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Hyrje
Ky Udhëzim trajton prokurimin e kontratave nën kufirin monetar. Në këtë kontekst, kontratat
"nën kufirin" do të përdoren për blerje nga autoritetet kontraktore që janë nën kufijtë
monetarë të BE-së kontratat e punëve, furnizimeve dhe shërbimeve. Kufijtë financiarë të BE-së
për periudhën nga 1 janari 2016 deri më 31 dhjetor 2017 janë 5.225. 000 Euro për punët,
209.000 Euro (autoritetet qeveritare nën-qendrore) ose 135.000 Euro (organet e pushtetit
qendror) për furnizimet dhe shërbimet, dhe 750.000 Euro për shërbimet e regjimi të lehtë. Për
informacione të mëtejshme, duke përfshirë edhe shpjegimin e kufijve të ndryshëm për
furnizime dhe shërbime, shih Udhëzimin nr. 5 të SIGMA-s për Prokurimin publik, Të kuptuarit e
kufijve monetarë të BE-së.
Kontratat nën kufirin monetar përbëjnë shumicën e kontratave të dhëna nga autoritetet
kontraktore dhe, për këtë arsye, janë të një rëndësie të madhe në të gjitha Shtetet Anëtare.
Ato përfaqësojnë shpenzime të konsiderueshme nga ana e autoriteteve kontraktore, si dhe
mundësi të mëdha biznesi për operatorët ekonomik, dhe jo më pak për ndërmarrjet e vogla
dhe të mesme (NVM).
Kontratat nën kufirin monetar nuk mbulohen nga kërkesat procedurale të Direktivës së
Sektorit Publik (Direktivës). 1 Si rezultat, shumica e kontratave të dhëna nga autoritetet
kontraktore jepen duke përdorur rregullat, politikat dhe procedurat kombëtare. Megjithatë, të
zbatohet edhe një numër i vlerësimeve të tjera të rëndësishme.
Proceset e prokurimit për kontratat nën kufirin monetar duhet:
• Të jenë efikase dhe efektive, duke përdorur proceset, afatet kohore dhe dokumentet
që pasqyrojnë nevojat dhe rezultatet e prokurimit të veçantë.
• Të jenë proporcionale dhe të shmangin burokracinë e panevojshme në mënyrë që
të shmanget vendosja e ngarkesave apo kostove tepër komplekse apo joproporcionale burokratike dhe administrative mbi autoritetin kontraktor ose mbi
operatorin ekonomik në raport me madhësinë, vlerën dhe kompleksitetin e kontratës
që prokurohet.
• Të sigurojnë konkurrencën e duhur, pasi konkurrenca e hapur dhe e ndershme
duhet të ndihmojë që të tërheqë një gamë të gjerë ofertuesish të mundshëm, duke
përfshirë NVM-të dhe kompanitë e sapo krijuara që mund të tërhiqen në veçanti nga
kontratat me vlerë më të ulët.
• Të jenë transparente, meqë transparenca e procesit ndihmon konkurrencën e hapur
dhe të drejtë dhe ndihmon gjithashtu në luftën kundër korrupsionit dhe favorizime.
• Të jenë në përputhje me rregullat dhe parimet e Traktatit 2 dhe, aty ku është e
rëndësishme për një kontratë të veçantë, të jenë në përputhje me standardet
themelore të zhvilluara nga ana e Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian
(GJED).
• Të përdorimin paratë publike në mënyrën më efikase të mundshme, duke siguruar
shpërndarjen optimale të burimeve për arritjen e rezultateve të synuara.
Si pasqyrim i diversitetit të tyre ekonomik, social dhe administrativ, Shtetet Anëtare mund të
balancojë çështjet e mësipërme dhe të tjera kur vendosin se si të rregullojnë sa më të mirë që
të jetë e mundur dhënien e kontratave nën kufirin monetar.
1

Direktiva 2014/24/BE për prokurimet publike dhe shfuqizimin e Direktivës 2004/18/KE, 26 shkurt 2014

