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Hyrje 
Rritja e popullsisë urbane në nivel global dhe tendencat e së ardhmes tregojnë se presioni mbi zonat urban 
dhe mbi infrastrukturën urbane do të jenë gjithnjë e më të mëdha. Shqipëria nuk bën përjashtim nga ky 
trend dhe në 2011, verifikuar nga të dhënat e Censusit, për herë të parë popullsia e cila jeton në zona urbane 
tejkaloi atë të zonave rurale (INSTAT, 2011). Migrimi i brendshëm drejt zonave urbane është përqëndruar 
kryesisht në qytetet e mëdha të ultësirës perëndimore dhe veçanërisht në kryeqytetin e Tiranës, i cili ka 
pasur një rritje të konsiderueshmë krahasuar me popullsinë prej 220,000 banorësh të vitit 1991 (Aliaj, et al., 
2003). Kjo rritje, deri diku e pakontrolluar, ka krijuar një presion të madh në infrastrukturën urbane të 
qyteteve kryesore. Një ndër sektorët që ka një presion të madh, është dhe ai i transportit dhe mobilitetit 
urban. Rritja e shpejtë e automjeteve private, zhvillimi dhe densifikimi urban, të kombinuar me një shërbim 
transporti publik i cili nuk arrin të plotësojë të gjitha nevojat e mobilitetit për komunitetin ndikojnë në 
mënyrë negative për popullsinë urbane (Pojani, 2011). Trafiku, ndotja e mjedisit dhe veçanërisht e ajrit nga 
gazrat serë të lëshuar nga automjetet, kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin e qytetarëve, si nga 
pikëpamja fizike ashtu dhe nga ajo psikologjike.  
 
Këto tendenca globale të cilat manifestohen dhe në mjedisin lokal (Shqipëri), kanë çuar në rritjen e 
ndërgjegjësimit për zhvillimin e qëndrueshëm të mobilitetit urban. Në këtë aspekt, ndryshimi lidhet sa me 
paradigmën e planifikimit të mobilitetit, i cili duhet të jetë më gjithëpërfshirës dhe i integruar, ashtu dhe në 
tipologjinë e ndërhyrjeve në territor të cilat shkojnë përtej sprektrit të kufizuar të ndërhyrjeve në 
infrastrukturën rrugore dhe atë të transportit në përgjithësi. Vëmendja ndaj mobilitetit urban është shtuar 
jo vetëm në nivel qeverisje vendore dhe kombëtare, por edhe në nivelin ndërkombëtar. Bashkimi Evropian 
(BE) tregon një vëmendje të vazhduar, sidomos pas vitit 2010, në lidhje me zhvillimin e qëndrueshëm të 
mobilitetit urban dhe kjo gjë dëshmohet nga një sërë dokumentash strategjik e informues.   
 
Në mënyrë të ngjashme, shtet anëtare të BE kanë ndërmarrë nisma si në nivel kombëtar ashtu dhe në nivel 
vendor për të përmirësuar cilësinë e mobilitetit. Këto nisma variojnë që nga përgatija e dokumentave 
strategjikë e planeve për zhvillimin e qëndrueshëm të mobilitetit deri në ndërhyrje fizike e infrastrukturore 
në nivel urban. Qytete të mëdha si Kopenhagen, Vjena, Mynihu janë lider përsa i përket praktikave të mira 
të zhvillimit të mobilitetit të qëndrueshëm. Kjo tendencë vërehet edhe në vende të cilat janë anëtarësuar 
rishtazi në BE si në rastin e Sllovenisë, Sllovakisë dhe Kroacisë. Po ashtu, edhe në Shqipëri, janë ndërmarrë 
disa nisma në nivel strategjik kombëtar e vendor (Bashkitë Shkodër e Tiranë) të cilat synojnë të përmirësojnë 
situatën e mobilitetit, të cilat ende nuk janë materializuar në territor.  
 
Ky libër i Bardhë mbi Mobilitetin Urban ka për synim të rrisë njohuritë dhe ndërgjegjësimin e parlamentarëve 
dhe vendimmarrësve qendrorë dhe vendorë, por dhe qytetarëve, të cilët nevojitet të bashkëpunojnë në 
zbatimin e masave që mund të ndryshojnë hapësirën e tyre të jetesës për të përmirësuar cilësinë e saj dhe 
për ta bërë atë më të shëndetshme. Mobiliteti Urban nuk mund të konsiderohet si një detyrë projektimi e 
autoriteteve vendore, pa patur një qasje gjithëpërfshirëse të aktorëve përkatës në institucionet qendrore si 
dhe në komunitetet urbane. 
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Mobiliteti Urban në Nivel Ndërkombëtar 
 
