PROJEKTI I ERËS NË BAJGORË. KOSOVË
PLANI I VEPRIMIT MJEDISOR DHE SHOQËROR (DRAFTI P PËR SHP PËRRNDARJE)
Shkurtesat:
PVB: Plani i Veprimit të Biodiversitetit
HK: Habitat kritik
BERZH: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
E&S: Mjedisor dhe Shoqëror
VNMS: Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis dhe Social
PMMSN: Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social të Ndërtimit
SMMS: Sistemi i Menaxhimit Mjedisor dhe Social
GIP: Praktikë e mirë ndërkombëtare
HR: Burimet njerëzore
LALR: Blerja e tokës dhe rivendosja e jetesës
LP: Largpërçues
TBP: Tipari i Biodiversitetit Prioritar
KP: Kërkesat e Performancës (siç përcaktohet nga BERZH në politikën e tij mjedisore dhe sociale të vitit 2014)
PS: Standardet e Performancës (siç përcaktohet nga IFC në Kornizën e tij të Qëndrueshmërisë 2012)
SEP: Plani i Angazhimit të Palëve të interesit

Nr.

Veprimi

Rreziqet E&S
(Përgjegjësia /
Përfitimet)

KP1.1 Menaxher E&S
Menaxhimi dhe kapaciteti
i rrezikut E&S
Emërimi i një menaxheri të kualifikuar dhe me përvojë të kualifikuar /
Sowi Kosova E&S për punët e hershme, fazat kryesore të ndërtimit dhe
funksionimit, përgjegjës për pajtueshmërinë e projektit me legjislacionin
kombëtar dhe kërkesat e BERZH / IFC E&S, dhe përgjegjës për
organizimin e zbatimit të veprimeve të ESIA dhe ESAP . Menaxheri i
E&S do t'i raportojë drejtpërdrejt menaxherit të projektit Enlight / Sowi
Kosova.
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Kërkesa

Përgjegjësia

Orari

Kriteret e synimit
dhe zbatimit

KP1 / PS1

Enlight / Sowi Kosovo

Para afrimitetit
financiar

Përgjegjësia e
caktuar.
Emri dhe kontakti i
personit përgjegjës
që u është dhënë
Huadhënësve.

Nr.

Veprimi

Rreziqet E&S
(Përgjegjësia /
Përfitimet)

KP1.2 Menaxhimi E&S: punimet e hershme
Veprim korrigjues për të
Implementimi, dhe ku është azhurnimi relevant, CESMP i Punëve të siguruar përputhjen e
Hershme. Punët e hershme CESMP do të përfshijë (i) një përshkrim të punëve të hershme me
KP dhe PS
aktiviteteve të punëve të hershme dhe marrëveshjeve të kontratës, (ii)
një regjistër të të gjithë rreziqeve mjedisore, sociale dhe shëndetësore
dhe të sigurisë për periudhën e hershme të punimeve, dhe masat
përkatëse zbutëse për të përmbushur KP-të e BERZH-it dhe PS e IFC
që ndjekin hierarkinë zbutëse (përfshirë shmangien e ndikimeve në
speciet PBF / CH), dhe (iii) një mekanizëm për zbatimin efektiv dhe
monitorimin e zbatimit të CESMP në të gjithë zinxhirin e kontraktuesve
dhe nënkontraktuesve të përfshirë në punimet e hershme.
Raportimi mujor për huadhënësit e Projektit për zbatimin e punëve të
hershme CESMP (kjo është e veçantë për veprimin e ESAP 1.9)
KP1.3 ESMS: punimet kryesore
Krijoni një ESMS për zbatimin e aktiviteteve kryesore të ndërtimit.
ESMS do të përfshijë procedurat për menaxhimin e ndryshimit ose
mosrespektimit dhe një mekanizëm monitorimi E&S.

Kërkesa

Përgjegjësia

Orari

Kriteret e synimit
dhe zbatimit

KP1 / PS1

Menaxheri i Enlightt / Punimet e hershme EW-CESMP në vend,
Sowi Kosova E&S, CESMP ekzistojnë
implementuar dhe
me mbështetje nga
para mbylljes
monitoruar.
një konsulent
financiare. Zbatuar Punimet e hershme
gjatë punëve të
në përputhje me PR
hershme.
dhe PS.
Raporti mujor i
monitorimit i ofruar
huadhënësve të
Projektit.

