Zaklucoci i preporaki 25 01 2006:Brosura Metamorfozis

26.01.2007

11:42

Page 1

Zaklucoci i preporaki 25 01 2006:Brosura Metamorfozis

Published by:
Metamorphosis Foundation
English translation by:
Nikolce Mickoski
Albanian translation by:
Bardhyl Jashari

26.01.2007

11:42

Page 2

Conference Team:
Bardhyl Jashari
Filip Stojanovski
Bisera Taric
Nikolce Mickoski
Jordanka Petrushevska
Jovan Petrov
Ana Trpovska
Snezhana Savoska
Julijana Andonova

Izdava:
Fondacija Metamorfozis
Prevod na angliski:
Nikol~e Mickoski
Prevod na albanski:
Bardil Ja{ari
Lektorirano od:
Maja Katarova

Boton:
Fondacioni Metamorfozis
Përkthimi në anglisht:
Nikollçe Mickoski
Përkthimi në shqip:
Bardhyl Jashari

Design&Prepress:
www.brigada.com.mk

CIP – Katalogizacija i publikacija
Nacionalna i univerzitetska biblioteka „Sv. Kliment Ohridski”,
Skopje
004.7:316.42 (062)
PREPORAKI i zaklu~oci od vtorata me|unarodna konferencija
e-Op{testvo.Mk 2006 / [prevod na angliski Nikol~e Mickoski;
prevod na albanski Bardil Ja{ari] = Conclusions and
recommendations of the second international conference e-Society.Mk
2006 [English translation by Nikolce Mickoski; Albanian translation by
Bardhyl Jashari] = Rekomandime dhe konkluzione nga konferenca e
dytë ndërkombëtare e-Shoqëri.Mk 2006 / [përkthimi në anglisht:
Nikollçe Mickoski ; përkthimi në shqip: Bardhyl Jashari]. – Skopje :
Fondacija Metamorfozis, 2006. – 24 str. ; 18 sm
Tekst naporedno na mak., alb. i angl. jazik
ISBN 9989-2451-6-9
1. Mickoski, Nikol~e 2. Ja{ari, Bardil
a) Informacisko op{testvo – Sobiri
COBISS.MK-ID 67879434

2

Zaklucoci i preporaki 25 01 2006:Brosura Metamorfozis

26.01.2007

11:42

Page 3

From the opening addresses

It is impossible to imagine any kind of
work being done today without knowledge
of basic information technology skills, i.e.
computers and internet use. The new
Information Society Law will have immense
importance on use of ICT in the economy,
education, culture, and health. Republic of
Macedonia has built its own Strategy for
Information Society Development, and our
next task is to implement it.
Mile Janakieski, Minister of Transport and
Communications of Republic of Macedonia

The development of new technologies
brings many advantages, such as improving
the efficiency of the public administration,
facilitating communication between central
and local government on one hand, and the
citizens on the other. ICT can increase
access to public institutions and improve
their transparency, thus increasing the
public trust in their work.
Natalya Drozd, Acting Head
of OSCE Mission to Skopje

FOSIM supports these efforts because
information society development is:
integral and key part of the overall social
and economic development, and important
component of the process of Euro
integration. They also provide affirmation
of Macedonia as active stakeholder in these
processes through initiating dialogue on
the challenges and next steps, enabling the
region to achieve qualitative leap. The
partnership between the governmental, the
nongovernmental, and the private sector is
basic precondition for development,
providing direct feedback on and fulfilling
the needs of the citizens, creating
conditions for sustainable information
society development.
Vladimir Milchin, Executive Director, FOSIM

E-society is socio-technical term
covering all aspects of living in a society
by using new technologies. In near future,
its members will include not only humans,
but [sentient] computers also.
Marjan Gushev, Metamorphosis Foundation
Board Member
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E-Society in South-East Europe

Second International Conference
“e-Society.Mk 2006”
E-Society in South-East Europe
Best Practices in Institutional Framework Building
E-government and Citizen Participation
Freedom of Information and Data Privacy
e-Commerce, Cyber-Crime and Cyber-Security
legislation
New Media Influence on Policy
Partnership, networking and building synergy for
bridging the gap eSEE and eEU
Recomendation considering the copyrights

