
M A R R Ë V E S H J E

Midis Shoqates te Bimeve Mjekesore dhe Aromatike te Shqiperise 
dhe Partise Demokratike (PD)

Për një angazhim të përbashkët në zhvillimin e ketij sektorit ne mbeshtetje te 
prodhimeve shqiptare  “Made in Albania“

Shoqata e Bimeve Mjekesore dhe Aromatike te Shqiperise, 
dhe

Partia Demokratike e Shqipërisë,

1.Duke e konsideruar sektorin e Bimëve Mjekësore dhe Aromatike (BMA) si një sektor të rëndë 
   sishëm kontribues në eksportet shqiptare, me një vlerë eksporti rreth 57  milion usd në vitin e       
   shkuar;

2. Duke konsideruar mbështetjen për punësimin dhe eksportin si boshtin kryesor të politikave të reja   
    mbështetëse për sektorin përpunues agroindustrial, politika që do të ndermerren nga Partia       
    Demokratike në qeverisje të vendit; 

3. Duke e konsideruar mbështetjen për prodhimet “Made in Albania”  (Industria e Bimëve Mjekësore  
    dhe Aromatike) si prioritet të rëndësishëm të qeverisjes së Partisë Demokratike, me synim kryesor    
    zhvillimin e qëndrueshëm dhe të balancuar ekonomiko-social të vendit;

4. Duke e konsideruar faktin se ky sektor punëson familje në nevojë, veçanërisht në zonat rurale të  
    vendit, zona të cilat në vitet e fundit po hasin fenomenin shumë shqetesues të shpopullit dhe         
    braktisjes për pamundesi jetese; 

5. Duke e konsideruar  faktin se ky sektor siguron te ardhura per rreth 90 mije te punesuar ne kete  
    industri ne te gjithe vendin, dhe se grumbulluesit e BMA vijne nga shtresat me ne nevoje;

6. Duke patur parasysh se per shkak te mungeses se politikave mbeshtetese ekonomike dhe mjedisore,  
    eshte rritur shume fenomeni shqetesues i degradimit te disa bimëve medicinale dhe aromatike me    
   shume vlera dhe me kërkesë në treg, fakt ky qe ve ne pikepyetje pasurine tone natyrore si dhe te    
   ardhmen e vete sektorit;  

7. Si dhe në kushtet kur, per shkak te mungeses totale te mbeshtetjes financiare nga ana e        
   qeverise gjate pandemise Covid 19, fermeret  qe kultivojne BMA gjenden ne kushte shume te  
   veshtira ekonomike pasi ata ka nevoje per financimin e shpenzimeve per farëra, punime       
   agroteknike, transport etj;
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DEKLAROJMË ME PËRGJEGJËSI TË PLOTË PUBLIKE
NËNSHKRIMIN E KËSAJ MARRËVESHJE:

1. Lidhur me mbeshtetjen e sektorit te kultivimit dhe perpunimit te Bimeve Mjekesore dhe       
    Aromatike:

 Shoqata e Bimeve Mjekesore dhe Aromatike propozon, dhe, Partia Demokratike e Shqiperise,  
 në qeverisje të vendit, angazhohet të: 

 • Te mbeshtese me instrumenta te drejtperdrejte dhe te terthorte financiare, zinxhirin e plote te  
 kultivimit nga fermeret dhe perpunimit industrial te BMA;

 • Te mbeshtese me instrumenta te drejtperdrejte dhe te terthorte financiare, eksportin e       
 produkteve “Made in Albania” te ketij sektori, me prioritet ato ndermarrje te cilat mundesojne  
 ciklin e plote perpunues te bimeve mjekesore dhe aromatike;