2

Traktati për Funksionimin e Bashkimit Evropian - version i konsoliduar i Traktatit për Funksionimin e
Bashkimit Evropian, Gazeta Zyrtare të Bashkimit Evropian, C 326, 26 tetor 2012. Në Udhëzimin e Prokurimit
Traktati referohet si "TFBE" ose "Traktati".
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Ky Udhëzim jep një pasqyrë koncize të qasjeve që Shtetet Anëtare kanë përdorur gjatë hartimit
të rregullave, politikave dhe procedurave të tyre kombëtare të prokurimit. Informacioni është
marrë Dokumenti nr. 45 3 i SIGMA-s i cili analizon informacionin e marrë nga 22 shtete anëtare.
Kjo Udhëzim mbyllet me informacionin e mëtejshëm mbi mënyrën sipas të cilës rregullat dhe
parimet e Traktatit, standardet bazë, dhe disa dispozita të Direktivës mund të ndikojnë në
prokurimin e kontratave nën kufirin financiar. Këto ndikime janë pasqyruar shpesh në një masë
të caktuar në rregullat, politikat dhe procedurat e prokurimit të vetë shteteve anëtare që
zbatohen për kontratat nën kufirin monetar, për shembull duke përfshirë referencat për
nevojën që të respektojnë parimet e trajtimit të barabartë, mosdiskriminimit dhe
transparencës.

Informacion për rregullat, politikat dhe procedurat kombëtare të prokurimit
(Për informacion të imtësishëm, shih Dokumentin nr. 45 të SIGMA-s)
Informacioni i këtij Udhëzimi është marrë nga Dokumenti nr. 45 i SIGMA-s, i cili analizon
informacionin e marrë nga 22 shtetet anëtare. Informacioni pasqyron qëndrimin në datën e
publikimit të Dokumentit (2010).
Rregullimi i kontratave nën kufirin monetar: Është praktikë e zakonshme që Shtetet Anëtare
të bëjnë dallimin midis kontratave mbi kufirin monetar dhe kontratave nën kufirin monetar
dhe t’i trajtojë ato në mënyra të ndryshme për sa i përket procedurave të prokurimit që
zbatohen. Pjesa më e madhe e shteteve anëtare i rregullojë kontratave nën kufirin e
prokurimit në sektorin klasik me ligj apo rregullore dhe kërkojnë që dhënia e kontratave nën
kufirin monetar të bazohet në procedura të hapura, të ndershme dhe konkurruese. Vetëm
shumë pak shtete anëtare e menaxhojnë rregullimin e kontratave nën kufirin monetar me anë
të kodeve apo udhëzim vullnetare. Shtetet Anëtare shpesh përdorin të njëjtin ligj apo
rregullore për të mbuluar si kontratat mbi kufirin monetar ashtu edhe kontratat nën kufirin
monetar, edhe pse rregullat aktuale që aplikohen mund të ndryshojnë.
Kufijtë monetar kombëtar dhe procedurat e zakonshme të prokurimit: Kontratat nën kufirin
monetar janë përgjithësisht subjekt i procedurave dhe rregullave të thjeshtuara, të cilat janë
më pak rigoroze se regjimi i plotë në BE. Gjithashtu ndodh shpesh që dy ose tre fasha të tjera
të lidhura me vlerën për kontratat janë nën kufirin monetar dhe, në këtë rast, zbatohen
kërkesa procedurale dhe afatet kohore të ndryshme për kontratat në fasha të ndryshme.
Qëllimi i kufijve monetarë dhe i procedurat përkatëse është përshkruar shumë mirë në
përgjigjen e Sllovenisë për pyetësorin e përdorur për Dokumentin nr. 45 të SIGMA-s: "për të
zhvilluar procedurat e dhënies së kontratës në funksion të objektit të kontratës dhe, në
veçanti, të vlerës së parashikuar të kontratës në bazë të parimit të proporcionalitetit."
Blerja e drejtpërdrejtë, d.m.th., blerja nga një operator ekonomik pa një kërkesë për shpallje
ose proces konkurrues, lejohet shpesh për shumë kontrata me vlerë të ulët. Përkufizimi i një
kontrate me vlerë shumë të ulët ndryshon ndërmjet shteteve anëtare, ndonëse vlera tavan për
lejimin e zbatimit të kësaj procedure zakonisht shkon nga 5.000 deri në 15. 000 euro. Në vende
të tjera, mund të jetë më i përshtatshëm një kufi monetar më i ulët.
Shembuj të tjerë të procedurave të thjeshtuara të përfshijnë: (1) kërkesën e imponuar mbi
autoritetet kontraktore që të kërkojnë kuotime, oferta ose propozime me shkrim nga një
numër i caktuar ofertuesish pa publikim paraprak të një shpallje, duke siguruar një nivel
konkurrence; dhe (2) kërkesën për dy oferta duke publikuar shpalljen në një portal kombëtar,
por duke përdorur një procedurë e thjeshtëzuar, duke garantuar në këtë mënyrë
3