More then 350 participants from 10 different
countries (Albania, Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, Serbia, Macedonia,
Montenegro, Romania, Czech Republic and
Ireland) participated at the second
International E-Society.Mk Conference
organized by Metamorphosis Foundation in
Skopje from 15-17 November 2006.
The focus of the conference was regional
approach to ICT policy creation. The
conference provided broad participation of
experts, policymakers, advocacy groups and
other stakeholders from Macedonia, the
South-East European (SEE) Region and EU to
share knowledge and experiences through
series of panel discussions and workshops. It
provided an excellent opportunity for different
stakeholders from the region to discuss
challenges ahead, share information,
experience and exchange knowledge.
Moreover, it brought a regional perspective to
local problems and provided a possibility to
foresee future ones.
Countries in the SEE region share similar
historical and political background, as well as
future aspirations towards joining the EU. All
of them share the need for development of
information society as tool for economic and
social development. However, they have
various levels of achievement and diverse foci
in both policymaking and implementation.
The level of sharing of good practices and
regional cooperation in the SEE has been
unsatisfactory. Current and future needs
require increased networking of information
society experts, both at policy and practical
level, especially synchronization of
governmental communication system by
4
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adoption of same standards, with a view on
leapfrogging to EU level. This need is also
evident within the civil society, as increased
solidarity, backed by sharing of experiences
and expertise on regional level will contribute
to the local effectiveness of NGOs.
Considering the Macedonian example, almost
all relevant stakeholders, from political actors
of all stripes, to business and civic sector
representatives, have repeatedly expressed the
need for building of information society in the
country, both as mainstream element of
economic development, and as vehicle for
increased inclusion of various communities
and groups. This national-level agreement
lead to completing of several important
legislative and policy efforts, most
importantly the Law on Electronic
Communications, and the National Strategy on
Information Society Development. Sponsored
by UNDP and FOSIM, the National Strategy for
Information Society Development was created
by a multilateral expert Task Force,
coordinated by the Commission for IT. Under
patronage of the President, it was accepted by
the Government in June, and adopted with
consensus by the Parliament in September
2005. Similarly, most of SEE countries adopted
National ICT Strategies but lag behind with
their implementation.
During the conference discussions it was
emphasized that SEE countries need to
undertake essential and well coordinated
efforts in order to achieve the level of
development present in the countries of
European Union. NGOs in partnership with
governments and the private sector must play
a crucial role in the development of
5

information society and ensuring that the
transition toward the information society is
conducted in a way beneficial to all segments
of the society and in a manner that does not
endanger individual rights and freedoms. As
Mr. Antoin O Lachtnain from EDRI-member
Digital Rights Ireland pointed out "It is vital
to put citizen's welfare and dignity at the
heart of the e-society".
Furthermore, it was underlined that it is
unlikely to have high impact without the full
involvement of NGOs which represent the
interests of citizens in various ways and act as
a bridge across the gap of trust which very
often exists between citizens and
governments.
The challenges the region will face in the
future will require increased cooperation,
more skills, increased productivity and a
deeper understanding of the issues arising
from using ICT and their influence on our
society.
Bardhyl Jashari
Director
Metamorphosis Foundation
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E-op{testvo vo Jugoisto~na Evropa

Vtora me|unarodna konferencija
“e-Op{testvo.Mk 2006”
E-0p{testvo vo Jugoisto~na Evropa
Najdobri praksi pri izgradba
na institucionalna ramka
E-vladeewe i gra|ansko u~estvo
Sloboden pristap do informacii i za{tita na
li~ni podatoci
E-trgovija, kompjuterski kriminal i zakonska ramka
za sigurnost
Vlijanie na novite mediumi na primenetite
politiki
Partnerstvo, vmre`uvawe i gradewe sinergii za
nadminuvawe na jazot pome|u eJIE i eEU
Preporaka vo vrska so avtorski prava

