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HYRJE

L

iria e fjalës dhe liria e mediave janë gurthemel i një shoqërie demokratike.
Roli i mediave është të informojnë qytetarët. Secili ka të drejtë të pranojë
dhe shpërndajë informata pa ndërhyrjen e autoriteteve. Kjo e drejtë është e
garantuar me të gjitha dokumentat e rëndësishme ndërkombëtare të ratifikuara
nga Maqedonia, siç janë Deklarata universale e Kombeve të Bashkuara për të
drejtat e njeriut e viti 1948, Konventa ndërkombëtare për tëdrejtat civile dhe politike
e viti 1994 dhe Konventa evropiane për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut e viti
1997.
Roli tjetër shumë i rëndësishëm i mediave në një shoqëri demokratike është të
ushtrojë funksionin e kontrollit, që zbatohet duke kërkuar llogaridhënie nga pushtetit
për mënyrën e qeverisjes. Funksioni qenësorë i mediave është obligimi të nxisin debat
në shoqëri për çështje me interes të përgjithshëm nëshoqëri. Përveç kësaj, ato luajnë
edhe rolin e përfaqësimit, t’u japin zë atyre që nuk e kanë atë në shoqëri.
Kushtetuta e Maqedonisë garanton të drejtat dhe liritë themelore dhe sundimin
e ligjit. Poashtu, në nenin 16 garantohet edhe liria e fjalës dhe liria e mediave.
“Garantohet liria e besimit, ndërgjegjës dhe shprehjes publike të mendimmit.
Garantohet liria e fjalës, shprehjes publike, inforimit publik dhe themelimit të lirë të
institucioneve për informim publik. Garantohet qasja e lirë në informacione, liria e
pranimit dhe shpërndarjes së informacionit”.1

Neni i njejtë garanton edhe të drejtën e përgjigjes dhe korigjimit si dhe mbrojtjen
e burimit të informacionit. Në dispozitën e fundit të këtij neni ndalohet çenzura. Ky
koncept liberal i Kushtetutës, i cili garanton lirinë e mediave, operacionalizohet edhe
në legjislacionin e mediave. Në nenin tre të Ligjit të mediave2, mes tjerash, garantohet
liria e transmetimit të informacioneve përinformimin e publikut dhe pluralizmin dhe
diversitetin e mediave.
Garanci të ngjashme për lirinë e mediave janë paraparë edhe në Ligjin për
shërbime mediatike audio dhe audivizive, të miratuar në vitin 2013.3 Neni trei Ligjit
këmbëngulë që servisi publik radioviziv, Radiotelevizoni i Maqedonisë dhe trupi
rregullator i mediave të jenë transparentë, të pavarur, efikas dhe llogaridhënës. Janë
paraparë edhe standarde dhe parime të larta profesionale për gazetarët e RTM.
1 Kushtetuta e RM, , http://bit.ly/1PGRsX7
2 Ligji për media, http://bit.ly/1KCyZK1
3 Ligji për shërbimet mediatike audio dhe audivizive, http://bit.ly/1Vg6Pg5
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Neni 111 I Ligjit,4 në detaje përpunon standardet e Këshillit të Evropës se gazetarët
dhe redaktorët e servisit publikgjatë prodhimit të programeve duhet të udhëhiqen
nga parimi i vërtetësisë, paanshmërisë dhe kërkohet që informacioni të jetë i plotë.
Në nenin e njejtë është inkorporuar edhe parimi i pavarësisë politike dhe autonomisë
së gazetarëve, veçimit të qartë mes informacionit dhe qëndrimit, balancit politikdhe
pluralizimit të pikëpamjeve dhe të mos favorizohen qëndridhe dhe interesa të caktuara.
Por, kushtetuta liberale për 34 vjet transzicion demokratik nuk solli demokraci
liberale, e as sistem mediatik, i cili mundëson media të lira dhe profesionale në
Maqedoni. Përkeqësimi dramtik i gjendjes me lirinë së mediave në mënyrë me
eklatanteflet rrënia drastike e rejtingut të vendit në indeksin për lirinë e mediave nga
organizatat relevante joqeveritare që merren me mbrojtjen dhe promovimin e lirisë
së mediave në botë. Kështu, për katër vite Maqedonia ka shënuar rrënie për 83 vende
në indeksin e Reportërëve pa kufi për lirinë e fjalës,5 i cilibazohet në performansat e
çdo vendi për të respektuar disa kritere, siç janë prania e mediave të pavarura dhe
pluraliste, respektimin e sigurisë së gazetarëve, ambientin legjislativ dhe institucional
ku punojnë mediat. Në vitin 2009 vendi radhitej në vendin e 34, ndërsa pesë vite më
vonë ka rënë në vendin e 117, e rradhuitur pas Taxhikistanit dhe para Malit. Maqedonia
keq radhitet edhe në indeksin e Fridom Haus për lirinë e shtypit në vitin 20156. Për
pesë vite vendi ka shënuar rrënie për dhjetë pikë, duke shënuar rrënie më të madhe
në krahasim me vendet tjera të Ballkanit.
Arsyet për rrënien drastike të lirisë së mediave duhet të kërkohen në dështimin e
autoriteteve për të siguruar ambient të sigurt për punë të papenguar për gazetarëve
dhe mediave. Me qëllim që të heshten mediat e pavarura dhe kritike, autoritetet
kanë ngritur procedura gjyqësore kundër pronarëve të mediave dhe gazetarëve. Në
vitin 2012 pronari i Televionit të parë privat A1, Velija Ramkovski ishte dënuar me 13
vjet burgim nën akuzën për larjen e parave, ndërsa në vitin 2013 gazetari Tomisllav
Kezharovski është dënuar me katër vite e gjysmë burgim për kinse zbulimin e identitetit
të dëshmitarit të mbrojtur. Në vitin 2015 Gjykata e apelit e vërtetoi vendimin e gjykatës
themelore duke ulur dënimin në dy vite e gjysmë burgim.
Përveç procedurave gjyqësore kundër mediave dhe gazetarëve, për rrënien
drastike të lirisë së mediave në Maqedoni, rol të veçantë ka pasur edhe mënyra e
finansimit të mediave si dhe puna e servisit publik radiodifuziv , Radioteleviyonit të
Maqedonisë dhe rregullatorit të mediave, Agjencisë për shërbimet mediatike audio
dhe audivizive. Ne ketë analizë do të trajtohet korniza ligjore që rregullon punën e
mediave, është përcaktuar gjendja aktuale dhe jepen rekomandime konkrete për
përmirësimin e gjenjdes me lirinë e mediave në Maqedoni.
4 Ibid
5 Reporters without borders, 2015 World Press Freedom Index, http://index.rsf.org/#!/
index-details
6 Freedom House, Freedom of the Press 2015, http://bit.ly/1OZ0Ffa
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1
REKLAMIMI SHTETËROR NË MEDIUME
(FUSHATAT QEVERITARE) NË MAQEDONI

M

e vite të tëra deri tani, Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM)
dhe organizatat tjera civile , nga sektori mediatik, e kritikojnë reklamimin
shtetëror1 dhe politik2 në mediume, duke vlerësuar se me këtë krijohet
varshmëri financiare dhe çrregullim i tregut mediatik. Kjo është
notuar edhe në shumë raporte ndërkombëtare, kurse rënia e lirisë së
mediumeve në Maqedoni në masë të madhe ndërlidhet me reklamimin qeveritar.
Më konkretisht, kjo çështje është përfshirë edhe në raporte të Bashkimit Evropian,
Stejt Departamentit Amerikan, dhe organizatave Fredom House, South East Europe
Media Organisation (SEEMO) dhe Reporters Without Borders (RSF). Në raportin e
Komisonit Evropian të vitit 2014 për Republikën e Maqedonisë u tërheq vërejtja se
reklamimi qeveritar konsiderohet si kontroll indirekt shtetëror ndaj përmbajtjeve që
prodhohen në mediume.
Gjithnjë e më të shpeshta janë edhe kritikat se reklamimi shtetëror bëhet në
mënyrë jotransparente dhe se varet nga interesat konkrete politike dhe të biznesit
të grupeve në pushtet. Këtu, padyshim, imponohet çyshtja se cilat mediume i fitojnë
mjetet dhe cilat janë kriteret që shfrytëzohen në proces. Mosekzistimi i kritereve të
qartë dhe konzistente për shpërndarje të mjeteve shtetërore për fushata publike
në mediume, vlerësohet se është një nga problemet më të mëdha që rrezikon lirinë
redaktoriale dhe integritetin e mediumeve.

1 Me “reklamimin shtetëror ose qeveritar” nënkuptojmë reklamim nga cili do
segmet nga pushteti qendror dhe local lidhur me politikat, praktikat ose programet e
pushtetit, që dallon nga “reklamimi politik “ ose “reklamimi në kohë zgjedhjesh.
2 Me “reklamim politik” në këtë kontekst nënkuptohet reklamimi I figurës politike, partisë
politike, politikës qeveritare ose një çështje politike, ose kandidati për votim ose zgjedhje.
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Reklamimi shtetëror shpeshherë në mënyrë joobjektive është e kahëzuar në favor të
mediumeve që janë të lidhura/ose që përkrahin grupe politike në Qeveri. Mediumet me
qasje kritike nuk përfitojnë ose kanë sasi të vogël të reklamave nga fondet shtetërore,
pa marrë parasysh shikueshmërinë. Në këtë drejtim, janë edhe vërejtjet e komunitetit
të ekspertëve se në spotet reklamuese plasohen përmbajtje me porosi politike që
përputhet me ndonjë politikë të Qeverisë, e nuk bazohen në interesin publik. Sa për
të rikujtuar, si shembuj të tillë vlerësohen spotet për stimulimin e familjeve me shumë
fëmijë, spotet me mesazhe kundër abortit, promovimi i projektit Shkupi 2014, etj.
Nga ana tjetër, deri sa Qeveria vazhdon të jetë që nga reklamuesit më të mëdhej
në mediume, ekziston potencial i madh dhe rrezik për korrupsion në këtë sferë. “Sa
më e madhe është pjesëmarrja e Qeverisë në reklamimin media, aq më të mëdha janë
mundësitë për ndikim ndaj politikës redaktuese të redaksive”3.
Ndryshe, të dhënat zyrtare nga rregullatori mediatik tregojnë se qeveria ka qenë
reklamuesi ka qenë reklamuesi më i madh në televizionet private në Maqedoni në
vitin 2012.
“Reklamimi shtetëror, sponzorimi, fushatat promovuese dhe të ardhurat tjera
financiare nga buxheti shtetëror në mediume në nivel lokal dhe nacional paraqesin pjesë
të konsiderueshme të tregut të përgjithshëm të reklamimit”4. Siç tregojnë të dhënat e
Analizës së tregut të veprimtarisë radiodifuzive për vitin 20135, Qeveria është në vendin
e dytë në listën e reklamuesve më të rëndësishëm në TV-stacionet në vitin 2013.
Përveç kësaj, në Matricën për informim të qytetarëve6, Qeveria informon
për, siç thotë: “fushatat e realizuar për informim të qytetarëve për rëndësinë dhe
domethënien e politikave konkrete dhe masave për implementimin dhe prezantimin
e tyre”. Në këtë raport thuhet se Qeveria në vitin 2012 ka realizuar 6.615.609 euro,
më pas 7.244.950 euro në vitin 2013, kurse në gjashtë muajt e parë të vitit 2014, ka
realizuar 3.985.500 euro, ose përafërsisht rreth 18 milionë euro gjithsej. Kjo dëshmon
se Qeveria ka pjesëmarrje të konsiderueshme në financimin e radiodifuzerëve privatë
në nivel vjetor, posaçërisht nëse merret parasysh se në vitin 2013 të ardhurat e
përgjithshme7 të radiodifuzerëve terestrialë privatë arrijnë 1.290,79 milionë denarë
(rreth 21 milionë euro).
3 Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (2015, Para publike në mediume, Shkup
4 Trpevska, S. Micevski, I. (2014) Pse është i rëndësishëm integriteti në mediume, Instituti
maqedonas për mediume.
5 Gjendet në linkun: http://www.avmu.mk/images/Analiza_na_pazarot_2013.pdf, qasur më 24 korrik 2015 .
6 https//vlada.mk/node/9241.
7 Analizë e tregut për vitin 2013, nga AVMU http://avmu.mk/images/Analiza_na_pazarot_
za_2013.pdf
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Sipas të dhënave të AGB Nilsen dhe analizave të tregut të Këshillit për Radiodifuzion
lidhur me pjesëmarrjen e reklamimit shtetëror mbi bruto-shpenzimet për reklamim
në sektorin televiziv8, ajo është në vend të parë në vitin 2012, në vend të dytë në vitin
2008, në vend të katërt në vitin 2011 dhe në vend të pestë në vitin 2009.
Në analizën e vitin 2014 mungojnë këto të dhëna, si deh informacionet për
rejtingjet e radiodifuzerëve privatë me leje terestriale9. Kjo, nga ana tjetër, i bazon
dyshimet dhe supozimet se Agjencia për shërbime audio dhe audovizueele mediatike
(ASHAAM) qëllimisht nuk i publikon, që të fshehë faktin se Qeveria e RM-së ende është
një nga reklamuesit, ë të mëdhenj në mediumet private. Me këtë, ulet transparenca
e rregullatorit mediatik që, nga ana tjetër, paraqet problem shtesë. Që në Raportin
e Komisionit Evropian të vitit 2012 tërhiqet vërejtja se Agjencia (atëkohë Këshill për
radiodifuzion), duhet të tregojë se shfrytëzon qasje transparente dhe se nevojiten
angazhime të vazhdueshme për adresim të çështjes së transparencës rreth reklamimit
qeveritar.
Stimulimet financiare dhe reklamimi shtetëror në mediume, vazhdimisht
shfrytëzohen si instrument si instrument për ndikim ndaj punës së mediumeve, e me
vetë atë edhe ndaj profesionalizmit dhe kredibilitetit të tyre. Shpërndarja e fondeve
publike në mediume u shndërrua në mjet të fuqishëm për censurë ndaj gazetarëve
dhe mediumeve. Është fakt se një numër i madh i mediumeve varen nga fondet për
reklamim shtetëror, deri sa nga ana tjetër, ato që nuk përkrahen nga fondet qeveritare
përballen me presion lidhur me ekzistencën.
Sa i përket përkrahjes financiare ndaj mediumeve prej fondeve publike, ekzistojnë
tre instrumente të veçanta. Dy kanë të bëjnë me të gjitha llojet e mediumeve private
(fushata qeveritare dhe mbulim të 50 për qind të shpenzimeve për produksion shtetëror
të përmbajtjeve dokumentare në shoqëritë tregtare radiodifuzive që emetojnë servis
programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel shtetëror përmes kapacitetit
transmetues të multipleksit digjital terestrial), kurse i treti është instrument që ka të
bëjë vetëm me servisin publik televiziv, respektivisht me RTVM-në10.
8 Trpevska, S. Micevski, I. (2014) Pse është i rëndësishëm integriteti në mediume, Instituti
maqedonas për mediume.
9 Si shkak për këtë në Analizë përmendet se një pjesë e konsiderueshme e insdustrisë shpreh
dyshim në matjet e AGB Nielsen Shkup, e cila ndryshe është pjesë e grupacionit D Nilsen
Company dhe është pjesë e familjes që posedon më tepër kompani simotra që veprojnë në
mbi 30 vende në 5 kontinente.
10 Në rastin me RTVM-në, Qeveria në mënyrë të drejtoërdrejtë investon në buxhetin e RTMsë, kurse kontributi shtetëror nuk është I fiksuar çdo vit, respektivisht ndryshon varësisht
nga nevojat financiare ose borxhet e servisit public radiodifuziv. Mesatarisht, Qeveria çdo
vit merr pjesë me 25 për qind në buxhetin e përgjithshëm të RTM-së, në baza të ndryshme.
Nga ana tjetër, rritja e pagesës së taksës radiodifuzive është treguar në mënyrë joreale,
sepse edhe pagesa e borxheve të vjetra tregohet si rritje e pagesës për vitin konkret.
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Kjo metodë e ndarjes së fondeve shtetërore hasi në kritikë te Shoqata e Gazetarëve
të Maqedonisë, si dhe nga organizatat tjera civile nga sektori mediatik, të cilat
vlerësojnë se në atë mënyrë vazhdon kontrolli qeveritar ndaj mediumeve. Që nga
fillimi, subvencionet shiheshin si ndërhyrje e drejtpërdrejtë e shtetit në mediume,
që në mënyrë shtesë mund ta rrezikojnë pavarësinë e tyre, në një periudhë kur
komuniteti mediatik lufton kundër përdorimit të reklamave shtetërore për kontrollim
të mediumeve11. Paraqiten vlerësime se subvencionet shtetërore mund të jenë mënyrë
e përshtatshme për imponim të ndikimit politik nga ana e Qeverisë. SHGM gjatë këtij
viti tentoi të marrë të dhëna lidhur me shpërndarjen e mjeteve me një bazë të tillë, por
nuk arriti këtë, që tregon se procedura është jotransparente.
Në debatin publik që e organizoi SHGM më 1 korrik të këtij viti, ministri për Shoqëri
informatike dhe administratë publike Ivo Ivanovski, njoftoi se Qeveria ka vendosur
përkohësisht t’i ndërpresë reklamat e veta në mediume dhe se kjo masë do të zgjasë
deri në përcaktimin e kritereve për shpërndarje të mjeteve buxhetore. Kjo masë, sipas
Ministrisë, nuk do të vlejë për fushatat publike pa pagesë. Kjo masë është pozitive,
por nuk ekziston garanci se praktika e njëjtë problematike e reklamimit qeveritar
pa kritere të qartë dhe transparente nuk do të vazhdojë edhe më tutje. Duke pasë
parasysh këto shkaqe, SHGM vlerëson se nevojitet garanci ligjore se kjo praktikë nukdo
të shfrytëzohet më tepër. Nga ana tjetër, nëse ekziston nevojë për promovim të ndonjë
çështje që është në interes publik, është e domosdoshme që të përcaktohet kritere për
një gjë të tillë, respektivisht për mënyrën se si rrjedh i tërë procesi, kurse më pas të
sigurohet reklamim në servisin publik.

