëdhëniet, shpejtësinë dhe efikasitetin e shërbimit të ofruar
nga institucioni.
yy Për dy vjet, të gjitha komunikimet ndërmjet institucioneve dhe brenda secilit institucion
do të zhvillohen në mënyrë elektronike.
yy

Një Qendër Shërbimi (ECU) në çdo qytet!

yy Shërbime të reja të disponueshme me klik.
yy ID të digjitalizuara.

4.5

PUSHTETI MË AFËR QYTETARËVE

yy Prezantojmë mjete të reja, më efektive për të mbështetur komunat në mënyrë që të
përmirësojnë performancën e tyre.
yy Rritje e transparencës në punën e komunave.
yy Shërbime më të mira dhe më të forta të inspektimit komunal për të adresuar në mënyrë
adekuate sfidat e shërbimeve, ndërtimeve, mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit publik
dhe rregullimit të trafikut.
yy Do ta mbështesim procesin e reformimit të sektorit të shërbimeve me grante dhe kredi
të lira për modernizimin e makinerive dhe pajisjeve të shërbimeve lokale.
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yy Kujdes social për grupet e rrezikuara të qytetarëve përmes përjashtimit nga pagesa
e paketave të shërbimeve publike dhe mundësinë e përfshirjes në punë të dobishme
shoqërore për të shlyer borxhet.
yy Ne do të vazhdojmë me prioritetin “Maqedonia pa baltë”- duke siguruar rrugë të asfaltuar për çdo vendbanim.
yy Të gjitha investimet kapitale për komunat në një vend!
yy Revitalizimi i fshatrave për të mbajtur popullsinë në to.
yy Turizmi rural – prioritet.
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5. TË GJITHË PËR EKO SHTET
Kemi angazhuar të gjitha kapacitetet, duke ndërtuar eko shtet. Të gjitha institucionet, të gjithë
nëpunësit civilë, të gjithë studentët dhe nxënësit, të gjithë qytetarët, ne të gjithë jemi të përfshirë në pastrimin e atdheut. Së bashku ne kujdesemi për ajrin e përbashkët, ujin dhe tokën.

5.1

EKO SHTET

yy Deri në vitin 2024, asnjë institucion shtetëror nuk do të ketë sistemet e vjetra dhe joekologjike të ngrohjes.
yy Në fund të vitit 2020 ne do të prezantojmë kontroll të vazhdueshëm 24/7 të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe inspektorateve lokale.
yy Qytetarët do të jenë në gjendje të hyjnë në Aplikacionin e Raportimit dhe Monitorimit
të Mjedisit.
yy Do të forcojmë gjobat vetëm në fushën e mbrojtjes së mjedisit për shkak të përvojës së
dobët të joefikasitetit të institucioneve dhe sjelljes burokratike të procedurave.
yy Dy vitet e para të mandatit do t’i kushtohen gjelbërimit të planifikuar por intensiv të
shtetit, dhe veçanërisht qyteteve më të ndotura.
yy Ne kemi filluar një ndryshim në politikat e transportit publik. Ndërtimi i sistemit të
transportit të shpejtë të autobusëve - transporti i shpejtë i tramvajit (me linjë krediti
EBRD) fillon në Shkup. Për më tepër, Qyteti tashmë ka filluar blerjen e autobusëve të
rinj me standarde më të larta EURO.
yy Zgjedhja e problemit me transportin publik në Tetovë dhe komunat për rreth saj.
yy Vendosim një sistem më kompleks të subvencioneve dhe stimujve tatimor për blerjen
e automjeteve ekologjike.
yy Implementim i zonave me emetime të ulëta ose zona me ndalesë trafiku për automjete
të rënda.
yy Do të krijojmë stacione matëse shtesë në të gjithë vendin.
yy Të dhënat e emetimeve nga objektet e mëdha ndotëse do të vihen në dispozicion të
qytetarëve në kohë reale.
yy Ulje e ndotësve të ajrit të përcaktuar me ligj (në nivele më të ulëta) dhe rritje e standardit të cilësisë së karburantit për të kontrolluar shumë parametra.
yy Krijimi i policisë komunale në nivelin lokal, i cili do të mundësojë inspektorët komunal dhe Eco Patrol të ndërmarrin veprime bashkërisht kundër kryerësve të akteve të
dëmshme.
yy Në ndërtim, ne do të bëjmë një kontroll të zgjeruar të vendeve të ndërtimit dhe respektimin dhe kontrollin e energjisë dhe kritereve të tjera në ndërtimin dhe rindërtimin
e ndërtesave.
yy Vendosim kontroll të zgjeruar të importit dhe eksportit të mbeturinave, grumbullimin,
deponimin dhe trajtimin e të gjitha llojeve të mbeturinave, si dhe kontroll emergjent të
të gjitha lejeve të lëshuara të administrimit të mbeturinave.
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yy Në mbështetje të autoriteteve lokale në luftën për mjedis të
pastër, ne do të ofrojmë mbështetje të drejtpërdrejtë për blerjen
e 10.000 koshave dhe kontejnerëve në vit.
yy Deri në vitin 2024, gradualisht do të ndalojmë përdorimin e
qeseve prej plastike në pakicë.