Pove}e od 350 u~esnici od 10 zemji (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarija,
Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora,
Romanija, ^e{ka i Irska) zedoa u~estvo na
vtorata me|unarodna konferencija
„e-Op{testvo.Mk”, koja se odr`a od 15 do 17
noemvri 2006 godina vo hotelot „Holidej
in”, vo Skopje, vo organizacija na fondacijata „Metamorfozis”.
Fokusot na konferencijata be{e regionalniot pristap vo kreiraweto politiki,
povrzani so informati~kite i so komunikaciskite tehnologii (IKT). Na
konferencijata u~estvo zedoa golem broj
eksperti, kreatori na politiki, lobi-grupi
i drugi ~initeli od Makedonija, regionot na
Jugoisto~na Evropa i od EU, koi spodeluvaa
znaewa i iskustva vo ramkite na paneldiskusiite i rabotilnicite.
Konferencijata be{e odli~na mo`nost
raznite ~initeli od regionot da razgovaraat za pretstojnite predizvici, da spodelat
informacii, iskustva i znaewa. Isto taka,
konferencijata donese edna regionalna
perspektiva na lokalnite problemi i be{e
mo`nost da se predvidat idnite.
Zemjite od Jugoisto~na Evropa delat sli~na
istoriska i politi~ka situacija, kako i
aspiracii za vleguvawe vo EU. Site tie
imaat potreba od razvoj na informati~koto
op{testvo kako alatka za ekonomski i socijalen razvoj. Od druga strana, pak, site tie
imaat razli~ni nivoa na dostignuvawa i
razli~ni fokusi vo kreiraweto politiki i
nivno sproveduvawe. Regionalnata sorabotka i razmenata na uspe{ni dostignuvawa se
na nezadovolitelno nivo. Tekovnite i
idnite potrebi baraat zgolemeno
6
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vmre`uvawe na ekspertite za informati~ko
op{testvo, i na politi~ko i na prakti~no
nivo, osobeno sinhronizirawe na vladiniot
sistem za komunikacii preku usvojuvawe
isti standardi kako alatka za dostignuvawe
na evropskite kriteriumi. Ovaa potreba e
evidentna i vo gra|anskoto op{testvo,
bidej}i zgolemenata solidarnost, zaedno so
spodeluvaweto iskustva i znaewa na
regionalno nivo, }e pridonese za pogolema
efikasnost na lokalniot nevladin sektor.
Kaj makedonskiot primer, re~isi site
relevantni ~initeli, od politi~kite akteri
od site boi, do pretstavnicite na delovniot
i na gra|anskiot sektor, postojano ja
povtoruvaa potrebata od gradewe
informati~ko op{testvo vo zemjata, i kako
element vo glavnite op{testveni tekovi i
kako sredstvo za zgolemena inkluzija na
razni zaednici i grupi. Ovoj dogovor na
nacionalno nivo vodi kon kompletirawe na
nekolku va`ni zakonski i politi~ki
napori, od koi najva`ni se Zakonot za
elektronski komunikacii i Nacionalnata
strategija za razvoj na informati~koto
op{testvo. So finansiska poddr{ka na
UNDP i na FIOOM, Nacionalnata strategija
za razvoj na informati~koto op{testvo
be{e izgotvena od rabotna grupa, sostavena
od eksperti od site sferi na op{testvoto i
koordinirana od Komisijata za
informati~ka tehnologija. Strategijata pod
pokrovitelstvo na Pretsedatelot be{e
prifatena od Vladata vo juni, a Parlamentot
ja izglasa so konsenzus vo septemvri 2005
godina. Sli~no kako Makedonija, pove}eto
zemji od Jugoisto~na Evropa donesoa svoi
nacionalni strategii za IKT, no
zaostanuvaat so nivnoto sproveduvawe.
7

Za vreme na diskusiite na konferencijata
be{e potencirano deka zemjite od
Jugoisto~na Evropa treba da vlo`at
neophodni i dobro koordinirani napori za
da go dostignat tekovnoto nivo na razvoj na
zemjite-~lenki na Evropskata Unija.
Nevladinite organizacii vo partnerstvo so
vladite i so privatniot sektor mora da
imaat klu~na uloga vo razvojot na
informati~koto op{testvo i da bidat
garant deka tranzicijata kon
informati~koto op{testvo se sproveduva na
na~in koj e vo korist na site segmenti na
op{testvoto i na na~in na koj ne se
zagrozuvaat individualnite prava i
slobodi. Kako {to izjavi Anton O’Lahtnain
od „Digitalni prava Irska”, organizacija~lenka na EDRI, „Od ogromno zna~ewe e da se
stavat dobrosostojbata i dostoinstvoto na
gra|anite vo srceto na e-op{testvoto.”
Isto taka, be{e naglaseno deka nema golem
uspeh bez celosna vklu~enost na
nevladiniot sektor, koj gi pretstavuva
interesite na gra|anite na razni na~ini i
dejstvuva kako most preku jazot doverba, koj
mnogu ~esto se sre}ava me|u gra|anite i
vladite.
Predizvicite so koi }e se soo~i regionot vo
idnina }e baraat zgolemena sorabotka,
pove}e ve{tina, zgolemena produktivnost i
podlaboko razbirawe na pra{awata {to
proizleguvaat od upotrebata na IKT i
nivnoto vlijanie vrz na{eto op{testvo.

