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Ky raport përfaqëson raportin përfundimtar të projektit YES, me kohëzgjatje nga janari 2020 deri në mars 

2022 dhe adreson fenomenin e "postimit" të punëtorëve të përfshirë në sektorin e ndërtimit, nga 

këndvështrimi i njohurive, kompetencave dhe aftësimit. 

Projekti u përpoq t'i përgjigjej një sërë pyetjesh, të tilla si: për cilin informacion kanë nevojë "punëtorët e 

spostuar" dhe si mund t'i marrin ato, cilat janë kufijtë aktualë të numrit të të ardhurve për shkak të 

dallimeve në sistemet e kualifikimeve dhe në njohjen e tyre, si mund të përdoret kjo lëvizje si një mundësi 

mësimi për punëtorët, si dhe se si njohuritë më të mira mbi kualifikimet kombëtare dhe bashkëpunimi në 

nivel ndërkombëtar në këtë fushë mund të nxisin lëvizshmëri të drejtë. 

Kjo u arrit duke kombinuar kërkimin në zyrë dhe rishikimin e literaturës me intervistat, grupet e fokusit 

dhe seminaret ndërkombëtare, me synimin për të mbledhur njohuri shtesë dhe për të krahasuar përvoja 

dhe këndvështrime të ndryshme. 

Krahas shpërndarjes në mbarë BE-në, kërkimet dhe analizat synuan: Gjermaninë, Italinë, Poloninë, 

Portugalinë, Spanjën dhe Shqipërinë, ku ky i fundit ka zbatuar pjesërisht dispozitat në lidhje me postimin 

dhe është i interesuar kryesisht përpara anëtarësimit të mundshëm të ardhshëm në BE.  

Produktet e mëparshme të disponueshme në faqen e internetit www.yesproject.net përfshijnë: (i) një 

dokument historik të BE-së mbi rolin e aftësive si nxitës i postimit; (ii) një manual i BE-së që eksploron 

postimet më të gjera nga një 'perspektivë e aftësive'; (iii) Raste studimore që trajtojnë përvojën me 

postimin e disa kompanive ose aktiviteteve të qendrave të trajnimit që synojnë të përgatisin punëtorët 

për aktivitetet që do të zbatohen jashtë vendit; (iv) Dokumentet në fokus të vendit që eksplorojnë njohuri 

ose praktika shtesë në lidhje me tematikat në shqyrtim. 

Si pjesë e fazës përfundimtare të projektit, dhe në dritën e evidencave nga raportet e projektit të 

mëparshëm, partnerët ndërvepruan përmes postës elektronike dhe në takime të dedikuara online për të 

arritur një dakortësim të përbashkët të politikave, veprimeve dhe mjeteve që do të zbatohen në nivel të 

BE-së dhe në të gjitha vendet e mbuluara nga partneriteti. Ndër të tjera, partnerët arritën një konsensus 

të përbashkët për ndërmarrjen e disa nismave që kanë një shtrirje më të gjerë se postimi, por që 

konsiderohen si të dobishme për të kapërcyer mangësitë e sektorit të ndërtimit që dalin në vende të 

ndryshme dhe të konsideruara si të pafavorshme për funksionimin e përgjithshëm të tregut të brendshëm. 

Këto rekomandime të BE-së, siç u dakortësua përfundimisht, janë ilustruar në seksionin vijues. Ato janë 

të integruara në seksionet e mëposhtme sipas rekomandimeve specifike të zhvilluara nga secili nga 

partner(ët) për vendin e tij, me qëllim plotësimin ose kontekstualizimin e tyre në dritën e dispozitave dhe 

praktikave të ndryshme kombëtare. 

Rekomandimet shoqërohen me detaje të grupeve të interesit dhe, sa herë që është e përshtatshme, nga 

lidhjet dhe përshkrimi i shembujve konkretë. 

  

Hyrje 
 

EU-wide recommendationsIntCountry level recommendations 

– Germanyroduction 
 

Rekomandimet e BE-së 

 
 

Country level recommendations – GermanyEU-wide 

recommendationsHyrje 
 

EU-wide recommendationsIntCountry level recommendations 

– Germanyroduction 
 

Rekomandimet e BE-së 

 
 

Country level recommendations – GermanyEU-wide 

recommendations 

 
 

Country level recommendations – Gjermani 
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1: Lehtësimi i aksesit të informacionit për punëtorët e spostuar 
 
Target: Autoritetet Kombëtare, Autoritetet Lokale (fakultative), Partnerët Socialë 
  
Shumica e faqeve kombëtare të internetit për lëvizjen e puntorëve janë vetëm në gjuhën 
vendase dhe  gjuhën angleze, duke e vështirësur aksesin për spostimin e punëtorëve. 
Përkundrazi, informacioni gjithëpërfshirës, koherent dhe i lehtë për tu kuptuar mbi termat 
dhe kushtet e punësimit si dhe mbi procedurën përkatëse, duhet të vihet në dispozicion 
në gjuhët e vendeve dërguese.  
 
Informacioni kryesor për spostimin lidhur me procedurat dhe të drejtat sipas çdo vendi, 
mund të bëhet më i aksesueshëm në portalin ‘Europa Juaj’, gjithashtu duke përdorur 
tabela/bazat e të dhënave që mundësojnë një akses më të shpejtë në informacion (p.sh. 
koha e punës, shpërblimi, lidhja me deklaratën kombëtare), dhe vendi. Për më tepër, 
kontaktet dhe njohuritë shpeshherë të kufizuara per spostimin e punëtorëve bëjnë 
urgjente që publikimi i informacionit të shoqërohet me veprime që arrijnë tek përfituesi. 
 
Që informacioni të jetë me të vërtetë i arritshëm, mund të futen disa masa shoqëruese, 
mbështetur edhe nga disa praktika të mira të mëparshme, të tilla si: krijimi dhe 
shpërndarja e udhëzuesve praktik (siç është bërë nga UGT në Spanjë), fletëpalosje në 
kantjeret e ndërtimit (siç është bërë nga rrjeti REDER, midis të tjerëve), publikimi i videove 
të shkurtra shpjeguese (siç bëhet nga institucionet paritariane italiane për të shpërndarë 
rregullat e shëndetit dhe sigurisë), disponueshmëria e një linje telefonike të dedikuar (siç 
bën SOKA BAU). Gjithashtu, futja e mekanizmave ndërveprues (një bisedë ose mundësia 
për të hapur bileta në faqet e internetit kombëtare për spostimin e punëtorëve, ose 
caktimi i personave kontaktues nga ana e autoriteteve për spostimin e punëtorëve) mund 
të ndihmojë në adresimin e dyshimeve dhe në fund të fundit, të mbështesë zbatimin e të 
drejtave të punëtorëve të spostuar. Së fundi, duke qenë se lëvizja e punëtorëve ka veçori 
edhe përsa i përket sigurimeve shoqërore dhe taksimit të të ardhurave dhe meqenëse 
faqet e internetit kombëtare mund të përfaqësojnë derën e hyrjes për punëtorët e 
spostuar në vendin pritës, ato mund të veprojnë si një katalizator i besueshëm i burimeve 
të tjera ku punëtorët e spostuar mund të gjejnë informacione të dobishme për qëndrimin 
e tyre, duke përfshirë portalet për qëllime të përgjithshme që mbajnë informacion në 
gjuhë të ndryshme mbi rregullat, kulturën dhe jetën në vend (p.sh. faqja e internetit 
handbookgermany.de). I gjithë informacioni duhet të jetë gjithashtu në një gjuhë të 
thjeshtë. 
 

2. Zhvillimi i një procesi të përfshirjes në bord për punëtorët e 
spostuar 

 
Target: Komisioni Europian, Autoritetet Kombëtare, Kompanitë 
 
Është i nevojshëm sigurimi i informacionit të nevojshëm për spostimin e punëtorëve sa 
herë që ata dërgohen në një vend të ri. 

Rekomandimet e BE-së 

 
 

Country level recommendations – GermanyEU-wide 

recommendations 

 
 

Country level recommendations – Gjermani 

 

 
 

Country level recommendations – GermanyRekomandimet e 

BE-së 

 
 

Country level recommendations – GermanyEU-wide 

recommendations 

 
 

Rekomandime në nivel vendi – Gjermania 

 

 
 

Country level recommendations – Germany 
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Në nivel të BE-së, duhet të zbatohet një listë e përbashkët kontrolli e informacionit të 
nevojshëm për punëtorët e postuar, duke trajtuar çështje si: legjislacioni i punës, tatimi 
mbi të ardhurat, sigurimet shëndetësore dhe mbulimi i sigurimeve shoqërore dhe 
procedurat përkatëse; aspekte të përgjithshme në lidhje me jetën në vendin pritës (p.sh. 
strehimi, koha e lirë, transporti publik; institucionet bazë që ofrojnë mbështetje nëse është 
e nevojshme). Autoriteti Evropian i Punës mund të mandatohet për zbatimin e kësaj 
detyre. 
 
Në nivel kombëtar, institucionet publike duhet të zhvillojnë dhe shpërndajnë një paketë 
informacioni bazë në përputhje me listën kontrolluese të sipërpërmendur dhe në vijim të 
deklaratës së afishimit nga kompanitë. 
Në mungesë të një kontakti të drejtpërdrejtë, kompleti do t'u dorëzohet punonjësve të 
postuar nga kompanitë ose nga institucionet publike të vendit dërgues. 
 
Procesi i hyrjes në bord duhet të përfshijë caktimin e një personi referues për spostimin e 
punëtorëve në vendin pritës (p.sh., në varësi të kontekstit kombëtar, në Qendrat Publike 
të Punësimit, në zyra që merren me emigrantë dhe punëtorë të lëvizshëm, midis rrjetit 
EURES, ose në vende të tjera të përshtatshme të përgatitura nga departamentet publike 
lokale). 
 
Ashtu siç sugjerohet nga disa rezultate të mira të studiuara gjatë projektit, një rol do të 
luajnë edhe ndërmarrjet dërguese. Për shembull, ata mund të zbatojnë kurse të shkurtra 
përpara postimit për të përgatitur punëtorët mbi të drejtat e tyre, tatimin mbi të ardhurat 
si dhe aspektet praktike, nga akomodimi deri te rregullimet e udhëtimit. 
 

3. Bashkimi i forcave për të ofruar informacione të besueshme 

 
Target: Autoritetet Kombëtare, Partnerët Socialë, Fondet sektoriale 
 
Objektivi i dhënies së informacionit të qartë dhe të lehtë për t'u aksesuar duhet të jetë një 
synim i përbashkët për të gjitha palët e interesuara në fushën e postimit.  
 
Në këtë drejtim, autoritetet publike, partnerët socialë dhe palët e tjera të interesuara 
(p.sh. fondet sektoriale) duhet të punojnë si ekip për të siguruar që informacioni përkatës 
të arrijë tek punëtorët e spostuar. Për këtë qëllim, mund të nënshkruhen protokolle, duke 
detajuar qëllimin dhe procedurat e bashkëpunimit. 
 
Një pikënisje e mirë mund të jetë përdorimi i faqes kombëtare së internetit për spostimin, 
si një pikë e vetme hyrëse për të promovuar edhe materialin e zhvilluar nga 
institucione/aktorë të tjerë, me kusht që kjo të përmbushë standardet e dakortësuara për 
sa i përket përmbajtjes dhe formës. Kjo mund të ndihmojë në sigurimin e informacionit 
gjithëpërfshirës dhe koherent duke mbështetur partnerët socialë ose palët e tjera të 
interesuara për të arritur objektivin e veprimeve të tyre. 
 
Autoritetet publike mund të zhvillojnë iniciativa për trajnimin e punonjësve në organizatat 
e partnerëve socialë, patronazhet, ose në strukturat lokale (p.sh. në Shërbimet Publike të 
Punësimit PES) për të përhapur njohuritë dhe kompetencat mbi rregullat dhe procedurat 
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e zbatueshme për spostimin e punëtorëve, si  dhe të kualifikojnë në këtë mënyrë 
mbështetjen që ata mund të sigurojnë.  
 
Ashtu siç veprohet në Itali, mund të krijohet një vëzhgues i përhershëm që përfshin organe 
qeveritare, qendra kërkimore publike dhe partnerë socialë për të monitoruar të dhënat 
mbi spostimin  dhe për të përmirësuar aksesin e informacionit. 
 

4. Sigurimi që punëtorët e spostuar (dhe punëdhënësit e tyre) të 
jenë të vetëdijshëm për rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë 

 
Target: Autoritetet Kombëtare, Partnerët Socialë, Fondet sektoriale 
 
Për t'u siguruar që punëtorët e spostuar të jenë të vetëdijshëm për rregullat e sigurisë dhe 
shëndetit në punë, palët e interesuara duhet të zhvillojnë udhëzues në formë të printuar 
dhe elektronike dhe t'i dorëzojnë ato përpara fillimit të postimit (shih rekomandimin më 
lart "Bashkoni forcat"). Ndonëse udhëzues të ngjashëm janë të disponueshëm në shumë 
vende të BE-së (që synojnë spostimin e punëtorëve ose më shumë, në përgjithësi 
punonjësit e lëvizshëm), ka një boshllëk për t'i bërë ato të aksesueshme (veçanërisht në 
kompanitë e vogla dhe të mesme). Në të njëjtën kohë, punëdhënësit duhet të 
ndërgjegjësohen për sanksionet për mos-trajnimin e punëtorëve të spostuar për sigurinë 
dhe shëndetin në punë, sipas legjislacionit të vendit pritës. 
 

5. Sigurimi që punëtorët të kenë trajnimin e duhur në fushën e 
sigurisë dhe shëndetit në punë 

 
Target: Autoritetet Kombëtare (përfshirë inspektoriatet e punës), Partnerët Socialë, 
Kompanitë, Qendrat e trajnimit profesional 

 
Garantimi i sigurisë dhe shëndetit në punë (SSHP) është dhe një aspekt i një rëndësie të 
madhe për kushtet e mira të punës në sektorin e ndërtimit. Lëvizja ndërkombëtare dhe 
spostimi sjell sfida shtesë në këtë fushë. 
 
Sipas dispozitave të Direktivës 96/71/KE, rregullat e vendit pritës për SSHP, përfshirë ato 
që aplikohen posaçërisht për kantjeret e ndërtimit, zbatohen për spostimin e punëtorëve. 
Pavarësisht harmonizimit të pjesshëm me Direktivat e BE-së për SSHP, në çdo vend të BE-
së ka dallime në legjislacion dhe rregullore të marrëveshjeve kolektive kur bëhet fjalë për 
SSHP në sektorin e ndërtimit. 
 
Prandaj, është e rëndësishme të zbatohen mekanizma efektivë për të kontrolluar nëse 
punëtorët e postuar kanë ndjekur ose jo kurse të tilla jashtë vendit, veçanërisht duke 
marrë parasysh postimin nga agjencitë e përkohshme ose nga vendet e treta, si dhe 
sigurimin e trajnimit dhe mbështetjes adekuate në punë në kompaninë pritëse. 
 
Për më tepër, përhapja dhe pranimi i kurseve të vlefshme ndërkombëtarisht për shëndetin 
dhe sigurinë në kantjeret e ndërtimit është një mjet i rëndësishëm për t'u siguruar që 
punëtorët e spostuar të trajnohen siç duhet. Eksperiencat pilot në këtë drejtim, të tilla si 
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VCA, mund të zbatohen në rajone ndërkufitare ose midis vendeve me flukse të 
konsiderueshme të punëtorëve të spostuar. Kjo do të siguronte trajnime cilësore, 
akreditim zyrtar të trajnimeve dhe njohje të këtyre kurseve nga punëdhënësit. 
 