Rritja e popullsisë e cila jeton në zona urbane përtej presionit që ushtrohet në sistemet infrastrukturore dhe 
në zgjerimin e densifikimin e qyteteve ka dhe një impakt shumë të madh në ndryshimet klimatike. Rreth 25% 
of emetimeve të CO2 vijnë si rezultat i transportit të njerëzve dhe të mallrave (European Commission, 2011). 
Gjetja e zgjidhjeve të qëndrueshme për transportin është një ndër sfidat më të mëdha të qyteteve por 
njëkohësisht edhe një ndër mundësitë më të mëdha për të kaluar në një sistem zhvillimi urban me emetime 
më të vogla të karbonit. Zhvillimi i mobilitetit të qëndrueshëm urban kërkon përtej të tjerave një ndryshim 
në paradigmat e të trajtuarit të mobilitetit dhe në mentalitetin qeverisës (Lyons, 2018). Në thelb, për të 
garantuar një mobilitet të qëndrueshëm kërkohet një kalim nga përdorimi i automjeteve private drejt krijimit 
të mundësive për përdorimin e transportit publik, ecjes, biçikletave, transportit në shina si dhe ndërhyrje me 
teknologjike drejt dekarbonizimit të automjeteve (ibid). Pra në thelb, mobiliteti i qëndrueshëm urban kërkon 
një zgjidhje e cilat lejon lëvizshmërinë e njërëzve, mallrave dhe shërbimeve por që njëkohësisht ndihmon në 
zbutjen e ndikimeve të ndryshmeve klimatike dhe ofron mundësitë për një stil jetese më të shëndetshëm e 
qëndrueshëm për të gjithë.  
 
Qasja ndaj mobilitetit të qëndrushëm në nivel global vjen si rrjedhojë e disa nismave të cilat janë ratifikuar 
dhe në Shqipëri. Kësisoj, Marrëveshja e Parisit për ndryshimet klimatike, e dakordësuar mes 190 vendeve 
anëtare, kërkon një angazhim për të reduktuar emetimet e gazrave serë në mënyrë të till që rritja e 
temperaturës në nivel global të qëndrojë nën 2°C dhe me një target prej 1.5°C (United Nations, 2015). 
Transporti, duke qënë një ndër kontribuesit më kryesor në emetime është një ndër sektorët që ndikohet më 
së shumti nga kjo marrëveshje. Pra, kriza e ndryshimeve klimatike, ka shtuar kujdesin ndaj çështjeve 
mjedisore dhe kujdesit të shtuar në mobilitet. Ndërkohë, Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve 
të Bashkuara, përkatësisht qëllimi 11 për Qytete dhe Komunitete të Qëndrueshme (UNDP, 2015), dhe 
Agjenda Urbane e Kombeve të Bashkuara (United Nations, 2017), gjithashtu kërkojnë një vëmendje të shtuar 
ndaj çështjeve të mobilitetit urban të qëndrueshëm.  Të dy dokumentat, kërkojnë një qasje të integruar dhe 
gjithëpërfshirëse për zgjidhjen e problematikave të lëvizjes në zona urbane, ku ndërthurrin elementët 
mjedisor me ato social dhe ekonomik. Pra, mobilitetit urban, që të jetë i qëndrueshëm, jo vetëm duhet të 
ulë emetimet e gazrave serë por duhet të jetë dhe i aksesueshëm për të gjithë dhe të promovojë një lëvizje 
të shëndetshme.   
 
BE, si një lider në arenën globale në angazhimet për ndryshimet klimatike dhe qëndrueshmërinë e planetit, 
ka zgjeruar vëmendjen e saj edhe në fushën e mobilitetit dhe të zhvillimit të qëndrueshëm urban. Komisioni 
Evropian, në Shtator 2009, miratoi planin e veprimit për Mobilitetin Urban (European Commission, 2009). 
Plani i Veprimit propozonte rreth 20 masa për të inkurajuar dhe mbështetur autoritete vendore, rajonale 
dhe kombëtare për arritje e qëllimeve të tyre në zhvillimin e qëndrueshëm të mobilitetit urban. Kjo ishte 
hera e parë që Komisioni ofroi një paketë mbështetëse gjithëpërfshirëse në këtë fushë.  Në mars të vitit 
2011, Komisioni Evropian ka publikuar “Librin e Bardhë- Udhërrëfyes për një Zonë të Vetme Evropiane të 
Transportit” ku qëllimi kryesor është të udhëzojë politikat e transportit me qëllime afatgjata, ndër të cilat 
reduktimi i emetimeve të karbonit me 60% dhe automjete konvencionale të cilat funksionojnë me karburant 
të hiqen nga përdorimi në qytete (European Commission, 2011).  Në vijim, ka miratuar në dhjetor 2013 
“Paketën e Mobilitetit Urban”, e cila përforcon angazhimin e vendeve anëtare për të marrë veprime konkrete 
në këtë drejtim si dhe ofron ndihmë profesionale dhe financiare për qytetet në përmirësimin e situatës së 
mobilitetit urban. Pjesë e paketës është dhe koncepti për hartimi ne planeve të mobilitetit të qëndrueshëm 
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urban (PMQU). Një tjetër nismë strategjike e BE është dhe Agjenda Urbane, ose ndryshe e njohur si Pakti i 
Amsterdamit, e cila përfaqëson një marrëveshje strategjike midis komisionit dhe ministrave përgjegjës për 
zhvillimin urban në vendet anëtare. Agjenda urbane ka 12 objektiva përsa i përket zhvillimit urban dhe një 
ndër to, lidhet me zhvillimin e mobilitetit të qëndrueshëm urban. Për këtë çështje, objektivi është që rritet 
qëndrueshmëria dhe efiçienca e mobilitetit, ndërkohë që fokusi i politikave duhet të jetë në transport publik, 
mobilitetin e butë (ecja, lëvizja me biçikleta dhe hapësirat publike), aksesueshmëria (për persona me aftësi 
ndryshe, të moshuar, të rinjtë dhe fëmijët) dhe një transport efiçient me lidhje të mira lokale dhe rajonale 
(European Commission, 2016). Agjenda urbane do të zbatohet nëpërmjet partneriteteve të ndryshme 
tematike, ku njër ndër më kryesorët është ai për mobilitetin e qëndrueshëm urban.  