2. Per kete qellim, per sektorin e BMA, qeveria e Partise Demokratike merr persiper:

 • Te rrise ndjeshem fondet mbeshtetese ne formen e granteve te financuar nga buxheti i shtetit  
 apo nga fondet IPARD te Bshkimit Evropian. Vecanerisht, me qellim qe ky sektor te kete akses  
 te plote ne fondet IPARD, do te rritet kufiri qarkullues klasifikues per aksesin ne skemen e  
 financimit, ne 10 milione euro nga 2.4 milione euro qe eshte sot;

 • Me qellim eleminimin e burokracise dhe lehtesimin e procedurave, bimet mjekesore dhe  
 aromatike nuk do te klasifikohen me si lende drusore. Ato do te kene nje regjim lehtesues te  
 lejeve dhe licencave perkatese;

 • Per te rritur konkurrencen dhe trasparencen ne procedurat e tenderuara te grumbullimit te  
 BMA, tenderat do te jene te hapur duke lejuar me shume se nje operator te marre pjese ne keto  
 procedura. Ne kete menyre do te pengohet monopolizimi i zonave dhe diskriminimi i   
 grumbulluesve te vegjel. Per kete do ndryshohet specifikisht ligji per pyjet dhe kullotat;

 • Lejet e  ndertimi per ata grumbullues te cilet duan te ndertojne kapanone magazinimi te   
 bimeve mjekesore dhe aromatike, do te jepen ne menyre te pershpejtuar dhe pa burokraci.  
 Miratimi i kesaj leje do te behet brenda 15 diteve dhe pagesa per lejen e ndertimit nuk do te  
 jete me shume se 1 Eur/m2;

 • Te ule deri ne 50% taksen e prones per magazinat e ruajtjes se bimeve mjekesore dhe   
 aromatike, duke qene se keto jane produkte me volum te madh qe kerkojne hapesira te medha  
 magazinuese. Per kete do te rishikohet kuadri rregullator perkates (ligji per Taksat Vendore dhe  
 VKM per Taksen e Ndertesave), ne baze te proporcionalitetit dhe praktikave me te mira   
 rajonale dhe evropiane;

 • Ne bashkepunim me Shoqaten e BMA dhe te gjitha shoqatat e tjera qe operojne ne sektorin  
 agroindustrial, te hartohet nje plan per kontrollin dhe kufizimin e pesticideve qe futen ne   
 vendin tone. Per kete do te krijohet nje strukture e vecante aktive prane drejtorive bujqesore  
 per keshillim dhe kontroll ne perdorimin e pesticideve ne prodhimin bujqesor;
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PËR KËTE QËLLIM

1. Palët nënshkruese krijojnë një Grup të Përbashkët Pune me pjesëmarrje të ekspertëve të fushës nga  
    të dyja palët, me qëllim përmbushjen e të gjitha objektivat të përfshira në këtë marrëveshje.

2. Grupi i Përbashkët i Punës informon Palët nenshkruese të kësaj Marrëveshjeje për përmbushjen në  
    kohe të angazhimeve të specifikuara në këtë marrëveshje.

3. Palët e përfshira në këtë marrveshje, gëzojnë të drejtën të kërkojnë në çdo kohë informacion të plotë    
    për përmbushjen e këtyre angazhimeve, duke ndërmarrë çdo veprim që e gjykojnë të nevojshëm,    
    për të garantuar realizimin e tyre.

HYRJA NE FUQI DHE KOHE ZGJATJA

1. Kjo Marrëveshje hyn në fuqi ditën e nënshkrimit të saj nga Palët;

2. Me garancinë për përmbushjen e plotë të kësaj Marrëveshjeje, të shprehur nëpërmjet përmbajtjes    
    dhe nënshkrimit të saj duke caktuar afate konkrete per realizimin e tyre:

PALËT E PËRFSHIRA NË KËTË MARREVESHJE:

Për Partinë Demokratike të Shqipërisë
Kryetari i Partisë Demokratike

Lulzim BASHA   

Për Shoqaten BMA
Kryetari  i Shoqates 

Filip Gjoka
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