11 “Selmani: Shteti imputon para në TV-Stacionet private”, Nova Tv, 22 gusht 2014. Mund
të gjendet në linkun: http://www.novini.mk/read/294628/selmani-drzhavata-vleguva-sopari-vo-privatnite-televizii. qasur më 25 korrik 2015.
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2
PRODUKSIONI VENDOR NË MEDIUME
DHE NDIKIMI I QEVERISË

I

nstrumenti i dytë për përkrahje financiare me para publike në mediume, është
mbulimi i pesëdhjetë për qind të shpenzimeve për produksion vendor të përmbajtjeve
dokumentare në shoqatat tregtare radiodifuzive që emetojnë servis programor
televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel shtetëror, përmes kapacitetit transmetues
të multipleksit digjital terestrial, sipas Amendamentit të Ligjit për shërbime audio dhe
audiovizuele mediatike (neni 92, alineja 10). Ndryshe, kërkesa e re ndaj TV-stacioneve
komerciale me leje nacionale dhe ndaj servisit publik radiodifuziv RTM, që të prodhojnë
dhe emitojnë një kuotë të caktuar të filmave dhe programeve dokumentare vendore12
është aplikuar në vitin 2014 me amendament të Qeverisë në Ligjin e vitit 2013. kjo, sipas
sqarimeve, është bë me qëllim që të stimulohet produksioni vendor.
Kriteret themelore që duhet t’i plotësojnë programet filmike dhe dokumentare
vendore, sipas nenit 92 (alineja 11) nga Ligji,m janë origjinaliteti, autenticiteti dhe kualiteti
i skenaritç sa është real implementimi i projektit duke marrë parasysh skenarin, buxhetin,
kompleksitetin, planin dhe afatet e incizimit, si dhe teknologjia e prodhimit të programeve
filmike vendore. Ligji parasheh edhe dënime për radiodifuzerët që nuk i plotësojnë kërkesat
për produksion të programeve me prejardhje vendore, kurse shkohet edhe deri aty saqë
drejtori i AASHM-së sipas Nenit 23 (alineja 2), mund të parashtrojë kërkesë për inicim të
procedurës kundërvajtëse pa paralajmërim paraprak të radiodifuzerëve.
12 Sipas nenit 92 (alineja 8) nga Ligji për shërbime audio dhe audiovizuele mediatike,
„shoqatat tregtare radiodifuzive që emitojnë servis programor televiziv të formtatit të
përgjithshëm në nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit digjital terrestrial, janë të obliguara të prodhojnë dhe emetojnë së paku 10 orë program vendor dokumentar në periudhën nga ora 7,00 deri në ora 23,00, më së voni deri më 25 nëntor në vitin
vijues, kurse servisi publik radiodifuziv së paku 30 orë program dokumentar, në periudhën
nga ora 7,00 deri ora 23,00, më së vonii deri më 25 nëntor në vitin vijues.
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Trupi që vendos se cilat mediume do të marrin fonde është Komision ndër-resor ii
formuar me vendim të qeverisë. Komisioni përbëhet nga shtatë anëtarë dhe nga zëvendësit
e tyre. Në përbërjen e këtij trupi janë përfaqësues të Ministrisë së financave, Ministrisë
për shoqëri informatike dhe administratë, Ministrisë së kulturës, Kabinetit të kryeministrit,
Drejtorisë të hyrave publike, Agjencisë për Film të Republikës së Maqedonisë deh Agjencisë
për shërbime audio deh audiovizuele mediale. Siç vërehet, në këtë Komision mbisundojnë
anëtarë që propozohen nga institucione të pushtetit ekzekutiv dhe për këtë arsye janë
të bazuara ngurrimet se vendimet rreth asaj se çfarë projekte do të financohen dhe cilat
mediume do të përkrahen, mund të jenë politikisht të ndikuara. Përveç rrezikut për ndikim
politik ndaj vendimeve të Komisionit ndër-resor, si problem shtesë paraqitet mospërgatitja
e anëtarëve, respektivisht nuk mund të pritet që një nëpunës shtetëror nga MSHIA, DAP, ose
nga Kabineti i kryeministrit ka përvojë në sferën e produksionit vendor.
Mekanizmi i sapoaplikuar financiar dhe efektet e tij hasën në qëndrime të ndara
te përfaqësuesit e komunitetit mediatik dhe industrisë mediatike. Derisa televizionet
këtë e vlerësuan si mundësi për zhvillim të produksionit të vet vendor, te komuniteti
mediatik ekziston frikë se në këtë mënyrë Qeveria do ta blejë përkrahjen e mediumeve
dhe në këtë mënyrë do të ndikojë ndaj kualitetit të përmbajtjeve mediatike dhe do të
kufizohet e drejta e opinionit që të jetë i informuar.
Shoqata e gazetarëve që në fillim të vitit të kaluar dërgoi kumtesë deri te mediumet
në të cilën thuhet: “Në vend të mbulimit të shpenzimeve për prodhim të këtij programi
me 50 për qind, Qeveria mund ta përgjysmojë numrin e orëve minimale të produksionit
vendor në televizionet nacionale”13. Sa i përket vetë kritereve të Ligjit, nga Qendra
për zhvillim të mediumeve vlerësojnë se “ndryshimet dhe plotësimet e fundit ligjore
i mundësojnë Qeverisë që ta ketë fjalën e fundit në përcaktimin e shumës maksimale
për pagesë të kompensimit për radiodifuzerët për krijimin e programit dokumentar
dhe filmik. Janë imponuar kritere paushalle sipas të cilave do të vlerësohet nëse
radiodifuzerët kanë të drejtë për kompensim të shpenzimeve në vlerë prej 50 për
qind”14.
13 ‘SHGM: Ndryshimet për ligjet mediatike, hap para për përmirësimin e përmbajtjes”’,
Tv 24 Vesti, 23 janar 2014, që gjendet në linkun http://24vesti.mk/znm-izmenite-zamediumskite-zakoni-chekor-napred-vo-podobruvanje-na-sodrzhinata qasur më 28
gusht 2015.
14 Qendra për zhvillim të mediumeve, Mintorim i zbatimit të legjislacionit mediatik, në
Ministrinë për shoqëri informatike dhe administratë, në Kuvendin e republikës së Maqedonisë, në Agjencinë për shërbime audio dhe audiovizuele mediale, dhe në Radio-televizionin
maqedonas– raporti I tretë kuartal për vitin 2014 (gusht-tetor) që gjendet në linkun http://
mdc.org.mk/wp-content/uploads/2014/11/CRM_Izvestaj_Monitoring-na-AVMUMIOA-MRT-sobranie-i-mediumi_-Okt-2014.pdf, qasur më 29 gusht 2015.
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Për momentin, sipas vendimit qeveritar15 me të cilin përcaktohen subvencionet e
përgjithshme për kompensim të 50 përqindëve të programit vendor dokumentar dhe
filmik, pesë televizionet me leje trestriale fitojnë subvencion me vlerë 2.254 euro në
orë për produksion të programeve dokumentare dhe 5.548 në orë për produksion të
programeve filmike. Kjo do të thotë se këto pesë televizione për një vit mund të fitojnë
nga 66.000 euro, ose gjithsej mbi 330.000 euro, mjete nga Buxheti i Ministrisë për
shoqëri informatike dhe administratë, për pesë orë program dokumentar, respektivisht
për 10 orë program filmik, që paraqet 50 % nga mjetet e parapara prej qeverisë për
prodhim të programit dokumentar, respektivisht filmik. Përveç kësaj, është e paqartë
se në bazë të cilit kriter Qeveria e definon çmimin e një ore produksion për programe
dokumentare dhe filmike, duke pasë parasysh se bëhet fjalë për karakter të ndryshëm
të programeve, që varësisht prej nga kualitetit dhe natyra e produksionit, mund të jetë
shumë më pak ose shumë më tepër për një orë.
Zgjidhja aktuale ligjore gjithnjë e më tepër bëhet barrë për mediumet private
nacionale nga viti në vit. Kështu, sipas Ligjit (neni 92), radiodifuzerët janë të obliguar të
emitojnë brenda ditës së paku 30 për qind program burimisht i prodhuar në Republikën
e Maqedonisë në gjuhën maqedonase ose në gjuhën e komuniteteve joshumicë
që jetojnë në republikën e Maqedonisë, duke filluar që nga viti 2014. nga viti 2015,
obligimi rritet nga 30 në 40 %. Nga vitit 2016, obligimi nga 40 rritet në 50 për qind. Si
një nga zgjidhjet e mundshme që do ta zvogëlonin rrezikun e Qeveria të ndikojë me
mjete publike ndaj mediumeve private është që të mos sigurojë përkrahje me m jete
për produksion privat, me përjashtim të servisit publik, njëkohësisht duke zvogëluar
obligimin e radiodifuzerëve të emitojnë program të prodhuar burimisht në RM.

15 Vendim i publikuar në gazetën Zyrtare nr. 138/14 http://www.slvesnik.com.mk/Issues/5
0db360db2d34e499d1ee8b2aaaf788f.pdf
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3
SUBVENCIONE PËR MEDIUMET E SHYPURA
– NEVOJA DHE PËRVOJAT

P

raktikë evropiane është që të subvencionohen mediumet e shtypura,
e jo radiodifuzerët dhe praktikisht nuk ka model për subvencionim të
radiodifuzerëve në Evropë. Duke u ndërlidhë me qëndrimin lidhur me
ndërprerjen e reklamave qeveritare dhe financimit të produksionit vendor,
rezulton se shfrytëzimi i mediumeve radiodifuzive nuk nënkupton promovim
të interesit publik dhe stimulim të produksionit vendor të këtyre mediumeve, por
kontroll të mediumeve dhe përmbajtjes së tyre.
Në rastin me mediumet e shtypura, subvencionet arsyetohen si masë në më tepër
shtete-anëtare të BE-së, posaçërisht duke pasë parasysh se vitet e fundit në mënyrë të
konsiderueshme është ulur tirazhi i gazetave në nivel global.
„Që të përballen me sfidat, prej gazetave pritet të investojnë në teknologji të re
dhe të ristrukturohen, mirëpo edhe përkundër kësaj, konkurrenca është e madhe,
kurse gazetat edhe më tej ballafaqohen me konkurrencën e medieve online”.16
Koncentrimi mediatik është shkaku tjetër që i arsyeton subvencionet në shtyp.
Më tej, laramania kulturore është edhe një shkak tjetër që thekson nevojën për
subvencione për mediumet e printuara. Kjo posaçërisht nëse merret parasysh
Konventa e UNESCO-s për mbrojtje dhe avancim të laramanisë të shprehjes kulturore.
Subvencionet mund të shërbejnë si një instrument i tillë për politikën në sferën e
kulturës. Nevoja e tillë është theksuar edhe në Takimin e Tretë të Forumit participues
të organizuar nga Agjencia për të drejtat e komuniteteve në Republikën e Maqedonisë
me temë “Realizimi i të drejtës për qasje te mediumet dhe e drejta për informim të
komuniteteve në nivel lokal”, i organizuar më 16 nëntor 2014, në Shkup.
16 Alonso, I.F., et al (2006) Press Subsidies in Europe, Generalitat de Catalunya
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Lidhur me sistemet që aplikohen gjatë ndarjes së subvencioneve, në bazë,
aplikohen tre modele kryesore:
l
Sistemi më i përhapur është ai në të cilin një trup qeveritar, me resor nga
sfera e kulturës, është kompetent për menaxhim dhe kontrollim të sistemit të
përgjithshëm të ndarjes së subvencioneve. Kështu është rasti në Belgjikë, Finlandë,
Francë, Luksemburg, Norvegji dhe Suedi. Megjithatë, duhet të theksohet se në
një numër të madh të shteteve, Qeveria mbështete edhe te roli këshillëdhënës i
komisioneve, që do të thotë se patjetër duhet të dëgjohen mendime alternative
në proces, edhe pse qëndrimet e tyre nuk janë obligative. Për shembull, në Francë
funksionon modeli sipas të cilit komisioni përbëhet nga gjashtë përfaqësues
qeveritarë dhe gjashtë përfaqësues të mediumeve, që luan rolin në përcaktimin
e subvencionimit për modernizim dhe diversifikim të shtypit që ta përfshijë
komponentin multimediale. Në Finlandë funksionon Komisioni për subvencione
të shtypit, që përbëhet maksimum nga 12 përfaqësues nga grupe të ndryshme
partiake dhe sociale, që sjellin propozime lidhur me subvencionimin e selektuar
nga Ministria për transport dhe komunikime.
l
Krejtësisht ndryshe nga ky sistem, është ai në Austri, ku subvencionet
për shtypin i ndan një Trup i pavarur për radiodifuzion dhe telekomunikime
(KommAustria). Ky trup patjetër duhet të konsultohet me komision këshillëdhënës
para se të sillet vendim për kërkesën për subvencione. Vendimet miratohen në bazë
të raportit me vlerësime nga ana e Komisionit për subvencione të shtypit lidhur
me plotësimin e kërkesave nga ana e aplikantëve. Komisioni përbëhet prej shtatë
anëtarëve: dy anëtar emërohen nga kryeministri, dy nga Asociacioni austriak i
gazetave dhe dy nga sindikatat e gazetarëve në gazetat ditore dhe javore. Raporti
i ekspertëve nuk është obligativ, por Trupi për komunikime i përcjell mendimet e
Komisionit thuajse në të gjitha rastet.
l
Modeli i tretë është sistemi i menaxhimit me subvencionet që është në duart
e trupit që ka një shkallë të caktuar të pavarësisë nga Qeveria, respektivisht që
nuk është pjesë e Ministrisë edhe pse anëtarët e trupit emërohen nga Qeveria.
Në Danimarkë, nga ana tjetër, dy anëtarë të Komisionit caktohen nga Federata
nacionale e gazetarëve dhe nga Shoqata e gazetarëve danezë.
Subvencion e indirekte për shtypin aplikohen në më tepër vende. Forma më
e shpeshtë indirekte e instrumenteve për përkrahje të mediumeve të shtypura,
nga pikëpamja financiare, janë lehtësimet tatimore. Në më tepër vende evropiane,
mediumet e shtypura përfitojnë nga shkalla e ulur e TVSH-së për shitjen e gazetave
dhe revistave (për shembull në Belgjikë, Norvegji, Danimarkë dhe Britani të Madhe,
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shitja është e liruar tërësisht nga TVSH-ja). “Masat tjera që shfrytëzohen për përkrahje
indirekte të mediumeve të shtypura janë tarifat e ulura për shërbime telekomunikuese,
energji elektrike, letër ose për transport. Pastaj, ekzistojnë edhe masa tjera, siç janë
subvencionet për agjencitë informative, shkollat gazetareske, hulumtime gazetare etj.“17.
Në vijim sjellim tabelë që bën prezentim krahasues të shkallës së TVSH-së në
vendet evropiane dhe uljes që ka të bëjë me mediumet e shtypura:
Shkalla normale e TVSH-së

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Austri
Belgjikë
Danimarkë
Finlandë
Francë
Gjermani
Irlandë
Itali
Holandë
Norvegji
Suedi
Zvicër
Britani e madhe

Shkalla e TVSH-së për
shitje të gazetave

20%
10%
21%
0%
25%
0%
24%
10%
19.60%
2.10%
19%
7%
23%
9%
21%
4%
21%
6%
25%
0%
25%
6%
8%
2.50%
20%
0%
Burim: Komisioni Evropian (2013)

Disa vende, nga ana tjetër, kanë subvnecione të drejtpërdrejta për mediumet
e shtypura. Forma më e shpeshtë është ndihma për produksion të mediumeve
të selektuara. Qëllimi i subvencionimit të tillë është përkrahje për mediumet që
përballen me vështirësi në tregun e reklamave. Përmes përkrahjes së tillë, mbrohet
ose përmirësohet laramania dhe pluralizmi mediatik. Në vende tjera përkrahen gazetat
në gjuhët e komuniteteve joshumicë, (për shembull, në Finlandë).
17 Schwelzer, C., et al (2014) Media Policy Brief 11ç Public Funding of Private Media, The
London School of Economics, mund të gjendet në http://www.lse.ac.uk/media@lse/documents/MPP/LSE-MPP-Policy-Brief-11-Public-Funding-Private-Media.pdf, qasur më 23
gusht 2015.
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Përkrahje e drejtpërdrejtë për mediumet e shtypura është edhe ndihma për
shpërndarje (për shembull në Austri dhe në Suedi), ndihmë për burim (Francë dhe
Itali), ose ndihmë për trajnim interno të gazetarëve. Në disa shtete (Kanada, Danimarkë,
Komuniteti francez në Belgjikë, Francë, Holandë), subvencionet shfrytëzohen për
përkrahje në themelimin ose riorganizimin e gazetave.
Franca është lider në Evropë lidhur me politikën proteksioniste ndaj mediumeve
të shtypura. Qëllimet kryesore të politikës së subvencioneve janë promovimi i tirazhit,
mbrojtja pluralizmit dhe modernizimi dhe diversifikimi i kompanive mediatike
që ta inkorporojnë edhe dimensionin e multimedialitetit.18. Kështu, në këtë vend
subvencione marrin dy gazetat më prestigjioze „Le Monde” dhe „Le Figaro”, sidhe
gazeta katolike „La Croix” dhe gazeta komuniste „L’Humanité”. Në Francë subvencionet
indirekte paraqesin lehtësime që kaun të bëjnë me TVSH-në, kurse me rëndësi të
veçantë është spektri i masave për lehtësime tatimore për botuesit e gazetave, si dhe
subvencionet që dedikohen për rritjen e lexueshmërisë të mediumeve të shtypura.
Në Norvegji, shteti i financon mediumet e shtypura që nga viti 1935, me çka është
garantuar prezenca e gazetave në të gjitha rajonet e shtetit. Prej atëherë, politika
shtetërore për subvencionim të mediumeve të shtypura edhe më tepër është forcuar,
duke e përkrahur industrinë në tri mënyra. Dy prej tyre kanë të bëjnë me përfitimet
ekonomike, respektivisht me lehtësimet tatimore dhe ndihmë të drejtpërdrejtë për
mediumet e shtypura. Masa e tretë ka për qëllim të pengojë koncentrimin e tepruar
të pronësisë në duart e disa subjekteve. Shteti intervenon dhe ruan balancën në atë
mënyrë që ndan subvencione për mediumet lokale me qëllim të informimit të rregullt
dhe me kohë të opinionit. Në Norvegji subvencione ndahen edhe për gazetat që
shtypen në gjuhën e komuniteteve joshumicë.