 
Qasje Politike dhe Strategjike për Mobilitetin e Qëndrueshëm Urban  
 
Një ndër qasjet kryesore për mbështetjen e mobilitetit të qëndrueshëm urban është hartimi i Planeve të 
Qëndrueshme Urbane. Të promovuara fillimisht nga Komisioni Evropian, këto plane po kthehen në praktika 
të qënësishme për autoritetet vendore.  Planet e Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban janë një mënyrë për të 
trajtuar problemet e lidhura me transportin në zonat urbane nga pikëpamja strategjike. Ofrojnë një 
paradigmë të re në planifikim duke promovuar një kalim nga planifikimi i orientuar nga makina drejt 
planifikimit që ka njerëzit në fokus dhe mbështet modele të qëndrueshmë transporti (Okraszewska, et al., 
2018; Van Acker, et al., 2016). BE i sheh PMQU si një qasje gjithëpërfshirëse për të zhvilluar sisteme të 
qëndrueshme transporti dhe për të ndryshuar sjelljen e mobilitetit në nivel vendor e rajonal. Gjithashtu, 
PMQU synojnë integrimin e politikave në mënyrë vertikale (midis niveleve të ndryshme qeverisëse) dhe 
horizontale (midis sektorëve të ndryshëm) për të garantuar një zhvillim të qëndrueshëm urban. Disa nga 
elementët kryesore të PQMU përfshijnë vendosjen e qëllimeve dhe objektivave të qarta, hartimin e një 
vizioni afat-gjatë dhe një plani për zbatim të qartë, një vlerësim të situatës ekzistuese dhe të performancës 
së ardhshme; zhvillimin e balancuar dhe të integruar të të gjitha modaliteteve, integrimin horizontal dhe 
vertical; një qasje me pjesëmarrje të gjerë gjatë hartimit dhe monitorimin e vazhdueshëm, rishikimin e 
raportimin, të gjitha këto të organizuara në një sistem të garantimit të cilësisë (European Commission, 2013). 
Për më shumë, tabela e mëposhtme ofron një krahasim midis planifikimit trandicional të transportit dhe 
qasjes së re të kërkuar nga PQMU: 
 
Tabela 1- Dallimi midis Planifikimit Tradicional dhe PQMU 

Planifikimi Tradicional i Transportit Planifikimi i Qëndrueshëm i Mobilitetit Urban
Subjekti kryesor i procesit është 
infrastruktura 

Infrastruktura është një nga mjetet për arritjen e 
qëllimeve më të gjera 

Planifikimi i projektit Planifikimi strategjik dhe i bazuar në qëllime
Marrja e vendimeve jo transparente Marrja e vendimeve transparente përmes 

përfshirjes së publikut 
Qëllimi kryesor është shpejtësia në 
transport 

Qëllimet kryesore janë aksesi dhe cilësia e jetës

Fokusi tek trafiku Fokusi tek njerëzit
Planifikimi intensiv i investimeve Planifikimi efikas i kostos-efektivitetit 
Përmbushje e nevojave të trafikut Menaxhimi i nevojave të trafikut 



 
   4 
 

Planifikimi Tradicional i Transportit Planifikimi i Qëndrueshëm i Mobilitetit Urban
Përqëndrimi në projekte të mëdha dhe 
të shtrenjta 

Përqëndrimi në përmirësimin efektiv dhe gradual

Fushë specifike e inxhinierëve të 
rrugëve 

Qasje ndërdisiplinore, integrimi i sektorëve të 
mjedisit dhe hapësirës 

Zgjedhja e projekteve të trafikut pa 
vlerësim 
strategjik 

Vlerësimi strategjik i opsioneve bazuar në 
objektiva dhe qëllime të përcaktuara 

Burimi: (Arsenio, et al., 2016; European Commission, 2013); përshtatur nga autorët 
 
Në kuadër të iniciativave dhe masave të parashikuara për mobilitetin e qëndrueshëm urban më poshtë janë 
disa raste interesante të cilat mund të shërbejnë si frymëzim edhe në Shqipëri. 
 