Gjithashtu, shkalla e lartë e aksidenteve në këtë sektor sugjeron mbajtjen e lartë të 
vëmendjes ndaj rreziqeve të punëtorëve të ardhur, të papërgatitur në mënyrën e duhur 
për të kryer një detyrë të caktuar në mënyrë të sigurt. Ndërsa është e detyrueshme që 
punëtorët e spostuar të kenë marrë SSHP të vendit pritës, kompania pritëse duhet të 
sigurojë trajnime shtesë në punë dhe mbështetje, veçanërisht të synuara për punën që do 
të kryhet dhe profilin e punonjësit. Në këtë drejtim, ai duhet të marrë parasysh çështjet 
gjuhësore, dallimet në kulturën e punës dhe menaxhimin e SSHP, midis aspekteve të tjera 
që mund të jenë të rëndësishme. Organizatat e punëdhënësve, sindikatat, organet 
paritariane me detyra në fushën e SSHP dhe inspektoriatet e punës duhet t'i mbështesin 
këto përpjekje duke ofruar udhëzime dhe mjete të përshtatshme. 
 

6. Ngritja e një sistemi të gjerë në BE për të verifikuar dhe pranuar 
punëtorët e spostuar aktualisht të kualifikuar dhe me përvojë 

 
Target: Autoritetet e BE-së, Autoritetet Kombëtare, Partnerët Socialë, Fondet 
Sektoriale 
 
Ka të paktën tre këndvështrime të ndryshme për të parë një profesion të punëtorit. 
Së pari, punëtorët mund të kenë fituar kualifikime, duke u certifikuar se ata janë në gjendje 
të kryejnë një punë të caktuar (p.sh. murator ose karpentier), dhe ndoshta të bashkangjitur 
pasoja të ndryshme ligjore në varësi të legjislacionit kombëtar (sidomos në rast se puna 
bie në një profesion të rregulluar); së dyti, punëtorët mund të pajisen me një titull pune 
siç përshkruhet në marrëveshjet kolektive, me efekte konkrete në shpërblim sa herë që ka 
shkallëzim të pagave; së treti, kompetencat aktuale të punëtorëve. 
 
Megjithëse kjo e fundit mund të jetë mjaft e vështirë për ta konstatuar, rrallë mund të 
vërtetohet nëpërmjet mekanizmave kombëtarë në dispozicion dhe zakonisht vërtetohet 
nga punëdhënësi/klienti nëpërmjet një testi ose në punë, kuptimi i kualifikimeve dhe i 
titujve të punës mund të bëhet më i lehtë për t'u përdorur me përpjekje relativisht të vogla. 
 
Në mungesë të informacioneve transparente, punëtorët e spostuar mund të kryejnë punë 
të rrezikshme pa u trajnuar siç duhet ose mund tu caktohen një nivel pagash më i ulët se 
niveli i pagave i aplikuar përgjithësisht. 
 
Në këtë aspekt, në njërën anë një sistem për të marrë informacion të vlefshëm mbi 
kompetencat dhe detyrat e caktuara për secilën nivel pagash dhe nga ana tjetër, për 
përvojën e punës dhe kualifikimet e punëtorëve të ndërtimit do të sillte përfitime të 
shumëfishta. Ndërsa rritja e transparencës së tregut dhe reduktimi i rreziqeve të zbatimit 
të papërshtatshëm të rregullave të postimit, ai gjithashtu do t'u mundësonte punëtorëve 
të gjejnë një punë në vendin pritës ose të kenë mundësitë më mira në vendin e tyre. 
 
Kartat personale të punës të zhvilluara në disa vende, si karta profesionale e zhvilluar nga 
FLC në Spanjë, janë një pikënisje e vlefshme.  
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Në nivel të BE-së, një sistem mund të zhvillohet për ta bërë këtë informacion të 
ndërveprueshëm, siç është sugjeruar së fundmi bashkërisht nga FIEC/EFBWW dhe nga 
Parlamenti i BE-së. 
 

7. Mbështetja e zhvillimit të Sistemit Evropian të Kualifikimeve 

 
Target: Komisioni Europian, Autoritetet Kombëtare 

 
Puna e vazhdueshme për krijimin e Sistemit Europian të Kualifikimeve dhe për krahasimin 
e njohjes së Sistemeve Kombëtare të Kualifikimeve midis vendet e BE-së ka një rëndësi të 
madhe për spostimin e punëtorëve në sektorin e ndërtimit. Ai i referohet diplomave të 
IVET në lidhje me profesionet e ndërtimit dhe mënyrave të ndryshme me të cilat mund të 
përfitohen këto diploma: (sistemi arsimor; kombinimi i formimit profesional dhe përvojës 
në punë; akreditimi i përvojës së punës). Megjithëse roli i kësaj është detyrë e qeverive 
kombëtare dhe e Komisionit Europian (KE), në shërbimet publike të punësimit, mund të 
përfshihen, shoqatat profesionale dhe partnerët socialë. 
 
Megjithëse krahasimi i zgjeruar i kurrikulës, për njohjen e mundshme ose për të vlerësuar 
kompetencat e dikujt nga tregu nuk lidhet saktësisht me spostimin, kjo mund të 
përmirësojë funksionimin e përgjithshëm të tregut të punës në sektorin e ndërtimit, siç u 
vërejt së fundmi nga partnerët socAfialë evropianë të sektorit të ndërtimit  me Paktin për 
Aftësimin në Ndërtim. 
  

8. Ndërtimi i një baze të dhënash evropiane që përshkruan kërkesat 
për konfirmimin / njohjen e kualifikimeve në sektorin e ndërtimit për 
punëtorët e lëvizshëm - veçanërisht për punonjësit me kualifikime në 
nivelin 2-5 EQF 

 
Target: Komisioni Europian, plus shpërndarjen nga / publiku Shërbimet publike të 
punësimit, Autoritetet Kombëtare (përfshirë inspektoriatet e punës), Partnerët Socialë 
 
Shumica e punëtorëve të lëvizshëm (përfshirë edhe punëtorët e spostuar) nuk kanë 
njohuri, nuk janë të vetëdijshëm për mundësitë e njohjes/konfirmimit të kualifikimeve të 
tyre në vendet e tjera të BE-së. Kjo është veçanërisht e vërtetë për profesionet e 
parregulluara. Për të mbushur këtë boshllëk, një bazë të dhënash, e disponueshme në të 
gjitha gjuhët e BE-së, duhet të përfshijë informacion mbi: (i) përmbajtjen kryesore, 
kompetencat e pritshme dhe të drejtat/detyrat ligjore bashkangjitur kualifikimeve të 
ndryshme; (ii) procedurat për konfirmimin/njohjen e kualifikimeve në vende të ndryshme 
të BE-së; (iii) mundësitë e trajnimit (duke plotësuar njohuritë dhe aftësitë) për të marrë 
konfirmimin e kualifikimeve në përputhje me kërkesat kombëtare të vendit pritës; dhe (iv) 
informacion mbi titujt përkatës të punës sipas marrëveshjeve kolektive sektoriale në fuqi 
në një vend të caktuar (me informacion të përditësuar mbi pagat minimale dhe 
dëmshpërblimet përkatëse). Baza e të dhënave gjithashtu duhet të përmbajë informacion 
mbi licencat dhe kërkesat që rrjedhin nga legjislacioni për sigurinë në punë dhe 
legjislacionin e shëndetit dhe kërkesat e sigurisë. Disa faqe interneti tashmë ofrojnë 
informacion në këtë drejtim, si portali CEDEFOP dhe Baza e të Dhënave të BE-së për 

https://www.fiec.eu/application/files/6616/3429/1904/2021-06-24-EFBWW-FIEC-statement-ESSP-PLC.pdf
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Profesionet e Rregulluara. Megjithatë, informacioni duhet të jetë më gjithëpërfshirës dhe 
i lehtë për t'u konsultuar nga punëtorët. Gjithashtu, institucionet publike dhe palët e 
interesuara, duke përfshirë partnerët socialë, duhet të kontribuojnë në mënyrë aktive në 
shpërndarjen e këtyre mjeteve ndërmjet kompanive dhe punëtorëve. Në fund të fundit, 
ndërsa punëtorët do të shihnin mundësitë e tyre për të lëvizur në rritje, punëtorët e 
spostuar mund ta kenë më të lehtë të kuptojnë se cili nivel pagash zbatohet për ta kur janë 
jashtë vendit, në këndvështrimin e aftësive dhe kualifikimeve të tyre aktuale.  
 

9. Krijimi  i standardeve të pranuara ndërkombëtarisht 
 
Target: Shoqatat profesionale, Anëtarët e ISO-s 
 
Ndërsa shumë profesione në ndërtim nuk rregullohen zyrtarisht, tregu mund të vlerësojë 
certifikatat dhe përvojën në vendet e punës që kërkojnë kompetenca të veçanta, si 
shtrimin e pllakave ose shtresën e izolimit.  
 
Ndëkohë që zhvillimi i iniciativave nga kompanitë mund të jetë një zgjidhje e përkohshme, 
zhvillimi dhe zbatimi i normave dhe standardeve të ISO shfaqet si një mënyrë më 
premtuese për të promovuar besimin në treg. Për shembull, ISO 17024-2012 Vlerësimi i 
përshtatjes - Kërkesat e përgjithshme për organet që operojnë në certifikimin e personave, 
kërkon të krijojë besim brenda tregut dhe me autoritetet dhe punëdhënësit, duke 
garantuar kompetencat e individëve për kryerjen e aktiviteteve të caktuarasi dhe 
parandaluar ndërhyrjen dhe mashtrimin. Besimi në skemat përkatëse për certifikimin e 
personave gjenerohet përmes një procesi vlerësimi të pranuar globalisht dhe rivlerësimit 
të rregullt të kompetencës së personave të certifikuar. 
 
Besimi në skemat përkatëse të certifikimit të personave krijohet nëpërmjet një procesi të 
pranuar globalisht vlerësimi dhe rivlerësimi të rregullt të kompetencave.. 
  

10. Promovimi i përfshirjes së punëtorëve të kualifikuar dhe trajnimi 
afatgjatë profesional 
 
Target: Autoritetet Lokale, Autoritetet Kombëtare 
 
Tenderët dhe stimujt publikë që synojnë industrinë e ndërtimit do të nxisin përfshirjen e 
punëtorëve të kualifikuar, p.sh. duke kërkuar kryerjen e punëve nga kompani/teknikë të 
specializuar për stimuj për të aplikuar, ose duke caktuar pikë në tenderët publikë përvojës 
dhe kualifikimeve aktuale të personelit të propozuar nga tenderuesit. Në këtë aspekt, 
duhet të merret parasysh siç duhet referenca për 'klauzolat sociale' dhe kriteret e cilësisë 
në Direktivën 2014/24/BE për prokurimin publik (neni 67). 
Kjo qasje do të dekurajonte nënkontraktimin për kompanitë e pakualifikuara, nga brenda 
ose jashtë vendit. 
Megjithatë, që ai të jetë efektiv, ka nevojë për: (i) mjete dhe burime për të verifikuar 
përfshirjen aktuale të punëtorëve të deklaruar në tender në kantjerin e ndërtimit; (ii) 
aftësinë për të siguruar cilësinë e sistemit të trajnimit, për shembull duke certifikuar 
shkollat e formimit profesional dhe vlerësimin e tyre periodik. 
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Ky rekomandim mund të jetë më efektiv nëse zbatohet së bashku me një sistem të 
verifikimit të përvojës së punës dhe të kualifikimeve të punëtorëve të ndërtimit. (shih 
Rekomandimin nr. 6 më sipër). 
 

11. Kushtëzimi i themelimit të kompanive aktive në sektorin e 
ndërtimit me zotërimin e kompetencave të duhura 

 
Target: Autoritetet e BE-së 
 
Për të garantuar funksionimin e duhur të tregut të brendshëm dhe për të garantuar 
shëndetin dhe sigurinë në një sektor që kryen shkallë të lartë aksidentesh në punë, do të 
futen rregullat e BE-së për të vendosur kërkesa specifike për personat që dëshirojnë të 
krijojnë një ndërmarrje ndërtimi. 
 
Referuar aksidenteve, të cilat shpesh ndodhin me punëtorët e pafavorizuar, krijimi i një 
kompanie në këtë sektor do të sjellë ndjekjen e suksesshme të kurseve të sigurisë dhe 
shëndetit në punë nga vetë punëdhënësi dhe ndalimet në zbatimin e punimeve duhet të 
zbatohen në rast neglizhence ose aksidentet në punë për shkak të shkeljeve të rregullave 
nga punëdhënësi. 
 
Kërkesa të ngjashme do të zbatohen për agjencitë e punës së përkohshme, aktivitetet e të 
cilave në këtë sektor u vunë në dukje nga literatura dhe palët e interesuara të intervistuara 
përgjatë projektit si rreziqeve të fshehura të shfrytëzimit. 
 
Në përgjithësi, këshillohet që të zbatohet një vlerësim post i efekteve aktuale të 
ndërmjetësimit të punës në tregun e punës, në konkurrencën e ndershme dhe në 
mbrojtjen e punëtorëve për të vendosur nëse do të rishikohet në mënyrë kufizuese 
Direktiva 2008/104/CE. 
 
Miratimi i rregullave në BE dhe jo në nivel kombëtar është i dëshirueshëm për të trajtuar 
keqpërdorimin e postimeve nëpërmjet kompanive të kutive të postës së krijuar në vende 
me pak kërkesa. 
 

12. Promovimi i lëvizjes si mundësi të të mësuarit 

 
Target: Qendrat e trajnimit vokacional, Autoritetet Kombëtare, Autoritetet Lokale 
 
Falë disponueshmërisë së fondeve të BE-së, ekzistojnë disa përvoja për të nxitur mësimin 
e bazuar në punë të studentëve ose lëvizshmërinë e orientuar drejt mësimit të punëtorëve 
të ndërtimit. Për shembull, siç tregohet nga rasti studimor italian, lëvizshmëria mund t'i 
pajisë punëtorët e rinj me mundësinë për të kryer punime të veçanta restaurimi në 
ndërtesa që kanë një vlerë të veçantë historike dhe arkitektonike. 
 
Promovimi i përvojave të ngjashme, gjithashtu nëpërmjet binjakëzimit ndërmjet 
instituteve të formimit profesional, mund të ndihmojë në bërjen e sektorit më tërheqës 
dhe, së fundmi, t'i ndërgjegjësojë punëtorët për mundësitë e disponueshme jashtë vendit. 
Kurset duhet të synojnë gjithashtu aftësitë gjuhësore, të cilat mbeten një problem, 
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veçanërisht në rastet e lëvizshmërisë afatshkurtër, dhe 'aftësitë e tjera transversale', duke 
përfshirë kulturën e vendeve pritëse. 
 
Një mjet tjetër për të shfrytëzuar mundësi të ngjashme është përfshirja e periudhave të 
punës jashtë vendit si pjesë e programeve të formimit profesional dhe e praktikave. Në 
këtë drejtim, institucionet publike apo shkollat e formimit profesional mund të luajnë një 
rol mbështetës, duke ndihmuar kompanitë të gjejnë partnerë jashtë vendit. 
Fondet mund të aksesohen nëpërmjet programit Erasmus+, duke mbuluar gjithashtu 
kostot e udhëtimit dhe duke u siguruar përfituesve një tarifë ditore.  
 
Nisma e re e BE-së ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) duket gjithashtu veçanërisht 
interesante pasi mundëson aksesin në trajnime të financuara jashtë vendit për ata të rinj 
që nuk janë në asnjë lloj punësimi, arsimimi ose trajnimi (NEETs). Kjo siguron një kornizë 
që mund të përdoret për të promovuar atraktivitetin e sektorit dhe për të përgatitur një 
fuqi punëtore të re të kualifikuar brenda tregut të punës të BE-së. 
Pjesëmarrësit e këtyre programeve do të kenë të drejtën e një certifikate përfundimtare, 
duke i ndihmuar ata të kenë përvojën e vlerësuar kur kërkojnë një punë. 
 
Në disa rrethana, përvoja të ngjashme mund të bien brenda rregullave të postimit, duke 
sjellë thjeshtime të mundshme (për shembull duke i mbajtur punëtorët të lidhur me 
legjislacionin e sigurimeve shoqërore të vendit dërgues). 
 