Sistemi i menaxhimit
E&S

KP1 / PS1
GIP

Menaxheri i Sowi ESMS përgatitur para ESMS u krijua dhe
implementua.
Kosova dhe Enlight disbursimit të parë
E&S, me mbështetje ESMS implementuar
nga një konsulent gjatë gjithë ndërtimit
dhe komisionimit.

Sistemi i menaxhimit
E&S

KP1 / PS1
GIP

Menaxheri i Enlightt /
Sowi Kosova E&S,
me mbështetje nga
një konsulent

ESMS do të përcaktojë rolet dhe përgjegjësitë dhe alokimin e angazhimeve dhe
veprimeve të E&S (d.m.th. midis ekipit të Enlightt / Sowi Kosovës dhe
kontraktuesve).

KP1.4 ESMS: faza operative
Zhvillimi dhe implementimi i një ESMS (e strukturuar sipas
standardeve ISO9001 - 14001) për fazën operative të Projektit. ESMS
do të përfshijë një politikë E&S, procedurat publike dhe profesionale të
H&S, procedurat për menaxhimin e ndryshimit ose mosrespektimit dhe
një mekanizëm monitorimi E&S.
ESMS do të përcaktojë rolet dhe përgjegjësitë dhe alokimin e
angazhimeve dhe veprimeve të E&S (d.m.th. midis ekipit të Enlightt /
Sowi Kosovës dhe çdo kontraktori).
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Përgatitja: para
operacionit
Zbatimi: gjatë
funksionimit

ESMS u krijua dhe
implementua.

Nr.

Veprimi

KP1.5 Përfundimi i ESMP
Zhvillimi i mëtutjeshëm dhe integrimi në ESMS përkatëse, ESMP-të e
shpalosura si pjesë e ESIA. Kjo do të përfshijë rafinimin dhe zhvillimin
e mëtutjeshëm të masave lehtësuese dhe menaxhuese, rolet dhe
përgjegjësitë, objektivat, kufijtë dhe pragjet, si dhe monitorimin dhe
raportimin e dispozitave në procedura, plane dhe / ose udhëzime të
tilla që do te mundësojnë zbatimin dhe monitorimin në mënyrë
efektive.

KP1.6 Performanca E&S për periudhën e ndërtimit
Përfshini në dokumentacionin detyrues të secilit kontraktues një
detyrim të përgjithshëm (i) për të përmbushur PR-të e BERZH-it dhe
PS-të të IFC-së, dhe (ii) për të zbatuar veprime korrigjuese të kërkuara
nga Huadhënësit e Projektit në lidhje me pajtueshmërinë me PR të
BERZH-it dhe PS të IFC-së.

Rreziqet E&S
(Përgjegjësia /
Përfitimet)

Kërkesa

Përgjegjësia

Ndikimi dhe menaxhimi i
performancës E&S

KP1 / PS1

Enlight / Sowi Kosovo

Orari

Kriteret e synimit
dhe zbatimit

ESMP integruar
Para fillimit të
ndërtimit në lidhje me plotësisht në ESMS
për ndërtimin dhe
fazën e ndërtimit
funksionimin
kërkesat
ESMP
Para fillimit te
operacioneve në
lidhje me kërkesat e
fazës operative të
ESMP

Menaxhimi i
performancës së
Kontraktuesit E&S

Ligji i Kosovës Enlight / Sowi Kosovo Para nenshkrimit te
kontrates me
KP1 / PS1
kontraktuesit

Detyrimet e
kontraktuesit sipas
dokumentacionit të
Projektit E&S të
përfshira në
marrëveshje
detyruese të
kontraktuesit.

Pajtueshmëria me
kërkesat e aplikuara

Ligji i Kosovës Enlight / Sowi Kosovo Para ndërtimit dhe
punimeve të
KP1 / PS1
mirëmbajtjes /
rehabilitimit

HSEMP ka përgatitur
dhe implementuar
nga kontraktorët, të
aprovuar dhe
monitoruar nga
menaxheri i Enlight /
Sowi Kosova E&S

Përfshini në dokumentacionin detyrues të secilit kontraktues një detyrim specifik
për të zbatuar veprimet E&S të identifikuara në dokumentacionin E&S të
Projektit. Bashkëngjitni këtë dokumentacion E&S (VNM, VNMS, ESMP, etj.) Në
secilën kontratë të kontraktuesit.