5.2

ENERGJETIKA

yy Modernizimi dhe transformimi i TEC Negotino.
yy Ndërtimi i HEC Çebren.
yy Termocentralet e reja fotovoltaike 400 MW.
yy Centrale të reja të erës 160 MW.
yy Do të rrisim kuotën për ndërtimin e impianteve të reja të biogazit 30 MW.
yy Revitalizimi dhe modernizimi i të tre blloqeve në REK Manastir, me ulje të pluhurit dhe
desulfurizim.
yy Linja e re e Ndërlidhjes 400 KW Linjë e Transmisionit Manastir (MK) - Elbasan (AL) dhe
Stacioni Transformues 400 KW në Ohër.
yy Linja e re e transmetimit 400 KW që do të ndërtohet në termocentralin e ardhshëm
Çebren së bashku me një stacion transformatorësh 400 KW afër termocentralit.
yy Forcimi i rrjetit të energjisë në të gjithë vendin me linja të reja transmetimi dhe stacione
Transformatori.
yy Përfundimi i tubacioneve nacionale të gazit në të gjithë vendin dhe zhvillimi i shpejtë i
rrjeteve të shpërndarjes për familjet, objektet administrative, tregtare dhe industriale.
yy Sigurimi i republikës me burimin e vet, të besueshëm dhe të pavarur të gazit natyror,
së bashku me partnerët e saj strategjikë.
yy Kolektorët diellorë termikë në çdo shtëpi.
yy Kolektor diellor termik në çdo shtëpi.
yy Do të subvencionojmë lidhjen e sistemit të ngrohjes, por shteti gjithashtu do të sigurojë
ndihmë për zgjerimin e rrjetit të shpërndarjes.
yy Brenda deponive rajonale, ne do të inkurajojmë ndërtimin e stacioneve komunale për
grumbullimin e mbeturinave dhe përdorimin e mbeturinave për prodhimin e energjisë
elektrike me një çmim preferencial dhe me riblerje të garantuar të energjisë së prodhuar.
yy Investim në rigjenerimin e energjisë eletrike që humb gjatë përçimit.
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TË GJITHË
PËR EKO SHTET
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KEMI HYRË NË
NATO, MUNDEMI
EDHE NË BE

6. TË GJITHË PËR EKO SHTET
Siguria jonë nacionale dhe mbrojtja jonë kurrë nuk kanë qenë më të larta. Tani jemi anëtar
i aleancës më të fuqishme në botë - NATO. Nuk do të jemi më kurrë vetëm dhe të pambrojtur. Do të thotë një e ardhme e sigurt për të gjithë ne dhe për të gjithë fëmijët tanë duke
garantuar një rritje të shpejtë ekonomike. Investime të reja, 100.000 vende të reja pune dhe
paga më të larta për të gjithë.