Bardil Ja{ari,
direktor
fondacija „Metamorfozis”
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E-shoqëria në Evropën Juglindore

Konferenca e dytë ndërkombëtare
“e-Shoqëri.Mk 2006”
E-shoqëria në Evropën Juglindore
Praktikat më të mira për ndërtimin e kornizës
institucionale
E-qeverisja dhe pjesëmarrja qytetare
Qasje e lirë deri te informatat dhe mbrojtja e të
dhënave personale
E-tregtia, krimi kompjuterik dhe korniza ligjore për
siguri
Ndikimi i mediumeve te reja ne politikat e zbatuara
Partneriteti, lidhja në rrjetë dhe krijimi i sinergjive
për tejkalimin e hendekut në mes eELJ dhe eUE
Rekomandime në lidhje me të drejtat e autorit

Më tepër se 350 pjesëmarrës prej 10 shteteve
(Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria,
Kroacia, Serbia, Maqedonia, Mali i Zi,
Rumunia, Çekia dhe Irlanda) morën pjesë në
Konferencën e dytë ndërkombëtare
“e-Shoqëria.Mk” të organizuar nga Fondacioni
“Metamorfozis”, e cila u mbajt nga data 15
deri 17 nëntor 2006 në hotelin “Holidej in” në
Shkup.
Fokusi i konferencës ishte qasja regjionale në
krijimin e politikave lidhur me teknologjitë e
informacionit dhe komunikacionit (TIK). Në
konferencë morën pjesë numër i madh
ekspertësh, krijues të politikave, lobi-grupe
dhe faktorë tjerë nga Maqedonia, regjioni i
Evropës juglindore dhe Unionit Evropian (UE)
të cilët ndanë njohuritë dhe përvojat e tyre në
kuadër të panel-diksutimeve dhe punëtorive.
Konferenca ofroi një mundësi të shkëlqyer që
faktorët e ndryshëm nga regjioni të bisedojnë
për sfidat e ardhshme, të ndajnë informacione,
përvoja dhe njohuri. Gjithashtu, solli një
perspektivë regjionale të problemeve lokale
dhe ofroi mundësi që të parashihen problemet
e ardhshme.
Vendet e Evropës juglindore kanë përvoja të
ngjashme historike dhe politike, si dhe
aspirata për integrim në UE. Të gjitha ato
kanë nevojë të zhvillojnë shoqërinë e
informacionit si vegël për zhvillim ekonomik
dhe social. Nga ana tjetër, të gjitha ato kanë
nivel të ndryshëm të arritjeve dhe fokuse të
ndryshme në krijimin e politikave dhe
zbatimin e tyre. Bashkëpunimi regjional dhe
këmbimi i arritjeve të suksesshme janë në
nivel jo të kënaqshëm. Nevojat aktuale dhe
ato të ardhshmet kërkojnë bashkëpunim dhe
ndërlidhje më të madhe mes ekspertëve për
8
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shoqëri të informacionit si në nivelin politik
ashtu edhe në atë praktik. Veçanërisht,
kërkojnë sinkronizim të sistemit qeveritar për
komunikime me anë të adoptimit të
standardeve të njëjta si vegël për arritjen e
kriteriumeve evropiane. Kjo nevojë është
evidente edhe në shoqërinë e qytetarëve,
sepse rritja e solidaritetit bashkë me ndarjen
e përvojave dhe njohurive në nivel regjional
do të kontribuojë për efikasitet më të madh të
sektorit lokal joqeveritar.
Te shembulli i Maqedonisë, pothuajse të gjithë
faktorët relevant prej aktorëve politik të të
gjitha ngjyrave deri tek përfaqësuesit e
sektorit afarist dhe atë të qytetarëve,
vazhdimisht kanë shprehur nevojën për
ndërtimin e shoqërisë së informacionit në
vend si një element kryesor për zhvillimin
ekonomik dhe si një mjet për inkluzionin e
rritur të bashkësive dhe grupeve të ndryshme.
Kjo marrëveshje, e cila është në nivel
nacional, çon kah implementimi i disa
orvatjeve ligjore dhe politike prej të cilave më
të rëndësishme janë Ligji për komunikime
elektronike dhe Strategjia nacionale për
zhvillimin e shoqërisë së informacionit. Me
përkrahjen financiare nga ana e UNDP dhe
FISHHM, Strategjia nacionale për zhvillimin e
shoqërisë së informacionit u përgatit nga
grupi punues i përbërë prej ekspertëve të të
gjitha sferave të shoqërisë dhe u koordinua
nga ana e Komisionit për teknologji te
informacionit. Me përkrahjen e Presidentit,
Strategjia u pranua nga Qeveria në qershor,
ndërsa Parlamenti e votoi me koncenzus në
shtator të vitit 2005. Ngjashëm si Maqedonia,
më tepër vende të Evropës juglindore
ndërtuan strategji të tyre nacionale për TIK,
por ngecin me implementimin e saj.
9