1- Promovimi i ndërmodalitetit 
Një ndër politikat kryesore të ndjekura nga qytetet në kuadër të PQMU është promovimi i ndërmodalitetit. 
E thënë në fjalë më të thjeshta, ndërlidhja e mënyra të ndryshme të transportit urban si me autobuzë, metro, 
tram, biçikletë dhe rritja e aksesueshmërisë në këmbë. Në këtë aspekt, një ndër nismat kryesore është dhe 
vendosja e biletave të integruara të cilat lejojnë kalimin nga një lloj transporti në një tjetër dhe këmbimin 
midis linjave. Në këtë rast, si pjesë dhe e politikave sociale, mund të përmenden dhe abonetë e integruara, 
të cilat ofrojnë një aksesueshmëri të madhe të qytetarëve në shërbimin e transportit publik (Kamargianni, 
M., et al., 2016). Një ndër kampionët në nivel Evropian për këtë gjë është padyshim Vjena. Në vitin 2014, si 
pjesë e një referendumi publik (vendimarrje transparente) u vendos dhe një çmim i unifikuar prej 1 Euro/ 
ditë, për të gjithë qytetarët që përdornin abonetë vjetore të transportit publik (Buehler, et al. 2017). Raste 
të ngjashme mund të përmenden dhe nga Ballkani, ku përshembull Zagrebi, aplikon një biletë të integruar 
për transportin publik me tram dhe autobuzë (Sojat, D., et al., 2017). Elementë të ngjashëm shihen edhe në 
Slloveni, ku Ljubljana, nëpërmjet planeve të mobilitetit ka arritur të përmirësojë cilësinë e lëvizjes në qytet, 
nëpërmjet transporti publik më fleksibël dhe me cilësi më të mirë, ku arritjet kryesore janë futja e sistemit 
modern të pagesës elektronike; zgjerimi i linjave të autobusëve të qytetit (disa për zonat periferike) dhe 
informacioni në kohë reale për orarin e mbërritjes së autobusëve në stacionet përkatëse (CIVITAS, 2019) 
 

2- Autobuzët Elektrikë 
Iniciativa për Autobuzët e Pastër u lëshua nga Komisioni Evropian në 2017, ndërkohë që në 2019 u lançua 
Platforma për Autobuzët e Pastër në Evropë (ELTIS, 2019). Të dyja këto nisma kanë si synim mbështetjen 
dhe ngritjen e kapaciteteve për aplikimin e politikave të dekarbonizimit të Autobuzëve në transportin publik 
në nivel vendor. Pjesë e tyre janë rreth 80 qytete të cilat kanë nënshkruar marrëveshjen dhe janë duke 
ndërmarrë masa për elektrifikimin e flotës së autobuzëve. Një shembull pranë Ballkanit si Sllovenia, ku në 
qytetin e Mariborit janë duke bashkëpunuar ngushtësisht me prodhuesit e autobuzëve TAM për të 
konvertuar flotën e autobuzëve të qytetit (TAM-Motors, 2019). Një rast i ngjashëm vjen dhe nga qyteti i 
Zagrebit ku ofrohet një kombinim shumë i mirë i Sistemit të Tramit Elektrik me atë të autobuzëve. Së fundmi, 
edhe flota e autobuzëve është duke u konvertuar në autobuzë elektrik (Sojat, D., et al., 2017).  
 

3- Korsi për Biçikleta 
Nga një studim i kryer në nivel Evropian, më shumë se 30% e udhëtimeve me makinë në Evropë kryhen për 
distanca nën 3km ndërkohë që 50% kryhen për distanca më pak se 5km (Pape, M., 2016). Në të dyja rastet 
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përdorimi i biçikletës do të ishte një metodë më e shëndetshme dhe e qëndrueshme nga mjedisit. Vende të 
Evropës veri-perëndimore, Danimarka, Suedia, Hollanda, Gjermania kanë një traditë të thelluar në lëvizjen 
me biçikleta. Infrastruktura urbane është përshtatur në mënyrë të vazhdueshme për të lejuar një 
bashkëjetesë të sigurtë në rrugë midis modaliteteve të ndryshme të transportit. Në Hollandë, Gjermani, 
Spanjë dhe Belgjikë janë futur në politikat e PQMU dhe po zhvillohen konceptet e Bulevardit për Biçikleta të 
cilat janë rrugë të dedikuara dhe që mbulojnë hapësira të gjata lëvizje (CIVITAS, 2016). E rëndësishme 
gjithashtu, në kuadër të zhvillimit të korsive të biçikletave është që ato të jenë të lidhura me hapësira për 
parkimin e tyre (sidomos pranë institucioneve publike apo zonave të biznesit), të jetë një rrjet i vazhduar, të 
ketë kalime të sigurta në kryqëzime apo rreth-rrotullime, dhe të jenë të ndërlidhura me modalitete të tjera 
transporti. Po ashtu edhe në Slloveni, dhe përkatësisht në Ljubljanë është ndjekur një qasje e ngjashme. 
Masa kryesore ishte futja e sistemit për marrjen me qira të biçikletave dhe investimet në infrastrukturën 
përkatëse. Sistemi i marrjes me qira të biçikletave përfshin rrjetin prej 51 stacionesh me 510 biçikleta, të cilat 
janë falas në orën e parë të përdorimit. Sistemi i biçikletave është në dispozicion 24 orë në ditë, 7 ditë në 
javë dhe mundëson përdorim të lehtë gjatë ditës dhe natës. Numri i përdoruesve të regjistruar aktualisht 
është mbi 32.000 persona (CIVITAS, 2019; ELTIS, 2014). 
 