KP1.7 Kontraktorët HSEMP dhe sistemi i menaxhimit
Kërkoni me kontratë, rishikoni, aprovoni dhe monitoroni zbatimin
efektiv të një Plani specifik të Menaxhimit të Shëndetit, Sigurisë dhe
Mjedisit (HSEMP) të përgatitur nga secili kontraktues në mënyrë që të
përmbushë detyrimet e tij kontraktuale për E & S dhe të përshtatura
me aktivitetet e tij.
Kërkoni nga kontraktimi që secili kontraktues të ketë një sistem / plan menaxhimi
të vendosur për të siguruar zbatimin efektiv të HSEMPs.
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Nr.

Veprimi

Rreziqet E&S
(Përgjegjësia /
Përfitimet)

KP1.8 Përgjegjësia E&S e caktuar nga Kontraktorët

Pajtueshmëria e
aktiviteteve të ndërtimit;
implementimi efektiv i
veprimeve të E&S nën
Kërkoni ne mënyrë kontraktuale nga secili kontraktues të caktojë një Zyrtar të
përgjegjësinë e
E-S të kualifikuar dhe me përvojë të duhur, me përgjegjësinë për të organizuar
kontraktuesve.

Kërkesa

Ligji i Kosoves
KP1 / PS1

zbatimin e veprimeve të E&S që janë nën përgjegjësinë e kontraktuesit sipas
kontratës së tyre përkatëse.

Orari

Para fillimit të
Secili kontraktues,
me kërkesë të Enlight aktiviteteve perkatese
/ Sowi Kosova

Kriteret e synimit
dhe zbatimit
Detyrimet e
Kontraktuesit për
E&S janë
përmbushur. Zyrtari
E&S në kontakt me
menaxherin E&S
sipas Projektit te
ESMS..

KP1 / PS1

Menagjeri i Enlight / Cdo katër muaj gjatë Raportet e lëshuara
Sowi Kosovo E&S ndërtimit dhe çdo vit dhe të pranueshme
gjatë funksionimit
për Huadhënësit

KP1 / PS1

Kodi i sjelljes dhe
Menagjeri i Enlight /
Kodi i sjelljes dhe
Sowi Kosovo E&S materiali i induksionit materiali i induksionit
përgatitet dhe
i gatshëm para
azhurnohet sipas
disbursimit të parë.
nevojës.
Trajnim dhe
.Trajnim dhe
induksion i të gjithë
punëtorëve të rinj në induksion i të gjithë
ndërtim dhe operim. punëtorëve të rinj.

Parandalimi i dëmeve
mjedisore dhe sociale
Përgatitni, komunikoni me të gjithë kontraktorët dhe zbatoni me kontratë nga përdorimi i tokës pa
zbatimin e një procedure të hyrjes në tokë përpara se të hyni në zona të reja
kujdes.

KP1 / PS1

Enlight / Sowi Kosovo Procedurat ne vend Procedura në vend
për kontraktuesit
para disbursimit te
dhe e zbatuar.
pare
Asnjë punë nuk është
ndërmarrë jashtë
zonave të autorizuara

Praktikat e përmirësuara
të burimeve njerëzore
Politika e burimeve njerëzore në përputhje me kërkesat e BERZH / IFC për t'u dhe pajtueshmëria me
përgatitur, shpalosur për punëtorët dhe për t'u ndarë me kontraktorët me një legjislacionin kombëtar
detyrim kontraktues për të zbatuar politikën në nivelin e kontraktorit dhe dhe kërkesat PR2 / PS 2

PR2 / PS2
Standardet e
ONP-së
Legjislacioni
kombëtar

Enlight / Sowi Kosovo Politika e përgatitur
Politikat dhe
procedurat e
para disbursimit të
burimeve njerëzore të
parë
përgatitura dhe
Zbatimi gjate gjithë
respektuara
nga
ndërtimit dhe
kontraktorët
funksionimit

KP1.9 Raportim i rregullt për huadhënësit
Raportet e Monitorimit të E&S para Huadhënësve të Projektit dhe garantuesit.
Modeli standard i raportimit EBRD E&S mund të përdoret dhe përshtatet për të
përmbushur këtë kërkesë. Ky raportim gjithashtu mund të bëhet nga konsulentët
monitorues të huadhënësve.