Gjatë diskutimeve në konferencë u potencua
se vendet e Evropës juglindore duhet të
ndërmarrin përpjekje të domosdoshme dhe të
koordinuara që ta arrijnë nivelin aktual të
zhvillimit të vendeve anëtare të Unionit
Evropian. Organizatat joqeveritare në
partneritet me qeveritë dhe sektorin privat
duhet të kenë rolin kryesor në zhvillimin e
shoqërisë së informacionit dhe të jenë
garantues se tranzicioni kah shoqëria e
informacionit implementohet në mënyrë e cila
është në dobi për të gjitha segmentet e
shoqërisë dhe në mënyrë e cila nuk do t’i
rrezikojë të drejtat dhe liritë individuale. Siç
përmendi Anton O’Lahtnain (“Të drejtat
digjitale Irlandë” organizatë anëtare e EDRI):
“Eshtë shumë e rëndësishme të vendosen
mirëqenia dhe dinjiteti i qytetarëve në zemër
të e-shoqërisë.”
Gjithashtu, u theksua se nuk ka sukses të
madh pa përfshirje të tërësishme të sektorit
joqeveritar i cili i paraqet interesat e
qytetarëve në mënyra të ndryshme dhe vepron
si urë mbi hendekun të cilin shpesh e hasim
mes qytetarëve dhe qeverive, i shkaktuar nga
mosbesimi.
Sfidat me të cilat do të ballafaqohet regjioni
në të ardhmen do të kërkojnë bashkëpunim
më të madh, më tepër shkathtësi, rritje të
produktivitetit dhe dijeni më të thellë lidhur
me çështjet që rrjedhin nga përdorimi i TIK
dhe ndikimi i tyre në shoqërinë tonë.

Bardhyl Jashari
Drejtor
Fondacioni Metamorfozis
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Best Practices in
Institutional Framework Building

Second International Conference
“e-Society.Mk 2006”
E-Society in South-East Europe
Best Practices in
Institutional Framework Building
E-government and Citizen Participation
Freedom of Information and Data Privacy
e-Commerce, Cyber-Crime
and Cyber-Security legislation
New Media Influence on Policy
Partnership, networking and building synergy
for bridging the gap eSEE and eEU
Recomendation considering the copyrights

Vtora me|unarodna konferencija
“e-Op{testvo.Mk 2006”
E-0p{testvo vo Jugoisto~na Evropa
Najdobri praksi pri izgradba
na institucionalna ramka
E-vladeewe i gra|ansko u~estvo
Sloboden pristap do informacii
i za{tita na li~ni podatoci
E-trgovija, kompjuterski kriminal
i zakonska ramka za sigurnost
Vlijanie na novite mediumi
na primenetite politiki
Partnerstvo, vmre`uvawe i gradewe sinergii
za nadminuvawe na jazot pome|u eJIE i eEU
Preporaka vo vrska so avtorski prava

Konferenca e dytë ndërkombëtare
“e-Shoqëri.Mk 2006”
E-shoqëria në Evropën Juglindore
Praktikat më të mira për ndërtimin
e kornizës institucionale
E-qeverisja dhe pjesëmarrja qytetare
Qasje e lirë deri te informatat dhe mbrojtja
e të dhënave personale
E-tregtia, krimi kompjuterik
dhe korniza ligjore për siguri
Ndikimi i mediumeve te reja ne politikat e zbatuara
Partneriteti, lidhja në rrjetë dhe krijimi i sinergjive
për tejkalimin e hendekut në mes eELJ dhe eUE
Rekomandime në lidhje me të drejtat e autorit