4- Hapësira Pedonale 
Pedonalizimi i rrugëve dhe zonave qëndrore të qyteteve është një proces që ka marrë vëmendje të veçantë 
në vitet e fundit. E lidhur me një logjike të mirë ekonomike, krijimi hapësirave pedonale të lidhura me 
shërbime të ndryshme tregtare është një kombinim i mirë për zhvillimin e qëndrave urbane. Qytete të 
ndryshme Evropiane kanë ndërmarrë politika të ngjashme. Për shembull, Frajburg në Gjermani ka 
pedonalizuar në mënyrë graduale qëndrën e qytetit. Kjo politikë fillimisht është kundërshtuar nga shitësit e 
zonës, por pas implementimit të projektit të parë, dhe ndryshimit të opinionit, pedonalizimi u kthye në një 
histori suksesi (Buehler & Pucher, 2011). Strasburgu ka ndërmarrë politika të ngjashme. Në të dyja rastet, 
fakti që hapësirat pedonale janë të lidhura me lëvizjet e biçikletave është një incentivë më shumë për ti 
përdorur këto hapësira. Raste të tjera, vijnë nga qytete të ndryshme sin ë Vjenë, më ndërhyrjen ikonike në 
rrugën Mariahilfestrasse (Vienncouver, 2015), në Kopenhagen me Strøget (rruga më e gjatë pedonale në 
nivel urban) etj (European Commission, nd). Në Ljubjanë gjithashtu kanë shtuar hapësirat pedonale. Zonat e 
këmbësorëve janë rritur gjatë viteve të fundit dhe kjo ka sjellë edhe një gjallërim më të madh të rrugëve të 
qendrës. Katër ura të reja për këmbësorë janë ndërtuar mbi lumin Ljubljanica (CIVITAS, 2019; ELTIS, 2014). 
Automjetet elektronike, të quajtura Kavalir, ofrojnë shërbimet e transportit për të moshuarit në zonën e 
këmbësorëve. Pedonalizimi, gjithësesi, duhet parë në një nivel më makro, për të gjetur fillimisht një zgjidhje 
në nivel rrjeti urban të trafikut. Siç mund të dallohet nga këto shembuj qartësisht duhet të koordinohet dhe 
trajtohet në kuadër të politikave të tjera të PQMU.  
 

5- Zona me Emetime të Ulëta 
Një qasje e cila po merr gjithnjë e më shumë popullaritet në Evropë është përcaktimi i Zonave me Emetime 
të Ulëta (ZEU). Këto zona urbane, shërbejnë jo vetëm për të rregulluar trafikun por kanë dhe një ndikim të 
rëndësishëm në përmirësimin e cilësisë së ajrit. Janë rreth 250 qytete Evropiane të cilat kanë filluar të 
eksperimenojnë me këtë lloj politike në kuadër të PQMU-ve të tyre (GIZ, 2014). ZEU-t variojnë nga njëri vend 
në tjetrin, por parimi bazë është kufizimi i mjeteve të cilat futen në një zonë të caktuar bazuar në disa kushte 
ose duke vendosur një pagesë me parimin “ndotësi paguan”. Kushtet të cilat mund të vendosen variojnë nga 
lloji i automjeteve të cilat lejohen të futen në një zonë, viti i prodhimit të makinave dhe niveli i tarifave të 
cilat paguhen për të aksesuar një zonë. Një nga elementët thelbësore për suksesin e ZEU-ve lidhet me 
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mbështetjen që autoritetet japin grupeve të caktuara të interesit të cilat kanë nevojë të aksesojnë zonën por 
nuk zotërojnë aftësinë paguese ose aftësinë për tu përshtatur me rregullat e reja. Në këtë rast, autoritetet 
ofrojnë si mbështetje financiare ashtu dhe trajnime të ndryshme për përshtatjen.  
 
Gjendja Ekzistuese në Shqipëri 
 
Legjislacioni aktual dhe strategjitë kombëtare në fushën e transportit dhe planifikimit të territorit në Shqipëri 
janë të orientuara nga direktivat evropiane (acquis communautaire) dhe praktika më e mirë aktuale e 
Bashkimit Evropian. “Plani Kombëtar për Integrimin Evropian”, miratuar me Vendimin e Këshillit të 
Ministrave nr. 42, datë 25.01.2017, përbën dokumentin bazë për përcaktimin e prioriteteve, planifikimin, 
koordinimin dhe monitorimin e përmbushjes së detyrimeve në kuadër të zbatimit të Marrëveshjes së 
Stabilizim-Asociimit. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, ka përgatitur dhe integruar në këtë plan 
kombëtar Kapitujt 14 “Politika e Transportit” dhe 21 “Rrjetet Trans-Evropiane”, të cilat përfshijnë edhe bazën 
ligjore për planifikimin e mobilitetit të qëndrueshëm urban në qytetet tona. 
 