Procesi i rregullt i
monitorimit të
huadhënësve

Përgjegjësia

Parandalimi i çështjeve
ose konflikti i shkaktuar
Siguroni (dhe kërkojuni të gjithë kontraktuesve që t'u sigurojnë) punëtorëve një nga sjelljet e qëllimshme
kod sjelljeje, dhe një trajnim induktiv për zakonet dhe sjelljet lokale që duhet të
ose të paqëllimta

KP1.10 Kodi i Sjelljes

shmangen, duke përfshirë ndërgjegjësimin për sëmundjet seksualisht të
transmetueshme dhe nivelet e përhapjes në Kosovë.

KP1.11 Procedura e hyrjes në tokë

pune. Procedura do të përfshijë një përcaktim të (i) tipareve të ndjeshme
mjedisore që duhen ruajtur, (ii) përcaktimi i zonave që nuk janë fituar / marrë me
qira nga Projekti dhe nuk duhet të futen, dhe (iii) masa specifike të H&S për
publikun dhe punëtorët ( p.sh. asbesti) i zbatueshëm në vendin e punës.

KP2.1 Politika dhe procedurat e burimeve njerëzore

nënkontraktuesve (gjatë të dy fazave të ndërtimit dhe operimit). Politika ndalon
punësimin e personelit nën moshën 18 vjeç në kuader te Projektit.
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Nr.

Veprimi

Rreziqet E&S
(Përgjegjësia /
Përfitimet)

Kërkesa

Përgjegjësia

Shmangia e punësimit të
paligjshëm / informal

Legjislacioni
Kombetar

Enlight / Sowi Kosovo

Menaxhimi i ankesave të
punëtorëve

PR2 / PS2

Zbutja e rreziqeve që
lidhen me personelin e
Personeli i sigurisë i punësuar për periudhat e ndërtimit ose operimit duhet t'i sigurisë jo të punësuar

PR2 / PS2

Enlight / Sowi Kosovo Trajnimi i ofruar para Personeli i sigurisë i
E&S Managjer
fillimit të shërbimeve trajnuar në fazën e
(d.m.th. në induksion)
induksionit.

PR3/PS3

Enlight / Sowi Kosovo Plani i përgatitur dhe Erozioni i kontrolluar;
E&S Menagjer
zbatuar për ndërtimin rivendosja e vendeve
duke filluar nga
te përkohshme
punimet e hershme.
Plani i azhurnuar për
operacionin në fazën
e funksionimit.

Parandalimi i rrjedhjeve
të pakontrolluara të
Për të shmangur çdo ndotje të shkaktuar nga rrjedhjet e lubrifikantëve, hartoni naftës në mjedis gjatë
njësitë e prodhimit në mënyrë që çdo rrjedhje e papritur e lubrifikantit të mblidhet
operimit.

PR3/PS3

Furnizuesi i turbinave

Parandalimi i shqetësimit
jo-proporcional.

PR3/PS3

Enlight / Sowi Kosovo Para punimeve të LP
E&S Menagjer

KP2.2 Punësim i paligjshëm / informal
Kryerja e kontrolleve mujore të pa-njoftuara dhe të rastësishme të HR për
kontraktorët dhe nënkontraktorët për të identifikuar çfarëdo forme të punësimit
të paligjshëm (angazhimi i fëmijëve ne pune, pa kontrata pune, mosrespektim
të kërkesave të burimeve njerëzore sipas veprimit ESAP PR2.1).

KP2.3 Mekanizmi i ankesave të punëtorëve

Kriteret e synimit
dhe zbatimit

Ndërtimi (punimet e
Kontrollet e kryera te
hershme dhe punët
burimeve njerëzore ,
kryesore) dhe periudha rezultatet e përfshira në
raportet për
e komisionimit
huadhënësit dhe
kontraktorët jo-zbatues
të dëbuar pas njoftimit
të parë.

Menaxhimi i ankesave
Mekanizmi i
të punëtorëve
përgatitur për punë të

Mekanizmi i
ankesave në vend.
hershme
Punëtorët e informuar
Zbatimi gjate gjithë
në fazën e
fazës se ndërtimit
induksionit.
dhe funksionimi

Përgatitja dhe implementimi i një mekanizmi të ankesave të arritshme
për të gjithë punëtorët (të punësuar direkt ose indirekt për të punuar në
Projekt).
KP2.4 Personeli i sigurisë

Orari

nënshtrohet një trajnimi të bazuar në Parimet Vullnetare të KB për Sigurinë dhe
të Drejtat e Njeriut.