18 ibid

19

MEDIUMET, PARATË PUBLIKE DHE REKLAMIM – NEVOJA PËR RIDEFINIM TË QASJES

Në Austri subvencionet ndahen që nga viti 1975. që atëherë subvencionet ndahen
për gazetat ditore dhe javore që i plotësojnë këto kushte:
l
Nëse trajtojnë çyshtje që e tejkalojnë interesin lokal në sferën e politikës,
ekonomisë dhe kulturës së përgjithshme dhe në atë mënyrë, shërbejnë për
informim politik, ekonomik dhe kulturor dhe për krijimin opinionit publik.
l
Produktet e subvencionuara gazetareske nuk guxon të jenë fletushka
reklamuese ose pre-organe të grupeve të interesit.
l
Nuk guxojnë të jenë vetëm në interes lokal dhe patjetër duhet tët
distribuohen ose të jenë në interes dhe me rëndësi së paku për një krahinë.
l
Patjetër duhet të shtypen dhe të publikohen në Austri.
l
Patjetër duhet të shtypen së paku 50 herë brenda vitit dhe të shiten me
ekzemplarë ose me parapagim.
l
Duhet patjetër të jenë shtypur një vit para periudhës së aplikimit dhe duhet
t’i plotësojnë kushtet për subvencionim gjatë atij viti.
l
Gazetat javore patjetër duhet të ketë të punësuar së paku dy ose tre gazetarë
me kohë të plotë pune19.
Me Ligjin për subvencione në mediumet e shtypura të vitit 2004, sigurohen
një sërë masash të reja plotësuese që kanë për qëllim përforcimin e kualitetit dhe
kontributit për ardhmërinë e këtij lloj mediumesh. Duke pasë parasysh se trajnimi i
gazetarëve dhe informacionet nga dora e parë përcaktohet si faktorë esencialë për
kualitetin e përmbajtjeve gazetareske, botuesit e gazetave ditore dhe javore në fjalë,
fitojnë kompensim për shpenzimet për punësim dhe trajnim të gazetarëve të rinj me
kohë të plotë punese dhe për punësimin e korrespodentëve jashtë vendit. Poashtu,
subvencione ndahen edhe për shpërndarjein e gazetave ditore dhe javore, si dhe
për mbrojtjen e laramanisë në gazetat ditore rajonale. Botuesit të cilët pa pagesë i
furnizojnë shkollat me gazeta ditore dhe javore, mund të përfitojnë kompensim deri
më 10 për qind nga çmimi i rregullt i shitjes. Financohet edhe promovimi i projekteve
hulumtuese.

19 Murschetz, P. C. (2013) State Aid for Newspapers: Theories, Cases, Actions, Springer
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NDALESA PËR REKLAMIM
POLITIK NË MEDIUME

S

hoqata e Gazetarëve të Maqedonisë tani një kohë të gjatë angazhohet për
ndërprerje të reklamimit politik në mediume. Përmes kësaj, në fakt, do të
ndërpritej edhe praktika negative e shfrytëzimit të parave nga buxheti për
fushata reklamuese, të cilat shpeshherë duken sikurse të jenë të dedikuara
për qëllime propaganduese, e jo për çështje me interes publik.

Reklamimi politik në mediume posaçërisht është prezent gjatë fushatës
parazgjedhore, kur disa mediume u japin lirime të mëdha partive politike. Në këtë
mënyrë, ato praktikisht pa pagesë i emitojnë shpalljet partiako-politike.
„Më vonë, këto lirime ose borxhe të papaguara paraqiten si donacione në
konton zgjedhore të partisë politike. Megjithatë, pas zgjedhjeve këto mediume
do të gjenden në listën e mediumeve të preferuara për “reklamim shtetëror”20.
Publikimi “Pse është i rëndësishëm integriteti i mediumeve” përmban
informacionin se në raportin financiar të koalicionit të VMRO-DPMNE-së të vitit
2013, është shënuar listë e donatorëve që përfshin listë të donatorëve që përfshin
33 stacione televizive, 3 radio-stacione dhe mediat e shtypura që i publikon
Media Print Makedonija. “Prej tyre, tre donatorët më të mëdhenj janë Sitel TV
(9.870.000,00 denarë ose 160.489,00 euro) Kanal 5 (8.900.000,00 denarë ose
144.715,00 euro) и dhe Alfa Tv (4.700.000,00 denarë ose 76.423,00 euro). “21. Sa për
rikujtim, Televizioni Sitel ofron ulje të madhe të çmimeve në ofertën deri te KSHZ për
emetimin e programit të paguar politik për zgjedhjet parlamentare të vitit 2014.22.
20 Trpevska, S. Micevski, I. (2014) Pse është i rëndësishëm integriteti në mediume, Instituti
maqedonas për mediume.
21 ibid
22 Cmimorja është publikuar në ueb faqen e Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe gjendet në
linkun http://www.sec.mk/files/izbori2014/parlamentarni/cenovnici2/Sitel.PDF, qasur
më 5 shtator 2015.
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Për këtë arsye SHGM, LSMP dhe IMM e theksojnë nevojën për ndalesë ligjore që
mediumet të mos lejohen të jenë donatorë të partive politike, si “mekanizëm përmes
të cilit mediumet korruptohen në mënyrën më të drejtpërdrejtë dhe keqpërdoren për
qëllime partiake”23. Edhe asociacioni qytetar “Most”, që në cilësinë e monitoruesit i
përcjell zgjedhjet në vend, në pres-konferencën e paradokohshme apeloi për ndalesë
që mediumet të jenë donatorë të fushatave politike, duke vlerësuar se në këtë mënyrë
anashkalohet e drejta e pjesëmarrësve në procesin zgjedhor për qasje të barabartë
deri te reklamimi i paguar politik.
Fushatat dhe reklamimi, pa dyshim, krijojnë raport klijentelist mes partive në
pushtet dhe radiodifuzerëve. Mediumet bëhen të varura nga subvencionet qeveritare,
kurse gjithashtu ofrojnë hapësirë për reklamim dhe spote me çmim shumë më të lirë
në krahasim me çmimoret reale, me çka krijohen raporte koruptive. Kjo posaçërisht
theksohet gjatë fushatave parazgjedhore, kur mediumet vendosin në disponim një
përqindje të madhe të përmbajtjeve të tyre në favor të partive politike që janë në
pushtet, që Qeveria të lajë këtë borxh ndaj mediumeve private me mjete publike
përmes fushatave qeveritare, shpalljeve dhe përkrahjes së produksionit vendor. Përveç
kësaj, përmes përkrahjes së produksionit vendor imponohet edhe përmbajtje në
televizionet nacionale që mund të mos jetë në interes të opinionit, por në interes të një
ideologjie partiake, përmes produksionit të filmave dokumentarë me çka potencohet
një pjesë e caktuar dhe personalitete të caktuara nga historia maqedonase. Edhe në
rekomandimet e Raportit të grupit të ekspertëve, i udhëhequr nga ish përfaqësuesi
i lartë i BE-së, Rajnhard Pribe24, thuhet se t gjitha mediumet duhet të lirohen nga
presionet politike, me ç’rast është e papranueshme që të blihet përkrahje politike
përmes financimit të tyre.
Shkaku për ndërprerjen e reklamimit politik dhe shtetëror në mediume, sipas Pr.dr.
Snezhana Tërpevskës është i thjeshtë. “Paratë krijojnë simbiozë të pashkëputshme
mes partive politike (qofshin në pushtet, ose jo) dhe mediumeve. Brenda asaj simbioze
shkatërrohet gazetaria “25.
23 Kumtesë: SHGM, LSMP dhe IMMç Pa donacione për reklame partiake për zgjedhjet” që
gjendet në linkun http://znm.org.mk/drupal-7.7/mk/node/475
24 Dokumenti gjendet në linkun http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/news/
news-files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf, qasur më
25 gusht 2015.
25 ‘Doktor Snezhana Tërpevska: ‘Pa rregullator të pavarur, nuk ka mediume të pavarura’,
Utrinski vesnik, 28 korrik 2015, që gjendet në linkun httpç//www.utrinski.mk/?ItemID=41
43B4F42B125445B1E422348C33D62E, qasur më 25 gusht 2015.

22

SHOQATA E
GAZETARËVE
TË MAQEDONISË

Rregullimi i reklamimit politik në mediume është një nga çështjet më të vështira
me të cilën përballen shumë vende në Evropë dhenë botë.
Shumica e vendeve evropiane– anëtare të BE-së, e kanë ndërpre reklamimin politik
në radio dhe në televizion. Ky rast është në Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani,
Irlandë, Maltë, Norvegji, Portugali, Suedi, Zvicër dhe në Britaninë e Madhe. Disa vende
nga Evropa Qendrore dhe Lindore, siç janë Republika Ceke dhe Rumania, poashtu kanë
ndaluar reklamimin e paguar politik.
Reklamimi i paguar politik është i lejuar në shumicën e vendeve të Evropës
Qendrore dhe Lindore, siç janë Bosnje e Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Maqedonia,
Polonia dhe vendet Baltike, Estonia, Letonia dhe Lituania. Në disa vende, siç është
Bosnje e Hercegovina (60 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve) dhe në Kroaci, reklamimi
politik me pagesë lejohet vetëm gjatë zgjedhjeve.
Në Britaninë e Madhe, kufizimi vazhdon jo vetëm për kandidatë dhe partitë
politike, por edhe për të gjitha llojet e reklamimeve që kanë për qëllim realizim të
ndikimit ndaj opinionit publik dhe është çështje kontroverse në opinion. Sipas Ligjit
për komunikime në Britaninë e Madhe të vitit 2003, partive u lejohen segmente të
emetimit pa pagesë në kanalet televizive terestriale dhe në radio-stacionet nacionale,
para mbajtjes së zgjedhjeve (zakonisht me kohëzgjatje prej pesë minutave), përmes
shfrytëzimit të formulës që është caktuar nga Parlamenti.
Në shkurt të vitit 200, Parlamenti në Itali, ka miratuar ligj me të cilin ndalohet
reklamimi politik pa pagesë në televizion gjatë fushatës parazgjedhore. Si[pas Ligjit të
ri, „reklamimi politik mund të emetohet vetëm pa pagesë, në atë mënyrë që krijohen
mundësi të barabarta për të gjithë kandidatët dhe partitë politike. Kanali publik
radiodifuziv RAI është i obliguar të emetojë reklama politike, derisa stacionet private
mund të refuzojnë një gjë të tillë... Jashtë periudhës së fushatës zgjedhore, reklamat
politike duhet të emetohen pa pagesë nga ana e stacioneve publike radiodifuzive”26.
Gati tri dekada, Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut në vazhdimësi e mbron
qëndrimin se ekziston “hapësirë e vogël” për kufizim të „fjalës politike “, sipas nenit 10
të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, me të cilin garantohet liria e shprehjes.

26 Plasser, F., Plasser, G. (2002) Global Political Campaigning: A Worldwide Analysis of
Campaign Professionals and Their Practices, Greenwood Publishing Group.

23

MEDIUMET, PARATË PUBLIKE DHE REKLAMIM – NEVOJA PËR RIDEFINIM TË QASJES

Mirëpo në vitin 2013, Gjykata është ftuar të shqyrtojë një rast të ndalimit të
reklamimit politik në një televizion pikërisht në Britaninë e Madhe27. Rasti ka filluar
në vitin 2005, kur Organizata për të drejtat e kafshëve Animal Defenders International
(ADI), ka publikuar një raport për keqpërdorim të primatëve për qëllime hulumtuese
në industrinë zbavitëse. Raporti ka qenë pjesë e fushatës së Animal Defenders
International, kurse me qëllim që të tërheqë vëmendjen e opinionit ndaj kësaj fushate,
është përgatitur edhe një reklamë televizive në kohëzgjatje prej 20 sekondave.
Organizata është drejtuar deri te Qendra për miratimin e reklamave në radiodifuzion,
e cila me këtë rast ka konstatuar se me atë reklamë shkelet ndalesa nga Ligji për
komunikime dhe reklama të cilat janë të “kahëzuara drejt qëllimit politik”. Duke u
thirrë në Nenin 10 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, Organizata është
ankuar se është penguar padrejtësisht të reklamojë në televizion ose në radio, duke
dorëzuar ankesë deri te Gjykata evropiane për të drejtat e njeriut në vitin 208. Rezultat
i procedurës është që Gjykata, me shumicë votash, vërteton se me ndalesën për
reklamim politik në rastin Animal Defenders International kundër Britanisë së Madhe
nuk shkelet Neni 10 i Konventës evropiane.
Gjykata i ka refuzuar argumentet e kësaj organizate, duke konstatuar seç

Mediumet elektronike janë me ndikim, efektet e tyre janë të
drejtpërdrejta dhe të fuqishme. Reklamuesit, të vetëdijshëm për
përparësinë e reklamimit në mediumet elektronike, vazhdojnë me
gatishmërinë për të paguar shuma të mëdha për reklamat e tilla,
që i tejkalojnë ambiciet e sektorit joqeveritar për të marrë pjesë në
debat publik.
Me më pak ndalesa restriktive rritet mundësia për keqpërdorime dhe veprim kokë më vete, posaçërisht përmes trupave me
agjenda të caktuara të udhëhequra nga grupe për përfaqësim social që krijohen me qëllime të posaçme dhe përmes të cilave merret një pjesë e konsiderueshme e hapësirës reklamuese.

Në Irlandë ndalesa ka të bëjë me të gjitha llojet e reklamimit për të cilat mund
27 Rasti i ANIMAL DEFENDERS INTERNATIONAL kundër Britanisë së Madhe, Gjykata
Evropiane për të drejtat e njeriut, 2013, që gjendet në linkun http://hudoc.echr.coe.int/
fre?i=001-119244#{“itemid”ç[“001-119244”]}, qasur më 29 gusht 2015.
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të thuhet se janë reklamime politike dhe të gjitha grupeve, të cilat sipas strukturës
së tyre janë politike. Në këtë kuptim, ndalesa e tillë vazhdon për të gjitha mediumet
radiodifuzive de nuk është e kufizuar vetëm për fushatat zgjedhore ose votimit në
referendum. Në Izrael ndalesa është afatgjate dhe ka të bëjë me të gjitha partitë
politike dhe grupet tjera të interesit. Në Francë ndalesa vazhdon për partitë (dhe
kandidatët) e mëdha politike, por, poashtu edhe për çdo organizatë mesazhet e të
cilave reklamuese i drejtohen një qëllimi politik.
Në bazë, shtetet që e ndalojnë reklamimin politik në radio dhe televizion dorëzojnë
kërkesa deri te mediumet elektronike për garantimin e hapësirës reklamuese pa
pagesë për partitë politike dhe/ose për kandidatët.
Ekzistojnë edhe shtete ku reklamimi politik është i lejuar, por është i rregulluar.
Për shembull, në Kanada, Komisioni për komunikime në radio dhe televizion kërkon
nga mediumet radiodifuzive të ndajnë kohë në bazë të njëjtë, nëse një parti fiton
hapësirë të lirë ose mundësi për reklamim politik, ai opsion duhet t’u jepet të gjithë
oponentëve�. Ky parim i barabarësisë ka të bëjë me çmimet, kohëzgjatjen, radhitjes
dhe qasjes te reklamimi.
Shtetet të cilat lejojnë reklamim të paguar politik kanë vendosur disa kufizime,
kështu që praktika nuk është gjithmonë diskriminuese. Të gjitha partive u ofrohen
mundësi të njëjta, megjithatë, “barazia e tillë e mundësive” është reale vetëm kur të
gjitha partitë i posedojnë fondet e domosdoshme në diskonim, për të blerë hapësirën
e njëjtë kohore. Kjo nuk mund të thuhet edhe për Republikën e Maqedonisë.
Duke analizuar shembullin e Britanisë së Madhe, reklamimi politik gjatë zgjedhjeve
lejohet vetëm në servisin publik, në rastin konkret, në RTM.
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5
ARGUMENTET PËR NDALIM
TË REKLAMIMIT POLITIK NË MEDIUME

S

qarimin që e kanë shumica e vendeve ën BE, të cilat nuk lejojnë reklamim
me pagesë në TV ose në radio, është se ekziston rreziku që grupe të caktuara
me fuqi më të madhe, të krijojnë kontroll mbi etër, me çka do të çrregullohet
edhe debati politik. Për shkak të ndikimeve politike, mediumet shpeshherë
e humbin pavarësinë dhe nuk munden ta ruajnë distancën kritike në raport
me marketingun politik dhe marrëdhëniet me opinionin, e as ta ushtrojnë rolin e vetë
analitiko-komentues, në emër të tyre dhe të opinionit.
Reklamimi i paguar politik u mundëson politikanëve me fuqi më të madhe
financiare të blejnë më tepër hapësirë/kohë, dhe me vetë këtë të jenë më prezentë dhe
të zhvillojnë fushatë e cila në masë të madhe e tejkalon fuqinë financiare të tjerëve.
Sipas kësaj, “reklamimi politik që nuk është i rregulluar me dispozita, çon në drejtim
të personalizimit të fushatës, kurse kandidatët mund të mbështeten te manipulimi
mediatik në vend që të kenë koherencë në platformat e tyre parazgjedhore“28. Përvojat
e shteteve ku lejohen reklamat politike, tregojnë nevojë të shtuar për grumbullimin
e mjeteve financiare, e posaçërisht për shkak të shpenzimeve për reklamim në
mediumet elektronike, si dhe rritje të vazhdueshme të sasisë së reklamimit politik.
„Politika duket se po shndërrohet në garë për armatosje financiare. Futje e politikanit
në borxh te sponsori i tij “29.
28 Lange, Y. (2002), Mediji i izbori, Council of Europe, që gjendet në linkun http://www.
coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/Translations/Serbian/Media&Elections_
sb.pdf, qasur më 23 gusht 2015.
29 ibid
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Prezantuesi dhe korrespodenti i CNN, Xhim Klensi, në një Sesion të Kongresit
botëror të Institutit Ndërkombëtar për Mediume (IPI), konstaton se “zëri i parave, e
posaçërisht zëri i fondeve qeveritare në mediume, mund të jetë i ëmbël. Shumë herë
paratë ndihmojnë të ngjiten mediume të reja të pavarura. Por zëri i parave mund të
jetë edhe zë i gazetarëve që shiten, që janë të detyruar të ndalen në skaj“30.
Rastet në të cilat mediumet janë ta varura nga reklamat e Qeverisë çojnë deri në
krijimin e percepcionit në opinion se nuk ekziston kredibilitet në raportimin e tyre,
duke pasur pasqyrë se informacionet janë të pakompletuara dhe të pasakta, votuesit
e injorojnë raportimin e tillë dhe nuk janë në gjendje të sjellin vendime të pjekura
politike. Me fjalë tjera, votuesit janë paaftësuar që t’i monitorojnë në mënyrë efikase
aktorët politikë.
Prezenca e shtuar e Qeverisë në tregun e reklamave e dobëson zërin e mediumeve
të pavarura. Praktika e reklamimit politik, sipas vlerësimeve, transformohet në politikë
të “shkopit dhe karotës” në shkëmbim të raportimit me anim dhe nuk ekzistojnë
parametra objektivë për shpërndarje të fondeve publike, e as për kontroll adekuat për
mënyrat se si harxhohen mjetet e fituara.