13. Eksplorimi i mundësive të ofruara nga dixhitalizimi 
 
Target: Autoritetet Kombëtare, Kompanitë 
 
Gjatë pandemisë COVID-19, mësimi elektronik dhe puna në distancë janë bërë një praktikë 
e zakonshme. Ndërsa puna në distancë mund të jetë e vështirë për t'u zbatuar për 
aktivitetet e ndërtimit, spostimi mund të përfitojë nga mësimi elektronik. 
 
Punonëtorët e spostuar mund t'i qasen më lehtë kurseve të mësuara në vendin pritës ose 
kurset e gjuhës, dhe në fakt t'i ndjekin ato përpara se të fillojë spostimi. Në mënyrë të 
ngjashme, ata mund të takojnë kontaktet përkatëse të kompanisë pritëse në internet 
përpara se të fillojë puna. 
 
Institucionet publike do të përfitojnë gjithashtu nga mundësitë e dixhitalizimit për të 
aksesuar dokumentet përkatëse (p.sh. kur kërkohen fletëpagesat) dhe për t'ua bërë më të 
lehtë aksesin e informacionit të përzgjedhur nga bazat e të dhënave mbi deklaratat e 
spostimeve për organizatat që kanë interes në rregullsinë e punësimit, p.sh. fondet 
sektoriale (s siç ndodh në Gjermani pas një marrëveshjeje për ndarjen e të dhënave midis 
Soka Bau dhe autoriteteve doganore). Së fundmi, shpërndarja e informacionit që synon 
punëtorët e spostuar përmes një aplikacioni, tashmë të avancuar nga projekte të tjera, 
duket shumë premtuese. Telefonat inteligjentë janë një kanal kyç komunikimi për 
punëtorët jashtë vendit. Në këtë drejtim, autoritetet kombëtare duhet të punojnë për të 
zhvilluar aplikacionin dhe të kërkojnë ta shpërndajnë atë me mbështetjen e institucioneve 
të sigurimeve shoqërore, partnerëve socialë dhe palëve të tjera të interesuara (p.sh. 
dhomat e tregtisë ose shoqatat profesionale). 
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Një shembull tjetër interesant vjen nga Polonia, ku projekti qeveritar ‘Monitorimi i punës 
dhe qëndrimit për qëllime ekonomike të të huajve në territorin e Republikës së Polonisë’ 
ka zhvilluar mjete dixhitale për të lehtësuar procedurat administrative që lidhen me punën 
e shtetasve të huaj. 
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1. Lehtësimi i aksesit të informacionit që synon ndërmarrjet e 
postimit dhe punëtorët e postuar 
 
Target: Ministria Federale e Punës dhe Çështjeve Sociale (Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales) ose/dhe Autoritetet Doganore Gjermane (Zoll/Generalzolldirektion) 
 
Punëtorët e dërguar kanë nevojë për informacion në lidhje me të drejtat e tyre në mënyrë 
që të pretendojnë për to. Prandaj, informacioni i nevojshëm duhet të jetë i aksesueshëm. 
 
Faqja zyrtare kombëtare Zoll online - Anmeldungen bei Entsendung duhet të jetë në gjuhët 
e vendeve dërguese më të shpeshta të punëtorëve të dërguar, p.sh. në: polake, rumune, 
sllovene, kroate, bullgare, hungareze, serbe. Për një akses të lehtë, është gjithashtu e 
rëndësishme që informacioni me interes të tregohet në mënyrë të strukturuar. Edhe në 
gjermanisht faqja zyrtare kombëtare është e ndërlikuar. Për të siguruar një akses të lehtë, 
duhet të përdoret një gjuhë e lehtë. 
 
Edhe nëse nuk parashikon në mënyrë eksplicite se faqet e internetit kombëtare duhet të 
jenë të disponueshme në gjuhët e vendeve më të zakonshme dërguese, Direktiva 
2014/67/BE, Art. 5 (2) thekson se duhet të ketë një akses të lehtë në informacion për 
ofruesit e shërbimeve dhe për vetë punëtorët e postuar, dhe se çdo Shtet Anëtar do të 
'zgjidhë' gjuhët për faqen e internetit 'duke marrë parasysh kërkesat në tregun e tij të 
punës'. Kjo është theksuar edhe në para. 18 nga recitalet. 
 
Në përputhje me këtë qëllim, dhe siç sugjerohet në rekomandimin në mbarë BE-në nr. 1, 
ligjvënësi gjerman duhet të zbatojë gjithashtu në Aktin Gjerman të Punëtorëve të Postuar 
(AEntG – Arbeitnehmerentsendegesetz – seksioni 16 fraza 2) detyrimin për autoritetet 
kompetente – në momentin që autoritetet doganore gjermane (Zoll/Generalzolldirektion) 
– të japin informacionin në lidhje me skema e postimit në gjuhë të thjeshtë, në gjuhë të 
ndryshme (nga vendet më të zakonshme dërguese) dhe në mënyrë të strukturuar. 
 
Për momentin, faqja zyrtare e internetit është e disponueshme vetëm në gjermanisht dhe 
anglisht. Është e paqartë, e ndërlikuar dhe me një gjuhë juridike të ndërlikuar (p.sh. 
përmenden paragrafët e Aktit të Pagës Minimale, Ligjit për Punëtorët e Postuar dhe ligji 
për punësimin e përkohshëm të punëtorëve, të cilat një kompani e huaj pa njohuri të ligjit 
gjerman nuk do të jetë në gjendje të kuptojë). 
 
Punëtorët e postuar dhe punëdhënësit e tyre duhet gjithashtu të jenë në gjendje të bëjnë 
pyetje: faqja e internetit duhet të përmbajë një bisedë ose të çojë në informacione kontakti 
për adresimin e problemeve të tyre specifike. 
 
Për më tepër, duhet të ekzistojë një aplikacion në lidhje me postimin e punëtorëve, në 
mënyrë që punëtorët e postuar dhe punëdhënësit e postuar të jenë në gjendje të 
informohen për të drejtat dhe detyrat e tyre përmes telefonave inteligjentë. Në 
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Rekomandime në nivel vendi – Gjermania 

 

 
 

Country level recommendations – Germany 

 

 
 

Shembull 

Një shembull i mirë dhe një 

burim i shkëlqyer informacioni 

është faqja e internetit e SOKA-

BAU-t: Europa - SOKA-BAU, e 

cila paraqet informacionin në 

lidhje me skemën e pushimit 

me pagesë në 14 gjuhë 

(gjermanisht, bullgarisht, 

çekisht, spanjisht, frëngjisht, 

anglisht, hungarisht, kroatisht, 

italisht, holandisht, polonisht, 

portugalisht, rumanisht, 

turqisht). SOKA-BAU gjithashtu 

ofron shërbime konsulence 

nëpërmjet linjave telefonike me 

këshilltarë në gjuhë të 

ndryshme. 

Ka një linjë telefonike Dogana 

online - Kontakt dhe ndihmë 

(zoll.de) nga Ministria Federale 

e Punës dhe Lëvizshmërisë 

Sociale vetëm në gjermanisht. 

Ata japin vetëm këshilla në 

lidhje me pagën minimale. Ata 

nuk japin informacion të 

mëtejshëm. Kjo linjë telefonike 

duhet të jetë gjithashtu në 

gjuhët e vendeve më të 

zakonshme dërguese. 

Faqja e internetit e 

autoriteteve doganore 

gjermane rekomandon që 

vendet e Evropës Qendrore dhe 

Lindore të kenë akses në 

këshilla dhe mbështetje përmes 

portalit të Konfederatës së 

Sindikatave Gjermane: Faire 

Mobilität (faire-mobilitaet.de)  

 

 

Example 

A good example and a great 

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Anmeldungen-bei-Entsendung/anmeldungen-bei-entsendung_node.html
https://www.soka-bau.de/europa
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/Contact-and-help/contact-and-help_node.html;jsessionid=626A00DB76575801602F45FCDABCE6F7.internet671
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/Contact-and-help/contact-and-help_node.html;jsessionid=626A00DB76575801602F45FCDABCE6F7.internet671
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/Contact-and-help/contact-and-help_node.html;jsessionid=626A00DB76575801602F45FCDABCE6F7.internet671
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dixhitalizim ka potencial edhe për të minimizuar barrën burokratike të deklaratave në 
lidhje me postimin. 
 
Megjithatë, jo çdo punëtor i postuar është në gjendje të përdorë një telefon inteligjent ose 
kompjuter, kështu që – përveç dhënies së informacionit në faqen e internetit kombëtare 
dhe nëpërmjet aplikacionit – ekziston ende nevoja për një mënyrë tjetër për ta bërë 
informacionin të aksesueshëm, si një linjë telefonike, ku punëtorët e postuar dhe postimi 
i punëdhënësve mund të informohen vetë. 
 
Me pak fjalë, ka nevojë për: 

• informacion transparent dhe lehtësisht i aksesueshëm;  

• informacion i strukturuar në një mënyrë miqësore për përdoruesit (i qartë dhe i 
reduktuar deri në gjërat thelbësore); 

• udhëzime në gjuhë të thjeshtë me fjali të shkurtra dhe shpjegime të hollësishme; 

• disponueshmëria e përmbajtjeve në shumë gjuhë; 

• FAQs-et;  

• mundësia e kontakteve të drejtpërdrejta;  

• linqe direkte me: 
o marrëveshjet kolektive përgjithësisht të detyrueshme të zbatueshme për 

sektor; 
o fondet e pushimit të paguar; 
o pagat e aplikueshme sipas marrëveshjeve kolektive. 

 

2. Zbatimi në mënyrë të duhur i ligjit gjerman mbi detyrimin e 
ndërmarrjes dërguese për të informuar punëtorët e dërguar 

 
Target: Ministria Federale e Punës dhe Çështjeve Sociale 
 
Deri më 1 gusht 2022, Direktiva 2019/1152/BE duhet të zbatohet në ligjin gjerman. 
Direktiva thotë se të gjithë punonjësit duhet të informohen për aspektet thelbësore të 
marrëdhënies së punës. 
 
Për procedurën e postimit, Art. 7 është me interes të veçantë. Sipas kësaj, punëdhënësit 
janë të detyruar të informojnë ata punëtorë të cilët i postojnë në një shtet tjetër anëtar 
për kushtet e punës të zbatueshme për periudhën e postimit. Kjo rendit gjithashtu 
informacionin shtesë që duhet t'u vihet në vëmendje punonjësve të postuar sipas 
Direktivës për Postimin e Punëtorëve. Sipas pikës 4 të Direktivës 2019/1152/BE, 
informacioni duhet të jepet në kohën e duhur dhe me shkrim në një formë që të jetë 
lehtësisht e aksesueshme për punëtorin. 
 
Kërkesat e informacionit duhet të integrohen në Aktin e Punëtorëve të Postuar në 
Gjermani (AEntG) si një parakusht i domosdoshëm për respektimin e kushteve minimale 
të punës sipas kuptimit të seksionit 5 të ligjit gjerman për punëtorët e postuar (AEntG), në 
mënyrë që Autoritetet Doganore të jenë gjithashtu në gjendje për të monitoruar kërkesat 
për informacion të punëdhënësve të postuar. Informacioni për këtë tashmë mund të 
integrohet në procedurën e njoftimit në përputhje me Seksionin 18 të Aktit të Punëtorëve 
të Postuar në Gjermani (AEntG). 
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3. Konsiderimi i ndërmarrjeve pritëse si përgjegjëse për furnizimin e 
informacionit për kompaninë postuese 

 
Target: Ministria Federale e Punës dhe Çështjeve Sociale  
 
Në mënyrë që punëdhënësi që poston të jetë në gjendje t'ua përcjellë informacionin e 
nevojshëm punëtorëve të tij të postuar, punëdhënësi i postimit duhet gjithashtu të jetë në 
gjendje të marrë informacion në detaje të mjaftueshme dhe në mënyrë të kuptueshme. 
Nga njëra anë, edhe për këtë çështje, është i rëndësishëm përmirësimi i faqes zyrtare 
kombëtare të postimeve. Nga ana tjetër, dhënia e informacionit duhet të jetë pjesë e 
detyrimeve të kontraktorëve gjermanë. Kjo mund të shtohet në seksionin 14 para. 2 i Ligjit 
për Punëtorët e Postuar në Gjermani (AEntG). 
 

4. Zhvillimi i një procesi të hyrjes në bord për punëtorët e postuar 

 
Target: Ministria Federale e Punës dhe Çështjeve Sociale, Autoritetet doganore 
gjermane, Lëvizshmëri e drejtë (Faire Mobilität), Shoqata e Punëtorëve Emigrantë 
(europäischer Verein für Wanderarbeitnehmer, EVW), Rrjeti këshillues ‘Good Work’ 
(Beratungsnetzwerk Gute Arbeit), Instituti PECO e.V. 
 
Pas propozimit për të dhënë informacion në lidhje me skemën e afishimit për ata që kanë 
nevojë, duhet të ketë një automatizëm për marrjen e këtij lloj informacioni: Autoritetet 
Doganore Gjermane duhet të ofrojnë një paketë informacioni bazë për çdo ndërmarrje 
dërguese pas futjes në deklaratën e postimit dhe të tyre. punëtorët e dërguar. Kjo mund 
të jetë nëpërmjet një aplikacioni ose duke përdorur kode QR. Kjo duhet të jetë sa më e 
lehtë për t'u përdorur. Ai gjithashtu mund të shtrihet për çdo punonjës të postuar. 
 
Siç sugjerohet në rekomandimin për mbarë BE-në nr. 2, gjatë procesit të hyrjes në bord, 
një person referues do të caktohet për punëtorët e postuar në vendin pritës. Rrjetet 
ekzistuese këshilluese, si përfaqësuesit e Fair Mobility, EVW, Beratungsnetzwerk Gute 
Arbeit dhe Instituti PECO e.V. do të ishte e përshtatshme për këtë qëllim. 
 
Kjo mund të sigurojë akses në këshillim në vendin pritës. Kjo detyrë e veçantë do të 
kërkonte më shumë burime financiare si dhe më shumë personel për rrjetet këshilluese. 
 
Deri më tani, disa ndërmarrje dërguese ofrojnë kurse të cilat përgatisin punëtorët e 
postuar për kohën e tyre në vendin pritës. Temat e zakonshme janë: shëndeti dhe siguria, 
taksat dhe aspekte të tjera praktike. Kjo duhet të jetë gjithashtu një pjesë e detyrueshme 
e procesit të hyrjes në bord të kontrolluar nga Autoritetet Doganore Gjermane. Kjo 
kompetencë mund të shtohet në § 16 të Aktit Gjerman për Punëtorët e Postuar (AEntG). 
 
 
 
 
 
 
 

Shembull 

Fair Mobility ka tani 11 qendra 

këshillimi në të gjithë 

Gjermaninë. Dikur ishte një 

projekt i Federatës Gjermane 

të Sindikatave (DGB), por që 

atëherë i është dhënë një 

mandat ligjor përmes zbatimit 

të Direktivës së rishikuar të 

Postimit të Punëtorëve në ligjin 

gjerman. Projekti që atëherë 

është zhvilluar në një 

institucion të pavarur. Përveç 

punës këshillimore, ata ende 

bëjnë ngjarje informuese dhe 

vizitojnë kantierin. Fair Mobility 

punon ngushtë me Shoqatën e 

Punëtorëve Migrantë (EVW) në 

punën e saj këshilluese dhe me 

PECO-Institute e.V., i cili 

operon në Bavari. 

Beratungsnetzwerk Gute Arbeit 

(Rrjeti i Konsulencës ‘Good 

Work’) ofron gjithashtu një 

shërbim këshillues për 

punonjësit e huaj për të 

siguruar kushte të mira pune 

dhe paga të drejta në Gjermani. 

Ata këshillojnë dhe mbështesin 

punëtorët e lëvizshëm, 

kryesisht nga vendet 

evropiane, për të gjitha 

çështjet që kanë të bëjnë me 

punën. 