Parandalimi i proceseve
të pakontrolluara te
Përgatitja dhe zbatimi i një plani të kontrollit të erozionit, duke përfshirë një seri transportit te sedimentit
masash gjithëpërfshirëse për menaxhimin e punimeve tokësore, vendeve të dhe procesit te erozionit

KP3.1 Plani i kontrollit dhe rikthimit të erozionit

përkohshme, tokës së sipërme dhe punimeve të rivendosjes në një mënyrë që
shmang ose minimizon rrezikun e erozionit të pakontrolluar ose shpërndarjes së
sedimenteve. Implementimi i planit direkt ose përmes kontraktuesve.
Rivendosja e zonave të ndikuara duhet të maksimalizohet dhe gjurmët e
projektit të ruhen në minimum (p.sh. platformat e turbinave).

KP3.2 Derdhjet e vajit të turbinës

Faza e projektimit.

Rrjedhjet e naftës
toksike / ndotëse janë
shmangur

dhe mbahet, ose përdorni lubrifikantë biodegradues / jo toksikë.

KP3.3 Shqetësimet në objektet publike
Identifikoni ndërtimin e ndjeshëm publik (spitalet dhe objektet shëndetësore,
shkollat, vendet e kultit dhe ato fetare, policinë, mbrojtjen) të vendosura në
afërsi të vendeve të punës të OHTL, dhe konsultohuni me ato për masat e
minimizimit të shqetësimit të krijuara për të kontrolluar zhurmën, pluhurin dhe
trafikun
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Menaxherët e
ndërtesave publike
janë konsultuar dhe
veprimet e
minimizimit të
shqetësimit janë
pajtuar.

Nr.

Veprimi

Rreziqet E&S
(Përgjegjësia /
Përfitimet)

Kërkesa

Përgjegjësia

Orari

Kriteret e synimit
dhe zbatimit

KP3.4 Ndalimi i pesticideve

Shmangia e shpërndarjes
së ndotësve të
panevojshëm
Ndaloni përdorimin e herbicideve gjatë periudhës së ndërtimit dhe funksionimit.
Vetëm heqja mekanike e bimëve është e autorizuar.

PR3/PS3

Enlight / Sowi Kosovo Punimet e hershme,
E&S Menagjer
punimet kryesore dhe
faza e funksionimit

KP3.5 Shmangia e efektit të shkrepjes
Shmangia e efektit të
shkrepjes
në komunitetet
Zbatoni mbylljen e turbinave gjatë operacionit për të shmangur efektin e
fqinje.
shkrepjes në receptorët e ndjeshëm siç përcaktohet në vlerësimin e
ndikimit të shkrepjes.

PR3/PS3

I përfshirë në
Mekanizmi i mbylljes i
Enlight / Sowi Kosovo
furnizuesi i turbinave sistemin e projektimit përfshirë në sistemin
dhe funksionimit
e projektimit dhe
funksionimit.
Ndikimet që lidhen
me efektin e
shkrepjes u
shmangën

KP3.6 Azbesti
Zbatimi i planit për menagjim të azbestit

PR3/PS3

Enlight / Sowi Kosovo Punimet e hershme,
Plani u zbatua.
përmes
punimet kryesore dhe Rreziku nga azbestit i
kontraktuesve të
faza e funksionimit
kontrolluar
specializuar

PR4/PS2

Enlight / Sowi Kosovo Enlight / Sowi Kosovo
Contractors
Kontraktuesit

Akomodimi i
punëtorëve
mbikëqyret në baza
mujore nga Enlight /
Sowi Kosovo
Menaxheri i E&S

PR4/PS4
PR6/PS6

Enlight / Sowi Kosovo
E&S manager

Before using
explosives

Specific E&S risks
assessment
conducted and
mitigation measures
adopted and
implemented.