30 Hunt, N. (2012), ‘Ka-Ching!: Avoiding Manipulation through Government Advertising,
Public Money Should Serve Public Interest’, International Press Institute, mund të gjendet
në http://www.freemedia.at/neëssvieë/article/ka-ching-avoiding-manipulationthrough-government-advertising.html, që nga 30 gushti, 2015.
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6
REKOMANDIME DHE KONKLUZA

D

uke u nisur nga të dhënat e lartpërmendura, e në drejtim të zgjidhjes
së problemeve dhe sfidave të konstatuara, Shoqata e Gazetarëve të
Maqedonisë i ofron rekomandimet dhe konkluzat në vijim:

l Qeverisë, pushtetit lokal, institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me ndryshime ligjore të ju ndalohet të reklamohen dhe të jenë prezente me fushata publike në mediumet private
radiodifuzive.

Në këtë mënyrë do të tejkalohej varshmëria e vazhdueshme e mediumeve private
radiodifuzive nga buxheti shtetëror dhe do të tejkalohej konkurrenca mes pronarëve të
mediumeve për të fituar pjesë sa më të madhe të mjeteve shtetërore.

l Ulje të shkallës së produksionit vendor në mediuet private radiodifuzive.
SHGM kërkon nga Qeveria që të heqë dorë nga qëllimi për financim të produksionit
vendor të radiodifuzerëve privatë. Ky qëndrim është rezultat i vlerësimit se reklamat
qeveritare dhe financimi i programit vendor dokumentare dhe filmike në televizionet
nacionale dhe private, paraqesin instrument me të cilin Qeveria mund të blejë
preferencat e këtyre mediumeve, me çka ndikohet ndaj kualitetit të përmbajtjeve
mediatike dhe kufizohet e drejta e opinionit që të informohet në mënyrë objektive. Në
vend që t’i mbulojnë shpenzimet për prodhim të programit të këtillë me pesëdhjetë
për qind, Qeveria mund ta zvogëlojë numrin e orëve në televizionet nacionale për
produksion vendor për gjysmë. Kërkesat e tanishme ligjore ndaj radiodifuzerëve
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u imponojnë implikime serioze financiare, me çka vihet në pikëpyetje edhe vetë
ekzistenca e mediumeve.

l Konceptimi i një modeli që do të mundësojë subvencionim të
mediumeve të shtypura.
Përkrahja e mediumeve të selektuara të shtypura, në bazë të kritereve të qartë
dhe konzistente është mënyra më adekuate për ruajtjen e pluralizmit dhe pavarësisë
redaktoriale të mediumeve. Duke pasë parasysh e subvencionimi është një nga
aspektet më delikate në programet për përkrahje publike të mediumeve, trupi për
ndarjen e subvencioneve duhet të jetë i liruar nga ndikimet dhe presionet politike.
Ndarja e pavarur e subvencioneve mund të garantohet përmes definimit të kritereve
precize rreth asaj se kush është kandidat i përshtatshëm për përkrahje të tillë. Në atë
mënyrë, vendimet jo vetëm që do të jenë të qarta dhe të kuptueshme, por edhe nuk do
të mund të keqpërdoren për të ndëshkuar mediumet për raportim kritik ndaj Qeverisë.

l Ndalesë për reklamim politik, respektivisht zgjedhor, në mediumet private radiodifuzive në nivel nacional.
Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë angazhohet për ndalim të reklamimit të
paguar politik në mediumet private radiodifuzive në nivel nacional. Kjo masë do ta
pengojë shfrytëzimin e mediumeve, posaçërisht gjatë kohës së zgjedhjeve, me qëllim
të realizimit të interesave partiako-politike. Keqpërdorimi i mediumeve, posaçërisht në
kohë zgjedhjesh, seriozisht do ta rrezikonte tërë procesin zgjedhor, që nga ana tjetër
është edhe në drejtim të paralajmërimit të BE-së të mos lejohet kurrfarë ndikimi politik
ndaj mediumeve, gjatë kohës së zgjedhjeve më e theksuar është dukuria e dhënies së
lirimit në çmim nga ana e mediumeve, me çka ato bëhen “peng” i partive politike, të
cilat nga ana tjetër, përmes këtij mekanizmi bëjnë presion dhe ndikojnë mbi politikën
redaktuese. Partitë politike në atë mënyrë blejnë hapësirë në mediume që janë shumë
më të lira se çmimet reale, kurse e gjithë kjo ka ndikim të madh mbi tregun mediatik
dhe mënyrën e raportimit. Lirimet nga ana e mediumeve, siç përmendëm edhe më
parë, më vonë prezantohen si donacione në xhiro-llogarinë e partisë politike.
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Finansimi i autoritetit rregullator __49

HYRJE

P

avarësia e Trupit rregullator nga sfera audiovizive është e
rëndësisë qenësore për pavarësinë e mediiave audiovizive. Në
tre fazat e zhvillimit të legjislacionit të Maqedonisë, dispozitat
për pozicionimin, zgjedhjen dhe funksionet e rregullatorit
vazhdimisht sendërtohen dhe përmirësohen, por pavarësia
e tij në praktikë ende paraqet problem serioz për të cilin bëjnë fjalë të
gjitha raportet e Komisionit evropian.
Në ligjjin e vitit 2005 ishte paraparë të zbatohet një parim i ri i
zgjedhjes, përmes të ashtuquajturve propozues të autorizuar, të cilët në
procedurë demokratike dhe transparente i propozonin Kuvendit individë
të shquar profesionist me përvojë të pasur dhe me merita dhe arritje të
veçanta në fushën e tyre dhe të cilët (sipas kushteve ligjore) duhej të ishin
të pavarur nga pushteti, partitë politike dhe nga industria mediatike. Por
kjo procedurë nuk ishte respektuar në praktikë, shpesh propozoheshin
kandidatë të afërt me partitë politike ose duke mos mbajtur llogari për
profesionalizmin, përvojën dhe të arriturat e tyre. Kështu, edhepse në
dispozitat ligjore në të dy ligjet e fundit (2005 dhe 2013) është definuar
pozita e pavarur e rregullatorit, megjithatë, në praktikë ai shpeshherë
funksiononte si trup i varur nga politika dhe nuk arrinte t’u kundërvihej
ndikimeve politike dhe ndikimeve tjera.
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Në raportin e Komisionit Evropian për përparimin e Maqedonisë
në vititn 2014, në pjesën 4.10 theksohet se “pavarësia politike dhe
finansiare (e rregullatorit) dhe e servisit publik radioviziv nuk janë
mirë të vendosura”, ndërsa në konkluzion theksohet se “duhet të
ndërmerren hapa për të garantuar pavarësia e servisit publik dhe
të rregullatorit të mediave”. Në dokumentin e Komisionit evropian
“Prioritete të ngutshme të reformave për Republikën e Maqedonisë 1,
i qershorit të vitit 2015, mes tjerash, theksohet se është e nevojshme
që “të sigurohet autonimi e mjaftueshme për rregullatorët e pavarur,
trupave mikqyrës dhe të kontrollit jo vetëm në teori, por edhe në
praktikë, me qëllim që ato të veprojnë në mënyrë efikase dhe të
çliruara nga trysnia politike…”. Prandaj, qëllimi i këtyre sugjerimeve
është që në mënyrë të gjithëanshme t’i paraqes problemet më të
rëndësishme lidhur me pozicionimin e tashëm dhe funksionimin e
rregullatorit dhe të propozojë zgjidhje të mundshme për ndryshime
të ngutshme në legjislacionin e tashëm me qëllim që trupi rregullator
të “depolitizohet” dhe të çlirohet nga ndikimet e jashtme. Gjatë
sqarimit të kontekstit të zgjidhjeve dhe kahjeve të propozuara, si bazë
përdoret Rekomandimi i Këshillit të Evropës 2000 (23) për pavarësinë
dhe funksionet e autoriteteve rregullatore nga sektoriti radioviziv2,
ekspertizat e Ligjit të ri të përgaditura nga Këshilli i Evropës, OSBE,
Artikëll 19 dhe organizata tjera ndërkombëtare, raportet e KE për
përparimin e Maqedonisë, vërejtjet e bashkësisë së gazetarëve lidhur
me Propozim tekstin e Ligjit dhe një varg tjetër dokumentesh dhe
publikimesh.
1 http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/news/news-files/20150619_
urgent_reform_priorities.pdf
2 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/
rec(2000)023%26expmem_EN.asp
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1
POZITA ORGANIZATIVE
E TRUPIT RREGULLATOR
STANDARDE:
Në memorandumin sqarues të Rekomandimit 2000 (23) të Këshillit të Evropës
theksohet se trupat rregullatore në vende të ndryshme mund të organizohen sipas dy
modelesh: (1) institucione me bazë të gjërë të përbëra nga përfaqësues të grupeve të
ndryshme të shoqërisë të nominuar shpeshherë nga sektori civil; ata nuk është e thënë
të jenë ekspertë, nuk janë të punësuar profesionalisht në institucionin e rregullatorit,
bëjnë pjesë vetëm si anatërë të jashtëm dhe nuk kanë fuqi të madhe vendimmarrjeje;
ose (2) organe më të vogla që nuk përfaqesojnë gjithë spektrin shoqëror, por janë të
përbëra prej eskpertëve të shquar dhe të pavarur, të zgjedhur zakonisht nga pushteti
legjislativ, me madnat më të gjatë, zakonisht profesionalisht të angazhuar në organin
rregullator dhe me kapacitet më të madhë në vendimmarrje.
Dispozitat ligjore dhe zbatimi i tyre: në dy ligjet e para (nga viti 1997 dhe 2005) trupi
rregullator (Këshilli i radiodifuzionit) ishte idejuar sipas modelit të dytë, si trup i vogël
profesional i përbërë nga ekspertë të shquar dhe profesionist nga fusha të ndryshme.
Në përbërjen e parë (sipas ligjit të vitit 1997)) anëtarët e Këshillit ishin angazhuar
me honorar si anëtarë të jashtëm, përveç kryetarit dhe nënkryetarit të Këshillit. Në
përbërjen e dytë (sipas ligjit të vitit 2005) Këshilli ishte organizuar sipas modelit të
njejtë, por të gjithë anëtarët kishin të vendosur marrëdhënie të rregullt pune, për të
siguruar barabarësi në vendimmarrje. Me ndryshimet eligjit për veprimtari radiovizive
nga viti 2005, që u realizuan në gusht të vitit 2011, numri i anëtarëve të Këshillit u rrit
nga 9 në 15, duke ndryshuar në tërësi modelin e rregullatorit, i cili edhe në dy ligjet e
mëparshme ishte idejuar si trup ekspertësh.
Në ligjin e ri për sherbimet mediatike audio dhe audiovizive të vitit 2013 pozita
organizative e trupit rregullator tërësisht u ndryshua, duke vendosur dy nivele të marrjes
së vendimeve: Këshilli i Agjencisë (përbërë prej 7 anëtarësh) dhe drejtor i Agjencisë.
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Kalimi në vendimarrje dyshkallësh është bërë sipas modelit organizativ të rregullatorit
të telekominukacionit, që si ide ishte objekt debatesh edhe gjatë përpilimit të Ligjit
për veprimtari radiovizive të vitit 2005. Në këtë periudhë, kjo ide nuk ishte pranuar
me argumentin se në duart e drejtorit mund të përqëndrohet shumë pushtet, ndërsa
trupi kolektiv, i cili në faktë duhej të përcaktojë dhe zbatojë politikat e rregullatorit
(Këshilli) do të shëndrohet në “mbullesë formale” të vendimave të përpiluara nga një
grup i vogel individësh në krye me drejtorin. Për rrezikun e përqëndrimit të pushtetit
të vendimmarrjes në duart e një personi flet edhe ekspertiza e propozim ligjit përpiluar
nga OSBE, ku thuhet se”… e rëndësishme është mbikqyrja me qëllim që Këshilli të
funksionojë në mënyrë adekuate, për të mos lejuar që të përqëndrohet shumë pushtet
te një person”3.
Argument tjetër kundër organizimit të rregullatorit si agjenci është edhe
fakti se rregullatorët e mediave duhet të funksionojnë si pushtete të pavarura
rregullatore sepse forma e agjencisë e organizimit është më adekuate për organet që
i përkasin administratës publike. Një analizë krahasuese4 për pozitën organizative të
rregullatorëve të mediave në 13 vende të Bashkimit evropian tregon se në 11 vende
këto organe quhen “autoritete të pavaruara rregullatore”, ndërsa vetëm në dy vende
(Finlandë dhe Zvicër) ato organizohen si “agjenci”.
Praktika e funksionimit të autoriteve rregullatore sipas dy ligjeve të para vërteton
se radiodifuzioni (tashi fusha audiovizive) është shumë e rëndësishme që rregullatori
të jetë i përbëre prej ekspertëve nga fusha të rëndëisishme të kësaj sfere. Karakteri
kolektiv i marrjes së vendimeve, poashtu, ishte mbrojtje e mirë kundër përqëndrimit
të pushtetit në duart e një grupi të vogël individësh dhe deri në njëfarë mase
vështirësonte procesin e ndikimit politik ndaj rregullatorit.

REKOMANDIM:
Të kthehet modeli i organit të vogël ekspërtësh, siç e parasheh
Rekomandimi 2000 (23) dhe të shfuqizohet sistemi i marrjes së
vendimeve në dy nivele që është vedosur sipas llojit të organizatave të rregullatorit të telekomunikaciionit, respektivisht të rikthehet kapaciteti i plotë i marrjes së vendimeve të organit kolektiv
– Këshillit për shërbime mediatike audio dhe audiovizive;

3 http://www.osce.org/fom/102135?download=true
4 Media Regulators in Europe: A Cross-Country Analysis, http://bit.ly/1R93gST
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2
EMËRIMI DHE ZGJEDHJA E ANËTARËVE
TË TRUPIT RREGULLATOR
STANDARDE:
në Rekomandimin 2000 (23) të Këshillit të Evropës theksohet se rregullat e
zgjedhjes së anëtarëve të trupit rregullator të parapara në kornizën ligjore duhet t’i
mbrojnë nga çfardo ndikimesh, veçanërisht nga presionet politike dhe ekonomike.
Prandaj, në kornizën ligjore në nivel kombëtarë duhet të ketë rregulla të qarta lidhur
me:
- Merit sistem – zgjedhja e ekspertëve dhe individëve me të arritura të dëshmuara
në fushat e nevojshme për punë efikase dhe profesionale të rregullatorit;
- Procedura e zgjedhjes – procedurë demokratike e transparencë dhe debat publik
për kandidatët e propozuar;
- Mandati – kufizimi i një mandati
- Konflikti i interesave - Mospërshtatje e funksioneve, rregulla që ndalojnë veprime
që cënojnë pavarësinë gjatë ushtrimit të funksionit ose ka ndonjë interes personal;
- Shkarkimi nga funksioni i anëtarit të trupit rregullator.