 

Example 
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5. Sigurimi i bashkëpunimit më të ngushtë ndërmjet palëve të 
ndryshme të interesit 

 
Target: Ministria Federale e Punës dhe Çështjeve Sociale, Autoritetet Doganore 
Gjermane, Fondi gjerman i pensioneve (Deutsche Rentenversicherung, DRV), Partnerët 
socialë të industrisë gjermane të ndërtimit (IG-BAU, ZDB, HDB), Lëvizshmëri e drejtë, 
EVW, Rrjeti këshillues ‘Good Work’, Shoqata profesionale e industrisë gjermane të 
ndërtimit (BG-BAU) 

 
Ka kompetenca të ndryshme brenda postimit. Institucionet dhe autoritetet e ndryshme 
kanë lloje të ndryshme informacioni. Ka shumë shkëmbime dypalëshe të të dhënave, por 
nuk ka lidhje të përgjithshme ndërmjet palëve të interesuara që punojnë me punëtorët e 
dërguar. 
 
Duhet të ekzistojë një platformë për shkëmbimin e të dhënave dhe informacionit në 
mënyrë që të trajtohet më lehtë puna e padeklaruar dhe të mblidhet informacioni që u 
nevojitet punëtorëve dhe punëdhënësve të postuar. 
 

6. Sigurimi që punëtorët e postuar (dhe punëdhënësit e tyre) të jenë 
të vetëdijshëm për rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë 

 
Target: Ministria Federale e Punës dhe Çështjeve Sociale, Autoritetet Doganore 
Gjermane, BG-BAU 
 
 
Duhet theksuar situata në lidhje me shëndetin dhe sigurinë në industrinë e ndërtimit, për 
shkak të rreziqeve të larta të aksidenteve në kantiere.  
 
Shoqata Profesionale e Industrisë Gjermane të Ndërtimit (BG-BAU) jep informacion, por 
ata nuk kanë njohuri të veçanta për punëtorët e dërguar. Pa këtë ata nuk janë në gjendje 
t'i arrijnë siç duhet dhe të ofrojnë shërbim para se të ndodhë një aksident. Prandaj, BG-
BAU duhet të informohet për çdo postim pas deklaratës së punëdhënësit të postuar 
(seksioni 18 Ligji për punëtorët e dërguar në Gjermani) nga Autoritetet Doganore 
Gjermane. 
 
Për më tepër, do të ishte e nevojshme që të gjithë punëtorët e dërguar dhe punëdhënësit 
e postuar të kenë një kurs të detyrueshëm për shëndetin dhe sigurinë e përshtatur për 
punëtorët e postuar, veçanërisht në lidhje me nevojën për të kuptuar terminologjinë e 
caktuar si termat teknike të përdorura në kantieret e ndërtimit.  
 

Shembull 

Rregullimi i rritjes së 

bashkëpunimit ndërmjet 

autoriteteve dhe zyrave të 

rëndësishme të punës së 

përbashkët në Seksionin 2 të 

Ligjit për Luftimin e Punës së 

Padeklaruar është një fillim 

drejt një bashkëpunimi më të 

ngushtë, por kjo duhet të 

zbatohet gjithnjë e më shumë 

në praktikë. 

 

 

Example 

The regulation of increased 

cooperation between the 

authorities and important joint 

labor offices in Section 2 of the 

Act to Combat Undeclared 

Work is a start towards closer 

cooperation, but this should be 

increasingly implemented in 

practice. 

 

 

 

Example 

The regulation of increased 

cooperation between the 

authorities and important joint 

labor offices in Section 2 of the 

Act to Combat Undeclared 

Work is a start towards closer 

cooperation, but this should be 

increasingly implemented in 

practice. 

 

 

Shembull 

Shoqata Profesionale e 

Industrisë Gjermane të 

Ndërtimit (BG-BAU) është 

institucioni përgjegjës për SSHP 

për industrinë gjermane të 

ndërtimit. Në rast aksidentesh 

në vendin e punës është 

institucioni kompetent i 

sigurimit. Ato ofrojnë kurse dhe 

ofrojnë informacion në 12 

gjuhë të ndryshme dhe në 

mënyrë të strukturuar lehtë në 

fushën e SSHP. 

 

Example 

The Professional Association of 

the German construction 

industry (BG-BAU) is the 

responsible institution for OSH 

for the German Construction 

industry. In case of accidents in 

the workplace, it is the 

competent insurance 

institution. They are offering 

courses and providing 

information in 12 different 

languages and in an easy 
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Informacioni që ofron BG-BAU duhet t'u shpërndahet paraprakisht punëtorëve që do të 
postohen dhe ndërmarrjeve dërguese – ndoshta edhe si pjesë e procesit të hyrjes në 
bord ose përpara postimit. 
 
 

7. Promovimi i lëvizshmërisë si një mundësi mësimi 
 
Target: Qendrat e trajnimit, Instituti Federal i Formimit Profesional (Bundesinstitut für 
Berufsbildung, BiBB) 

 
Në krahasim me vendet e tjera dhe degët e tjera – sistemi i formimit profesional në 
industrinë gjermane të ndërtimit është ende i suksesshëm. Në vitin 2021, tregu i trajnimit 
në industrinë e ndërtimit u zhvillua dukshëm më mirë gjatë pandemisë sesa në sektorët e 
tjerë. Në më shumë se 41.000, numri i të gjithë praktikantëve në industrinë e ndërtimit 
shënoi nivelin më të lartë që nga viti 2002. Megjithatë, mungesa e punëtorëve të 
kualifikuar po rritet. Shkëmbimi ndërmjet vendeve për praktikantët mund ta bëjë sektorin 
më tërheqës për të rinjtë. 
 
Të qenit jashtë vendit duhet të normalizohet në kuadër të formimit profesional. Duhet të 
jetë më tërheqëse për të rinjtë që të kalojnë një pjesë të formimit të tyre profesional jashtë 
vendit. 
 

8. Kërkimi i dëshmive të pjesëmarrjes së duhur në skemën e fondit 
social të industrisë gjermane të ndërtimit në prokurimin publik 

 
Target: Qeveria federale gjermane 
 
Ka plane për një Akt Federal të Prokurimit Publik në Gjermani, i cili përfshin që 
punëdhënësit e interesuar për të marrë një kontratë publike duhet të respektojnë kushtet 
e përcaktuara në marrëveshjet kolektive. 
 
Dëshmia e pajtueshmërisë me marrëveshjet kolektive do të sigurohet në procedurën e 
tenderit sipas ligjit të prokurimit publik duke dorëzuar një vërtetim nga fondi kompetent i 
sigurimeve shoqërore. Kjo certifikatë nuk duhet të jetë më e vjetër se tre muaj. 
 
Pjesë e kësaj duhet të jetë pjesëmarrja e duhur në skemën e fondit social, i cili do të ishte 
për vendosjen e punëdhënësve të skemave të pushimeve me pagesë të SOKA-BAU-t. 
Qëllimi do të ishte parandalimi i punës së padeklaruar dhe sigurimi i respektimit të 
kushteve minimale të punës të përcaktuara në seksionin 5 të Aktit Gjerman për Punëtorët 
e Postuar (AEntG). Me certifikatën SOKA-BAU, një kompani ndërtimi mund të 
dokumentojë se merr pjesë siç duhet në procedurat e fondit social dhe paguan rregullisht 
kontributet e saj. Kjo duhet të zbatohet edhe në rastin e afishimit për ndërmarrje 
dërguese, nëse kontraktori i tyre është ofertuesi në prokurimin publik federal. 

 

 

Shembull 

Me Erasmus+ tashmë ka një 

zbatim të bashkëpunimit 

evropian në arsim. Programi i 

motivon praktikantët të 

shpenzojnë një pjesë (jo më 

shumë se ¼) të formimit të tyre 

profesional jashtë vendit. 

Programi ofron të paguajë për 

shpenzimet e udhëtimit dhe 

për një tarifë ditore të 

financuar kryesisht nga 

Komisioni Evropian dhe 

Ministria Federale e Arsimit.  

 

 

 

Example 

With Erasmus+ there is already 

an implementation of 

European cooperation in 

education. The program 

motivates apprentices to spend 

part (not more than ¼) of their 

vocational training abroad. The 

program offers to pay for the 

travel expenses and for a daily 

fee financed mostly by the 

European Commission and the 

Federal Ministry of Education.  

 

 

 

Example 

With Erasmus+ there is already 

an implementation of 

European cooperation in 

education. The program 

Shembull 

Deri më tani, ekzistojnë vetëm 

rregullore rajonale 

(Bundesländer) në lidhje me 

pajtueshmërinë me 

marrëveshjet kolektive kur 

merrni pjesë në prokurimet 

publike. 

Një dispozitë u përfshi për herë 

të parë në Aktin e rishikuar të 

Prokurimit Publik Hessian dhe 

Përputhshmërisë së 

Marrëveshjes Kolektive (HVTG) 

më 1 shtator 2021, sipas të cilit 

pjesëmarrja e duhur në 

procedurat e fondit social 

duhet të provohet si dëshmi e 

pajtueshmërisë me kushtet e 

marrëveshjeve kolektive për 

dhënien e kontratave publike 

në sektorin e ndërtimit. 

 

 

Country 
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1. Disponimi i informacionit që synon ndërmarrjet dërguese dhe 
punëtorët e dërguar në gjuhët e vendeve kryesore dërguese 
 
Target: Ministria e Punës dhe Politikave Sociale, Rajonet dhe krahinat autonome, 
Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore (INPS), Instituti Kombëtar i Sigurimeve 
Kundër Aksidenteve në Punë (INAIL) 
 
Ky rekomandim bazë do të kërkonte një ndryshim në nenin 7(2) të Dekretit Legjislativ nr. 
136/2016, akti italian që transpozon direktivat e BE-së për postimin e punëtorëve. 
Në mënyrë më të detajuar, akti mund t'i japë të drejtë Ministrisë së Punës dhe Politikave 
Sociale që të bëjë të disponueshme informacionin mbi termat dhe kushtet e punësimit në 
gjuhët e vendeve kryesore dërguese për në Itali (deri tani, ligji kërkon që informacioni të 
jetë i disponueshëm vetëm në italisht dhe në Anglisht). 
 
Dispozita mund të pasurohet gjithashtu me një klauzolë të përgjithshme që i jep të drejtë 
Ministrisë që të presë informacione të tjera në lidhje me postimin në portalin kombëtar, 
që përfshin bashkërendimin me institucionet me detyra në fushën e inspektimeve dhe të 
koordinimit të sigurimeve shoqërore (INPS dhe INAIL), si dhe me rajone dhe provinca 
autonome në fushat e tyre të kompetencave (p.sh. në dritën e autonomisë së saj statutore, 
Friuli Venezia Giulia menaxhon praktikat e postimeve nga vendet e treta nëpërmjet zyrave 
të saj rajonale). 
 
 

2. Përditësimi i faqes kombëtare të internetit për postimin 

 
Target: Ministria e Punës dhe Politikave Sociale 
 
Ndër mangësitë aktuale të faqes në internet: mungesa e informacionit mbi rolin e 
institucioneve paritare, veçanërisht në sektorin e ndërtimit dhe në lidhje me detyrimin për 
t'u regjistruar në fondet sektoriale përkatëse (Casse Edili), dhe mungesa e informacionit të 
qartë për rolin që kanë detyrat e punës dhe niveli i përvojës në identifikimin e pagave 
minimale të përcaktuara në marrëveshjet kolektive. 
 
Do të ishte gjithashtu e këshillueshme që të vihen në dispozicion në faqen e internetit 
dispozita specifike që adresojnë sektorët më të prekur nga postimi. Për shembull, Dekreti 
ligjor nr. 13/22 bëri të detyrueshëm me fuqi nga 25 maj 2022 aplikimin e marrëveshjeve 
kolektive që synojnë sektorin e ndërtimit për sipërmarrjet italiane dhe të huaja që punojnë 
në kantiere me vlerë të paktën 70 000 dhe që përfitojnë stimuj publikë. 
 
 
 
 

Rekomandime në nivel vendi – Italia 

 

 
 

Country level recommendations – Italy 

 

 
 

Country level recommendations – Italy 

 

 
 

Country level recommendations – Italy 

 

 
 

Rekomandime në nivel vendi – Italia 

 

 
 

Country level recommendations – Italy 
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3. Konsiderimi i ndërmarrjeve pritëse si përgjegjëse për furnizimin e 
informacionit për ndërmarrjen dërguese 

 
Target: Ministria e Punës dhe Politikave Sociale, Parlamenti italian 
 
Sipas nenit 10bis të Dekretit Legjislativ nr. 136/2016, duke transpozuar direktivat e BE-së 
për postimin, ndërmarrja pritëse është e detyruar të informojë agjencitë e punës së 
përkohshme për termat dhe kushtet e punësimit të zbatueshme për punëtorët e postuar 
sipas rregullave italiane nëpërmjet një komunikimi me shkrim. 
Ky detyrim mund të shtrihet në të gjitha ndërmarrjet dërguese. 
 

4. Rritja e nivelit të informacionit të disponueshëm për punëtorët e 
dërguar dhe, më në përgjithësi, për punëtorët e huaj 
 
Target: Qeveria kombëtare, Rajone dhe krahina autonome, Partnerë socialë, 
Patronazhe pune, OJQ 
 
Portali italian ‘integrazionemigranti.gov.it’ përfaqëson një bazë të dobishme informacioni 
për punëtorët e huaj që kërkojnë informacion mbi çështje ligjore dhe për aspekte më të 
përgjithshme në lidhje me Italinë. 
Faqja do të vihet në dispozicion në më shumë gjuhë dhe do të përfshijë informacion për 
aspekte më pak të mbuluara deri më tani (si dispozitat në lidhje me tatimin mbi të ardhurat 
dhe aksesin në shërbimet shëndetësore). 
Udhëzuesit ose aplikacionet që synojnë punëtorët e huaj do të vihen në dispozicion në 
portal, duke filluar nga aplikacionet për aftësitë gjuhësore ose për shëndetin dhe sigurinë 
në punë. 
 
 
 
 
 
 

5. Nxitja e punës në grup 

 
Target: Ministria e Punës dhe Politikave Sociale, INPS, INAIL, Inspektorati Kombëtar i 
Punës (INL), Rajonet dhe krahinat autonome, Partnerët socialë, Patronazhe pune, OJQ 

 
Siç theksohet në rekomandimin për mbarë BE-në nr. 3, Dekreti Legjislativ nr. 136/2016 
tashmë ka krijuar një Observator kombëtar për postimet, ku ulen disa palë të interesuara, 
duke përfshirë autoritetet publike, institutet kërkimore dhe partnerët socialë. 
Observatori ka dorëzuar tashmë dy raporte plot me të dhëna mbi tendencat e postimeve. 
Gjithsesi, me qëllim forcimin e monitorimit, do të ishte e këshillueshme që të krijohej një 
portal ku informacioni në kohë reale mund të shkëmbehet nga personeli i autorizuar (për 
shembull, nga inspektoriatet, Casse Edili, apo partnerët socialë). Veprime të tjera të 
mundshme për të forcuar punën ekipore përfshijnë aktivitete të thjeshta të koordinimit të 
lehta midis anëtarëve të observatorit, për të zbatuar fushata dhe iniciativa të përbashkëta. 

Shembull 

Faqja e internetit Formapp, e 

realizuar nga trupi koordinues i 

fondeve të formimit 

profesional paritar të sektorit 

të ndërtimit (Formedil) pret 

aplikacione smartphone të 

menduara për punëtorët e 

ndërtimit.  

Midis tyre, aplikacioni Babele 

përfshin informacion në 9 

gjuhë në lidhje me shëndetin 

dhe sigurinë në kantiere, duke 

përfshirë një fjalor dhe një 

manual të ilustruar me sjellje 

që duhen adoptuar për të 

parandaluar aksidentet gjatë 

kryerjes së punëve specifike. 

 

 

Example 

The website Formapp, realised 

by the coordinating body of 

paritarian vocational training 

funds of the construction 

sector (Formedil) hosts 

smartphone apps thought for 

construction workers.  

Among them, the Babele app 

includes information in 9 

languages concerning health 

and safety in construction sites, 

including a glossary, and an 

illustrated manual with 

behaviours 

Shembull 

Legjislacioni italian parashikon 

tashmë në rast postimi nga 

vendet e treta një deklaratë 

paraprake nga sipërmarrja 

pritëse për sindikatat sektoriale 

aktive në fushën përkatëse 

(neni 40 pika 13 e Dekretit të 

Presidentit të Republikës nr. 