PR4/PS2&4

Enlight / Sowi Kosovo

Duke filluar nga
punimet e hershme
për periudhën e
ndërtimit
Azhurnimi për
periudhën e fazës
operative

Planet e përgatitura,
të rishikuara çdo vit
dhe të azhurnuara
sipas nevojës

Kontrolli i rrezikut nga
azbesti

KP4.1 Akomodimi i punëtorëve
Akomodimi i punëtorëve i
Akomodoni (dhe kërkoni nga kontraktuesit që të akomodojnë) punëtorët shëndetshëm dhe i sigurt
sipas objektivave të IFC/EBRD udhëzuesit për akomodim të
punëtorëve.

KP4.2 Use of explosives
If the use of explosives is planned, prepare a specific E&S risk
assessment in liaison with the authorized contractor for blast-works and
with the Project's E&S experts, with a focus on biodiversity, water
springs and social receptors.

Explosives risks
management

KP4.3 Përgatitja dhe reagimi i urgjencës
Parashikimi i situatave
emergjente.
Përgatitni dhe zbatoni planet e gatishmërisë dhe reagimit urgjent për
fazat e ndërtimit dhe funksionimit të projektit.

Kosovo - Bajgora wind power project – ESAP – Version dated 03.10.2019

-

page 6 | 10

Nuk jane perdorur
pesticidet.

Nr.

Veprimi

Rreziqet E&S
(Përgjegjësia /
Përfitimet)

Kërkesa

Përgjegjësia

KP5.1 Plani i pervetesimit të tokës dhe rivendosjes së jetesës (LALR)
Zhvillimi i Kuadrit LALR në një plan LALR. Zbatimi i planit LALR dhe
organizimi i monitorimit të brendshëm dhe të pavarur, duke përfshirë:
 regjistrime të hollësishme për të gjitha aspektet e të
drejtave të kompensimit dhe pagesave
 Baza e të dhënave me detaje për të gjithë personat e
prekur nga projekti, të drejtat e tyre të kompensimit,
statusin e pagesës, përfshirjen në programet e rivendosjes
së jetesës, ndihmën e marrë ose vendet e punës.
 Ankesat në lidhje me LALR dhe zgjidhjen e tyre.

PR5/PS5
Siguroni që kompensimi i
Enlight / Sowi Kosovo
duhur t'u paguhet
Kosovo legislation
personave të prekur nga
projekti dhe që Plani
LALR arrin objektivat e tij
për të përmirësuar, ose të
paktën rivendosur, jetesën
e të gjithë personave të
prekur në gjendje
relativisht të ngjashme në
krahasim me nivelet e
para-projektit

KP5.2 LALR completion audit
Auditimi i përfundimit të LALR-it
Bëni auditimin pas përfundimit për të gjitha aktivitetet e blerjes dhe
kompensimit të tokës

Siguroni që kompensimi i
duhur t'u paguhet
personave të prekur nga
projekti dhe që plani LALR
i arrin objektivat e tij për të
përmirësuar, ose të
paktën rivendosur, jetesën
e të gjithë personave të
prekur në gjendje
relativisht të ngjashme në
krahasim me nivelet e
para-projektit

KP6.1 Plani i Menaxhimit të Biodiversitetit (BMP)
Zbatoni BMP dhe organizoni monitorimin e brendshëm dhe të
pavarur, përfshirë për:
• Habitatet natyrore të shndërruara në habitatet e modifikuara
• Zbatim efektiv i asnjë veprimi të humbjes / fitimit neto për speciet
PBF / CH.
• Përcaktimi dhe zbatimi i veprimeve korrigjuese kur nuk
përmbushen kriteret e suksesit (p.sh. pjesët e biodiversitetit, etj.)
Veprimi 6.3 i ESAP lidhet drejtpërdrejt me këtë veprim.
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PR5/PS5

Orari

Plani LALR u
finalizua para
disbursimit të parë
Raportimi i
brendshëm mujor
gjatë zbatimit të
planit LALR.
Raportet e monitorimit
të jashtëm dhe
raportimi tek
Huadhënësit çdo 6
muaj gjatë zbatimit të
LALR.

Kriteret e synimit
dhe zbatimit
Plani LALR i
kënaqshëm për
Huadhënësit.
Plani LALR i
implementuar
Përditësoni përparimin
tek Huadhënësit me
raportimin mbi
objektivat (objektivat
që duhet të vërtetohen
me Huadhënësit).

Enlight / Sowi Kosovo Pas përfundimit të Auditimi i nënshkruar
nga Huadhënësit
blerjes dhe
kompensimit të tokës
ose të paktën 2 vjet Numri i ankesave në
pas përfundimit të
lidhje me
LALR.
zhvendosjen dhe
statusi i zgjidhjes së
tyre.