DISPOZITAT E LIGJIT DHE ZBATIMI I TYRE:
l Merit sistem.
Në të dy ligjet për radiodifuzion, ekspertizën, të arriturat dhe meritat ishin kusht
për propozimin dhe zgjedhjen e anëtarëve. Në përbërjen e parë, pjesa dërmuese e
antërave ishin zgjedhur në bazë të profesionalizmit dhe parimit të meritave, por në
përbërjen e dytë këto rregulla nuk ishin zbatuar plotësisht, prandaj në strukturën
e autoritetit rregullator kishte anatërë nga fusha joadekuate (inxhinier makinerie,
inxhiner kimie dhe të tjerë) ose të tjerë me arsim të paformuar të lartë. Parimi i
kompetencës dhe meritave, edhepse është paraparë edhe në Ligjin për sherbimet
mediatike audio dhe audiovizive Këshilli (16), nuk është respektuar plotësisht, sepse
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për pjesën më të madhe të anëtarëve nuk mund të thuhet se në opinion janë shquar si
ekspertë në fushat me rëndësi për realizimin e kompetencave të rregullatorit.
Fushat konkrete që janë pëmendur në Ligj nuk janë përzgjedhur rastësisht, por
tregojnë se në Këshillë duhet të ketë ekspert të ndryshëm, respektivisht gjatë zgjedhjes
duhet të mbahet llogari që të përfshihen ekspertë pikërisht nga fushat e apostrofuara,
sepse ato janë me rëndësi të madhe për zbatimin me sukses të kompetencave të
Këshillit. Formulimi “fusha të tjera të ngjashme” nuk guxon të përdoret si rregull gjatë
zgjedhjes, por vetëm si përjashtim.
Profili profesional i përbërjes së tashme të Këshillit të Agjencisë është sa vijon:
inxhinier elektronik/informatike, politikolog, specialist për shkenca politike, inxhiner i
makinerisë, matematicient, jurist/gazetar dhe jurist/avokat. Poashtu, rrallë për ndonjë
anëtarë të kësaj përbërje mund të thuhet se “është shquar në opinion” si ekspertë
nga fusha e tij.
l Procedura e zgjedhjes.
Sipas Ligjit për radiodifuzion të vitit 1997, të gjthë anëtarët e rregullatorit ishin
propozuar nga Komisioni për emërime dhe zgjedhje të Kuvendit të Republikës së
Maqedonisë, ndërsa Kuvendi i zgjidhte anëtarët me shumicë të thjeshtë.
Në Ligjin e vitit 2005, me qëllim që të zvogëlohet ndikimi politik në zgjedhjen e
anatërve dhe të “demokratizohet” procedura e zgjedhjes ishin vendosur të ashtuquajtur
propozues të autorizuar. Por në praktikë partitë politike, megjithatë, gjenin mënyra
për të shmangur dispozitat ligjore dhe të propozojnë individë simpatizantë të tyre.
Afatet dhe transparenca e procedurës nuk ishin respektuar nga vetë Kuvendi (nuk
ishin publikuar biografitë e kandaidatëve, ose ishin publikuar vetëm emri dhe mbiemri
dhe informacione të pakta biografike, nuk ishte organizuar debat i gjerë publik për
cilësinë e kandidatëve, kishte raste të vonesës së zgjedhjes ashtu që Këshilli punonte
me përbërje të përgjysmuar. Me ndryshimet e Ligjit për veprimtari radiodifuzive të
vitit 2011 ishin paraparë propozues të ri të autorizuar që mundësuan edhe ndikim të
drejtpërdrejtë politik në procesin e nominimit.
Me Ligjin e ri për shërbimet mediatike audio dhe audiovizive të vitit 2013 është
mbajtur koncepti i propozuesve të autorizuar, por në listën e propozuesve tashi
është BNJVL, të dy shoqatat e gazetarëve, ASHAM, Oda e avokatëve dhe Komisioni
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për emërime dhe zgjedhje në Kuvend. Në analizën e Propozim ligjit për shërbimet
mediatike audio dhe audiovizive nga Këshilli I Evropës kritikohet mundësia e ndikimit
vendimtar të partisë në pushtet ndaj zgjedhjes së anëtarëve: (1) përmes ndikimit
në vetë Komisionin për zgjedhje dhe emrërime dhe (2) me atë që për zgjedhjen e
anëtarëve Kuvendi voton me shumicë të thjeshtë . Këshilli i Evropës rekomandoi
që zgjedhja e anëtarëve të autoritetit të rregullatorit të bëhet me shumicën e dy të
tretave të votave në Kuvend. Këto vërejtje të KE nuk u inkorporuan në tekstin e ligjit
të miratuar.
l Mandati.
Sipas dy ligjeve të mëparshëm mandati i anëtarëve të rregullatorit ishte 6 vjetë,
ekzistonte parimi i mandatit me rotacion (kishte për qëllim zgjedhja të mos koincidojë
me mandatin e Kuvendit) dhe rregulli i një mandati. Në Ligjin për shërbimet mediatike
audio dhe audiovizive mandati pa kurrëfarë arsye është rritur në 7 vjetë dhe është
hequr mandati me rotacion.
Përkundër asaj që edhe në ligjin e ri (neni 15) përcaktohet se anëtarët nuk kanë
të drejtë për një mandate të dytë, në dispozitat kalimtare të Ligjit u dha mundësia që
anëtarët e Këshillit për radiodifuzion nga përbërja e mëparshme të mund të zgjidhen
edhe në Këshillin e Agjencisë. Kështu, pesë anëtarë nga përbërja e mëparshme kanë
fituar mandate të reja, duke ua shtuar mandatin për shtatë vjetë (ose në total 9 vjetë,
sepse janë zgjedhur në vitin 2011).
Kjo është në kundërshtim me frymën e Rekomandimit 2000 (23) ku thuhet se
kufizimi i zgjedhjes vetëm për një mnadat bëhet për qëllim “… të shmanget krijimi i
lojalitetit (të anëtarëve) ndaj autoriteteve që i kanë zgjedhur”.
l Konflikti i interest.
Konflikti i interesit qartë ishte definuar në të dy ligjet e para, poashtu edhe në ligjin
e ri. Por kjo dispozitë në praktikë ishte respektuar vetëm formalisht, në kuptimin që
shpeshëhrë kishin qenë nominuar dhe të zgjedhur individë të afërt me partitë politike
të cilët vetëm formalisht plotësonin kriteret e kundërshtisë të funksioneve. Në ligjin
e tashëm ka një dispozitë (neni 16, alineja 4) ku ndalohet që anëtarët e Këshillit të
marrin dhurata ose të ndërmarrin veprime në të mirë të subjekteve që janë objekt i
rregullimit. Një pjesë e këtyre çështjeve në të kaluarën ishin rregulluar me Kodin për
sjelljen e rregullatorit, por ky dokument ka mbetur i pazbatuar.
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Praktika e sjelljes të anëtarëve të rregullatorit (dhe të Këshillit për radiodifuzion dhe
të Këshillit të Agjencisë për shërbimet mediatike audio dhe audiovizive) gjatë viteve
të kaluara tregoi se ekziston dallim mes pavarësisë reale dhe formale të regullatorit.
Mënyra e marrjes së vendimeve për ndarjen e liçencave, në periudhat e monitorimit të
fushatave të zgjedhjeve ose në raste tjera, tregoi se për pjesën dërmuese të anëtarëve
pavarësia është vetëm kategori “deklarative” dhe se rregullatori ka pësuar dhe pëson
ndikime edhe nga parti politike edhe nga industria.
Shkarkimi nga funksioni i anëtarit të rregullatorit duhet të jetë e mundur vetëm
në rast të mosrespektimit të rregullave për konfliktin e interesit, të jetë i penguar të
ushtrojë funksionin ose shkelje serioze të ligjit. Dispozita e njgjashme përmbanin edhe
dy ligjet e mëparshëm edhe ligji i ri. Çështja që nuk ishte rregulluar me ligj është mënyra
e shkarkimit të kryetarit të Këshillit, që poashtu mund të jetë e motivuar politikisht.

REKOMANDIME:
Edhepse praktika dëshomin se zgjidhjet ligjore nuk mund vetvetiu
të sigurojnë pavarësi, megjithatë, është e nevojshme, që përmes
ndryshimeve të caktuara në ligjin aktual të bëhet përpjekje për të
“depolitizuar” autoritetin rregullator, sepse puna e tij drejtpërdrejtë reflektohet edhe ndaj pavarësisë së mediave.
l

Kushtet e nominimit dhe zgjedhja e anëtarëve (Merit sistem) të shtohen dhe
detalizohen. Në Ligj ka dispozitë (neni 16, alineja 1) ku në një mënyrë vendos merit
sistemin, por ajo duhet të veçohet në nen të posaçëm, të detalizohet dhe zgjerohet
për të siguruar zgjedhje të eksppertëve të pavarur që vërtët janë shquar në fushën
e tyre. Kështu, në nenin 16 të shtohet aline e dytë, ku do të sqarohet se “personat
e shquar në fushat e përmendura në alinenë një duhet të kenë botuar punime në
fushat e caktuara ose kanë botuar vepra në fushën e artit, kulturës ose krijimtarisë
audivizive, etj. Poashtu, përvoja e punës (neni 16 alineja 1)) në fushën përkatëse duhet
të ndryshojë nga 5 në 10 vite.

l

Numri i anëtarëve të rregullatorit duhet të kthehet në 9, ndërsa nominimi i
anëtarëve të bëhet në këtë mënyrë: dy anëtarë t’i nominojnë dy shoqatat e gazetarëve,
një anëtarë ASHAM, një Konferenca interuniverzitare, 3 anëtarë, Komisioni për
zgjedhje dhe emërime i Kuvendit (e cila duhet të sigurojë kandidat nga pjesëtarë të
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bashkësive joshumicë), ndërsa dy anëtarë të jenë ekspertë nga e drejta dhe e tika e
medias, që do të zgjidhen në konkurs të hapur të shpalluar nga Komisioni i Kuvendit.
Kuvendi anëtarët e nominuar t’i zgjedh me shumicën e dy të tretat e votave.

l

Duhet të saktësohen edhe dispozitat për transparencën e procedurës, duke
shpallur biografitë e kandidatëve të nominuar dhe propozuesit e autorizuar detyrimisht
të organizojnë debat publik për emrat e propozuar. Në nenin 14, alineja 4, të shtohet
se propozuesit e autorizuar e përcaktojnë propozimin në mbledhje të hapur, ku do të
zhvillohet debat për kometencën dhe të arriturat e kandidatëve lidhur me fushat që
janë në kompetencë të rregullatorit.

l Mandati i anëtarëve të kthethet në gjashtë vite. Të propozohen kandidatë të ri, që
nuk janë propozuar në përbërjen e kaluar të Këshillit.

l Dispozita për mandatin me rotacion të fshihet sepse Kuvendi do të votojë zgjedhjen
e kandidatëve me dy të tretat e votave.

l Dispozitat për konfliktin e interesit duhet të zgjerohen dhe të parashihet ndalesë
eksplicite për pranimin e instrukcioneve ose urdhërave nga cilido organ ose individë
ose për ndërmarrjen e veprimeve që do ta cënonin pavarësinë e rregullatorit (ashtu siç
është definuar në rekomandimin e KE). Poashtu, për të forcuar pavarësinë politike, e
nevojshme është të inkorporohet kushti që 5 vite para nominimit/zgjedhjes, anëtarët
e trupit rregullator, kandidatët të mos kenë ushtruar asnjë funksion publik.

l Në dispozitat për shkarkimin të saktësohet se kushtet e njejta për shkarkim vlejnë
edhe për kryetarin e Këshillit.

l Dispozita në nenin 14, alineja 11 të fshihet, sepse nuk guxon që Ministria për
shoqëri informative dhe administratë të involvohet në procedurën për nominimin dhe
zgjedhjen e anëtarëve të trupit rregullator.
l Të fshihet dispozita e nenit 15, alineja 4, sipas të cilës rregullatori mund të punojë
me 5 anëtarë, sepse në praktikë ka ndodhur që vendime serioze që mund të shkaktonjë
pasoja të rënda për veprimtarinë radiodifuzive (për shembull, ndarja e liçenacave) të
merren në përbërje të vogël të Këshillit. Vendimet e rregullatorit me impakt serioz
duhet të miratohen në përbërje të plotë të trupit rregullator.

41

PROPOZIME PËR NDRYSHIME NË LIGJIN PËR SHËRBIMET MEDIATIKE AUDIO DHE AUDIOVIZIVE

3
AUTORIZIMET DHE KOMPETENCAT

STANDARDE:
Autorizimet dhe kompetencat më të rëndësishme të rregullatorit të parapara në
Rekomandimin 2000 (23) janë:
- Autorizim për të miratuar akte nënligjore në kudarin e kompetencave të tij
(autorizime të rregullatorit);
- Autorizim për ndarjen (marrjen)) e liçencave;
- Autorizim për monitorimin e përmbajtjeve të emituara të radiodifuzerëve,
respektivisht të ofruesve të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizive;
- Autorizim për monitorimin e përmbajtjeve të emituara nga servisi publik (në disa
vende këtë autorizim e kanë trupat rregullatore);
- Autorizim për të kërkuar dhe për të marrë informacione nga radiodifuzerët,
dhënësit e shërbimeteve audiovizive;
- Autorizim për të pranuar dhe për të shqyrtuar ankesat lidhur me përmbajtjet e
emituara të radiodifuzerëve, respektivisht të ofruesve të shërbimeve mediatike
audio dhe audiovizive;
- Autorizim për të shqiptuar sanksione kur radiodifuzerët, respektivisht ofruesit
e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizive; i shkelin dispozitat ligjore,
duhet të ketë një sërë sanksionesh me peshë të ndryshme ( varësisht nga lloji
I kundërvajtjes) dhe para shqiptimit të sanksionit t’i jepet mundësi subjektit
të deklarohet; duhet të garantohet edhe e drejta e ankesës për sanksionet e
shqiptuara para gjykatës përkatëse.

DISPOZITAT E LIGJIT DHE ZBATIMI I TYRE
Edhe në Ligjin e vjetër për veprimtari radiodifuzive dhe në Ligjin e ri për shërbimet
mediatike audio dhe audiovizive janë inkorporuar autorizime kyçe të parapara në
Rekomandimin e KE. Ajo që nuk është saktësuar mirë në Ligjin në fuqi janë kompetencat
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e rregullatorit t’i monitorojë përmbajtjet e servisit publik përkundër kompetencave
të Këshillit programor të RTM dhe autorizimit për të shqiptuar sanksione në rast se
emitohen materiale që përmbajnë gjuhë të urrejtjes. Krahas kësaj, Agjencisë i janë
dhënë edhe disa kompetenca që nuk i kanë rregullatorët tjerët të mediave.
Monitoringu mbi servisin publik. Në dy ligjet e mëparshme, autorizimet e Këshillit
për radiodifuzion lidhur me monitorimin e programit të RTM ishte qartë i saktësuar. Në
ligjin aktual për shërbimet mediatike audio dhe audivizive kompetencat të Agjencisë
dhe të Këshillit programor të RTM përputhen, nga dispozitat kuptohet sikur të dy
organet janë kompetente për zbatimin e dispozitave të Ligjit, me atë që Agjencia
mund edhe të shqiptojë sanksione, ndërsa Këshilli programor i RTM mund vetëm të
informojë drejtorin e RTM dhe të japë urdhër për ndërperjen e emitimit. Në nenin 4
të Ligjit përcaktohet se Agjencia është organ komeptent “… për çështjet që janë objekt
i këtij Ligji”, ndërsa në nenin 6, ku në mënyrë eksplicite janë përmendur kompetencat
e Agjencisë, mes tjerash, thuhet se edhe: “… kujdeset për mbrojtjen dhe zhvillimin
e pluralizimit të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizive,… ndërmmerr masa në
pajtim me këtë ligj kur shkilen dispozitat e këtij ligji ose të rregullorëve të miratuar në
bazë të tij…”. Më tej, në nenin 28 përcaktohet obligimi i Agjencisë të ushtrojë mbikqyrje
të programit të radiodifuzerëve … lidhur me respektimin e dispozitave të këtij ligji…
akteve nënligjore dhe akteve tjera të mirtatuara nga Agjencia”. Neni 110 përcakton
autorizimet e veçanta të RTM për programet, ndërsa neni 111 parimet e programit
që zbaton RTM. Neni 124 përcakton kompetencat e Këshillit programor të RTM, ndër
tjerash “ të ndjek përmbushjen e obligimeve programore, parimet dhe standardet të
përcaktuara në këtë ligj , ndërsa në rast të mosrespketimit të tyre është i obliguar me
shkrim ta paralajmërojë drejtorin e RTM dhe mund të kërkojë të ndërpritet emitimi i
porgramit”. Vlenë të nënvizohet se mbikqyrja e programit është operacion i ndërlikuar
që kërkon shume burime dhe profesionalizëm të cilat i posedon vetëm Agjencia. Kjo
para së gjithash, i dedikohet obligimeve programore të RTM të përcaktuara në nenin
110, veçanërisht për zbatimin e apskteve politike, kulturore, gjuhësore dhe tjera të
pluralizmit nga ana e RTM. Këto analiza janë shumë të rëndësishme gjatë vlerësimit për
arritjen e qëllimeve të rregullimit për të cilat, është krijuar autoriteti rregullator. Njëra
ndër qëllimet kryesore të rregullimit është që të sigurohet në të gjitha dimesionet
pluralizimi, ndërsa obligimet më të rëndëisshme në këtë kuptim e ka servisi publik.
Prandaj, duhet qartë të nënvizohet se Agjencia është kompetente për ndjekjen se si
përmbushen obligimet programmore të RTM, prandaj duhet të bashkëpunojë dhe ta
njoftojë Këshillin programmer të RTM.
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Autorizimet për shqiptimin e dënimeve. Autorizimi i përgjithshëm i autoritetit
rregillator për të shqiptuar dënime është paraparë në nenin 23, ku janë përmendur
masat që mund t’i ndërmarrë (drejtori i Agjencisë) në rast se shkilet ndonjë dispozitë
e ligjit. Në nenin 24, subjektit të ndëshkuar i garantohet e drejta e ankesës, ndërsa në
dispozitat ndëshkuese (neni 147, 148 dhe 149) janë përcaktuar dënimet në të holla,
që mund të shqiptohen në procedurë të kundërvajtjes. Në nenin 150, si dënim për
kundërvajtje është përcaktuar edhe mundësia për shqiptimin e ndalimit të ushtrimit të
veprimtarisë në kohëzgjatje prej një viti. Duhet të theksohet se lartësia e dënimeve në
të holla të parapara në dispozitat ndëshkuese nuk janë përcaktuar në bazë të analizave
të peshës së kundërvajtjeve dhe në disa raste janë jaodekuate ose janë shumë të larta
sikur që janë dispozitat për mosresdpektimin e kuotave për muzikë dhe për programin
e prodhuar vendor.
Mangësi kryesore e ligjit, që fare nuk parasheh dënime për emtimin e programeve
me gjuhë të urrejtjes nga radiodifuzerët e vendit, respektivisht të emituesve të
produkteve mediatike audio dhe audiovizive. Kjo është njëra ndër kundërvajtjet më
të rënda që ndëshkohet nga autoriteti rregullator në vendet tjera. Ndalimi i gjuhës
së urretjes është përcaktuar në nenin 48, por në dispozitat ndëshkuese nuk është
përcaktuar dënim në të holla, e as mundësia për shqiptimin e ndalimit të ushtrimit të
veprimtarisë. Nga ana tjetër, në nenin 45 përcaktohet se Agjencia mund të shqiptojë
masën më të rreptë (të urdhërojë ndalimin e riemitimit) për servise të huaja, nëse
përmbajnë gjuhë të urretjes.
Kompetenca tjera. Në nenin 6, Agjencisë i është dhënë kompetenca për të matur
shikueshmërinë e programmeve, të serviseve programore të radiodifuzerëve të
Republikës së Maqedonisë. Këtë lloj kompetence nuk e ka asnjë autoritet rregullator
në vendet evropiane dhe kjo duhet të fshihet nga ligji. Matjen e shikueshmërisë e
bëjnë organizata të pavarura hulumtuese ose i porositin asociacionet e subjektevete
nga industria e mediave nga agjencitë hulumtuese. Autoritetet rregullatore vetëm
i shfrytëzojnë këto të dhëna nga matjet e shikueshmërisë për të ndjekur trendet e
shprehive dhe dëshirave të publikut. Krahas kësaj, Agjencisë i është dhënë kompetenca
për të ushtruar mbikqyrje administrative ndaj mediave të shtypura (neni 6 dhe 29)
lidhur me obligimet e tyre të përcaktuara në Ligjin për media, si dhe mundësia për të
shqiptuar masa ndaj mediave të shtypura për shkeljen e ligjit. Vlenë të përmendet se
autoriteti rregullator në vendet tjera nuk kanë kurrëfarë kompetencash ndaj mediave
të shtypura dhe kjo kompetencë duhet të hiqet.
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REKOMANDIME:
l Të saktësohen autorizimet e rregullatorit lidhur me të gjitha
detyrimet e programit të servisit kdhe në nenin 6, të shtohet aline
e re që rregullatori të ndjek dhe të analizojë realizimin e pluralizmit në tërësi në sektorin e mediave në të gjitha dimensionet e
tij (politike, kulturore, gjeografike, pluralizëm i pronësisë dhe etj),
dhe pluralizëm të brendshëm politik për çdo radiodifuzerë (duke
inkuadruar edhe servisin publik) gjatë tërë vitit, e jo vetëm në
periudhën e zgjedhjeve. Ky autorizim është shumë i rëndëishëm,
të cilin e kanë disa autoritete rregullatore të Evropës (shembull,
Franca) dhe mund të jetë shumë me rëndësi për mbrojtjen e pavarësisë së mediave dhe të pluralizmit në përgjigthësi. Poashtu,
në bazë të këtyre vlerësimeve, rregullatori duhet të autorizohet të
ndëramrrë masa adekuate.
l Të parashihet ndëshkim në të holla për emitimin e programeve
që përmbajnë gjuhë të urrejtjes. Të analizohet lartësia e dënimeve
në të holla konform seriozitetit të kundërvatjeve dhe të korigjohet
lartësia e disa dënimeve në të holla që aktualisht janë disproporcionale.
l Të fshihet kompetenca e Agjencisë për të matur shikueshmërinë e programeve të radiodifuzerëve dhe të hiqet masa e
mbikqyrjes administrative të Agjencisë ndaj mediave të shtypura.
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4
LLOGARIDHËNIE DHE TRANSPARENCË