394/99). 

Në dritën e avancimit 

teknologjik, njoftime të 

ngjashme mund të ndodhin në 

vend të kësaj nëpërmjet një 

platforme të dedikuar. 
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6. Promovimi i përfshirjes së punëtorëve të kualifikuar dhe trajnimit 
të vazhdueshëm profesional 
 
Target: Administrata publike (në nivel kombëtar dhe lokal)  
 
Rregullat për tenderët publikë janë përfshirë në Kodin e Kontratave Publike (Dekreti 
Legjislativ nr. 50/2016), që detyron autoritetet kontraktore publike të vlerësojnë ofertat 
mbi bazën e treguesve financiarë dhe cilësorë. Sipas Kodit, vlerësimi i cilësisë do të bazohet 
edhe në kompetencat teknike dhe profesionale të shoqërisë dhe të “burimeve njerëzore” 
të saj. 
Kriteret e thjeshtuara aplikohen për punët publike me vlerë më të vogël se 5,225,000 € 
Qeveria gjithashtu ilustroi kriteret bazë sociale të cilat duhet të ndiqen për dhënien e 
veprave publike pavarësisht nga shuma e tyre. Kjo është bërë nëpërmjet Udhëzimeve të 
miratuara nga Ministria e Mjedisit dhe e Mbrojtjes së Peizazhit dhe Detit me Dekretin e 6 
Qershor 2012. 
Megjithatë, nga monitorimi i kësaj mase rezultoi se zbatimi i këtyre kritereve është i 
kufizuar dhe se në çdo rast, administrata publike e ka të vështirë të monitorojë çështjet 
sociale dhe cilësinë e punëve në fazën e zbatimit. 
Reformat mund të forcojnë rolin që luajnë kualifikimet e kompanive dhe stafit për dhënien 
e kontratave; megjithatë përpjekjet do të fokusohen në pajtueshmërinë aktuale me 
rregullat. Në këtë aspekt, do të nevojiteshin udhëzime dhe trajnime më të forta, 
veçanërisht për administratat lokale. 
Administrata publike mund të forcojë gjithashtu monitorimin me anë të observatorëve 
lokalë, duke përfshirë partnerët socialë dhe duke nënshkruar marrëveshje me 
inspektoriatet lokale të punës për të ndihmuar në sigurimin e kushteve të përshtatshme 
të punës në zbatimin e punëve publike, si dhe respektimin e standardeve të punës të 
garantuara në propozim dhe atyre të vëzhguara në fazën e zbatimit. 
 

7. Sigurimi që punëtorët të kenë përgatitjen e duhur për të zbatuar 
punimet e ndërtimit në mënyrë të sigurt 

 
Target: Ministria e Punës dhe Politikave Sociale 

 
Neni 27 i Dekretit Legjislativ nr. 81/2009, që transpozon direktivat e BE-së për Sigurinë dhe 
Shëndetin në Punë, kërkon miratimin e rregullave që shkojnë në këtë drejtim. Më në 
detaje, kompanitë dhe punëtorët e pavarur në disa sektorë do të vlerësohen në bazë të 
një sistemi vlerësimi, ku pikët fitohen duke marrë pjesë në kurse trajnimi, dhe në dritën e 
standardeve kontraktuale dhe organizative (gjithashtu në lidhje me nënkontraktimin dhe 
përdorimin të kontratave jo standarde). 
Do të ulen pikët në rast të shkeljes së rregullave për shëndetin dhe sigurinë në punë. 
Vlerësimi do të merret parasysh edhe gjatë dhënies së punëve publike dhe humbja totale 
e pikëve do të ndalonte mundësinë e realizimit të punimeve ndërtimore. Megjithatë, ende 
nuk janë miratuar dekrete zbatuese. Miratimi i tyre rekomandohet shumë që këto 
dispozita të hyjnë në fuqi. 
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Kodi i kontratave publike përfshin gjithsesi përjashtimin nga tenderët e operatorëve që 
kanë kryer shkelje të rënda dhe të verifikuara siç duhet të rregullave për shëndetin dhe 
sigurinë në punë. 
 

8. Të kushtëzohet krijimi i ndërmarrjeve ndërtimore me kompetencat 
të duhura 

 
Target: Ministria e Punës dhe Politikave Sociale, Parlamenti Italian, Administrata 
Publike (në nivel kombëtar dhe vendor) 
 
Neni 27 i lartpërmendur i Dekretit Legjislativ nr. 81/2008 mund të modifikohet për të 
imponuar që themelimi i kompanive të ndërtimit të kushtëzohet me ndjekjen e 
suksesshme të kurseve specifike. 
Në dritën e trajtimit të abuzimeve të postimeve, masa të ngjashme duhet të koordinohen 
në nivel të BE-së. 
Megjithatë, ndryshimet e fundit në dekret vendosën detyrimin për të ndjekur kurset e 
shëndetit dhe sigurisë në punë edhe për punëdhënësin (përpara, ky detyrim synonte 
punëtorët, menaxherët dhe përgjegjësit për parandalimin). 
Një qasje plotësuese për të mbështetur ndërmarrjet solide dhe për të trajtuar praninë e 
kompanive pa ndonjë kapacitet aktual, me pasoja të mundshme në rregullsinë e punësimit, 
është futja e pragjeve të madhësisë në tenderët publikë duke u rritur së bashku me 
kompleksitetin e punëve për t'u zbatuar. 
Ky informacion mund të verifikohej nëpërmjet të dhënave të zotëruara nga Dhomat e 
Tregtisë dhe, për kompanitë e huaja, nëpërmjet dokumenteve të marra në mënyrë të 
ngjashme. 
 

9. Promovimi lëvizshmërisë dalëse dhe hyrëse si një mundësi mësimi 
 
Target: Partnerët socialë, Shkollat e formimit profesional, Rajonet, OJQ-të 
 
Me qëllim zbatimin në nivel kombëtar të rekomandimit në mbarë BE-në nr. 12, 
marrëveshjet kolektive sektoriale mund t'u japin të drejtë partnerëve socialë në nivel lokal 
dhe institucioneve paritariane (Casse Edili dhe Scuole Edili, tashmë të unifikuar me organet 
sektoriale paritare që merren me parandalimin e aksidenteve në punë, CPT) për të nxitur 
interesin në sektor duke nxitur aktivitetet e bashkëpunimit ndërkufitar që synojnë të 
përforcojnë aftësitë gjuhësore dhe të punës. 
Gjithsesi ky hap nuk është formalisht i nevojshëm. 
Shkolla e formimit profesional në sektorin e ndërtimit (Scuole Edili) dhe organi koordinues 
i tyre (Formedil) gjithsesi mund të promovojë binjakëzime dhe mundësi trajnimi jashtë 
vendit ose për punëtorë të huaj në Itali, ndoshta me mbështetjen e punëtorëve ose 
partnerëve (institucionalë) të aftë për të hyrë në fondet evropiane ose për të krijuar dhe 
mbajtur rrjete ndërkombëtare. 
Në këtë aspekt, ia vlen të kujtojmë kursin italian 16-orësh për sigurinë dhe shëndetin në 
punë në kantieret e ndërtimit që preferon mësimin në veprim sesa mësimin në klasë. Kursi, 
i detyrueshëm për punëtorët përpara se të hyjnë në një kantier ndërtimi për herë të parë, 
zbatohet në workshope ku punëtorët testojnë performancën e sigurt të aktiviteteve 

Shembull 

Scuole Edili propozon kurse ku 

trajnimi i detyrueshëm për 

shëndetin dhe sigurinë 

paraprihet nga orientimi 

fillestar mbi kompetencat 

profesionale dhe gjuhësore të 

punëtorëve në bashkëpunim 

me organizatat lokale dhe, kur 

është e mundur, nga një kurs 

gjuhësor bazë.  

Disa kompani italiane të 

kontaktuara si pjesë e projektit 

përdorën punët e kontraktuara 

jashtë vendit për të dërguar 

atje praktikantët e tyre, së 

bashku me tutorët dhe 

personelin e specializuar. 

 

 

Country 
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kryesore të zbatuara në një kantier ndërtimi. Një qasje e tillë është veçanërisht e 
përshtatshme për punëtorët me njohuri të kufizuara të gjuhës italiane.  
Disa nisma të zbatuara nga partnerët socialë dhe Scuole Edili për azilkërkuesit ose 
punëtorët e huaj gjithashtu mund të përshtaten me karakteristikat e punëtorëve të 
dërguar. 
Së fundi, kompanitë e mëdha mund të 'përfitojnë' nga menaxhimi i punëve jashtë vendit 
për të përfshirë punëtorë të rinj të interesuar për një përvojë jashtë vendit, me kusht që 
ata të përfshihen në ekipe të përgatitura dhe të trajnuara në mënyrë adekuate. 
 
 
 
 

10. Mundësitë që ofron dixhitalizimi 
 
Target: Ministria e Punës dhe Politikave Sociale 
 
Në zbatim në nivel kombëtar, rekomandimi në mbarë BE-në nr. 13, do të kujtojmë se palët 
kryesore të interesuara në fushën e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të të dhënave në 
sektorin e ndërtimit janë institucionet paritariane që ndërmjetësojnë një pjesë të pagës së 
punëtorëve të ndërtimit (Casse Edili). Së fundmi u nënshkrua një protokoll ndërmjet 
organit të tyre koordinues (CNCE) dhe Inspektoratit Kombëtar të Punës (INL) për të forcuar 
bashkëpunimin. Megjithatë, ndryshe nga vendet e tjera, nuk ka asnjë bazë ligjore që Casse 
Edili të ketë akses në të dhëna të një rëndësie të madhe për të garantuar një trajtim të 
drejtë të punëtorëve të dërguar në lidhje me pagesën e pagesës së pushimeve dhe 
dëmshpërblime të tjera të garantuara nga marrëveshjet kolektive përgjithësisht të 
zbatueshme. 
Një zgjidhje e mundshme mund të ishte ndryshimi i nenit 10 të Dekretit Legjislativ nr. 
136/2016, duke angazhuar Ministrinë e Punës dhe Politikave Sociale që të ndajë deklaratat 
paraprake të postimeve në sektorin e ndërtimit. 
Më në detaje, ndarja e deklaratave administrative nga kompanitë (të ashtuquajturat 
'Komunikimet e Detyrueshme' dhe deklaratat UNIEMENS) ndërmjet Ministrisë së Punës 
dhe Politikave Sociale, Institutit Kombëtar të Sigurimeve Shoqërore (INPS) dhe Casse Edili 
do të përmirësonte aftësinë e këtyre organeve për të trajtuar postimet e parregullta duke 
zbutur koordinimin e tyre. 

 

 

  

Këto praktika të mira përfshinin 

trajnime përpara postimit, 

gjithashtu në lidhje me 

aspektet praktike për t'u njohur 

në vendin pritës, dhe takime 

ditore ad-hoc gjatë postimit për 

të përmbledhur procedurat për 

të punuar në mënyrë të sigurtë 

sipas aktiviteteve që do të 

zbatohen. 

 

Country 

level 

recommend

ations – 

Poland 
 

Country 

level 

recommend

ations – 

PolandExample 

Scuole Edili propose courses 

whereby compulsory training in 

health and safety is preceded 

by initial orientation on 

professional and language 

competences of workers in 

cooperation with local 

organisations, and, whenever 

possible, by a basic language 

course.  

Some Italian companies 
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1. Ndërtimi i një bazë të dhënash që përshkruan kërkesat për 
konfirmimin / njohjen e kualifikimeve në sektorin e ndërtimit për 
punëtorët migrantë - veçanërisht për punonjësit me kualifikime në 
nivelet 2-5 të EQF 

 
Target: Qeveria kombëtare, Këshilli i Kompetencës Sektoriale në Ndërtim, Autoritetet 
Lokale, Palët e Interesit për qëllime të shpërndarjes (partnerët socialë, shoqatat 
profesionale, dhomat e tregtisë) 
 
Vetë ndërtimi i një databaze kombëtare në një formë të ngjashme me atë të sugjeruar në 
rekomandimin nr. 8 nuk kërkon ndryshime në ligjin ekzistues. Megjithatë, ai duhet të bëhet 
një element i ndryshimeve në politikat e migracionit të Polonisë. Do të ishte e 
këshillueshme që detyrimi për krijimin e bazës së të dhënave të përfshihej në Ligjin për të 
huajt dhe disa akte të tjera, si Ligji për Punësimin dhe Institucionet e Tregut të Punës. 
Në vend, institucionet publike që merren me dërgimin e punëtorëve dhe dhënien e lejeve 
të punës për punonjësit nga vendet e treta duhet të jenë përgjegjëse për zbatimin e 
rekomandimit dhe krijimin dhe shpërndarjen e bazës së të dhënave. Kjo vlen për nivelet e 
administratës qendrore, rajonale dhe të qarkut (poviat). Këto aktivitete duhet të përfshijnë 
partnerë socialë, oda dhe shoqata profesionale. Këshilli i Kompetencës Sektoriale në 
Ndërtim duhet të luajë një rol të rëndësishëm në përgatitjen (si organ konsultativ) dhe në 
shpërndarjen e bazës së të dhënave. 
 

2. Krijimi i aplikacioneve që u ofrojnë punonjësve të postuar 
informacion mbi njohjen / konfirmimin e kualifikimeve në Poloni, 
shpërblimin për pozicionet individuale, detajet e kontaktit të 
institucioneve që mbështesin migrantët 

 
Target: Ministria e Punës, Institucioni i Sigurimeve Shoqërore (ZUS), Inspektorati 
Kombëtar i Punës (PIP), Autoritetet Lokale, Palët e Interesit për qëllime të shpërndarjes 
(partnerët socialë, dhomat profesionale, shoqatat e migrantëve) 
 
Zbatimi i këtij rekomandimi nuk kërkon ndonjë ndryshim në ligj. Ministria përgjegjëse për 
Punën do të jetë përgjegjëse për të zbatuar aplikacionin e duhur. 
Informacioni që do të mbulohet nga aplikacioni është i disponueshëm, por aktualisht i 
shpërndarë në burime të ndryshme (Ministria e Punës, Ministria e Arsimit dhe ministra të 
tjerë përgjegjës për kualifikimet përkatëse). Prandaj, sfida kryesore është mbledhja e 
informacionit dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së tij. 
Informacioni rreth aplikimit duhet të jetë i disponueshëm në fazën e dhënies së lejes së 
punës kurdoherë që është e aplikueshme (zyrat e punës në nivel poviat), në inspektoratin 
e punës dhe në Institucionin e Sigurimeve Shoqërore (ZUS). 
Shpërndarja e informacionit në lidhje me aplikacionin duhet të ndërmerret nga organizatat 
aktive në industrinë e ndërtimit. 

Rekomandime në nivel vendi – Polonia 
 

Country level recommendations – Poland 
 

Country level recommendations – Poland 
 

Country level recommendations – Poland 
 

Rekomandime në nivel vendi – Polonia 
 

Country level recommendations – Poland 
 

Country level recommendations – Poland 
 

Country level recommendations – Poland 

Shembull 

Këshilli Sektorial për 

Kompetencat në Ndërtim ka 

marrë qëndrim të duhur për 

njohjen e kualifikimeve të 

punëtorëve migrantë. Këshilli, 

duke mbledhur përfaqësues të 

organizatave më të mëdha të 

ndërtimit, duhet të jetë organi 

më i rëndësishëm konsultativ 

në përgatitjen e bazës së të 

dhënave. 

 

 

Example 

The Sectoral Council for 

Competences in Construction 

has adopted an appropriate 

position on the recognition of 

qualifications of migrant 

workers. The council, gathering 

representatives of the largest 

construction organizations, 

should be the most important 

consultative body in the 

preparation of the database. 