Sigurimi që masat e
PR6/PS6
Enlight / Sowi Kosovo Sipas BMP dhe
zbutjes së biodiversitetit Kosovo legislation
afateve të Projektit
janë zbatuar në mënyrë
efektive.
Zbatimi i
vazhdueshëm i
masave zbutëse,
menaxhuese dhe
monitoruese do të
informohet duke
monitoruar dhe në
marrëveshje me
Huadhënësit.

BMP u zbatua dhe u
përmbushën
objektivat.
Progresi i raportuar
Huadhënësve
Qdo veprim
korrigjues i pajtuar
me Huadhënësit

Nr.

Veprimi

KP6.2 Biodiversiteti dhe mbrojtja e mjedisit
Përfshini (dhe kërkoni që kontraktorët të përfshijnë) në trajnimin e
fillestar të punëtorëve një trajnim për ngritjen e vetëdijes për ruajtjen e
jetës së egër në zonën e Projektit, dhe kontrollin e ndotjes

Rreziqet E&S
(Përgjegjësia /
Përfitimet)

Kërkesa

Biodiversiteti dhe
mbrojtja e mjedisit

PR6/PS6
Legjislacioni i
Kosovës

Enlight / Sowi Kosovo Gjatë periudhës së Punëtorët e trajnuar
ndërtimit. Punëtorët e
trajnuar gjatë trajnimit
të tyre fillestar

PR6/PS6
GIP

Enlight / Sowi Kosovo Programi i zhvilluar
Programi në vend
Me mbështetje nga para disbursimit të dhe i kënaqshëm për
Huadhënësit.
parë
specialistët

Monitorimi i zogjve dhe
KP6.3 Monitorimi i zogjve dhe lakuriqëve (operacionet)
Hartimi i një programi të duhur për monitorimin e zogjve dhe lakuriqëve
lakuriqëve
për projektin e energjisë së erës, përfshirë vëzhgimet vizive dhe
anketat e kufomave dhe në përputhje me GIP. Fillimi i zbatimit gjatë
vitit 2020 (vëzhgime/anketime të shpendëve dhe lakuriqëve) dhe
zbatimi i programit të plotë për minimumi dy vjet gjatë operacioneve.
Programi duhet të përfshijë një komponent menaxhues adaptiv dhe të
informojë nevojën për masa lehtësuese shtesë ose të modifikuara për
të shmangur dhe/ose zvogëluar, ose si mjet të fundit për të mënjanuar/
kompensuar, ndikimet në zogjtë dhe lakuriqët.
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Kriteret e synimit
dhe zbatimit

Rezultatet e
monitorimit të
përfshira në raportin
vjetor për
Huadhënësit
Zbatimi përtej dy
viteve të
operacioneve i
pajtuar me
Huadhënësit.

Zbatimi pas dy viteve të para të operimit do të informohet nga
rezultatet e zbatimit të programit dhe në marrëveshje me Huadhënësit

Ky azhurnim do të zbulohet si një azhurnim për ESIA para shqyrtimit të
Projektit nga Bordi i Drejtorëve i EBRD.

Orari

Program i zbatuar
gjatë ndërtimit dhe
operacioneve

Raporte të përshtatshme do të përgatiten mbi baza vjetore dhe do të
përfshihen në raportet vjetore për Huadhënësit sipas Veprimit ESAP
1.9

KP6.4 Përditësoni vlerësimin e ndikimeve në biodiversitet, posaçërisht në
lidhje me rrezikun e përplasjes së shpendëve dhe lakuriqëve, për të
pasqyruar të dhënat në terren të mbledhura gjatë Tetorit 2019. Kur
është e nevojshme azhurnoni masat zbutëse dhe menaxhuese

Përgjegjësia

Vlerësimi i ndikimit mbi
zogjtë dhe lakuriqët

PR6/PS6
GIP

Enlight / Sowi Kosovo Para shqyrtimit të Vlerësimi i azhurnuar
i biodiversitetit i
Me mbështetje nga Projektit nga Bordi i
Drejtorëve
i
EBRD
pranuar nga
specialistët
Huadhënësit dhe i
shpalosur

Nr.