STANDARDE:
pjesët më të rëndëisishme të Rekomandimit 2000 (23) të Këshillit të Evropës,
lidhur me llogaridhënien dhe transparencën e autoritetit të rregullatorit i përkasin
sa vijon:
- Rregillatorët duhet të japin llogari para së gjithash opinionit, sepse ata duhet të
punojnë kryekëput për interesin publik, prandaj të gjitha aktivitetet e tyre duhet
maksimalisht të jenë transparente;
- Rregullatorët duhet të jenë objekt i kontrollit demokratik, por mbikqyrja duhet
të zbatohet vetëm për ligjëshmërinë e punës së tyre dhe korektësinë dhe
transparencën e punës së tyre finansiare; asnjë kontroll tjetër nuk lejohet;
- Të gjitha vendimet e autoritetit të rregullatorit patjetër duhet të jenë të
argumentuara në detaje dhe duhet të mund t’i nënshtrohen revizionit nga
gjykatat; opinioni duhet të ketë qasje në të gjitha vendimet e rregullatorit;

DISPOZITA LIGJORE DHE ZBATIMI I TYRE:
Në ligjin e ri për shërbimet mediatike audio dhe audiovizive të gjitha rregullat
për llogaridhënien dhe transparencën e rregullatorit janë përpunuar detajisht. Ajo që
mungon është dispoziita që ekzistonte në dy ligjet paraprake, se rregullatori punon
në sesione të hapura për publikun. Kjo çështje është shumë e rëndëishme sepse
në të kaluarën ka ndodhur që vendime shume të rëndësishme të dakordohen pas
dyerve të mbyllura, ndërsa mbledhjet shëndroheshin në akt formal të miratimit të
vendimeve, pa u zhvilluar debat, nuk shpreheshin argumente dhe kundër argumente,
por vetëm ngritej dora për miratimin e vendimeve përfundimtare. Në procesverbalet
e mbledhjeve dhe në vendimet e miratuara ka arsyetime sipërfaqësore. Prandaj,
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nuk përmbushet kërkesa kryesore e Rekomandimit, të gjitha aktivitetet e tij të jenë
transparente dhe vendimet të arsyetohen në detaje. Vlenë të përmendet se autoriteti
i rregullatorit, në vendet tjera, kur miratojnë vendime të rëndësishme për dhënien e
liçencave ose për të shqiptuar dënime, arsyetimin e prezentojnë në dhjetra faqe me të
gjitha aspektet relevante.

REKOMANDIME:
l Në nenin 9 të shtohet aline se rregullatori punon në mbledhje
të hapura, se mbledhjet janë publike, që do të thotë se në mbledhje mund të marrin pjesë të gjitha palët e interesuara, duke e
paraqitur pjesëmarrjen paraprakisht.
l Të shtohet dispozitë (aline 2) ku do të nënvizohet në mënyrë
eksplicite se të gjitha procesverbalet dhe vendimet duhet të arsyetohen detajisht dhe të publikohen në ueb faqen e rregullatorit
për një afat sa më të shkurtër të jetë e mundur, respektivisht më
së voni një javë pas mbarimit të mbledhjes.
l Në nenin 9 të shtohet aline e tretë ku do të thuhet se rregullatori është i obliguar t’i publikojë në ueb faqen e tij të gjitha vendimet dhe dokumentat lidhur me organizimin dhe punën e tij të
brendshme.
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5
FINANSIMI I AUTORITETIT RREGULLATOR

STANDARDE:
Finansimi është element kyç për pavarësinë e rregullatorit. Në Rekomandimin
2000 (23) përmenden këto aspekte më të rëndësishme që duhet të garantohen me
ligj në nivel kombëtarë:
- Kuadri i finansimit të rregullatorit (si dhe të servisit publik) patjetër ta sigurojë
pavarësinë e tij dhe stabilitetin në afat më të gjatë dhe mjete të mjaftueshme për
realizimin me efikasitet të funksioneve të tij; autoritetet nuk guxojnë ta përdorin
pushtetin për të vendosur për mjetet finansiare të rregullatorit për të ushtruar
presion politik;
- Rekomandimi nuk parashikon qatë se nga cilat burime duhet të finansohet
rregullatori, por paralajmëron se finansimi nga Buxheti mund të jetë problematik
nga apsketi i pavarësisë; në më shumë vende e zakonshme është që të finansohet
nga burime të kombinuara, njëri prej tyre mund të jetë një përqindje nga
kompensimi për liçencat që paguajnë radiodifuzerët; finansimi nga liçenact në
vete bartë reziqe sepse rregullatori mund të pretendojë të ndajë sa më shumë
liçenca të jetë e mundur për të sigurar sa më shumë mjete; fondet publike (si dhe
për servisin publik) gjithëherë janë garancë më e madhe për pavarësinë.

DISPOZITA TË LIGJIT DHE ZBATIMI I TYRE:
Këshhilli për radiodifuzion, spias ligjit të parë dhe sipas ligjit të dytë për
veprimtari radiodifuzive, finansiohej nga burime të kombinuara, por burim kryesor
ishte përqindja nga taska radiodifuzive. Në nenin 6 të ligjit të ri për shërbimet
mediatike audio dhe audiovizive përcaktohet se puna e Agjencisë finansohet prej: të
ardhurash nga kompensimet të parapara me ligj (kompensim për liçencat për emitim
të televzionove dhe radiove, kompensim për mbikqyrjen e shërbimeve audio dhe
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audiovizive me kërkesë), nga taksa radiodifuzive, si dhe prej huave dhe ndihmave tjera
finansiare dhe teknike. Në nenet 135 dhe 140 thuhet se taksa radiodifuzive ndahet
mes tre subjekteve: RTM (74.5 %), Radiodifuzioni i Maqedonisë (19.5 %) dhe Agjencisë
(6%). Fakti që kompensimi për liçencat, respektivisht kompensimi për mbikqyrje të
programit është burim primar i përcaktuar me ligj, heq dorë nga praktika e deritashme
në Maqedoni, por edhe nga praktika e shumë vendeve të tjera evropiane.
Nga analiza krahasuese të rregullatorëve të mediave në 13 vende evropiane mund
të shihet se vetëm në dy vende (Finlandë dhe Irlandë) kompensimi për liçneca është
burim primar për finansimin e rregullatorit të mediave. Në gjashtë vende, rregullarori
finansohet nga burime të kombinuara, dhe vetëm në tre vende mjetet sigurohen nga
buxheti i shtetit (për dy rregullatorë nuk ka të dhëna). 5
Taksa radiodifuzive, si deri tash, duhet të jetë burim i parë për rregullatorin, ndërsa
kompensimet duhet të jenë vetëm mjete shtesë dhe ato duhet realisht t’i shprehin
harxhimet që i ka rregullatori për ushtrimin e mbikqyrjes ndaj përmbajtjes së mediave.
Te rregullatori (në të gjitha përbërjet) deri tani është zbatuar qasje shume liberale
për ndarjen dhe marrjen e liçencave, që negativisht ndikon në gjendjen e tregut, i cili
ndër vite është imtësuar dhe nuk mundëson kushte për profesionalizimin e sektorit
mediatik.
Njëra ndër shkaqet për këtë qasje është gjithashtu edhe fakti që kompensimet për
liçencat janë burim i rëndëisishëm për finansimin e rregullatorit. Për shembull, nga
raporti vjetor për punën e rregullatorit në vitin 2014 mund të shihet se të ardhurat nga
liçencat janë mbi 38 milion denarë, ose rreth 30 për qind e të ardhura të përgjithshme
të rregullarotit, të cilat këtë vit ishin mbi 120 milion denarë.
Kjo pjesëmmarje e madhe e komepensimeve të liçencave në të ardhurat e
përgjithshme të rregullatorit ndikon mbi politikën e tij si rregullator, sepse edhe
autoriteti rregullator vazhdoi me praktikën e ndarjes së liçencave duke mos ngritur
kriteret dhe duke mos mbajtur llogari për rezultatet negative të sektorit radiodifuziv
ndër vite si në nivelin kombëtarë ashtu edhe në nivlein rajonal. Qëndrimi mbizotërues
I këtij autoriteti rregullator, si dhe atyre të mëhershme, është se duhet të lihet vetë
tregu t’i selektojë mediat që mund të mbijetojnë në këtë veprimtari.
5 Media Regulators in Europe: A Cross-Country Analysis, http://bit.ly/1R93gST
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Ky pozicion dëshmon mosnjohjen e parimeve të inttervenimit rregullator në
fushën e radiodifuzionit dhe shkakon dëme të mëdha gjithë veprimtarisë. Njëri ndër
mekanizmat kryesor të intervenimit të rregullatorit, është pikërisht liçencimi përmes të
cilit rregullatori mund të formësojë kuadrin pluralist të mediave, me të cilën kënaqen
nevojat e ndryshme kulturore, gjuhësore, arsimore dhe informative të publikut. Në
bazë të këtij vizioni strategjik, rregullatori duhet të ndërtojë kritere nëse duhet të
ndajë liçenca të reja dhe të përcaktojë se cilat subjekte të treg kontribuojnë ose mund
të kontribuojnë për zhvillimin e pluralizmit.

REKOMANDIME:
l Taksa radiodifuzive të vazhdoje të jetë burim kryesor i mjeteve
për finansimin e autoritetit rregullator, ndërsa kompensimet prej
liçencave duhet të jenë një burim shtesë i të ardhurave.
l Duke pasur parasysh sfidat me mbledhjen e taksës radiodifuzive dhe harxhimet e larta për pagimin e detyruar të taksës, duhet
të parashihet mundësi për marrjen e mjeteve nga buxheti, në
përqindje të përcaktuara paraprakisht që do t’u përshtatej nevojave të rregullatorit për zbatimin me efikasitet të kompetencave.
Mjetet me automatizëm do të derdheshin në llogarit bankare të
rregullatorit.
l Duhet të rishikohet dispozita e Ligjit për shërbimet mediatike audio dhe audiovizive (neni 80) lidhur me formulën e përllogaritjes të kompensimit për liçencat për emitimin e programeve
televizive dhe të radios, që do të ulet shuma e liçencave që paguajnë radiodifuzerët për pesëdhjetë për qind; në këtë mënyrë do të
zvogëlohet bara që tashi kanë radiodifuzerët dhe do të mund t’i
investojnë mjetet e kursyera për profesionalizimin dhe rritjen e
cilësisë së programit.
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1

Standarde dhe parime evropiane __55

2

Modele evropiane për qeverisjen me
serviset rasdiodifuzive publike__ 56

3

Përvoja të Maqedonisë – Servis publik
nën kontrollin e politikës __57

4

Finansimi i RTM __60

5

Zgjedhja e organeve drejtuese të servisit
publik __65

6

Kanali i Kuvendit __70

1
STANDARDE DHE PARIME EVROPIANE

I

iria e shprehjes është njëra ndër liritë elementare të njeriut dhe respektimi
i saj është vendimtare për funksionimin e demokracisë. Niveli i respektimit
të kësaj të drejte reflekton edhe cilësinë e demokracisë dhe mbrojtjen e të
drejtave të njeriut.

Liria e fjalës është e pandashme me lirinë e mediave sepse mediat janë
mjet i rëndëisishëm për lirinë e fjalës. Mediat e lira dhe profesionale janë burim
kryesor për informimin e qytetarëve për çështje me interestëpërgjithshëm për
shoqërinë. Përveç kësaj, mediat janë instrument i rëndësishëm demokratik
për kontrollin e pushtetit, por poashtu, janë edhe platform e rëndëisishme
për debat publik në shoqëri.
Rekomandimi (96) 10 i Këshillit të Evropës për qeverisjen me serviset
radiovizite publike thekson rolin e tyre specifik për respektimin e lirisë së
informimit përmes sigurimit të përmbajtjeve të llojllojshme dhe cilësore
mediatike. Roli parësor i servisit publikështë të promovojë interesin e
përgjithshëm siçështë mirëqenia sociale, vetëdija publike për proceset
demokratke, mirëkuptimi interkulturor dhe integrimi social. Servisi publik
nuk mund të jetë burim i rëndësishëm i informatave të sakta, me kohë dhe
pluraliste nëse nuk është i pavarur prej ndikimeve të ndryshme politike dhe
ekonomike.
Autonomia institucionale dhe pavarësia editorial e servisit publik duhet të
garantohet me ligj, i cili, para së gjithash, siguron burim të qëndrueshëm të
finansimit, si dhe proces të paanshëm dhe transarent të zgjedhjes së organeve
drejtuese.
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2
MODELE EVROPIANE PËR QEVERISJEN ME
SERVISET RASDIODIFUZIVE PUBLIKE

A

utonomia einstitucionale dhe pavarsia editoriale e servisit publik
vendet në botën e lirëgarantohet përmes formave të ndryshme.
As Këshilli i Evropës nuk rekomandaon një model të caktuar,
por më shumë përqëndrohet në efektet që duhet të prodhojë
modeli. Hamfriz (1996) dallon katër modele të serviseve publike.
I pari është qeveritar, ku organet drejtuese të servisit publik emërohen nga
qeveria. Ky modelështë i pranishëm në Greqi, Spanjë dhe Portugali.
Modeli i dytë quhet profesinal dhe është i pranishëm në vende me traditëtë
gjatë demokratike. Atje ekzston konsenzus i gjërë mbipartiak se servisi publik
duhet të jetë i pavarur dhe i drejtuar prej profesionistëve të medias. Servis i
këtillë publikështë BBC i Britanisë së Madhe, CBS i Kanadasë, servisi publik i
Irlandës RTE dhe disa servise tjera publike nga vendet skandinave.
Modeli parlamentar ështëi treti model për funksionimin e serviseve
publike, ku kontrolli i servisit është ndarë mes partive politiike në Kuvend.
Ky model ka qenë i pranishëm në Itali dhe është braktisur si joadekuat sepse
servisin publik e shëndron në servis të partive politike, e jo të qytetarëve.
Modeli i fudnit është civilo-korporativ ku kontrolli mbi SRP është ndarë
mes partive të ndryshme politike të përfaqësuara në Kuvend dhe grupeve të
rëndësishme sociale, siç janë shoqatat e gazetarëve dhe të mediave, bashkësia
e biznesit, bashksitë fetare dhe etnike etj. Ky model ështëi pranishëm në
Gjermani, Austri, Holandë dhe vende tjera evropiane.
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3
PËRVOJA TË MAQEDONISË – SERVIS PUBLIK
NËN KONTROLLIN E POLITIKËS

R

adiotelevizioni i Maqedonisë nga pavarësimi i vendit në vitin 1991
vazhdon të jetë nën kontrollë të fuqishëm politik të strukturave
qeverisëse, ngjashëm sinë kohën e socializmit. Pët këto 24 vite
tranzicioni demokratik nga njëmendësia në demokraci, qytetarët
dhe opozita në vazhdimësi RTM asnjëherë nuk e kanë trajtuar si
servis publik. Shikueshmëria, besimi dhe ndikimi i RTM në opinion çdoherë
ka qenë i ulët. Në vitin 1997 opozita e atëherërshme bile pati ftuar qytetarët
të mos paguajnë taksën radiodifuzive, që negativisht kishte ndikuar në
kondicionin finansiar të servisit. Qëndrim të njejtë ndaj RTM ka edhe opozita
e tashme, e cila e trajton servisin si makineri porpagande të pushtetit aktual.
Kontrolli politik dhe partiak i RTM është konstatuar edhe nga Komisioni
Evropian. Në raportin e fundit të Komisionit evropian për përparimin e
Maqedonisë në vitin 2014, konstatohet se RTM në tërësi nuk përmbush
rolin e servisit publik si burim i përmbajtjes mediatike i balancuar dhe i
paanshëm. “pavarësia politike dhe finansiare e servist publikende nuk janë të
përcakktuara mirë”.1 Prandaj, KE kërkon nga autoritetet të ndërmarrin hapa
shtesë për të siguruar pavarësinë e servisit publik.
Përveç KE, edhe OSBE ka pasur vlerësime negative për mënyrën e
raportimit të servisit publik të Maqedonisë. Në raportin përfundimtar të
misionit vëzhgues të OSBE/ODHIR për zgjedhjet presidenciale dhe zgjedhjet e
parakohshme parlamentare të vitit 2014, konstatohet se RTM ka raportuar në
doibi të partive në pushtet. “servisi radiodifuziv publik nuk ia doli të sigurojë
1 Raporti i KE për përparimin e Maqedonisë në vitin 2014, http://bit.ly/1uAgzCC
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mbulim tëbalancuar dhe të barabartë të gjithë kandidatëve dhe partive, dhe
në këtë mënyrë shkeli paragrafin 7.8 të Dokumentit të Kopenhagës të OSBE
nga viti 1990”. 2
Nevoja për përmirësimin e gjendjes në RTM theksohet edhe në dokumentin
e Komisionit Evropian të publikuar në qershor të këtiij viti me titull “Reforma
të ngutshme me prioritet në Maqedoni”. Në këtë dokument KE në pjesën
për lirinë e mediave thotë se duhet të bëhen ndryshime të nevojshme
edhe në mënyrën e qeverisjes me RTM dhe trajnime të radaksive për t’iu
përgjigjur kritikave të vazhdueshme “për mungesën e pavarësisë politike dhe
mungesën e raportimit të balancuar, si dhe të sigurojë kontent me cilësi të
lartë informative”.3
Ligji për shërbimet mediatike audio dhe audiovizive qartë nuk garanton
autonominë instotucionale dhe pavarsinë e politikës redaktuese të RTM.
Në nënin 104, alineja 3 është konfuze dhe e paqartë. Në vend që qartë dhe
pa hamendje të thuhet se RTM gëzon autonomi institucionale dhe ushtron
politikë të pavarur editoriale, thuhet se “RTM si servis publik radiodifuziv
në Republikën e Maqedonisëështë i pavarur nga cilido organ shtetëror, ose
person tjetër juridik ose shoqatë tregëtare dhe duhet në politikën editoriale
dhe ekonomike të jetë i paanshëm ndaj tyre”.4

REKOMANDIM:
Kjo aline e ligjit të ndryshojëme një aline të qartë ku thuhet se
RTM gëzon autonomi instituciionale dhe ushtron politikë të pavarur editooriale.