 

 

 

Example 

The Sectoral Council for 

Competences in Construction 

has adopted an appropriate 

position on the recognition of 

qualifications of migrant 

workers. The council, gathering 

representatives of the largest 

construction organisations, 

should be the most important 

consultative body in the 



24 
 

 
 

3. Përgatitja dhe shpërndarja e informacionit mbi kërkesat e 
shëndetit dhe sigurisë 

 
Target: Inspektorati i Punës, Grupet e Interesit për qëllimin e shpërndarjes (partnerët 
socialë, dhomat e tregtisë, shoqata profesionale, autoritetet lokale) 
 
Inspektorati Kombëtar i Punës (PIP) duhet të luajë një rol udhëheqës në përgatitjen dhe 
shpërndarjen e informacionit mbi kërkesat e shëndetit dhe sigurisë në vendet e punës 
individuale në industrinë e ndërtimit në Poloni, duke përfshirë informacionin për rregullat 
dhe vendet e trajnimit (në gjuhët e grupeve kryesore të migrantëve). Inspektorati ka 
burimet e duhura. Për zbatimin e këtij rekomandimi nuk kërkohen ndryshime në ligj. 
Megjithatë, Inspektorati i Punës duhet të marrë mjete buxhetore shtesë për këtë detyrë. 
 
Organizatat e partnerëve socialë, dhomat e tregtisë, shoqatat profesionale si dhe zyrat e 
punës në nivel poviat dhe rajonal duhet të kontribuojnë në shpërndarjen e informacionit 
(me materiale të përgatitura të shtypura dhe me dokumente elektronike) në mjediset e 
punëtorëve migrantë dhe në kompanitë e vogla që punësojnë ato. 
 

4. Ndërtimi i një rrjeti pikash kontakti për punëtorët e postuar dhe 
migrantët nga vendet e treta 

 
Target: Ministria e Punës, Autoritetet Vendore 
 
Krijimi i një rrjeti të tillë nuk kërkon ndryshime në ligj, sepse është përfshirë tashmë në 
Aktin polak për të huajt. Megjithatë, dispozitat në akt janë shumë të përgjithshme. 
Aktivitetet parashikohen në ligj, por nuk ka rregullore ekzekutive dhe rrugë të qarta 
financimi. Problemi mund të jenë kufizimet në rekrutimin e personelit të përshtatshëm për 
shërbimin e pikave. 
Pikat e kontaktit duhet të vendosen në çdo poviat (mundësisht në zyrën e punësimit të 
poviat). Në pikën e kontaktit duhet të sigurohet disponueshmëria e specialistëve të 
industrisë dhe folësve nga grupet kryesore të punëtorëve të postuar dhe migrantë. 
Krijimi i pikave të kontaktit duhet të koordinohet nga institucionet publike (Ministria e 
Punës). Gjithsesi, pika të tilla mund të drejtohen edhe nga organizata të industrisë në bazë 
të marrëveshjeve me zyrat e punës – dhe të mbështeten nga subvencione për disa nga 
aktivitetet e tyre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shembull 

Inspektorati Kombëtar i Punës 

tashmë po përgatit këto 

materiale informative, ndonëse 

në sasi të pamjaftueshme dhe i 

referohen vetëm grupeve të 

punimeve, jo profesioneve dhe 

punëve individuale. Prandaj, 

problemi është shkalla e 

fushatës dhe lidhja e saj me 

profesione specifike 

(veçanërisht të rëndësishme 

për punët e ndërtimit). 

 

Example 

The National Labor 

Inspectorate is already 

preparing these information 

materials, although in 

insufficient quantity and 

referring only to groups of 

works, not to individual 

professions and jobs. The 

problem is therefore the scale 

of the campaign and its relation 

to specific professions 

(especially important for 

construction works). 

 

 

Example 

The National Labor 

Inspectorate is already 

preparing these information 

materials, although in 

insufficient quantity and 

referring only to groups of 

works, not to individual 

professions and jobs. The 

problem is therefore the scale 

of the campaign and its relation 

to specific professions 

(especially important for 

construction works). 
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5. Prezantimi i shtigjeve të trajnimit / rikualifikimit për punëtorët e 
huaj në kualifikimet më të nevojshme (përfshirë specialitetet e reja), 
si dhe kurse kualifikimi në shkolla dhe universitete me kualifikime të 
njohura në Poloni 
 
Target: Shkollat dhe universitetet e ndërtimit publik të financuara nga fondet publike 

 
Ky rekomandim kërkon ndryshime në aktin për sistemin arsimor dhe një rrugë të re 
financimi (grante) për shkollat dhe universitetet, si dhe punësimin e specialistëve të 
formimit profesional që flasin gjuhën e punëtorëve të huaj. 
Ndërsa objektivi kryesor i këtij veprimi do të ishin punëtorët migrantë, duhet theksuar se 
për shumë punëtorë postimi është një hap për të gjetur një punë në vendin pritës. Prandaj, 
ata mund të jenë të interesuar për mundësi të ngjashme. Ndarja e kohës së mësimeve do 
të marrë parasysh gjithashtu nevojat e grupit të synuar, për shembull që bëhet në 
pasdite/fundjavë, nëse qëllimi është të rekrutohen punëtorë ndërtimi tashmë të punësuar, 
përveç rasteve kur arrihet një marrëveshje me punëdhënësit që punëtorët të trajnohen 
gjatë kohës së tyre të punës. Në të vërtetë, do të merret parasysh mundësia e futjes së 
stimujve ekonomikë për punëdhënësit që dërgojnë punëtorë të huaj në trajnim. 

 

  

Shembull 

Kurset e kualifikimit me pagesë 

për punëtorët e huaj tashmë 

drejtohen nga disa qendra 

private trajnimi të porositura 

nga kompani të mëdha. 

Megjithatë, ky është një 

fenomen margjinal. 

Country 

level 

recommend

ations – 

PortugalExample 

Paid qualification courses for 

foreign workers are already run 

by a few private training 

centers commissioned by large 

companies. However, this is a 

marginal phenomenon. 

 

Country 

level 

recommend

ations – 

Portugal 
 

Country 

level 

recommend
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1. Përditësimi i faqes kombëtare të internetit për postimin 

 
Target: Inspektorati i Punës (ACT), shërbimi publik portugez i punësimit dhe formimit 
profesional (IEFP), Partnerët socialë (për t'u përfshirë në fushata informuese) 
 

Në Portugali, aktivitetet e informacionit dhe inspektimit në lidhje me postimin janë 
përgjegjësi e Inspektoratit të Punës (Autoriteti i Kushteve të Punës, ACT), ndërsa shërbimet 
EURES në vend janë përgjegjësi e Institutit për Punësimin dhe Formimin Profesional (IEFP). 
Prandaj, ACT dhe IEFP duhet të jenë aktorët kryesorë të përfshirë në integrimin dhe 
mbajtjen e përditësuar të informacionit të dhënë në faqen kombëtare të internetit për 
postimin, siç sugjerohet në rekomandimin në mbarë BE-në nr. 1. Meqenëse ekspertët e 
ACT për postimet dhe stafi i IEFP janë të kufizuar dhe grumbullojnë funksione të tjera, kjo 
detyrë e re do të kërkonte staf dhe trajnim shtesë në mënyrë që ata të kenë kapacitetin 
për të ofruar inpute dhe përditësime të vazhdueshme dhe për t'i bërë rezultatet të 
disponueshme përmes mjeteve të ndryshme dhe në mënyrë të lehtë. fjalë dhe figura për 
t'u siguruar që të gjithë mund t'i përdorin ato. 

Fushatat informuese do të ishin gjithashtu shumë të rëndësishme për të shpërndarë këtë 
mjet, pasi shumë punëtorë dhe kompani nuk janë në dijeni të informacionit ekzistues të 
disponueshëm. Prandaj, do të rekomandohej shumë përfshirja e institucioneve të tjera, 
veçanërisht: shoqatat e biznesit të ndërtimit (AECOPS, AICCOPN, FEPICOP, AICE), sindikatat 
(FEVICCOM, STCM) dhe qendrat e trajnimit (CENFIC, CICCOPN). 
 

2. Krijimi i një procesi të hyrjes në bord për punëtorët e dërguar 

 
Target: Ministria e Punës, Solidaritetit dhe Sigurimeve Shoqërore dhe Drejtoria e 
Përgjithshme për Punësimin dhe Marrëdhëniet e Punës (DGERT), Palë të tjerë të 
interesuar në fushën e postimeve (organizatat mbështetëse të migrantëve, zyrat 
konsullore, këshilltarët EURES), Kompanitë (ndërmarrjet dërguese dhe pritëse) 
 

Futja e punonjësve është një praktikë e zakonshme brenda Burimeve Njerëzore për të 
ndihmuar punonjësit me një punë të re ose rol. Kjo është një praktikë e zbatuar nga 
kompanitë e mëdha portugeze të ndërtimit, duke përfshirë edhe postimet, me rezultate 
të mira të njohura. Prandaj, do të ishte e dobishme të krijohej e njëjta praktikë për të gjitha 
situatat e postimeve, duke përfshirë edhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM). Duke 
pasur parasysh mungesën e kapaciteteve të shumë kompanive, autoritetet publike 
kombëtare me përgjegjësi në fushën e postimeve (ACT në rastin portugez) duhet të 
përgatisin dhe të japin informacion kur postimi komunikohet nga kompanitë. 

Më pas, kompanitë do ta bëjnë këtë informacion të disponueshëm për punëtorët e 
postuar. 

Rekomandime në nivel vendi – Portugalia 
 

Country level recommendations – Portugal 
 

Country level recommendations – Portugal 
 

Country level recommendations – Portugal 
 

Rekomandime në nivel vendi – Portugalia 
 

Country level recommendations – Portugal 
 

Country level recommendations – Portugal 
 

Country level recommendations – Portugal Shembull 

Shih përshkrimin e Rastit 

Studimor 1: Aktivitetet e një 

qendre trajnimi 

 

Example 

See Case Study 1 description: 

The activities of a training 

centre 

 

Example 

See Case Study 1 description: 

The activities of a training 

centre 

 

Example 

See Case Study 1 description: 

The activities of a training 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
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Procesi i hyrjes në bord duhet të përfshijë gjithashtu caktimin e një personi referues për 
punëtorët e postuar në vendin pritës (p.sh.: brenda organizatave të mbështetjes së 
migrantëve, zyrave konsullore, këshilltarëve EURES). 
 

3. Përfitimi nga mundësitë ekzistuese për të promovuar trajnimin e 
ndërtimit jashtë vendit 

 
Target: Ofruesit e trajnimeve, Partnerët Socialë, ACT, Kompanitë 
 

Në Portugali nuk ekziston një traditë e promovimit të programeve të shkëmbimit të 
trajnimit në fushën e ndërtimit, pavarësisht mundësive ekzistuese të nxitura nga BE-ja (si 
Erasmus+). Në dritën e sfidave me të cilat përballet sektori (ikja e fuqisë punëtore, pengesa 
e burimeve njerëzore, zhvlerësimi dhe stigma e profesioneve të ndërtimit), autoritetet 
kombëtare, qendrat e trajnimit (CENFIC, CICCOPN) dhe partnerët socialë (ACT, AECOPS, 
AICCOPN, FEPICOP, AICE , FEVICCOM, STCM, CENFIC, CICCOPN), si dhe kompanitë duhet 
të promovojnë dhe të përfshihen në mënyrë aktive në zbatimin e projekteve për të nxitur 
shkëmbimin ndërkufitar të praktikantëve. Duke vepruar kështu, ata do të përfitojnë nga 
programet e shkëmbimit të BE-së për të zhvilluar aftësi/kompetenca specifike, për të 
tërhequr të rinjtë dhe trajnime profesionale në industrinë e ndërtimit dhe për të 
përmirësuar imazhin e profesioneve. 

Në varësi të situatës aktuale, këto përvoja mund të përshtaten nga rregullat e BE-së për 
postimin. 
 
 
 
 
 
 

4. Përfitimi nga mjetet ekzistuese të BE-së dhe përmirësimi i procesit 
për vlefshmërinë e kompetencave, duke thjeshtuar procesin e 
njohjes së kompetencave të punëtorëve të postuar  
 
Target: Agjencia Kombëtare e Kualifikimit dhe Arsimit Profesional, I.P. (ANQEP), e cila 
është Pika Kombëtare Koordinuese për zbatimin e KEK-ut, në bashkëpunim me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Arsimit të Lartë (DGES) dhe me DGERT-në, ofruesit e 
trajnimit. 
 

Në Portugali, Korniza Kombëtare e Kualifikimeve (KKK) është një mjet i vetëm referimi për 
klasifikimin e të gjitha kualifikimeve të prodhuara në sistemin kombëtar të arsimit dhe 
formimit. Ai miraton nivelet e kualifikimit dhe përshkruesit përkatës të Kornizës Evropiane 
të Kualifikimeve (EQF). Megjithatë, lindin çështje për profesionet e parregulluara (p.sh.: 
operatori i vinçit), që kërkojnë një analizë rast pas rasti. Një përditësim më i rregullt dhe 
dinamik i profesioneve do të ishte i këshillueshëm, pasi profesionet dhe certifikimet janë 
vazhdimisht në zhvillim. Gjithashtu rekomandohet të përfitohet më mirë nga mjetet 
ekzistuese në nivel të BE-së, si p.sh Suplementi i Certifikatës Europass. 

Shembull 

Qendra e trajnimit CENFIC 

tashmë është përfshirë në një 

projekt Erasmus+ Trashëgimia 

e Ndërtimit, fokusuar në 

transferimin e njohurive nga 

punëtorët më të vjetër të 

ndërtimit tek të rinjtë. 

Partneriteti përfshiu 6 subjekte 

ekspertë në AAP në industrinë 

e ndërtimit, konkretisht: 

- FLC (Lider, Spanjë);  

- BZB (Gjermani); 

- IFAPME (Belgjikë);  

- CCCA-BTP (Francë);  

- CENFIC (Portugali);  

- FORMEDIL-PUGLIA (Itali).   

 

Example 

The training centre CENFIC has 

already been involved in an 

Erasmus+ Construction 

Inheritance project, focused on 

the transfer of know-how from 

older construction workers to 

young ones. The partnership 

involved 6 entities experts in 

VET in the construction 

industry, namely: 

- FLC (Leader, Spain);  

- BZB (Germany); 

- IFAPME (Belgium);  

- CCCA-BTP (France);  

- CENFIC (Portugal);  

- FORMEDIL-PUGLIA (Italy).   

 

Example 

The training centre CENFIC has 

Shembull 

Portugalia, si Shtetet e tjera 

Anëtare, ofron mundësinë për 

të plotësuar trajnimin dhe për 

të marrë certifikimin e 

muraturës pa pagesë. 

Megjithatë, kurset e trajnimit 

shpesh kanë çertifikime të 

dyfishta, që do të thotë se 

përveç njohjes së të dyjave, 

titujve të formimit profesional 

dhe arsimit formal, kjo kërkon 

kushte minimale aksesi që 

shpesh pengojnë aksesin në 

trajnim. 

  

 

Example 

Portugal, like other Member 

States, offers the opportunity 

to complement training and 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA202-016031
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA202-016031
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA202-016031
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA202-016031
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Është e nevojshme të vendoset një proces më i thjeshtë dhe më fleksibël në trajnimin e 
detyrueshëm për të vërtetuar aftësitë. 

Është e nevojshme që ky process t’i caktohet vetëm një institucioni publik si dhe t’i jepet 
kompetenca që së bashku me qendrat e trajnimit të përcaktojë se si duhet të kryhet ky 
proces. 

Drejtoria e Përgjithshme për Punësimin dhe Marrëdhëniet e Punës (DGERT) duket se është 
institucioni publik më i përshtatshëm për të marrë përgjegjësinë për këtë proces. 

DGERT është përgjegjës për trajnimin dhe kualifikimet profesionale, të cilat në Portugali 
nuk janë të lidhura me autoritetet arsimore (në kundërshtim me shtetet e tjera anëtare të 
BE-së). 
 