Veprimi

KP8.1 Gjetjet e rastësishme
Përgatitni një procedurë për gjetjet e rastësishmë kontraktorët e
përfshirë në Projekt dhe përfshini kërkesën për zbatimin e tij në
dokumentet e tenderit dhe kontratat e punëve. Trajnoni (dhe kërkoni
nga kontraktuesit për të trajnuar) punëtorët mbi natyrën e gjetjeve të
mundshme të rastësishme dhe mënyrën e menaxhimit të tyre.

Rreziqet E&S
(Përgjegjësia /
Përfitimet)

Kërkesa

Minimizoni rrezikun e
ndikimit mbi trashëgiminë
kulturore

PR8/PS8

Përgjegjësia

Orari

Enlight / Sowi Kosovo Para aktiviteteve të
ndërtimit

Kriteret e synimit
dhe zbatimit
Procedura është
përgatitur.
Kontraktuesit duhet
ta zbatojnë
Punëtorët u trajnuan
dhe evidenca u
mbajt.

KP10.1 Plani i Angazhimit të Palëve të interesit
Zbatoni Planin e Angazhimit të Palëve të interesuara (SEP). Rishikone
të paktën çdo vit dhe azhurnoni kur është e nevojshme. Informacioni
kryesor duhet të komunikohet në gjuhën Angleze, Shqipe dhe Serbe..

Sigurimi i një angazhimi
efektiv të palëve të
interesit dhe ruajtja e
marrëdhënieve të mira
me komunitetin

PR10/PS1

Enlight / Sowi Kosovo Para periudhës së
menaxheri E&S
zbulimit, i vazhduar
gjatë ndërtimit dhe
funksionimit..

KP10.2 Mekanizmi i ankesave në komunitet
Krijoni dhe mirëmbani një mekanizëm efektiv të ankesave nga
komuniteti

Sigurimi i një angazhimi
efektiv të palëve të
interesit dhe ruajtja e
marrëdhënieve të mira
me komunitetin

PR10/PS1

Enlight / Sowi Kosovo

SEP i zbatuar dhe
azhurnuar
rregullisht.

Duke filluar nga
Mekanizmi i
punimet e hershme, ankesave i përgatitur,
vazhduar gjatë
i vurë në funksion
ndërtimit dhe
dhe i komunikuar tek
funksionimit.
komunitetet e
prekura.
Procesverbali i
ankesave u mbajt,
dhe ankesat u
menaxhuan me kohë

KP10.3 OHTL ndikimet sociale
Ndërmirrni një konsultim domethënës me palët e interesuara përgjatë
rrugës OHTL, pa u kufizuar në ata që ndikohen nga blerja e tokës.
Informoni palët e interesuara rreth rrugës OHTL, planifikimin dhe
rregullimet e saj për ndërtimin dhe kufizimet e të drejtave të ardhshme
(pronësia e tokës, e drejta e rrugëve, mirëmbajtja e OHTL, etj.).
Kërkoni dhe dokumentoni zgjidhje ose alternativa ku palët e interesit
ngrenë shqetësime të ligjshme. Regjistroni shqetësimet që
konsiderohen jolegjitime dhe përgjigjet që janë dhënë.
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Minimizimi i rrëziqeve
sociale për OHTL

PR5/PS5

Enlight / Sowi Kosovo

Kur të finalizohët
trasea OHTL

Palët e interesuara të
përfshira nga projekti.
Regjistrat për të gjitha
shqetësimet e
ngritura, dhe zgjidhjet
/ alternativat

Nr.

Veprimi

Rreziqet E&S
(Përgjegjësia /
Përfitimet)

KP10.4 Shkëmbimi i informacionit mjedisor
Shpalosni dhe mbani qasjen në dokumente mjedisore dhe sociale
me interes për publikun gjatë gjithë ciklit jetësor të Projektit.
Paketa e dhënies së informacionit për ESIA dhe dokumentet e tjera
të rëndësishme të disponueshme në uebfaqen(et) e internetit të
Enlight / Sowi Kosova dhe Huadhënësit.
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marrëdhënieve të mira
me komunitetin

page 10 | 10

Kërkesa

Përgjegjësia

Orari

Kriteret e synimit
dhe zbatimit

Praktikë e mirë Enlight / Sowi Kosovo Gjatë operacioneve Informatat mjedisore
dhe sociale janë
ndarë me publikun