2 Raporti përfundimtar i misionit vëzhgues të OSBE/ODHIR për zgjedhjet presidenciale dhe
zgjedhjet e parakohshme parlamentare të vitit 2014, http://bit.ly/1LqD1XR
3 Reformatë ngutshme me prioritet në Maqedoni, http://bit.ly/1FnQJJV
4 Ligji për shërbimet mediatike audio dhe audiovizive, http://bit.ly/1MkCmFR
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Pa autonomi institucionale dhe politikë të pavarur editoriale RTM nuk
mund të bëhet servis publik i qytetarëve dhe të zbatojë standarde profesionale
të neutralitetit, objektivitetit dhe drejtësisë në raportim, siçështë definuar me
Ligj.
Përveç kësaj, në Ligj duhet qartë të definohet vizioni, kompetencat dhe
qëllimi i përgjithshëm i servisit. Këto elemente nuk janë të ndara në Ligj, por
janë të shpërndara në disa nene, duke e bërë Ligjin tëpaqartë dhe konfuz.
Kjo, para së gjithash, ka të bëjë me misionin dhe kompetencat e RTM, të clat
nuk janë ndarë qartazi. Kështu, për shembull, misioni i servisit diçka është
definuar në nenin 104 të Ligjit, ku thuhet se RTM “ushtron funksionet e servisit
radioviziv publik”, ndërsa prap rikthehet në nenin 110, ku thuhet se “RTM
zhvillon skemë programore në interes të mbarë publikut”. Ka edhe dispozita
tjera që mund të ndahen dhe të definohet qartë misioni i servisit.
Kompetencat, respektivisht obligimet e RTM në raport me programet dhe
serviset programore janë të definuara në nenin 110. Një pjesë e tyre mirë
janë definuar, siçështë për shëmbull, zhvillimi i opinionit të pavarur, shtytës i
proceseve demokratike, ta promovojë kulturën e dialogut dhe të debatit, të
promovojë të drejtat e njeriut dhe të tjera. Mirëpo, këto angazhime ngelin
vetëm dëshira të mira sepse servisi publik nuk është i pavarur t’i përmbush
këto detyrime. Standardet dhe parimet që duhet të zbatohen gjatëprodhimit
ose prezentimit të programeve janë mirë të definuara, por ato praktikisht nuk
mund të zbatoohen për shkak të varësisë politike të RTM nga qeveria. Për
funksionimin e mirë të RTM nevojiten garanci se servisi është mirë i pajisur
për të përmbushur kompetencat.

PROPOZIM:
Të miratohet ligj i veçantë për RTM, ku qartë do të përcaktohen të
gjitha apsketet e punës së tij. Qartë të definohet misioni, vizioni,
kompetencat, finansimi, zgjedhja e organeve drejtuese etj.
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4
FINANSIMI I RTM

N

jëri nga shkaqet kryesore për varësinë politike të RTM është mungesa
e burimit të qëndrueshëm dhe stabil të finansimit. Edhepse RTM
finansohet nga shume burime, siç janë taksa radiodifuzive, mjete nga
buxheti i shtetit, reklama, donacione, shitja e programit, etj, servisi
publik ende nuk mund të sigurojë mjete të mjaftueshme që do të
mundësojnë përmbushje optimale të detyrimeve ligjore.
Krahasur me serviset radiodifuzive në Evropë dhe rajon, RTM ka bindshëm
më pak të ardhura nëçdo aspekt, numri i banorëve ose prodhimi bruto i
vendit. HRT e Kroacisë ka buxhet vjetor prej 190 milion eurosh, RTS e Serbisë
ka gati 100 milion euro, ndërsa buxheti mesatar i RTM ndër vite është diçka
mbi 15 milion euro.
Sistemi aktual i finansimit të RTM i përcaktuar në Ligjin për shërbimet
mediatike audio dhe audiovizive është i ndërlikuar dhe konfuz. Një pjesë e
shpenzimeve për transmetim, emitim dhe sigurimin e serviseve programore,
siç janë radioprogrami për emigracionin në vendet fqinje dhe në botë, për
një program të radios dhe një program televiziv staelitor ose Internet për
emigracionin në botë dhe kanalin e Kuvendit, finansohen nga qeveria, ndërsa
dy serviset televizive dhe të radios finansohen nga taksa radiodifuzive. Por,
nëse mjetet e taksës nuk mjaftojnë për mbulimin e shenzimeve për prodhimin
e këtyre serviseve programore, atëherë të njejtit mund të plotësohen nga
buxheti i shtetit.
Për të qene edhe më i ndërlikuar sistemi, mjetet të grumbulluara nga taska
radidifuzive nuk shfrytëzohen vetëm për finansimin e RTM, por edhe për
finansimin e N.P. Radiodifuzioni i Maqedonisë dhe të Agjencisë për shërbimet
mediatike audio dhe audiovizive.
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Pagesa e taksës radiodifuzive është e ulët dhe në kohrat më të mira nuk
e ka tejkaluar 50 për qindëshin. Nga ana tjetër, qeveria mesatarisht ndër vite
siguron 25 për qind të buxhetit të servisit publik, që seriozisht mund të cënojë
pavarësinë e tij. Ndërhyrje më drastike të qeverisë në finansimin e RTM është
regjistruar në vitin 2010, kur nga burimet e saj janë siguruar 63 për qind e
buxhetit. 5
Ne vitin 2011 pjesëmarrja e qeverisë në finansimin e RTM është 24 për
qind, ndërsa në vitin 2012 kjo përqindje është më e madhe dhe shkon deri në
30 për qind. 6. Rreth 15 për qind e këtyre mjeteve të buxhetit janë mbështetje
finansiare nga qeveria, mbi 11 për qind transfere për digjitalizimin dhe 4 për
qind mjete të buxhetit për programe të veçanta.
Pjesëmarrja e qeverisë në finansimin e RTM në vitin 20137 në shikim të
parë shënon rrënje dhe është mbi 15 për qind nga buxheti vjetor megjithatë,
shuma e mjeteve që qeveria i siguron në mënyra të ndryshme prap është
dikund 7 milion euro, ngjashëm sikur viteve të kaluara. Rrënia e përqindjes
të pjesëmarrjes së qeverisëështë për shkak të buxhetit të realizuar të RTM
për vitin 2013, i cili është gati 29 milion euro. Rritja e të ardhurave, si duket
është rezultat i mbledhjes së borxheve të vjetra në bazë të pagesës së taksës
radiodifuzive.
Në vitin 20148 qeveria në mbushjen e buxhetit të RTM merr pjesë me rreth
25 për qind, prej të cilave 18 për qind si mbështetje finansiare për servisin
dhe mbi 7 për qind mbështetje nga Agjencia për komunikime elektornike për
digjitializimin.
Sipas Planit finansiar për punën e Ndërmarrjes publike radiovizive,
Radiotelevizioni i Maqedonisë për vitin 20015,9 buxheti vjetor i RTM është
panifukuar në 22 milion euro. Në krahasim me vitin e kaluar, pjesëmarrja e
qeverisë në finansimin e servisit publik rritet në rreth 30 për qind. Prej këtyre
mjeteve, me katër million euro qeveria mbulon shpenzimet për digjitalizimin
dhe për blerjen e produksionit, ndërsa mjetet tjera sigurohen nga Ministria e
kulturës dhe Ministria për shoqëri informative dhe administratë si mbështetje
për produksionin e muzikës maqedone dhe për produksionin vendor.
5 Analiza për punën dhe programet e RTM, http://bit.ly/1Ph2X7t
6 Ibid
7 Raporti vjetor për rezultatet nga puna e NRP Radiotelevizioni i Maqedonisë në vitin 2013,
http://bit.ly/1KoQcqd
8 Raport vjetor për punën finansiare të NRP Radiotelevizioni i Maqedonisë për vitin 2014,
http://bit.ly/1U1TMhr
9 Plani finansiar për punën e NPR RTM për vitin 2015, http://bit.ly/1FoëKe0
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Në këtë aspekt Ligji për shërbimet mediatike audio dhe audiovizive nuk e
respekton rekomandimin (96) 10 të Këshillit të Evropës, i cili thekson rëndësinë
për respektimin e lirisë së mediave, veçanërisht nga qeveria.
Përveç kësaj, në nenin 105 të Ligjit nuk është inkorporuar parimi i këtij
rekomandimi se autoritetet nuk do ta përdorin mënyrën e finansimit të
servisit publik për të cënuar në mënyyrë direkte apo indirekte pavarësinë e
politikës editoriale dhe të autonominë institucionale. Në alinenëdy të njejtit
nen thuhet se donacionet nuk guxojnë të ndikojnë ose ta cënojnë pavarësinë
editoriale të servisit publik, mirëpo, një dispozitë e ngjashme nuk ekziston për
finansimin nga qeveria ose për ndihmën shtetrore për RTM.
Për këtë rrezik paralajmëronte edhe eksperti i Këshillit të Evropës, Bernard
Movs në analizën e tij për Ligjin për shërbimet mediatike audio dhe audiovizive
të vitit 20013. Finansimi i servisit publik përmes kontributit të buxhetit të
shtetit paraqet rrezik për pavvarësiinë e tij. Movs atëherë rekomandaoi që
të kufizohet roli i qeverisë në vendimmarrje për finansimin e servisit publik.10
Nga viti 2013 Drejtoria e të hyrave publike është përgjegjëse për pagesën
e taksës radiodifuzive, por pagesa e taksës ndieshëm nuk u rrit, përkundrazi
u prodhuan vetëm humbje të mëdha për DHP dhe për Postën e Maqedonisë
për shtypjen dhe distribuimin e vendimeve të taksës. Në bazë të këtyre
harxhimeve, DHP ka regjistruar gati pesë million euro humbje. Harxhime
shtesë janë bërë nëse parapaguesi nuk e paguan taksën në afatin e paraparë
dhe atëherë Drejtoria duhet të dërgojë paralajmërin tëri, dhe më vonë edhe
të ngrejë procedurë për pagim të detyruar. Aq sa më e ulët të jetë pagesa e
taksës, aq më e madhe është pjesëmarrja e qeverisë në finansimin e servisit
publik, që krijon varësi institucionale.
Pagesa e taksës radiodifuzive është e ulët sepse mungon vullneti politik
i partive në pushtet të ndërtojnë mekanizëm efikas të mbledhjes së taksës.
Është e paqartë se si një vend lider në rajon për mbledhjen e taksave tjera,
nuk mund të gjejë sistem efikas për mbledhjen e TRD.
Ky fakt u konfirmua pas ndryshimeve të fundit të Ligjit për shërbime mediatike
audio dhe audiovizive, me të cilat qeveria i liroi nga detyrimi për të paguar taksën
radiodifuzive personat që marrin ndihma sociale. E padiksutueshme ështëse
qeveria ka të drejtë të zhvillojë politika për rastet sociale, megjithatë, nuk mund
që fatura për këto politika të bie mbi kurrizin e servisit publik duke rrezikuar
10 Ekspertizë e Këshillit të Evropës për propozim ligjin për shërbimet mediatike audio dhe
audiovizive
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kondicionin finansiar të servisit. Qeveria duhej të marrë mbi vetë obligimin për
të paguar taksën radiodifuzive për rastet sociale.
Qartë shihet tendenca e të gjitha qeverive të deritashme, RTM të mos ketë
burim të qëndrueshëm finansimi për të mbajtur në pozitë varësie nga mjetet
e buxhetit duke përballur servisin me ndikime të ndryshme nga jashtë dhe për
të vendosur kontroll mbi të.
Krahasur me vendet në Evropë, Maqedonia ka taksë më të ulët
radiodifuzive, e cila në muaj është 3 euro. Në këtë kontekst, Ligji, poashtu,
nuk inkorporon dy parime të rëndësishme të rekomandimit (96) 10 për
finansimin e serviseve publike, se shuma e taksës radiodifuzive autoritetet
duhet ta përcaktojnë në konsultime me servisiin publik duke mbajtur llogari
për shpenzimet e aktiviteteve prej të cilave varet përmbushja e misionit të tij.
Pëveç kësaj, rekomandimi kërkon që mjetet t’i mundësojnë servisit vazhdimësi
të aktiviteteve dhe planifikim afatgjatë.
Argument tjetër që dëshmon se pavarësia finansiare e RTM nuk është
prioritet i qeverisëështë edhe moszbatimi i nenit 139 të Ligjit për SHMAV.
Në këtë nen është paraparë obligimi që njëherë në vit shuma e taksës të
rritet varësisht harxhimeve të jetesës nga viti paraprak të shpallura nga Enti
shtetëror i statistikës. Ky harmonizim i taksës me harxhimet për jetesë në vitin
2014 nuk është përmbushur.

4.1 PROPOZIM PËR FINANSIMIN E RTM
Për shkak të gjithë dobësive të lartpërmednura të sistemit aktual të
finansimit të Radiotelvizionit të Maqedonisë, Shoqata e gazetarëve të
Maqedonisë propozon buxhet të pavarur për RTM, i cili do t’i sigurojë burim
të qëndrueshëm të finansimit. Propozojmë që buxheti i RTM të jetë një
përqind e buxhetit të shtetit në vitin e kaluar. Mjetet ndahen në 12 këste dhe
me automatizëm derdhen në xhirollogarinë e servisit publik më së voni deri
me të 5-tin për çdo muaj.
Obligimi për mbledhjen e taksës radiodiofuzive të jetë e institucioneve publike
dhe drejtpërdrejtë do të derdhen në buxhetin e shtetit. RTM mund të ketë edhe
burime tjera të finansimit siç janëreklamat, të ardhurat nga qiratë, të ardhura nga
jashtë, nga kamatat, shitja e programit dhe shërbime tjera komerciale.
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Nëse krahasojmë, buxheti i përgjithshëm i RTM për vitin 2012 është afërsisht 20
milion euro, ndërsa servisi publik i Kroacisë për vitin e njejtë ka pasur 192 milion euro
buxhet.11 Këtë viti servisi publiki Maqedonisë ka mbledhur 15.8 milion euro, ndërsa
servisi i Kroacisë, HRT, 157 milion euro ose dhjetë herë buxhet më të madh se sa RTM.
Prodhimi bruto i vendit (PPP- Purchasing peer parity) i Kroacisëështë 18.314 dollarë
për krye banori në vit, ndërsa i Maqedonisëështë 9.300 dollarë. Kroacia ka territor,
banorë dhe GDP dyfish më të madh se Maqedonia, ndërsa servisi publiii Kroacisë
ka buxhet dhjetë herë më të madh se servisi publiki Maqedonisë. Përveç kësaj, HRT
kryesisht prodhon progam në gjuhën kroate, ndërsa servisi publiki Maqedonisë
prodhon program në shtatë gjuhë, që edhe më tepër ngarkon buxhetin e RTM.
ARSYETIM:
Buxheti i Maqedonisë për vitin 2013 ka qenë afërisiht 2.4 milijardë euro,
që do të thotë se buxheti vjetor i RTM për vitin 2014 duhej tëishte 24 milion
euro ose afërsisht nga 2 milion euro për çdo muaj. Këto mjete Ministria e
finanancave i paguan më së voni deri me të 5-tin çdo muaj të vitit nga buxheti
i shtetit. Për mospërmbushjen e këtij detyrimi duhet të parashihem sanksione
për ministrin e finansave.
Ekzistojnë më shumë argumente për zbatimin e këtij modeli:
l Do të garantojë finansim të qëndrueshëm të RTM dhe përmbushjen e
misionit të servisit publik;
l Do të forcohet autonomia institucionale dhe pavarësia e politikës editoriale
të RTM;
l Kufizohet mundësia që qeveria të ndërhyje ad hok në finansimin e RTM;
l Do të garantojë vazhdimësi në punë dhe mundësi për të planifikuar në kohë
aktivitetet;
l Paga më të larta për të punësuarit dhe progam më cilësorë;
l RTM do të ketë 12 euro për krye banori në kuadër të mesatares të rajonit;
l Do të nxisë mbledhjen e taksës radiodifuzive, sepse kur pagesa do të jetë
më e madhe qeveria do të ndajë më pak mjete nga buxheti;
Përveç kësaj, RTM duhet të angazhojë konsulentë finansiarë që do të
ndihmonin për përpilimin e procedurave finansiare të punës dhe rregulloreve.
11 EBU REPORT - FUNDING OF PUBLIC SERVICE MEDIA 2013, http://bit.ly/1V4qCtm
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5
ZGJEDHJA E ORGANEVE DREJTUESE
TË SERVISIT PUBLIK