 

5. Zbatimi i trajnimit dhe mentorimit në aftësitë qytetare, të sjelljes 
dhe gjuhësore 

 

Target: Ofruesit e trajnimit, Mentorët (punëtorë lokalë ose punonjës të lartë të 
postuar) 

 

Oferta e trajnimit në ndërtim duhet të përfshijë jo vetëm aftësi teknike, por edhe aftësi të 
buta (sjellje, gjuhë, informacion rreth kulturave të ndryshme lokale të BE-së). Nëse është 
e mundur, këto sesione trajnimi duhet të përfshijnë një program mentorimi me një mentor 
(p.sh. punëtor lokal ose punonjës i lartë i postuar) për punëtor të ri të postuar ose grup të 
vogël punonjësish të postuar. 

Mentorimi do të mbështesë integrimin social të punëtorëve të postuar në një mënyrë 
shumë informale. Grupe të vogla mund të krijohen me sesione shumë praktike, si p.sh., të 
bëni pazar, ose të diskutoni problemet e përditshme. 

 

  

Kurset e certifikimit të dyfishtë 

garantojnë që studenti të 

mund të përfundojë 

njëkohësisht arsimin e mesëm 

dhe kualifikimin profesional. 

Këto janë kurse që ofrojnë një 

kualifikim të nivelit 4 nga 

Korniza Kombëtare e 

Kualifikimeve (QNQ). 

Megjithatë, ata kërkojnë që 

studenti të ketë përfunduar 

tashmë trajnimin profesional 

në një fushë të caktuar. 

 

Dual certification courses 

guarantee that the student can 

simultaneously complete 

secondary education and 

professional qualification. 

These are courses that offer a 

level 4 qualification from the 

National Qualifications 

Framework (QNQ). However, 

they require that the student 

has already completed 

professional training in a given 

area. 

 

 

Dual certification courses 

guarantee that the student can 

simultaneously complete 

secondary education and 

professional qualification. 

These are courses that offer a 

level 4 qualification from the 

National Qualifications 

Framework (QNQ). However, 

they require that the student 

has already completed 

professional training in a given 

area. 

 

 

Dual certification courses 

guarantee that the student can 

Shembull 

Qendrat e trajnimit të grupeve 

më të mëdha të biznesit 

portugez të ndërtimit 

përfshijnë trajnime mbi 

aftësitë e sjelljes si 

transversale për të gjitha 

kurset, dhe ndërmarrin 

metoda të ndryshme trajnimi, 

me monitorim të ngushtë të 

kursantëve. Në rastin e 

punëtorëve të dërguar, 

trajnimi përfshin gjithashtu 

informacion për kulturën 

lokale. 

 

Country 

level 

recommen

dations – 

SpainExample 

The training centres of the 

largest Portuguese 
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1. Disponueshmëria dhe lehtësimi i aksesit të informacionit që synon 
ndërmarrjet dërguese dhe punëtorët e dërguar me përkthim të plotë 
në anglisht dhe gjuhët e vendeve kryesore dërguese 
 
Target: Administrata e Përgjithshme Shtetërore, Ministria e Punësimit dhe Ekonomisë 
Sociale, Administrata e Komuniteteve Autonome, Instituti Shtetëror i Shëndetit dhe 
Sigurisë në Punë (INSHT), Inspektorati i Punës dhe Sigurimeve Shoqërore (ITSS) 
 
Ligji 45/1999 (akti spanjoll që transpozon direktivat e BE-së për dërgimin e punëtorëve) 
kërkon që Ministria e Punësimit dhe Ekonomisë Sociale të sigurojë informacion të 
përditësuar në përputhje me kuadrin ligjor spanjoll dhe atë të BE-së. 
Ky informacion është i disponueshëm në: 1) faqen e internetit të Ministrisë së Punësimit 
dhe Ekonomisë Sociale, e cila shfaqet si faqja zyrtare kombëtare për postime sipas lidhjes 
së disponueshme në portalin "Evropa juaj" e BE-së dhe 2) qendra "Evropa juaj" të 
Administratës së Përgjithshme Shtetërore, e cila centralizon informacionin mbi aspektet e 
rëndësisë së BE-së. 
Në të dyja rastet, informacioni jepet nga Ministria e Punësimit dhe Ekonomisë Sociale. 
Informacioni përditësohet dhe mbulon punësimin dhe sigurimet shoqërore për kompanitë 
dërguese/pritëse dhe punëtorët e dërguar nga/në Spanjë, edhe pse kjo është më e plotë 
në faqen zyrtare të postimit. 
Megjithatë, informacioni është i disponueshëm vetëm në anglisht dhe në gjuhët zyrtare të 
Spanjës (Spanjisht, Baske, Katalanisht, Galike, Valenciane). 
Përfshirja e gjuhëve të tjera (domethënë ato të vendeve kryesore dërguese) do të 
përmirësonte aksesin për kompanitë që dërgojnë punëtorë në Spanjë dhe për vetë 
punëtorët e dërguar. Kjo është e rëndësishme si para dhe gjatë postimit. 
Për më tepër, motori i kërkimit i marrëveshjeve kolektive është i disponueshëm vetëm në 
spanjisht në faqen zyrtare të postimit. Përkthimi të paktën në anglisht do të lehtësonte 
aksesin në këtë bazë të dhënash përkatëse për kompanitë dërguese dhe për punëtorët e 
dërguar në Spanjë. 
 

2. Zhvillimi i një procesi të hyrjes në bord për punëtorët e postuar 
bazuar në bashkëpunimin e aktorëve të ndryshëm publikë, 
partnerëve socialë dhe kompanive 

 
Target: Administrata e Përgjithshme Shtetërore, Ministria e Punësimit dhe Ekonomisë 
Sociale, Administrata e Komuniteteve Autonome, INSHT, ITSS, Shërbimet Publike të 
Punësimit, Rrjeti EURES, Kompanitë, Partnerët Socialë 
 
Siç propozohet në rekomandimin për mbarë BE-në nr. 2, Shtetet Anëtare do të zhvillojnë 
një proces të hyrjes në bord që synon përmirësimin e aksesit në informacion për punëtorët 
e postuar dhe mbështetjen e punonjësve të postuar duke caktuar një person referues në 
vendin pritës. 
Në Spanjë, ky rekomandim mund të zbatohet nga: 

Rekomandime në nivel vendi – Spanja 
 

Country level recommendations – AlbaniaCountry level 

recommendations – Spain 
 

Country level recommendations – AlbaniaCountry level 

recommendations – Spain 
 

Country level recommendations – AlbaniaCountry level 

recommendations – Spain 
 

Rekomandime në nivel vendi – ShqipëriaRekomandime në 

nivel vendi – Spanja 
 

Country level recommendations – AlbaniaCountry level 

recommendations – Spain 
 

Country level recommendations – AlbaniaCountry level 
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Country level recommendations – AlbaniaCountry level 

recommendations – Spain 
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1) zhvillimi i një pakete mjetesh bazë për punëtorët e dërguar në Spanjë - dhe vënia e kësaj 
pakete mjetesh të disponueshme publikisht në anglisht dhe gjuhët e vendeve kryesore 
dërguese; 
2) krijimi i një grupi personash referues në Shërbimet Publike të Punësimit ose rrjeti EURES 
- dhe vënia e këtij informacioni publikisht; 
3) zhvillimi i udhëzimeve për kompanitë që dëshirojnë të dërgojnë punëtorë nga Spanja në 
vende të tjera në mënyrë që të përgatisin punëtorë. Këto udhëzime duhet të përfshijnë 
llojin e informacionit për të cilin kanë nevojë punëtorët e postuar (përtej punësimit dhe 
sigurimeve shoqërore) dhe mënyrën e sigurimit të këtij informacioni (për shembull, kurse 
të shkurtra përpara postimit për të përgatitur punëtorët mbi të drejtat e tyre, tatimin mbi 
të ardhurat dhe aspektet praktike, nga akomodimi në aranzhimet e udhëtimit). 
Kjo do të kërkonte bashkëpunim ndërmjet administratave dhe agjencive të ndryshme 
publike, partnerëve socialë dhe kompanive. 
'Përvoja ka rëndësi! MySkills', i përshkruar në Artikullin për Spanjën, tregon nevojën për të 
mbështetur punëtorët e postuar, si në vendin dërgues ashtu edhe në vendin pritës. Në 
këtë drejtim, bashkëpunimi ndërmjet administratave publike në të dy vendet është 
thelbësor. Një aspekt kyç është ofrimi i kurseve të gjuhës në vendin dërgues, të cilat mund 
të forcohen në vendin pritës. Një aspekt i dytë është mbështetja e akomodimit në vendin 
pritës. Së fundi, një aspekt interesant për t'u eksploruar më tej është dhënia e aksesit në 
arsimin e vazhdueshëm në vendin pritës, një mundësi që mund të jetë e një rëndësie të 
veçantë për punëtorët e rinj. 
 
 

3. Forcimi i përpjekjeve për të siguruar punë të sigurt dhe të 
shëndetshme përmes bashkëpunimit të aktorëve të ndryshëm 
publikë, partnerëve socialë dhe kompanive 

 
Target: Administrata e Përgjithshme Shtetërore, Ministria e Punësimit dhe Ekonomisë 
Sociale, Administrata e Komuniteteve Autonome, INSHT, ITSS, Shërbimet Publike të 
Punësimit, Rrjeti EURES, Kompanitë, Partnerët Social, Fondacioni i Punës në sektorin e 
ndërtimit (FLC) (Komunitetet Kombëtare dhe Autonome) 
 
Sigurimi i sigurisë dhe shëndetit në punë (SSHP) është një aspekt me rëndësi të madhe për 
sigurimin e kushteve të mira të punës në sektorin e ndërtimit. 
Lëvizshmëria dhe postimi ndërkombëtar sjell sfida shtesë në këtë fushë dhe kërkon 
forcimin e bashkëpunimit ndërmjet aktorëve të ndryshëm publikë, partnerëve socialë dhe 
kompanive. 
Në Spanjë nevojiten përpjekje shtesë, si vend dërgues ashtu edhe si vend pritës. 
Si vend dërgues, Spanja duhet të sigurohet që punëtorët e dërguar dhe punëdhënësit e 
tyre të jenë në dijeni të rregullave të SSHP në vendin pritës. 
Punëdhënësit duhet të ndërgjegjësohen për sanksionet për mostrajnimin e punëtorëve të 
postuar në SSHP sipas legjislacionit të vendit pritës. Inspektimet e punës në këtë fushë 
mund të forcohen. Praktikat e mira si kursi VCA, i njohur në disa vende të BE-së, mund të 
përgjithësohen. 
Fondacioni i Punës në sektorin e ndërtimit (FLC) mund të ngarkohet me vlerësimin e 
cilësisë dhe certifikimin e trajnimit për SSHP për punëtorët e dërguar. Punëdhënësit dhe 
punëtorët do të kenë akses në informacionin e përditësuar dhe me cilësi të lartë të SSHP 
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në vendet pritëse, të paktën në spanjisht. Udhëzuesit janë të disponueshëm në shumë 
vende, zakonisht në anglisht, por përmbajtja ndryshon dhe ato nuk përditësohen 
rregullisht. Lehtësimi i aksesit në informacionin konciz dhe të përditësuar është një sfidë 
që mund të trajtohet nga aktorët publikë në bashkëpunim me partnerët socialë. Një 
udhëzues standard të paktën në spanjisht mund të zhvillohet për vendet kryesore pritëse 
dhe të përditësohet vazhdimisht. 
Si vend pritës, Spanja ka një rregullore shumë të qartë të SSHP në sektorin e ndërtimit (të 
vendosur me marrëveshje kolektive kombëtare). FLC është organi dypalësh përgjegjës për 
trajnimin për SSHP (qoftë bazë dhe i detyrueshëm ose i avancuar). Për më tepër, postimi 
në sektorin e ndërtimit është i rregulluar në mënyrë specifike për të shmangur rreziqet e 
mundshme të SSHP të nënkontraktimit në kaskadë. Përveç kërkesave që zbatohen për të 
gjitha kompanitë që dërgojnë punëtorë në Spanjë, kompanitë që synojnë të kontraktohen 
ose nënkontraktohen punime ndërtimi duhet të regjistrohen në Regjistrin e Kompanive të 
Akredituara (REA). Objektivi kryesor i ARM-së është të verifikojë nëse kompanitë 
përmbushin kërkesat e kapacitetit dhe cilësisë në lidhje me menaxhimin e SSHP. 
Normat e larta të aksidenteve në këtë sektor tregojnë se nevojiten përpjekje shtesë ndaj 
punëtorëve të lëvizshëm, duke përfshirë punëtorët e dërguar. 
Kompania pritëse duhet të sigurojë trajnime dhe mbështetje në punë, veçanërisht të 
synuara për punën që do të kryhet dhe profilin e punonjësit. Në këtë drejtim, ajo duhet të 
marrë parasysh çështjet gjuhësore, dallimet në kulturën e punës dhe menaxhimin e SSHP, 
ndër aspekte të tjera relevante. 
FLC dhe partnerët socialë duhet të forcojnë mbështetjen për kompanitë pritëse për të 
rritur ndërgjegjësimin për SSHP dhe për të përgjithësuar dhe përmirësuar trajnimin në 
punë dhe mbështetjen për SSHP. 
Përpjekje shtesë nga inspektorati i punës dhe partnerët socialë nevojiten për të siguruar 
zbatimin e rregullave të SSHP.  
 

4. Zhvillimi i një sistemi gjithëpërfshirës për të verifikuar dhe njohur 
kualifikimet dhe përvojën aktuale të punëtorëve 

 
Target: Partnerët socialë, FLC, (Komunitetet Kombëtare dhe Autonome), Administratat 
e Komunitetit Kombëtar dhe Autonome përgjegjëse për certifikimin e përvojës 
profesionale 
 
Sektori i ndërtimit duhet të zhvillojë një sistem gjithëpërfshirës për të verifikuar dhe 
pranuar kualifikimet dhe përvojën aktuale të punëtorëve. 
Në një kontekst ku shumica e punëtorëve nuk kanë diploma zyrtare të IVET, ky sistem 
kërkohet për të tërhequr dhe mbajtur punëtorë; për mbështetjen e përparimit profesional; 
lehtësimin e përputhjes së aftësive; zvogëlimit të rreziqeve të SSHP që lidhen me caktimin 
e papërshtatshëm të detyrave; rritja e pagës adekuate. 
Të gjitha këto aspekte janë të një rëndësie të veçantë për punëtorët e lëvizshëm, duke 
përfshirë punëtorët e postuar. 
'Përvoja ka rëndësi! Projekti MySkills”, i përmendur në Artikullin për Spanjën tregon 
nevojën e zhvillimit të mjeteve për vetëvlerësimin e përvojës profesionale dhe njohjen e 
saj në kompanitë pritëse. Karta profesionale e zhvilluar nga FLC është një pikënisje e 
vlefshme për të zhvilluar një sistem më gjithëpërfshirës verifikimi dhe njohjeje të 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/03/YES-Project-Country-paper-Spain.pdf
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kualifikimeve dhe përvojës aktuale të punëtorëve. Ky është një aspekt me rëndësi të 
veçantë për punëtorët që nuk kanë një diplomë formale të IVET. 
Kërkohen përpjekje shtesë për të zhvilluar një sistem të tillë, nëpërmjet bashkëpunimit 
ndërmjet partnerëve socialë dhe FLC. 
Ky sistem mund të përfitojë nga mundësitë ekzistuese për të certifikuar përvojën 
profesionale (në përputhje me gradat e IVET) që janë krijuar nga administratat publike 
(komunitetet kombëtare dhe autonome) si dhe punën e vazhdueshme për zhvillimin e 
Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve në lidhje me diplomat IVET në sektorin e ndërtimit. 
E rëndësishmja, një nënprodukt i këtij sistemi do të ishte një bazë të dhënash që përmban 
informacion të detajuar mbi kualifikimet, kompetencat, kurset e trajnimit dhe procedurat 
për njohjen e kualifikimeve - të lidhura me titujt e punës të përcaktuara në marrëveshjen 
kolektive dhe informacione të lidhura me aspekte të tilla si paga dhe SSHP. 
Nëse përpjekjet në këtë fushë do të koordinoheshin në nivel të BE-së, siç tregohet në 
rekomandimet në mbarë BE-në, baza e të dhënave do të ishte një hap i rëndësishëm për 
të lehtësuar lëvizshmërinë ndërkombëtare si për kompanitë ashtu edhe për punëtorët. 
 