Dokumente strategjikë 

 Strategjia Sektoriale e Transportit dhe plani i veprimit 2016 – 2020; 
 Strategjisë Kombëtare për Cilësinë e Ajrit (VKM nr. 594, datë 10.09.2014); 
 Plani Kombëtar për Menaxhimin e Cilësisë së Ajrit (VKM Nr. 412, datë 19.6.2019) 

 
Legjislacioni  

 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” (Ligji Nr. 8378, datë 22.07.1998, i ndryshuar me 
 Ligjin Nr. 10488, datë 05.12.2011) 
 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” (Ligji Nr. 107/2014) 
 “Për vlerësimin dhe menaxhimin e zhurmës në mjedis” (Ligji nr. 9774, datë 12.07.2007) 
 “Për vlerësimin e cilësisë së ajrit të mjedisit dhe kërkesat për disa ndotës në lidhje me të” (VKM nr. 

352, datë 29.04.2015) 
 

Përsa i përket kuadrit Strategjik në Shqipëri, një hap pozitiv është hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore 
(PPV). Aktualisht, nga 61 bashki, 37 kanë të miratuar PPV-të e tyre, 9 janë në proces miratimi, 16 në proces 
hartimi (AKPT, 2019). Si pjesë e PPV-ve, pothuajse në të gjitha bashkitë janë trajtuar çështje të lidhura me 
mobilitetin, shërbimin e transportit publik dhe infrastrukturën rrugore. Gjithësesi, PPV-të kanë një qëllim 
shumë më të gjerë, e si rrjedhojë, është e nevojshme që të hartohen PMQU në mënyrë që mobiliteti të ketë 
një trajtim të dedikuar.  
 
Përsa i përket hartimit të Planeve të Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban në Shqipëri, Shkodra është qyteti i 
parë që ka nisur punën në këtë drejtim, duke hartuar studimet e para për situatën e mobilitetit urban. 
Aktualisht Bashkia e Shkodrës është duke punuar për hartimin e një Plani të Mobilitetit të Qëndrueshëm 
Urban për qytetin. Bashkia Tiranë, gjithashtu ka ndërmarrë disa iniciativa në këtë drejtim. Pas hartimit të 
PPV-së, janë hartuar dhe Strategjia për Zhvillimin e Qëndrueshëm si dhe Plani i Veprimit për Qytetin e 
Gjelbër. Të dy këto dokumenta ofrojnë një kuadër strategjik nga pikëpamja mjedisore dhe ofrojnë politika 
edhe përsa i përket transportit. Aktualisht, Tirana ka nisur për hartimin e PMQU të tij, falë edhe mbështetjes 
nga GIZ. Hartimi i Planit të Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban do të ndihmojë për të ofruar zgjidhje më të 
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qëndrueshme për problematikat e hasura si dhe një përfshirje të duhur të publikut në këto masa, duke 
siguruar edhe legjitimitetin e duhur për vendimet e marra. 
 
Vlen të përmendet se Tirana ka presionin më të madh përsa i përket mobilitetit, e cila vjen si rezultat i 
popullsisë së bashkisë dhe numrit të madh të automjeteve në qarkullim, ku llogariten rreth 175 000 
automjete private dhe rreth 250 000 automjete të tipeve të ndryshme (Bashkia Tiranë, 2018a; 2018b). Për 
këtë arsye, ka qënë e nevojshme që në paralel me këto iniciativa të hartimit të strategjive, të ndërmerreshin 
dhe një sërë masash përsa i përket mobilitetit. Një ndër nismat më kryesore është ndërtimi i më shumë se 
30 km korsi të dedikuara për biçikleta dhe mbi 25km korsi të dedikuara për autobuzë/taksi dhe mjete të 
emergjencës si pjesë e rrjetit rrugor të Tiranës (Bashkia Tiranë, 2018). Këto ndërhyrje padyshim që kanë 
rritur sigurinë rrugore dhe dëshirën për përdorimin e biçikletës nga qytetarët. Përtej kësaj, Bashkia Tiranë, 
ka ndërmarrë masa edhe përsa i përket menaxhimit të parkingjeve duke aplikuar tarifa në rrugët kryesore 
të kryeqytetit. Përsa i përket parkimit një tjetër lëvizje për tu përshëndetur janë dhe kartat e parkimit për 
banorët resident në zonë. Në këtë mënyrë, parkimet në rrugët e brendshme të zonave të ndryshme janë të 
dedikuara për rezidentët e zonës. Një lëvizje e tillë pritet që të dekurajojë lëvizjen me automjete private dhe 
të mbështesë modalitete të qëndrueshme të lëvizjes si transportin publik, ecjen dhe lëvizjen me biçikleta. 
Po, ashtu, janë kryer dhe ndërhyrja infrastrukturore përsa i përket pedonalizimit të disa zonave si në rastin 
e Sheshit Skëndërbej apo atë të Pazarit të Ri.  
 