A

utonomia institucionale dhe pavarësia e politikës editorial të servisit publik,
përveç nga burimi i qëndrueshëm i finansimit, varet edhe nga mënyra e
emërimit të organeve drejtuese. Rekomandimi (96) 10 i Këshillit të Evrorës
parasheh që parimet mbi bazë të cilave duhet të qeveriset servisi publik
duhet të shmangin mundësinë që organet drejtuese t’u nënshtrohen
ndikimeve politike dhe ekonomike.
Kjo pjesë qëndore e Rekomandimit është inkorporuar pjesërësht në kornizën
ligjore që rregullon punën e servisit publik sepse në nenin 116, alineja 4 është paraparë
që Këshilli programor i RTM të mbrojë interesat e publikut sa i përket përmbajtjes
së programeve dhe “duhet të përfaqësojnë diversitetin e shoqërisë maqedone”,
në praktikëKëshilli programor aktual është shumëi politizuar dhe partizuar. Nga 13
anëtarë në Këshillë, 8 janë të propozuar nga insttitucione politike, siç janë Komisioni
për zgjedhje dhe emrime i Kuvendit dhe nga Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes
lokale, institucione të kontrolluara nga partitë në pushtet prandaj anëtarët e
propozuar prej tyyre kanë lidhje të fuqishme me pushtetin. Si rezultat i kësaj strukture
të propozuesve të autorizuar në Këshillë janë zgjedhur dy ish deputet, pjesëtarë të
partive në pushtet, ndërsa kryetari i Këshillit është zëdhënës i një komune të Shkupit,
ndërsa zëvendkryetari i Këshillit është ish ambasador. Një anëtarëi Këshillit është ish
menaxher i një televizioni lokal dhe nuk është krejtësisht e qartë nëse nëçastin kur
është zgjedhur ka dalë nga konflikti i interesit.
Kjo pjesë e ligjit, jo vetëm qëështë në kundërshtim me standardet evropiane,
por është edhe me restriktive krahasuar me ligjin e vjetër, Lgjin për veprimtari
radiodifuzive. Në ligjin e mëparshëm të viti 2005, shumicën në Këshillë nuk e
kontrollonin institucionet politike, por ato arsimore, kulturore dhe shoqata të tjera
joqeveritare. Nëse nuk kufizohet ndikimi politik ndaj Këshillit nuk mund të pritet që
edhe politika editoriale e servsit publik të jetë e pavarur.
Për rrëzikun e politizimit dhe partizimit të Këshillit paralajmëroi edhe eksperti
i Këshillit të Evropës Bernard Movs, i cili në vitin 2013 analizoi Ligjin për shërbimet
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mediatike audio dhe audiovizive. Fatëkeqësisht qeveria atëherë nuk i mori parasysh
rekomandimet e tij të zvogëlojë numrin e anëtarëve të Këshillit të propozuar nga
institucionet politike dhe të rritet numri i anëtarëve të propozuar nga shoqëria civile.
Propozim: Në vend të BNJVL në Këshillin Programor të RTM nga një anëtarë të
propozojnë Akademia e shkencave dhe arteve të Maqedonisë, Avokati i Popullit,
Komiteti olimpik i Maqedonisë dhe Ambasada e fëmijëve - Megjashi. Në këtë mënyrë
inkorporohet rekomandimi i ekspertit të Këshillit të Evropës për rritjen e numrit të
anëtarëve të poropozuar nga sektori civil dhe Këshilli të relektojë diversitetin e
shoqerisë maqedone.
Përveç kësaj, Komisioni i Kuvendit për zgjedhje dhe emrime duhet të propozojë
kanëtr anëtarë në Këshillin programor të RTM, prej të cilëve dy me propozim të partive
në pushtet dhe dy me propozim të partive të opozitës. Në këtë mënyrë opozita do të
ketë të drejtëtë ketë zërin e saj në Këshillë, por me këtë do të marrë edhe përgjegjësi
për qeverisjen me servisin publik. Kjo lloj shpërndarje e vendeve në Këshille mes
partive politike do të kontribuojë që partitë në vend që të konfrontohen dhe mes veti
të fajsohen për për gjendjen e keqe në servisin publik, të bashkëpunojnë për forcimin
e pavarësisë dhe kredibilitetit të RTM.
Nga ana tjetër, Rekomandimi (2012) 1 i Këshillit të Evropës kërkon që parimet
kryesore për qeverisjen me servisin publik të mbështeten mbi praktikat më të mira
të qeverisjes. Kjo, para së gjithash, i përket edhe përbërjes adekuate të organeve
drejtuese dhe të strukturës së menaxhimit, procedurat për emrimin e anëtarëve të
organeve drejtuese, kushtet e mandatit, bazat e arsyeshme për shkarkim, konflikti i
anteresit, si dhe mënyrat për garantimin e llogaridhënies të servisit publik.
Një ndër arsyet kryesore për politizimin dhe partizimin e Këshillit programor është
mënyra e zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit. Ligji aktueal për parasheh që anëtarët e
Këshillit të zgjidhen me shumicë të thjeshtë në Kuvend dhe qeveria përmes shumicës
parlamenttare në mënyrë indirekte ka vendosur kontroll mbi Këshillin.
Propozim: Për të shmangur këtë rrezik, vlerësojmë se anëtarët e Këshillit programor
duhet të zgjidhen me dy të drejtat e votave në Kuvend. Rekomandim të ngjashëm
ka dhënë edhe eksperti i Këshillit të Evropës Bernard Movs, i cili, fatëkeqsësiht nuk
ishte pranuar nga qeveria. Një dispozitë e tillë në ligj do të kontribuojë për krijimin
e njëkulture të re politike mes partive parlamentare se nuk duhet të përplasen dhe
të mbivotohen kur vendosin, por të kuptojnë se interes i të gjithë duhet të jetë që
për jëtë çështje të rëndësishme për lirinë e mediave të ndërtojnë konesenzus më të
gjërë partiak për të garantuar autoniminë institucionale dhe pavarësinë eeditoriale të
RTM. Me këtë do të mbarojë një praktikë e keqe politike që fituesi i zgjedhjeve, RTM
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ta trajtojë si instrument në duart e veta për të qëruar hesapet politike me opozitën,
dhe do të ndërtohet një vetëdije e re se servisi publik duhet ti shërbejë interesit të
përgjithshëm të qytetarëve.
Parakush i rëndësishëm për pavarësinë dhe menaxhimit e efektshëm me servisin
publikështë edhe mënyra se si rregullohen kushtet e mandatit të anëatrëve të Këshillit
programor, Këshillit mbikqyrës dhe të drejtorit.
Në nenin 117 të Ligjit thuhet se kandidatët për anëtarë të Këshillit programor duhet
të jenë “individë të shquar që në jetën publike janë të njohur për angazhimin e tyre për
respektimin e vlerave dhe parimeve të demokracisë, sundimit të ligjit, ndërtimi dhe
ngritjen e vlerave të larta të rendit kushtetues në Republikën e Maqedonisë, zhvillimin
e shoqërisë civile, mbrojtjes së të drejtave dhe të lirive të njeriut si dhe lirinë e fjalës”12.
Me interes është që në përshkrimin e profilit të kandidatit për anëtarë të Këshillit
është shmangur përvoja e tij e punës. E paqartëështë se si është e mundur që një
persona pa përvojë pune mund të shquhet në shoqëri dhe mund të kontribuojë për
funksionimine mirë të servisit publik? Në nenin 118 të Ligjit,mandati i anëtarëve të
Këshillit është përcaktuar në pesë vite.
Alineja e fundit e nenit 118 është shumëproblematike sepse parasheh që Këshilli
të mund të punojë nëse janë zgjedhur të paktën nëntë anëtarë. Kjo zgjidhje lë të hapur
mundësinë për keqpërdorime, të zgjidhet një pjesë e anëtarëve ndërsa procedura për
zgjedhjen e anëtarëve të tjerë të prolongohet dhe Këshilli për një kohë më të gjatë të
punojë në përbërje gjysmake.
Kuorumi i punës i Këshillit programor ështëi definuar në nëntë anëtarë nga gjithsej
13. Kjo do të thotë se vendimet e Këshillit mund të miratohen me pesë vota. Kjo
mënyrë e vendimmarjes mund të sjellë në pikëpyetje legjitimietetin dhe kredibilitetin
e vendimeve të miratuara.
Propozim: Kandidati për anëtarë të Këshillit programor të RTM të jetë person i
shquar në profesionine tij, të paktën dhjetë vite përvojë pune, i cili gëzon respekt
dhe besim në opinion. Këshilli programor mund të punojë pasi të zgjedhjen të gjithë
anëtarëve. Vendimet më të rëndësishme të Këshillit, siç janë miratimi i statutit,
rregullores, raporteve vjetore, programit vjetor, zgjedhjes dhe shkarkimittë drejtorit
ose të redaktorëve, të bëhet me dy të tretat e votave në Këshillë.

5.1 STRUKTURA E MENAXHMENTIT
12 Ligji për shërbimet mediatike audio dhe audivizive
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Përveç autonomisë institucionale, për përmbushjen me sukses të misionit të
servisit publi, ai duhet të drejtohet nga një menaxher me përvojë, i cili do të dijë t’i
përdorë resurset njerëzore, finansiare dhe teknike. Duke e pasur parasyh gjendjen
aktuale në MRT, drejtori, para së gjithash duhet të ketë përvojë në menaxhimin
cilësorë me media dhe menaxhimin e ndryshimeve sepse deri tani nga viti 1991 nuk
janë bërë reforma serioze në RTM.
Në nenin 140 të Ligjit nuk ka kushte të detalizuara për kandidatin për zgjedhjen
e drejtorit të RTM. Kushti i vetëm është të ketë arsim të lartë, përvojë pune prej
pesë vitesh në fushën e komunikologjisë, gazetarisë, komunikimeve elektoronike,
informatikës, kulturës, ekonomisë dhe drejtësisë. Drejtor i RTM do të zgjidhet
kandidati që ka ofruar program më cilësor, mirëpo, nuk ka kritere mbi baze të cilave do
të vlerësohet cilësia e programit. Mandate i drejtorit është kufizuar në tre vite, qëështë
periudhë shumë e shkurtë për një drejtues të zbatojë programin e ofruar.
PropozKm: Kushtet për zgjedhjen e drejtorit të përcaktohen sikur të zgjidhet
ndonjë menaxher, me pervojë në menaxhimin me organizatat e mediave, me theks
të veçantë të menaxhimit cilësor dhe menaxhimit me ndryshimet. Mandatii drejtorit
duhet të jetë të paktën 4 vite. Nëse mbetet kushti që për drejtor të servisit publik të
zgjidhet ai që ka ofruar program më të mirë, të përcaktohen kritere mbi të cilat do të
vlerësohet programi.
Në rekomandimin e vitit 2012 të Këshillit të Evropës kërkohet të vendoset sistem
funksional i qeverisjes me serviset publike, ku qartë janë definuar vizioni dhe qëllimi.
Ky system i qeverisjes nënkupton edhe vendosjen e sistemit të mbikqyrjes për
përmbushjen e qëllimeve të përcaktuara të servisit si dhe sigurimin e mbështetjes nga
aktorë vendimtar. Përveç kësaj, sistemi duhet të sigurojë se prioritetet e menaxhmentit
janë përcaktuar drejtë për të përmbushur qëllimin kryesor të organizatës dhe se
vendimet e tij janë konzistente me kompetencat e tij.
Për qeverisje efektive me serviset publike Këshilli i Evropës rekomandon të
zbatohen parimet e llogaridhënies, transparencës dhe përgjgjësisë. Këto principe në
ligjin aktual nuk janë përpunuar mirë dhe në detaje nëpër nene të ndryshme.

TRANSPARENCA DHE LLOGARIDHËNIA
Mbledhjet e Këshllit programor të RTM, sipas nenit 122 të Ligjit, janë publike,
mirëpo Këshilli punon me rregullore të vjetër nga viti 2006, ku mbledhjet e Këshillit
mund të mbyllen për opinionin.
Sipas nenit 106 të Ligjit, RTM jep llogari para Kuvenndit të Maqedonisë, ku çdo
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vit dorëzon raport për vitin e kaluar, i cili duhet të përmbajë raport për realizimin e
programit të punës, raport finansiarë për realizimin e planit finansiarë, si dhe raport
të revizorit. Në këtë pjesë RTM nuk e plotëson obligimin ligjor të porosit raport nga
revizor ndërkombbëtarë dhe të njejtin ta publikojë në ueb faqen e RTM.
Obligimi ligjor për llogaridhënie ndaj qytetarëve plotësohet përmes publikimit të
Raportit vjetor për punën e RTM në vitin e kaluar dhe Programin vjetor për punën
në vitin në vijim në ueb faqen e RTM. Megjithatë, numri i dokumentave të publikuar
në ueb faqen e RTM është shumëi vogël. Në ueb faqe ne vend të veçuar nuk është
publikuar përbërja e Këshillit programor, Këshillit mbikqyrës, si dhe profili i drejtgorit
dhe zëvendësit të tij. Atje nuk ka as adresa të postës elektronike ku qytetarët mund
të shtrojnë pyetje anëtarëve të këtyre organeve. RTM nuk i ka miratuar të gjitha 17
rregulloret të parapara me nenin 83 të Statutit, mes të cilave edhe të Kodit etik.

REKOMANDIM:

Të rritet numri i dokumentave të publikuar në ueb faqen e RTM. Në
pjesën qëndrore të ueb faqes duhet të publikohen Statuti, Rregullorja, rendet e ditës dhe procesverbalet e mbledhjeve. Të miratohen Rregullore e re, Kodi etik dhe rregulloret tjera të pamiratuara
dhe të gjitha të publikohen ne ueb faqe.

K

anali i Kuvendit duhet të jetë nën kompetencë të Kuvendit të
Maqedonisë ashtu siçësh të definuar në ligjin për Kuvendin.
Finansimi i këtiij kanali dhe politika editoriale duhet të jenë në
kompetencë të Kuvendit, siçësti mi time viewerhtë rasti edhe në
vendet tjera në Evropë (shëmbulli i Francës).

ARSYETIM:
Nëse Kanali i Kuvendit mbetet në kuadër të RTM do të vayhdojë praktika
e dualizmit në drejtimin me këtë kanal, ndërsa nga ana tjetër, ai do të
trajtohet në mënyrë të pabarabartë nga servisi publik. Me digitalizimin
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do të jetë me lehtë të zhvendoset pajisja dhe me zgjerimin e ndërtesës së
Kuvendit mund të krijohen kushte më te mira për punë të gazetarëve. Kanali
i Kuvendit mund të lidhet edhe me Institutin parlamentar për t organizuar
debate ekspertësh për projekte të ndryshme ligjore. Në ligjin për Kuvendin
duhet të rregullohen rapoprtet mes Kuvendit dhe Kanalit të Kuvendit, t’’i
përcaktojë organet drejtuese, si dhe mënyra se si do të garantohet pavarësia
editoriale. Poashtu duhet të përcaktohen obligimet programore të kanalit
si dhe buxheti i nevojshëm për punë të pandërprerë. Përveç kësaj, duhet
të përcaktohet edhe procedura e zgjedhjes së transmetuesit të programit.

7.

KONFLIKTI I INTERESAVE

Ligji për shërbimet mediatike audio dhe audivizive konfliktin e interesit në
RTM e rregullon në nenin 119. Të paktën 3 anëtarë të Këshillit kanë konflikt
interesi. Dy anëtarë të Këshillit programor nëçastin e zgjedhjes në Kuvend nuk
e kanë përmbushur kushtin që në pesë vitet e kaluara të mos kishin ushtruar
funksione publike. Njëri nga anëtarët është ish deputet, ndërsa tjetri është
ish amabsador. Anëtari i tretë në Këshill që nuk e plotëson këtë kusht sipas
Ligjit është zëdhënës aktual i një komune në Shkup. Ekzistojnëdilema nëse
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një anëtarë, ish drejtor i një televizioni privat lokal ka dalur nga konflikti i
interesave duke dhëne dorëheqje nga pozita e mëprashme.
PROPOZIM:

Këshilli programor të konstatojë ndërprerjen e mandatit të
anëtarëve që kanë konflikt interesi.
8.

QENDRA RAJONALE PRODUKSIONI

Edhepse në nenin 104, alineja 6, RTM ka të drejtë të formojë qendra
rajonale të produksionit, ato deri tani nuk janë formuar. Rrjeti i korespodentëve
në brendinë e vendit nuk është i zhvilluar. Vazhdimisht zvogëlohet numri i
korespodentëve, ndërsa edhe në qytete ku ka korespodent të përhershëm
nuk janë mirë të pajisur.
PROPOZIM:

Të formohen gjashtë qendra rajonale të korespodentëve, Kumanovë, Tetovë, Shtip, Manastir, Ohër dhe Strumicë. Në këto qendra të punësohen nga dy gazetarë dhe kameramanë. Poashtu në
qytetet më të mëdha, siç janë Gostivari, Struga, Prilepi, Koçani,
Gjevgjelija dhe qytete të tjera të ketë korespodentë të përhershëm
të RTM, ndërsa në qytetet më të vogla të angazhohen korespodentë me honorar. Një kameraman në qendrat rajonale të punojë
me korespodentët e qyteteve të afërta të rajonit.
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i sistemit të mediave
në Maqedoni

Ambasada franceze dhe gjermane në Shkup kanë
mbështetur këtë publikim në kuadër të projektit
“Monitoring dhe zbatimi i legjislacionit të mediave
dhe praktikës gjyqësore në Maqedoni”. Mendimet
dhe qëndrimet të përfshira në këtë publikim nuk
i shprehin çdoherë mendimet dhe qëndrrimet e
ambasadës franceze dhe gjermane në Shkup.
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