6.1

#MK NË BOTË

yy Republika e Maqedonisë së Veriut, megjithëse një vend i vogël, është një partner i
barabartë dhe kontribuues i NATO-s në paqen dhe sigurinë botërore. Ne do ta përdorim anëtarësimin tonë në aleancën më të fuqishme me mençuri dhe strategji.
Aleanca është një mundësi e shkëlqyeshme për një vend të vogël me burime të kufizuara për të rritur fuqinë e tij specifike dhe ta përdorë atë për ndikimin e tij. Për këtë
qëllim, ne do të sigurojmë një mision aktiv dhe të aftë të NATO-s që do të demonstrojë që vendi ka njohuri, përvojë dhe frymë të re moderne të punës dhe bashkëpunimit.
yy NATO është një shans edhe për komunitetin tonë të biznesit. Me anëtarësim të
plotë, kompanitë tona kanë hapur gjithashtu një zinxhir të madh furnizimi / furnizimi
për Aleancën e NATO-s. Ne kemi siguruar informacionin dhe kontaktet e para me
agjencitë përkatëse të NATO-s dhe në mandatin e ri do të ndihmojmë në mënyrë
strategjike të gjitha kompanitë tona të interesuara të shfrytëzojnë këtë mundësi për
zhvillim dhe eksport më të madh.
yy Ne do të hapim 6 vendkalime të reja kufitare me fqinjët tanë në mënyrë që të lehtësojmë komunikimin më të lehtë në pikat kufitare me Kosovën-Sesimir-Restelica,
Maiden-Promahi dhe Markova Noga me Greqinë, Klepalo me Bullgarinë, Serbinë
Llojan-Miratovc, dhe Shqipërinë, Xhepishte-Trebishtës.
yy Ne do të fillojmë nismën për Qendrën Rajonale për Dialog - Forumi i Prespës. Një
forum rajonal për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe zgjidhjen e çështjeve bilaterale, por edhe një forum për nisma të reja bashkëpunimi rajonal.
yy Ne do të digjitalizojmë shërbimet e bashkëqytetarëve tanë që udhëtojnë jashtë
vendit.
yy Krijimi i një Këshilli Kombëtar të Diasporës.
yy Qendra për Diasporën në çdo komunë.
yy Agjencioni për Migracion do riemërohet në Agjencion për Migracion dhe Diasporë.
yy Rritja e numrit të mësuesve të gjuhës amtare për zbatimin e mësimit të fëmijëve
në diasporë.
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6.2

PA SIGURI NUK KA ZHVILLIM

yy Ne do të vazhdojmë të financojmë në mënyrë të qëndrueshme mbrojtjen dhe të arrijmë 2% të BPV-së për buxhetin e mbrojtjes deri në vitin 2024, duke u rritur me 0.2%
të BPV-së çdo vit.
yy Ne do t’u sigurojmë ushtarëve profesionistë kushte të favorshme për marrjen e një
kredie për shtëpi.
yy Do të modernizojmë Vargun e Ushtrisë “Krivollak”.
yy Në vitin e parë të mandatit të saj, koalicioni MUNDEMI do të fokusohet dhe do të ofrojë
reformë strukturore të menaxhimit të krizave dhe sistemeve të mbrojtjes dhe shpëtimit përmes riorganizimit, pajisjes dhe trajnimit të ekipeve operative të intervenimeve
emergjente.
yy Në bashkëpunim me universitetet publike, ne do të prezantojmë një linjë buxheti në
buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes për të mbështetur projektet shkencore me interes
për mbrojtjen.
yy Rritja e numrit të aktiviteteve në Qendrën Rajonale të Marrëdhënieve Publike të certifikuar nga NATO.
yy Në Ministrinë e Mbrojtjes do të krijojmë një Qendër për Mbështetje të kompanive vendore në fushën e tenderëve të NATO-s.

6.3

SHTET NË TË CILIN BE-JA ËSHTË NË SHTËPI

yy Deri në vitin 2024 do të hapim 80% të kapitujve të integrimit në BE.
yy Paratë evropiane për BE-në në shtëpi - Nga fondet evropiane sigurojmë 2.5 miliardë
euro për Maqedoninë e Veriut. Më shumë para për: agjendën e gjelbër, energjinë,
konkurrencën, investimet kapitale, bujqësinë, kanalizimet, rrugët, furnizimin me ujë.
yy Paratë evropiane për standardet evropiane në shtëpi.
yy Krijimi i një strukture negociuese të motivuar, efikase dhe profesionale.
yy Vendosim një program të veçantë buxhetor për negociatat e BE-së në buxhetet e ministrive dhe institucioneve të tjera përkatëse.
yy Ne jemi duke negociuar në emër të të gjithë vendit. Prandaj, negociatat do të përfshijnë të gjitha. Qeveria, administrata, parlamenti, rregullatorët, shoqëria civile, komuniteti
akademik, bota e biznesit.
yy “BE për qytetarët” zhvillojmë një strategji gjithë përfshirëse të komunikimit që synon
grupe të ndryshme të interesit - të rinjtë, njerëzit e biznesit, fermerët.
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