SIGMA (2010), Prokurimi Publik në shtetet anëtare të BE-së – Rregullorja e kontratave nën kufirin monetar të
e BE-së dhe në zonat që nuk mbulohen nga rregullat e detajuara të Direktivave të BE-së, Dokumenti nr. 45 i
SIGMA-s Botimet e OECD-së, Paris.
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transparencën dhe konkurrencën – teksa përdoret një proces që është proporcional me
natyrën dhe vlerën e kontratës - dhe që shmang qasjen tepër burokratike.
Përdorimi i fashave dhe i procedurave të lidhura me vlerën për kontratat nën kufirin monetar
shpjegohet më të mirë duke përdorur një shembull nga Rumania:
• Punët, furnizimet dhe kontratat e shërbimeve deri në një vlerë prej 15. 000 Euro mund të
prokurohen duke përdorur blerjen e drejtpërdrejtë.
• Kontratat e furnizimeve dhe të shërbimeve deri në 125. 000 Euro dhe kontratat e punëve
deri në 4. 845.000 Euro mund të prokurohen duke përdorur procedurat e thjeshtëzuara
(kërkesë për ofertë), të cilat nënkuptojnë, për shembull,:
o Njoftimi i kontratës duhet të publikohet në faqen e portalit qendror (platforma
e njoftimit elektronik apo e e-njoftimit), por në një mënyrë të thjeshtuar.
o Afati për dorëzimin e ofertave është 10 ditë, të cilat mund të reduktohen në 6
ditë duke përdorur dorëzimin elektronik (periudha shumë më të shkurtra se sa
për prokurimin mbi kufijtë monetarë).
o Periudha e ankesave është 6 ditë, në vend se 11 ditëve që është
prokurimin mbi kufijtë monetarë.