Current delays in implementation of national
policies and strategies for development of
information society lead to deceleration of overall
eurointegration process in the region. Besides
providing declarative support, the governments
should urgently and immediately provide actual
implementation of the projects projected in the
action plans, thus demonstrating their
commitment to overall development of society and
economy.
Inclusion of the governments from the region in
the eSEE and eSEE+ initiatives of the Stability Pact
provides solid base for building information
society and individual governments should
increase their participation in this framework. In
addition, we recommend strengthening the
participation of stakeholders representing other
sectors in the initiative: education, private sector
and NGO sector.
We recommend creation of a single national
government body, agency or ministry, depends on
the specification of the countries. This body
should be responsible for preparing the necessary
legal framework, and implementation of national
strategies and action plans for development of
information society. That body should take care of
regional cooperation and coordination for
achieving the common goals.
National strategies should be adapted to the new
EU strategy for information society – i2010, at the
same time providing increased support in
implementation of already adopted policies and
strategies.
Public awareness should be raised that building
information society is not just IT experts’ job, but
that all citizens are responsible for this process.
The necessary mainstreaming of information
society development will be aided by using clear,
unambiguous and non-technical terminology in
the process of policy creation.
10
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Najdobri praksi pri
izgradba na institucionalna ramka

Praktikat më të mira për
ndërtimin e kornizës institucionale

Tekovnite docnewa vo sproveduvaweto na
nacionalnite politiki i strategii za razvoj na
informati~ko op{testvo doveduvaat do usporuvawe na celokupniot proces na evrointegracija na regionot. Itno i neodlo`no e
potrebno vladite, osven deklarativna poddr{ka,
da obezbedat su{tinsko sproveduva- we na
proektite od akcionite planovi, so {to }e ja
demonstriraat svojata posvetenost kon
sevkupniot op{testven i ekonomski razvoj.

Vonesat aktuale në implementimin e politikave
nacionale dhe strategjive për zhvillimin e shoqërisë së informacionit sjellin deri në ngadalësimin e
gjithë procesit të eurointegrimit në regjion. Është
urgjente dhe e pashmangshme që qeveritë përveç
përkrahjes deklarative të sigurojnë edhe
implementim thelbësor të projekteve nga planet
akcionale, me çka do të demonstrojnë
përkushtimin e tyre në zhvillimi i gjithmbarshëm
shoqëror dhe ekonomik.

Povrzuvaweto na vladite vo ramkite na
inicijativite eJIE i eJIE+ na Paktot za
stabilnost obezbeduva odli~na osnova za
izgradba na informati~koto op{testvo i
individualnite vladi treba da go zgolemat
svoeto u~estvo vo nea. Ednovremeno, prepora~uvame vo inicijativata da se zajakne u~estvoto
i na ~initelite od drugite sektori – obrazovanieto, privatniot i nevladiniot sektor.

Lidhja e qeverive ne kuadër të iniciativave eEJL
dhe eEJL+ te paktit për stabilitet siguron bazë te
shkëlqyeshme për ndërtimin e shoqërisë së
informacionit dhe qeveritë individuale duhet ta
risin pjesëmarrjen e tyre në të. Njëkohësisht,
rekomandojmë në këtë iniciativë të përforcohet
edhe pjesëmarrja e faktorëve nga sektorë tjerë –
arsimi, sektori privat dhe ai joqeveritar.

Preporakite se da se napravi edno telo, agencija
ili posebno ministerstvo, zavisno od
specifikite na dr`avite. Ova telo treba da
bide odgovorno za donesuvawe na neophodnata
zakonska infrastruktura i sproveduvawe na
nacionalnite strategii i akcioni planovi za
razvoj na informati~ko op{testvo. Istoto telo
treba da vodi gri`a za regionalna sorabotka i
koordinacija vo nasoka na postignuvawe na
zaedni~kite celi.
Nacionalnite strategii treba da bidat prilagodeni kon novata strategija na EU za informati~ko op{testvo - i2010, ednovremeno obezbeduvaj}i zgolemena poddr{ka na sproveduvaweto na ve}e donesenite politiki i strategii.
Treba da se jakne svesta deka izgradbata na
informati~ko op{testvo ne e rabota samo na
informati~arite, tuku na site gra|ani i kako
takva treba da stane del od glavnite op{testveni tekovi. Ova, me|u drugoto }e se postigne i
so koristewe na jasna, nedvosmislena i
netehni~ka terminologija pri izrabotkata na
primeneti politiki od ovaa oblast.
11