5. Promovimi i përfshirjes së punëtorëve të kualifikuar dhe trajnimit 
profesional gjatë gjithë jetës 

 
Target: Administrata e Përgjithshme Shtetërore, Ministria e Punësimit dhe Ekonomisë 
Sociale, Administrata e Komuniteteve Autonome, Partnerët Socialë, FLC (Komunitetet 
Kombëtare dhe Autonome), Kompanitë 

 
Në Spanjë, prokurimi publik rregullohet nga Ligji 9/2017 për Kontratat e Sektorit Publik 
(LPSC), i cili transpozoi Direktivat Evropiane 2014/23/BE dhe 2014/24/BE për dhënien e 
kontratave koncesionare dhe prokurimit publik. Kjo rregullore promovon prokurimin e 
qëndrueshëm, ndër të tjera, përmes përzgjedhjes së ofertave në raportin më të mirë 
cilësi/çmim dhe përdorimit të aspekteve mjedisore dhe sociale si kritere të dhënies së 
çmimit. 
Kriteret sociale përcaktohen në një kuptim të gjerë, duke përfshirë aspekte të tilla si: nxitja 
e barazisë gjinore; promovimi i aksesit në punësim të njerëzve në rrezik të përjashtimit 
social ose vështirësive specifike dhe përmirësimi i kualifikimeve, pagave dhe kushteve të 
punës. Në këtë fushë të fundit, rregullorja i referohet qartë kritereve sociale që lidhen me 
kushtet e punës dhe pagën, stabilitetin e punës, numrin e personave të punësuar për 
ekzekutimin e kontratës; trajnimin dhe mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë, ndër 
të tjera. 
Përdorimi i kritereve sociale në prokurimin publik të punimeve të ndërtimit ka pësuar një 
zhvillim të madh rregullativ në vitet e fundit. Megjithatë, nevojiten përpjekje shtesë për 
zbatimin efektiv, duke përfshirë: ngritjen e kapaciteteve për stafin e administratës; 
vendosja e një peshe adekuate të kritereve sociale në lidhje me kriteret e përgjithshme të 
dhënies; zhvillimi i kritereve sociale më specifike, të cilat duhet të jenë të matshme dhe të 
zbatueshme; vendosja e sistemeve të monitorimit; ndërgjegjësimi i kompanive. 
Përparimi në këto fusha kërkon bashkëpunim ndërmjet administratës publike dhe 
partnerëve socialë. Përfshirja e FLC do të ishte kyçe për të mbështetur përcaktimin dhe 
zbatimin e kritereve sociale që lidhen me formimin profesional gjatë gjithë jetës. 
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6. Kushtëzimi i themelimit të kompanive aktive në sektorin e 
ndërtimit me zotërimin e kompetencave adekuate 

 
Target: Administrata e Përgjithshme Shtetërore, Ministria e Punësimit dhe Ekonomisë 
Sociale, Administrata e Komuniteteve Autonome, INSHT, ITSS 
 
Në Spanjë, kompanitë aktive në sektorin e ndërtimit duhet të regjistrohen në Regjistrin e 
Kompanive të Akredituara (REA). Objektivi kryesor i ARM-së është të verifikojë nëse 
kompanitë përmbushin kërkesat e kapacitetit dhe cilësisë në lidhje me menaxhimin e 
SSHP. 
Megjithatë, ritmet e larta të aksidenteve në këtë sektor tregojnë se nevojiten përpjekje 
shtesë për të përmirësuar këtë sistem. Përderisa kriteret dhe procedurat për vlerësim 
duket se janë të mirëpërcaktuara, monitorimi i vazhdueshëm nga inspektorati i punës 
duhet të forcohet. Rritja e bashkëpunimit ndërmjet inspektorateve të punës dhe 
partnerëve socialë do të ishte instrumentale për parandalimin efektiv të rreziqeve të SSHP. 
 

7. Promovimi lëvizshmërisë si një mundësi mësimi 
 
Target: Shkollat IVET në sektorin e ndërtimit, FLC (Komunitetet Kombëtare dhe 
Autonome), Kompanitë 
 
Shkollat IVET në sektorin e ndërtimit mund të promovojnë binjakëzime dhe mundësi 
trajnimi jashtë vendit ose për punëtorët e huaj në Spanjë, kryesisht nëpërmjet krijimit të 
rrjeteve ndërkombëtare dhe mbështetjes së fondeve evropiane. 
E njëjta gjë vlen edhe për FLC, e cila tashmë ka zhvilluar disa praktika të mira në këtë fushë 
(shih Rastin Studimor Spanjoll). 
Përfshirja e FLC do të ishte kyçe për të lidhur lëvizshmërinë dhe mësimin për punëtorët e 
ndërtimit. 
Përveç kësaj, kompanitë (veçanërisht kompanitë e mëdha) mund t'i qasen menaxhimit të 
punëve jashtë vendit si një mundësi e mëtejshme për të rritur aftësitë dhe përvojën 
profesionale të punëtorëve të rinj. 
 

8. Shfrytëzimi i mundësive të ofruara nga dixhitalizimi 
 
Target: Administrata e Përgjithshme Shtetërore, Ministria e Punësimit dhe Ekonomisë 
Sociale, Administrata e Komuniteteve Autonome, ITSS, Partnerët socialë, Kompanitë, 
FLC (Komunitetet Kombëtare dhe Autonome) 
 
Institucionet publike duhet të përfitojnë nga mundësitë e dixhitalizimit për të përmirësuar 
procedurat administrative dhe bashkëpunimin e aktorëve të ndryshëm, duke përfshirë: 
aksesin në dokumentacionin e kërkuar nga kompanitë dhe punëtorët e dërguar; 
koordinimi ndërmjet inspektorateve të punës të vendeve të ndryshme; bashkëpunimi 
ndërmjet inspektoratit të punës dhe partnerëve socialë. 
Për shembull, partnerët socialë në sektorin e ndërtimit në Komunitetin Autonom të 
Asturias kanë krijuar një sistem të përbashkët për të parandaluar rreziqet e SSHP në 
bashkëpunim me FLC. Brenda këtij sistemi, delegatët e SSHP-së të emëruar nga sindikatat 
sektoriale dhe organizatat e punëdhënësve përdorin një mjet dixhital për të monitoruar 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Spain-Case-Study.pdf
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librat e nënkontraktimit të kompanive dhe për të parandaluar vetëpunësimin 'fals'. 
Informacioni i marrë nga librat e nënkontraktimit ruhet në një bazë të dhënash e cila lejon 
zbulimin e rasteve të mundshme të vetëpunësimit 'fals'. Ky shembull ofron vetëm një 
pasqyrë të potencialit të dixhitalizimit në drejtim të bashkëpunimit të aktorëve të 
ndryshëm dhe monitorimit efektiv të kushteve të punës dhe rreziqeve të SSHP.  
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1. Përmirësimi i kuadrit ligjor për postimet 

 
Target: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Integrimit Evropian, Instituti i 
Sigurimeve Shoqërore (ISSH), Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Sociale 
(ISSHP) 
 

Ndërsa legjislacioni për postimet është përafruar me rregullat ekzistuese të BE-së, 
Shqipëria duhet të sigurojë praninë e procedurave të qarta administrative dhe 
shpërndarjen e detyrave dhe përgjegjësive ndërmjet institucioneve të ndryshme 
nëpërmjet hartimit dhe miratimit të akteve të nevojshme nënligjore. 
Aktivitetet e trajnimit do të ishin gjithashtu të dëshirueshme për të përgatitur 
institucionet përkatëse, sindikatat, organizatat e punëdhënësve ose bizneset në lidhje 
me ndryshimet ligjore. 
Deri më tani, kompanitë përpiqen të interpretojnë siç duhet ndryshimet ligjore në 
kodin e punës, përfshirë edhe rastin e postimeve. Kjo është gjithashtu pasojë e 
konsultimeve të kufizuara me komunitetin e biznesit, duke rezultuar në gatishmëri dhe 
udhëzim të ulët për të mbështetur zbatimin e tyre. 
 

2. Përmirësimi i rregullimeve institucionale 

 
Target: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Integrimeve Evropiane, ISSH, 
SLSSI 
 

Institucionalisht, gjatë zbatimit të Direktivave për Postimin e Punëtorëve, Shqipëria 
duhet të miratojë një shpërndarje të qartë të roleve dhe përgjegjësive ndërmjet 
institucioneve të përfshira. Është gjithashtu e rëndësishme të konfirmohet se cili është 
institucioni kryesor në mënyrë të ngjashme me zyrën ndërlidhëse në nivel vendi të BE-
së. Deri tani këtë detyrë e kryen Ministria e Ekonomisë dhe Financave, duke qenë 
autoriteti kombëtar përgjegjës për legjislacionin e punës në përgjithësi. 
Në vend të kësaj, do të ishte e dobishme të futej një zyrë ndërlidhëse ad-hoc. Zyra 
ndërlidhëse do të koordinojë më pas bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit 
ndërmjet institucioneve të ndryshme përkatëse sipas nevojës. 
Është gjithashtu e rëndësishme që Shqipëria të monitorojë nëpërmjet deklaratave dhe 
të dhënave të përshtatshme administrative ndikimin e postimeve në tregun e punës 
dhe, në një këndvështrim afatgjatë, ndikimin në sistemin e mbrojtjes sociale, 
veçanërisht në pensionet dhe sigurimet në rast aksidentesh në punë.  
 

3. Nxitja e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve publike 

 
Target: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Integrimit Evropian, ISSH, 
Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (AKPA), Agjencia Kombëtare e Arsimit 

Rekomandime në nivel vendi – Shqipëria 
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dhe Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (NAVETQ), SLSSI, Shërbimi Kombëtar i 
Punësimit (SHKP) 
 
Koordinimi dhe shkëmbimi i informacionit ndërmjet institucioneve publike në rajonin e 
Ballkanit mbeten thelbësore për të mbështetur një lëvizshmëri të drejtë të punës, e 
dobishme për ekonomitë rajonale. Megjithatë, kjo aktualisht pengohet nga ligjet 
komplekse dhe procedurat administrative. Përpjekjet për të forcuar shkëmbimin e 
informacionit u bënë duke adoptuar zgjidhje dixhitale (e-Albania, E-government). 
Megjithatë, ato ende nuk janë plotësisht efikase dhe funksionale. 
Është e këshillueshme që të promovohet shkëmbimi i përvojës ndërmjet BE-së dhe 
institucioneve kombëtare përgjegjëse për ndjekjen dhe monitorimin e zbatimit të 
ndryshimeve të ligjit të punës që pasqyrojnë Direktivat për Postimin e Punëtorëve. 
 

4. Investimi në Burimet Njerëzore 

 
Target: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Integrimeve Evropiane, ISSH, 
AKPA, NAVETQ, SLSSI, SHKP 
 
Rishikimi i Kodit të Punës për futjen e dispozitave për postimin nuk u pasua nga aktivitete 
ndërgjegjësuese apo trajnimi që synonin institucionet, sindikatat apo kompanitë e lidhura. 
Madhësia e kufizuar e postimit gjithashtu kontribuon në mungesën e përgjithshme të 
vetëdijes për rregullat e zbatueshme. 
Në këtë drejtim, në krye të zhvillimit të udhëzimeve teknike, është e këshillueshme që të 
përgatitet dhe shpërndahet një fjalor gjithëpërfshirës mbi terminologjinë, konceptet bazë, 
rregullat, afatet kohore të punës dhe referencat kryesore rregullatore për postimet për 
punëtorët dhe kompanitë shqiptare të ndërtimit. Fjalori duhet të jetë një mjet i dobishëm 
dhe i lehtë për t'u kuptuar, në vend se një përkthim i thjeshtë fjalë për fjalë i teksteve 
ligjore evropiane të shteteve anëtare të BE-së. 
Në një këndvështrim më të gjerë, përmirësimi i qeverisjes së tregut të punës, duke 
përfshirë mekanizmat e postimit, kërkon ndërtimin e kapaciteteve dhe njohurive specifike 
të institucioneve të tregut të punës, pra drejtorisë pranë ministrisë përgjegjëse për 
politikat e punësimit, migracionit dhe AFP-së, Kombëtare. Agjencia e Punësimit dhe 
Aftësive, Agjencia Kombëtare e Arsimit dhe Formimit Profesional dhe Kualifikimeve 
(NAVETQ) dhe Inspektorati Shtetëror i Punës dhe i Shërbimeve Sociale (SHPSSH). Kjo duhet 
të bazohet në një qasje shumëdimensionale, duke promovuar një mekanizëm të fuqishëm 
dhe real të dialogut social. 
 

5. Promovimi i angazhimit dhe gatishmërisë së palëve të interesuara 
të kompanive dhe punëtorëve 

 
Target: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Integrimeve Evropiane, ISSH, 
AKPA, NAVETQ, SLSSI, SHKP 
 
Ndryshimet e Kodit të Punës pasuan konsultime të kufizuara me palët e interesuara, duke 
përfshirë organizatat e punëdhënësve dhe sindikatat. Gjithashtu, procesi i konsultimit 
nëpërmjet platformave konsultative trepalëshe nuk ka vazhduar në fazën e zbatimit të 
ndryshimeve ligjore. Në këtë drejtim, zbatimi i legjislacionit për postimet duhet të jetë më 
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pjesëmarrës se reformat e mëparshme. Organizatat e punëdhënësve dhe sindikatat duhet 
të pajisen për të mbështetur respektimin ligjor nga kompanitë dhe ndërgjegjësimin për të 
drejtat e punëtorëve. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për të siguruar rregullsinë sa 
herë që dërgohen punëtorë në Shqipëri nga vende me nivele më të ulëta pagash dhe 
standarde pune. 
Për sa i përket flukseve dalëse, organizatat dhe institucionet qeveritare shqiptare kanë çdo 
interes të mundshëm për të nxitur hapjen dhe zgjerimin e kompanive shqiptare të 
ndërtimit, duke i pajisur ato me njohuritë e nevojshme për të marrë kontrata prokurimi në 
shtetet anëtare të BE-së, duke përdorur skema postimi të përfshira në skemat e ndryshme 
kombëtare dhe t'i informojë ata për procedurat dhe detyrat përkatëse. Aktivitetet 
promovuese duhet të nxisin aftësinë e bizneseve vendase për të zgjedhur dhe përdorur 
profile profesionale të specializuara në punimet tipike tradicionale si muratura me gurë 
natyral, suva dhe llaç gëlqereje; aftësi ende të kërkuara dhe të vështira për t'u gjetur në 
tregun evropian. 
 

6. Forcimi i qeverisjes publike, bashkëpunimi institucional dhe dialogu 
social 
 
Target: Autoritetet e BE-së, Komisioni Evropian, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 
Ministria e Integrimit Evropian, ISSH, AKPA, NAVETQ, SLSSI, SHKP 
 
Në procesin e përafrimit gradual të ligjit të BE-së, institucionet shqiptare duhet të kërkojnë 
të luajnë një rol aktiv dhe të forcojnë efektivitetin e bashkëpunimit me institucionet e BE-
së, veçanërisht në sektorë të ndjeshëm si punësimi, migrimi dhe mbrojtja sociale. Roli i 
tyre nuk duhet të kufizohet thjesht në ekzekutimin pasiv të detyrave të imponuara 
legjislative. Në vend të kësaj, ata do të promovojnë sisteme dhe mekanizma të aftë për të 
impresionuar një përshpejtim real të integrimit evropian të Shqipërisë. 
Institucionet publike shqiptare duhet të angazhohen në një përpjekje të vazhdueshme për 
afrimin dhe ndërtimin e besimit të ndërsjellë nga njëra anë me institucionet evropiane dhe 
nga ana tjetër me organizatat sociale dhe shoqërinë civile shqiptare, shoqatat 
sipërmarrëse dhe sindikaliste. 
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Për më tepër informacion mbi projektin YES: www.yesproject.net 

http://www.yesproject.net/