Gjithësesi, vlen të përmendet se iniciativat e deritanishme, duke mos qënë të inkuadruara në një strategji 
gjithpërfshirëse kanë krijuar dhe sfida të tjera, veçanërisht për qytetin e Tiranës, çka dëshmon nevojën reale 
për një qasje holistike dhe të integruar si në rastin e PQMU. Për shembull, shtimi i hapësirave për biçikleta 
dhe korsive të emergjencës ka ardhur me një reduktim të hapësirave të trotuarëve dhe atyre për parkim në 
krah të rrugëve. Si rrjedhojë, është shtuar presioni për parkim duke rezultuar dhe në një shtim të trafikut. 
Edhe pse janë shtuar hapësira parkimi në disa pika të Tiranës, kryesisht nëntokësor, ato nuk janë ende në 
gjendje që të mbulojnë kërkesën e lartë për parkime.  
 
Korsitë për biçikleta kanë rritur sigurinë e lëvizjes në rrugë dhe janë reflektuar me një rritje të përdoruesve 
të tyre në qytet. Por, duke qënë se rrjeti është ende i paplotësuar, dhe si rrjedhojë e kulturës agresive të 
drejtimit të automjeteve në përgjithësi, lëvizja me biçikleta mbetet në kufinjtë e skepticizmit për shumë 
qytetarë. Gjithësesi, një ndër faktorët kryesore që ndikon në mos përdorimit të kësaj lloj lëvizje, mbetet 
ndotja e mjedisit, dhe veçanërisht cilësia e ajrit në zona urbane. Shtimi i hapësirave për ndërtim kombinuar 
me cilësinë e karburantëve ka rezultuar në një ndotje të konsiderueshme të ajrit, i cili është disa herë përtej 
normave. Edhe pse Shqipëria ka një ndër taksat me agresive përsa i përket naftës, autoritetet nuk arrijnë të 
garantojnë një cilësi të pranueshme. Emetimet e gazrave nga automjetet janë mjaft të dëmshme për 
shëndetin e qytetarëve. Po ashtu, edhe pse një pjesë e konsiderueshme e taksave të aplikuara mbi naftën, 
shkon si taksë karboni, ndërhyrjet për përmirësimin e cilësisë së ajrit janë relativisht të kufizuara.  
 
Ndërkohë, vetë transporti publik në Tiranë nuk arrin të plotësojë të gjitha nevojat e qytetarëve. Nga sa 
raportohet nga bashkia Tiranë, rreth 25% e qytetarëve përdorin shërbimin e transportit publik, i cili ka 
dendësinë dhe frekuencën më të madhe në qytetin e Tiranës, ndërkohë që për zonat rurale në juridiksionin 
e bashkisë është më i rrallë dhe jo i plotë (Bashkia e Tiranës, 2016). Në Tiranë janë 14 linja autobuzi dhe 305 
autobuza të cilat operohen nga entitete private. Një biletë autobuzi kushton 40LEK/udhëtim dhe nuk është 
e kufizuar në kohë, për aq kohë sa qytetari nuk zbret nga autobuzi ose ndryshon linjë. Fakti që linja të 
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ndryshme, kërkojnë bileta të ndryshme, edhe pse një çmim të unifikuar, e bën më pak atraktiv sistemin e 
transportit publik. Gjithashtu, duke i shtuar këtij fakti edhe cilësinë e autobuzëve, apo emetimet e lëshura 
prej tyre, faktorët për mospërdorimin e tij bëhen edhe më të qënësishëm duke shtyre qytetarët në 
përdorimin e automjeteve private.  
Sa më sipër, tregojnë se edhe pse janë ndërmarrë disa masa pozitive për përmirësimin e mobilitetit urban, 
qasja me projekte dhe mungesa e koordinimit nga një PQMU kanë reduktuar impaktin e mundshëm të këtyre 
iniciativave.  

Konkluzione dhe Rekomandime   
 
Qëllimi kryesor i këtij botimi mbi Mobilitetin Urban është që të rrisë njohuritë dhe ndërgjegjësimin e 
parlamentarëve dhe vendimmarrësve qendrorë dhe vendorë, por dhe qytetarëve, të cilët nevojitet të 
bashkëpunojnë në zbatimin e masave që mund të ndryshojnë hapësirën e tyre të jetesës për të përmirësuar 
cilësinë e saj dhe për ta bërë atë më të shëndetshme. 
 
Politikat në nivel global dhe në nivel BE-je kanë rritur vëmendjen ndaj çështjeve të mobilitetit urban, lidhur 
kjo veçanërisht me ndikimin në mjedis dhe ndryshimet klimatike, si dhe implikimet që mobiliteti urban ka në 
shëndetin e qytetarëve. Hartimi i Planeve të Qëndrueshme të Mobilitetit Urban është një qasje dhe një 
instrument që advokohet gjerësisht në të gjitha nivelet. Në dallim nga qasjet e mëparshme, PQMU ofrojnë 
një zgjidhje gjithëpërfshirëse, një vizion afatgjatë dhe njëkohësisht zgjidhje konkrete për përmirësimin dhe 
zhvillimin e qëndrueshëm të mobilitetit urban. Qytete të ndryshme Evropiane kanë filluar hartimin dhe 
zbatimin e PQMU-ve duke aplikuar politika të koordinuara si për transportin publik, dekarbonizimin e 
transportit, zgjerimin e modaliteteve të transportit të shëndetshme etj. Gjithësesi, një gjë është e qartë, që 
këto politika duhet të jenë të mirë-koordinuara dhe të zhvillohen me një proces të gjerë dhe me pjesëmarrje 
të publikut. Suksesi i tyre është i varur drejt-përsëdrejti nga komunikimi me palët e interesuara dhe 
ndërgjegjësimi i tyre.  
 