Rekomandimet janë të krijohet një trup, agjension
ose një ministri e veçantë, varësisht prej
specifikave në çdo shtet. Ky trup duhet të jetë
përgjegjës për vendosjen e infrastrukturës se
domosdoshme ligjore dhe zbatimin e strategjive
nacionale dhe planeve aksionale për zhvillimin e
shoqërisë së informacionit. I njëjti trup duhet të
kujdeset për bashkëpunimin dhe koordinimin në
drejtim të arritjes së qëllimeve të përbashkëta.
Strategjitë nacionale duhet të jenë të përshtatura
kah startegjia e re e Unionie Evropian (UE) për
shoqëri të informacionit – i2010, njëkohësisht
duke siguruar përkrahje më të madhe për
implementimin e politikave dhe strategjive të
sjellura.
Duhet të ngrihet e forcohet vetëdija se ndërtimi i
shoqërisë së informacionit nuk është punë vetëm
për informaticientët, por edhe e të gjithë
qytetarëve dhe si e tillë duhet të bëhet pjesë e
rrjedhave kryesore shoqërore. Kjo, mes tjerash do
të arrihet edhe me përdorimin e terminologjisë së
qartë, jo teknike dhe jo të dykuptimtë gjatë
përpilimit të politikave të zbatuara në këtë lëmi.
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Strong political will of the governments is needed
for development of information society in the
region through implementation of the adopted
documents (national strategies, policies and action
plans for development of information society) and
through allocating budgetary funds specially aimed
for this purpose.
Past experience has shown that use of closed
standards leads to difficulties in the work and
decreased opportunity for inclusion of all
stakeholders in the development of information
society. In order to provide the highest
interoperability level between all e-services users
the governments should provide continual
communication by using open standards defined
by the relevant international organisations and
bodies (EU–IDABC, W3C, OASIS).
Some governmental e-services are already offered
in the countries from the region. However, the
governments should strive at providing all 20 basic
e-services taken into account in development level
benchmarking by the EU.
Successful examples of implementing e-services
illustrate the need of comprehensive and systematic cooperation between all the ministries,
coordinated at highest governmental level.
Governments should make their best efforts to
raise public awareness about benefits from using
e-services by constant informing and educating
the citizens via available mechanisms, especially
through formal education, as well as increased
cooperation with nongovernmental sector and
media.
At the implemented e-services responsible civil
servants should pay great attention to
maintenance, information updating, as well as
constant training of civil servants and care for
data protection.
Taking into consideration free and open source
software options and alternatives when selecting
solutions for e-governance applications increases
market competition that leads to enhanced quality
and quantity.
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E-vladeewe
i gra|ansko u~estvo

E-qeverisja
dhe pjesëmarrja qytetare

Za razvoj na informati~koto op{testvo vo
regionot e potrebna silna politi~ka volja na
vladite preku sproveduvawe na ve}e donesenite
dokumenti (nacionalni strategii, politiki i
akcioni planovi za razvoj na informati~ko
op{testvo) i preku obezbeduvawe na buxetski
sredstva posebno opredeleni za ovaa namena.

Për zhvillimin e shoqërisë së informacionit nevojitet
vullnet i fortë politik i qeverive nëpërmjet
implementimit të dokumenteve të sjellura (strategjitë
nacionale, politikat dhe planet akcionale për
zhvillimin e shoqërisë së informacionit) dhe me
ndihmën e sigurimit të mjeteve buxhetore të
caktuara veçanërisht për këtë qëllim.

Dosega{nite iskustva uka`uvaat deka koristeweto na zatvoreni standardi doveduva do te{ko
tii vo rabotata i namalena mo`nost za vklu~uvawe
na site ~initeli vo razvojot na informati~koto
op{testvo. Za da obezbedat najvisoko nivo na interoperabilnost pome|u site korisnici na e-uslugite, vlastite treba da obezbedat nepre~ena komunikacija preku koristewe na otvoreni standardi,
propi{ani od relevantnite me|unarodni
organizacii i tela (EU–IDABC, W3C, OASIS).
Vo zemjite od regionot ve}e se nudat opredeleni
vladini uslugi po elektronski pat. No, vladite
treba da vlo`at napor za da gi obezbedat site
osnovni 20 e-uslugi koi se zemaat predvid pri
mereweto na nivoto na razvoj od strana na EU.
Uspe{nite primeri na vospostavuvawe e-uslugi
uka`uvaat na potrebata za seopfatna i sistematska
sorabotka pome|u site ministerstva koordinirana
od najvisoko vladino nivo.