për

• Kontratat e furnizime dhe e shërbimeve mbi 125. 000 Euro duhet të prokurohen duke
përdorur procedurat e BE-së, por me afate kohore të reduktuara. Për shembull, afati
kohor për një procedurë të hapur është 20 ditë (15 ditë për dorëzimin elektronik) në
vend të afatit të BE-së prej 52 ditëve (47 ditë për dorëzimin elektronik).
Rregullat për ftesën e tenderit dhe publikimin: publikimi i njoftimeve të kontratës ose i
shpalljeve për mundësi të kontratës, pavarësisht nga vlera e kontratës, mund të inkurajojë
konkurrencën, mund të ndihmojë në marrjen e rezultateve të vlerës së parasë, dhe mund të
kontribuojë në transparencën e procesit. Publikimi i njoftimeve të kontratës ose i shpalljeve
për kontratat nën kufirin monetar kërkohet shpesh nga rregullat, politikat dhe procedurat
kombëtare. Është e rëndësishme që të garantohet që këto kërkesa janë në përpjesëtim me
natyrën dhe vlerën e kontratës, por edhe se njoftimet të arrijnë audiencën e synuar.
Disa shtete anëtare kërkojnë publikimin me anë të përdorimit të portaleve kombëtare në
internet dhe/ose formateve elektronike standard, të cilat përdoren për kontratat e të gjitha
vlerave. Të tjerët kërkojnë që autoritetet kontraktore t’i bëjnë shpalljet në faqet e tyre të
internetit ose t’u lënë autoriteteve kontraktore më shumë liri për të vendosur se ku t’i bëjnë
shpalljet. Publikimi në gazetat lokale apo kombëtare mund të jetë me rëndësi, por duhet
shqyrtuar me kujdes nëse kërkesat e tilla janë të përshtatshme dhe proporcionale apo jo sa i
përket administrimit dhe kostos dhe nëse ata kontribuojnë apo për një qasje tepër
burokratike.
Për informacion të mëtejshëm mbi shpalljet dhe ftesat për ofertë duke përdorur metodat dhe
mjetet e prokurimit publik shih Udhëzimin nr. 17 të SIGMA për Prokurimin Publik, Prokurimi
elektronik.
Afatet kohore: Shumë Shtete Anëtare vendosin që të bëjnë dallimin midis prokurimit mbi
kufirin monetar dhe prokurimit nën kufirin monetar. Ky diferencim shpesh përfshin vendosjen
e afateve kohore të ndryshme për procedurat e prokurimit në lidhje me kontratat me vlerave
të ndryshme nën kufirin monetar. Shkurtimi i afateve kohore për dorëzimin si të kërkesave
ashtu edhe të ofertave është një thjeshtësim i zakonshëm. Kur imponohet afati kohor minimal,
që zakonisht kështu ndodh, kufiri tenton të shkojnë nga 10 deri në 15 ditë për dorëzimin e
kërkesave dhe nga 10 deri në 25 ditë për dorëzimin e ofertave. Këto afate shpesh mund të
shkurtohet në rastin e kërkesave elektronike.
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Përzgjedhja cilësore: Një numër Shtetesh Anëtare zbatojnë në thelb të njëjtat rregulla edhe
për përzgjedhjen cilësore si për kontratat mbi kufirin monetar ashtu edhe për kontratat nën
kufirin monetar. Ndryshimet kryesore nga dispozitat për regjimin mbi kufirin monetar kanë të
bëjnë me sigurimin e provave për kërkesat e kualifikimit, duke reflektuar nevojën për të
garantuar që procesi i ndjekur është proporcional dhe jo tepër burokratik. Për shembull, në
disa Shtete Anëtare operatorët ekonomik të mund të japin prova për kërkesat kualifikuese me
anë të një deklarate në vend që të paraqesin dokumentet e specifikuara. Në disa Shtete
Anëtare, dhe për të reduktuar burokracinë, operatorët ekonomikë nuk janë të detyruar të
sigurojnë prova për të dhënat që autoritetet publike tashmë i zotërojnë. Është në dorën e
autoriteteve publike për t’i marrë këto të dhëna. Për informacion të mëtejshëm mbi kërkesat
që aplikohen për përzgjedhjen cilësore sipas Direktivës shih Udhëzimin nr. 7 të SIGMA-s për
Prokurimin Publik, Përzgjedhja e operatorëve ekonomik.

Specifikimet teknike: Pothuajse të gjitha vendet e shqyrtuara nga Dokumenti nr. 45 i

SIGMA-s (shih shënimin 3) kanë të njëjtat rregulla të specifikimeve teknike kontratat mbi
kufirin monetar dhe kontratat nën kufirin monetar. Rregullat për specifikimet teknike që
zbatohen për kontratat mbi kufirin monetar janë përcaktuar në Direktivë dhe kanë për qëllim
të garantojnë se specifikimet duhet të jenë transparente dhe jo-diskriminuese.

Kriteret e shpallje së fituesit dhe të vlerësimit të ofertave: Zgjedhja e kritereve të dhënies së
kontratës sipas Direktivës bazohet si në çmimin më të ulët ashtu edhe në ofertën ekonomikisht
më të favorshme. Shumica e shteteve anëtare të studiuara e lejojnë gjithashtu këtë zgjedhje
në funksion të kontratave nën kufirin monetar. Për informacion të mëtejshëm mbi mënyrën se
si trajtohen këto çështje për kontratat mbi kufirin monetar shih Udhëzimin nr. 8 të SIGMA-s
për Prokurimin Publik, Vendosja e kritereve të shpalljes së fituesit, dhe Udhëzimin nr. 9 të
SIGMA-s për Prokurimin Publik, Vlerësimi I ofertave dhe dhënia e kontratës.
Ankesat: Pikëpamja e Komisionit Evropian për kontratat nën kufirin monetar dhe kontratat e
tjera që nuk janë në përputhje me dispozitat e Direktivës, apo që janë pjesërisht në përputhje
me dispozitat e Direktivës është se mjetet në dispozicion nuk duhet të jenë më pak efikase se
ato që zbatohen për ankesa të ngjashme në bazë të së drejtë së brendshme, dhe këto mjete
nuk duhet të bëjnë të pamundur ose tepër të vështirë që të sigurohet mbrojtja gjyqësore. Në
praktikë, shumica e vendeve të studiuara adoptojë të njëjtën qasje ndaj mjeteve juridike si për
kontratat mbi kufirin monetar ashtu edhe për kontratat nën kufirin monetar. Për më shumë
informacion, shih Udhëzimin nr. 12 të SIGMA-s për Prokurimin publik, Mjetet juridike.