Përsa i përket kontekstit në Shqipëri, mund të thuhet që tashmë legjislacioni dhe qasja strategjike kanë 
avancuar. Veçanërisht, në kuadër të përafrimit të politikave të BE, janë bërë hapa të rëndësishëm edhe përsa 
i përket politikave të transportit. Në nivel vendor, disa bashki kanë filluar të lëvizin përsa i përket çështjeve 
të mobilitetit, veçanërisht Tirana dhe Shkodra. Gjithësesi, sfidat janë të shumë-anëshme dhe duhet të 
trajtohen në mënyrë të koordinuar midis nivelit qëndror e atij vendor.  
 
Disa rekomandime: 
 

1- Duhen mbështetur bashkitë në hartimin e PQMU-ve si një dokument strategjik për zgjidhjen e 
problematikave të mobilitetit.  

2- Duhen ngritur kapacitetet në nivel vendor në mënyrë që planifikimi i transportit të bëj një kapërcim 
cilësor nga planifikim infrastrukturor në planifikim për mobilitetin e qëndrueshëm 

3- PQMU duhet të hartohen nga bashkitë nëpërmjet një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës si me 
qytetarët në përgjithësi ashtu dhe me grupe të tjera interesi 

4- PQMU duhet të hartohen në koordinim me parashikimet e PPV-ve dhe të shërbejnë si një vlerë e 
shtuar në procesin e planifikimit 
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5- Duhen ngritur strukturat e nevojshme institucionale për hartimin dhe zbatimin e PQMU-ve 
6- Politikat e PQMU-ve duhet të jenë të bazuara në karakteristikat e vendit për të cilin hartohen dhe të 

jenë të koordinuara me njëra tjetrën. 
7- Përtej mbështetjes financiare për hartimin e PQMU-ve, bashkive duhet ti ofrohen dhe mundësitë 

financiare për zbatimin e tyre. Duke parë mangësitë në kapacitete në nivel vendor, dhe veçanërisht 
në tërheqjen e fondeve nëpërmjet projekteve ndërkombëtare, bashkitë duhen mbështëtur gjatë 
procesit të aplikimit.  

 
Ndërkohë disa politika të cilat mund të ndiqen si në nivel vendor dhe qëndror lidhen me: 
 

1- Kontroll më i mirë i cilësisë së karburanteve që përdoren në Shqipëri 
2- Vendosja e pikave të monitorimit të ajrit në akset kryesore rrugore urbane, kryqëzime, apo pika me 

fluks të madh automjetesh. Kjo gjë do të ofronte një hap cilësor përsa i përket hartimit të politikave 
të bazuara në evidence.  

3- Zhvillimi i Terminaleve të Transportit Publik 
4- Ndërmodaliteti në qytete duke kombinuar transport publik me hapësira pedonale dhe ato për lëvizje 

me biçikleta 
5- Rregullimi i ndalesave të transportit publik që të ofrojnë komfort, mbrotje nga moti, dhe 

informacionin bazë të lëvizjeve të transportit publik 
6- Integrimi i sistemeve të biletave të cilat lejojnë kalimin nga një linjë në tjetrën. Shtimi i opsioneve të 

biletave ditore, tre-ditore ose javore 
7- Zhvillimi i Korsive të dedikuara për biçikleta, transport publik dhe emergjenca. Këto duhet të jenë të 

koordinuara në mënyrë që të krijojnë vazhdimësinë e rrjetit.  
8- Shtimi i fondit të dedikuar për mobilitetin e qëndrueshëm. Rreth 20 milion Euro vijnë nga komponenti 

i karbonit në taksën e karburanteve. Një pjesë e këtyre fondeve duhet të shkojë për mobilitetin e 
qëndrueshëm. Gjithashtu, duhet të rritet transparenca e shpenzimit të këtij fondi 

9- Duhen marrë masa për dekarbonizimin e transportit publik duke promovuar elektrifikimin e tij. Edhe 
pse ka një kosto të madhe, ekzistojnë fonde të ndryshme Evropiane të cilat ndihmojnë qytetet në 
këto iniciativa 

10- Politikat e mobilitetit duhet të jenë gjithëpërfshirëse dhe duhet të jenë të përshtatshme për të gjitha 
grupmoshat dhe personat 

11- Politikat e Mobiliteti duhet të jenë të ndërlidhura dhe me sisteme efiçiente dhe të aksesueshme të 
parkimeve publike 

12- Për reduktimin e emetimeve në zona me trafik të ngjeshur, mund të shihet aplikimi i ZEU. Kjo gjë 
kërkon paraprakisht studime fizibiliteti si nga pikëpamja infrastrukturore ashtu dhe nga ajo 
financiare.  
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