Ndikimi i parimeve të Traktatit mbi prokurimin nën pragun monetar
Shënim: Pjesa në vijim jep një përmbledhje shumë të shkurtër të Komunikatës Interpretuese

të Komisionit Evropian (IC) për të Drejtën e Komunitetit që zbatohet për kontratat që nuk janë
subjekt i dispozitave të Direktivës, apo që janë pjesërisht subjekt i dispozitave të Direktivës së
Prokurimit Publik (2006/C 179/02). Për më shumë informacion, shikoni versionin e plotë e
Komunikatës Interpretuese.
Rregullat dhe parimet e Traktatit: Autoritetet kontraktore duhet të respektojnë rregullat dhe
parimet e Traktatit sa herë që ata lidhin kontrata që i nënshtrohen fushëveprimit të Traktatit.
Në kontekstin e prokurimit, këto rregulla dhe parime përfshijnë:
• Lëvizjen e lirë të mallrave
• Të drejtën e vendosjes
• Lirinë për të ofruar shërbime
• Mosdiskriminimin dhe trajtimin e barabartë
• Transparencën
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• Proporcionalitetin
• Njohjen reciproke.

Detyrimi i transparencës: GJED-ja është shprehur se parimet e mos-diskriminimit në bazë të
kombësisë dhe të trajtimit të barabartë nënkuptojnë detyrimin e transparencës.
Standardet bazë: GJED-ja ka zhvilluar një sërë standardesh bazë për dhënien e kontratave
publike që rrjedhin direkt nga rregullat dhe parimet e Traktatit. Sipas jurisprudencës së GJEDsë, detyrimi i transparencës "konsiston në garantimin, në të mirë të çdo ofertuesi të
mundshëm, e një shkalle të shpalljes që është e mjaftueshme për të bërë të mundur që tregu i
shërbimeve të jetë i hapur ndaj konkurrencës dhe paanshmërisë së procedurave që do të
shqyrtohen”.
Komunikata Interpretuese thekson se standardet themelore zbatohen vetëm për kontratat që
janë me rëndësi për tregun e brendshëm dhe, në këtë mënyrë, janë me interes potencial për
operatorët ekonomikë të vendosur në Shtetet e tjera Anëtare. Shih shënimin në kutinë më
poshtë.
Nëse autoriteti kontraktor vjen në përfundimin se kontrata në fjalë ka lidhje me tregun e
brendshëm, atëherë nuk është e nevojshme që të veprojë në përputhje me Direktivën, por
duhet ta japë kontratën në përputhje me standardet themelore.
Rëndësia për tregun e brendshëm të BE-së
Komisioni Evropian është i mendimit se është përgjegjësi e autoritetit individual kontraktor
për të vendosur nëse një dhënie e synuar e kontratës mund të jetë ose jo potencialisht me
interes për operatorët ekonomikë të vendosur në Shtetet e tjera Anëtare, dhe se ky
vendim duhet të jetë i bazuar në rrethanat individuale të secilit rast. Komisioni Evropian
jep shembuj të faktorëve që do të merren në konsideratë, të cilët mund të përfshijnë
objektin e kontratës, vlerën e saj të përllogaritur, madhësinë dhe strukturën e tregut të
caktuar, praktikat tregtare dhe vendndodhjen gjeografike të vendit të zbatimit.
Pajtueshmëria me standardet themelore: Komisioni Evropian identifikon në Komunikatës
Interpretuese standardet themelore nën tre tituj: "shpallja", "dhënia e kontratës" (d.m.th.,
paanshmëria e procedurave në lidhje me dhënien e kontratës), dhe "mbrojtja gjyqësore".
Ajo gjithashtu përcakton qëndrimin e saj në lidhje me kuptimin e "përputhshmërisë me
standardet themelore" në praktikë, si më poshtë:
• Detyrimi për të shpallje të mjaftueshme: ky detyrim kërkon një shkallë shpallje që
është e mjaftueshme për të mundësuar që tregu të jetë i hapur për konkurrencën,
dhe kjo siguron që një ndërmarrje e vendosur në një shtet tjetër anëtar të marrë
informacionin e duhur në lidhje me kontratën para se ajo të jetë dhënë në mënyrë
që ajo të jetë në gjendje për të shprehur interesin e saj në marrjen e asaj kontrate.
Shembuj të mjeteve të përshtatshme dhe të përdorura zakonisht të shpalljes janë
dhënë në Komunikatën Interpretuese.
• Parimet që zbatohen për dhënien e kontratës: Vendimi duhet të jetë në përputhje
me rregullat dhe parimet e Traktatit në mënyrë që të garantojë konkurrencë të
ndershme për të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar në kontratë dhe të
sigurojë procedura të paanshme për dhënien e kontratës. Këto parime përfshijnë:
o Përshkrimet o jo-diskriminuese të objektit së kontratës
o Aksesi i barabartë për operatorët ekonomikë nga të gjitha shtetet anëtare
o Njohja e ndërsjellë e diplomave, certifikatave dhe dëshmive të tjera të
kualifikimeve formale
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o Përdorimi i afateve të duhura
o Përdorimi i një qasje transparente dhe objektive
• Mbrojtja gjyqësore: Kjo kërkesë garanton që janë në dispozicion mekanizma të
paanshëm dhe efektiv për shqyrtimin e procedurës.

Koment
Rregullat, politikat dhe procedurat e Shteteve Anëtare për dhënien e kontratave nën kufirin
monetar synojnë në përgjithësi të pasqyrojnë parimet e Traktatit. Vlen të përmendet se, në
praktikë, shumë Shtete Anëtare gjithashtu kanë rregulla që përjashtojnë në mënyrë efektive
kontratat me vlerë shumë të ulët, nën kufirin monetar nga detyrimi i shpalljes dhe i kalimit
nëpër një proces të plotë konkurrues. Kjo zgjidhje pragmatike pranon se shumica e kontratave
me vlerë shumë të ulët kanë gjasa të jenë të rëndësishme për tregun e brendshëm dhe se
duhet garantuar që procesi i përdorur për prokurimin e kontratave është në proporcion me
kontratën që prokurohet.

Shënim për agregimin
Ndikimi i rregullave të agregimit mbi kontratat nën kufirin monetar: Një rrezik i veçantë në
lidhje me kontratat nën kufirin monetar vjen nga injorimi i funksionimit të rregullave të
agregimit. Këto rregulla, të cilat janë të përcaktuara në Direktivë, kërkojnë, për shembull, që
autoritetet kontraktore të agregojnë vlerën e loteve të kontratave të veçanta për punët ose
shërbimet që do të jepen në të njëjtën kohë për një projekt të caktuar. Vlera e secilës prej
kontratave individuale mund të jetë më pak se kufiri përkatës financiar i BE-së, por kur
mblidhen së bashku, atëherë vlera e përgjithshme e këtyre kontratave nën kufirin monetar
mund të tejkalojë pragun financiar të BE-së. Në raste të tilla, Direktiva do të zbatohet në
përgjithësi për dhënien e secilës prej këtyre kontratave nën kufirin monetar.
Në mënyrë të ngjashme, kur një autoriteti kontraktor ka një kërkesë për furnizime të ngjashme
që do të jepet në të njëjtën kohë në një numër lotesh të ndara, atëherë duhet të agregohet
vlera e përgjithshme e të gjitha blerjeve për të vendosur nëse blerjet janë apo jo mbi pragun
financiar të BE-së.
Kur autoriteti kontraktor ka kërkesa të përsëritura apo të ngjashme, atëherë një mënyrë
praktike për të siguruar përputhshmërinë me Direktivën, duke minimizuar barrën
administrative të prokurimit, është që të përdoren blerjen qendrore dhe/ose marrëveshjet
kuadër. Për informacion të mëtejshëm shih Udhëzimin nr. 19 të SIGMA-s për Prokurimin publik
- Marrëveshjet kuadër dhe Udhëzimin nr. 20 të SIGMA-s për Prokurimin publik - Organet
qendrore blerëse.
Për informacion të mëtejshëm mbi kufijtë monetarë dhe rregullat e agregimit, shih Udhëzimin
nr. 5 të SIGMA-s për Prokurimin publik, Të kuptuarit e kufijve financiarë të BE-së (2011).
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