Përvojat e deritanishme tregojnë se përdorimi i
standardeve të mbyllura sjell vështirësi në punë dhe
zvogëlon mundësinë për kyçje të të gjithë faktorve
në zhvillimin e shoqërisë së informacionit. Që të
sigurojnë nivel më të lartë të interoperabilitetit mes
të gjithë shfrytëzuesve të e-shërbimeve, autoritetet
duhet të sigurojnë komunikim të pandërprerë me
ndihmën e shfrytëzimit të standardeve të hapura, të
shkruara nga organizatat relevante ndërkombëtare
dhe trupa (UE – IDABC, W3C, OASIS).
Në vendet në regjion ofrohen shërbime të caktura
qeveritare në mënyrë elektronike. Por, qeveritë duhet
të japin mund që t’i sigurojnë të gjitha 20 eshërbimet themelore të cilat merren parasysh gjatë
matjes së nivelit të zhvillimit nga ana e UE.
Shembujt e suksesshëm të implementimit të eshërbimeve tregojnë në nevojën për bashkëpunim të
gjithmbarshëm dhe sistematik ndërmjet gjitha
ministrive të koordinuar nga niveli më i lartë
qeveritar.

Vladite treba da vlo`at napori da se podigne
nivoto na javna svest za poleznosta od koristeweto
na e-uslugite, preku postojano informirawe i
edukacija na gra|anite, so koristewe na raspolo`livite mehanizmi, osobeno preku formalniot
obrazoven sistem, kako i zgolemena sorabotka so
nevladiniot sektor i so mediumite.

Qeveritë duhet të japin mund që të ritet niveli i
vetëdijes publike për dobinë nga përdorimi i eshërbimeve, nëpërmjet informimit të vazhdueshëm
dhe edukimit të qytetarëve, me përdorimin e
mekanizmave që i kanë në disponim, nëpërmjet
sistemit formal të arsimimit, si dhe të ritet
bashkëpunimi me sektorin joqeveritar dhe me
mediumet.

Kaj vospostavenite sistemi za e-uslugi,
odgovornite vladini slu`benici treba da
posvetat osobeno vnimanie na nivno redovno
odr`uvawe, a`urirawe na informaciite, kako i na
postojana obuka na dr`avnite slu`benici i gri`a
za sigurnosta na podatocite.

Tek sistemet e implementuara për e-shërbime,
nëpunësit përgjegjës qeveritar duhet t’i kushtojnë
kujdes të veçantë azhurnimit dhe mirëmbajtjes së
rregullt të informatave, edukimit të vazhdueshëm të
nëpunësve shtetëror dhe të kujdesen për sigurinë e
të dhënave.

Zemaweto predvid na slobodniot softver pri
izborot na re{enija za aplikacii za e-vladeewe ja
zgolemuva konkurentnosta na pazarot, koja doveduva
do zgolemuvawe na kvantitetot i kvalitetot.

Marrja parasysh e softuerit të lirë gjatë zgjedhjes së
aplikacioneve për e-qeverisje rrit konkurrencën në
treg, kjo shpie deri në rritjen e kuantitetit dhe
kualitetit.
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Civil rights and freedoms should be protected
in the use of ICT, as precondition for
democratisation of societies – human dignity
and wellbeing should be at the heart of esociety.
ICT makes collection of personal data from the
citizens easier, contrary to the principles of
“necessity” and “proportionality” – that is
why legal and institutional framework for
preventing misuse is necessary. We
recommend implementation of the guidelines
on the protection of privacy and transborder
flows of personal data adopted by the
international associations as OECD on state
level, and EDRI on European NGO sector level.
State bodies should make special effort for
preventing all kinds of privacy misuse by
strict adherence to the laws, introducing
precise internal procedures and publishing
their privacy policies in all forms of
communication.
Proactive implementation of Law on Free
Access to Information of Public Character
(Freedom of Information Act) strengthens
trust among citizens towards the institutions
(information holders) and will lead to more
efficient work of the institutions.
Consistent implementation of Law on Personal
Data Protection and Law on Free Access to
Information of Public Character, as well as of
other relevant European standards, provides
achieving balance between these two
freedoms.
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Sloboden pristap do informacii
i za{tita na li~ni podatoci

Qasje e lirë deri te informatat
dhe mbrojtja e të dhënave personale

Gra|anskite prava i slobodi treba
zadol`itelno da bidat za{titeni i pri
koristeweto na IKT, kako preduslov za
demokratizacija na op{testvata –
~ovekovoto dostoinstvo i blagosostojba
treba da bidat „srceto” na e-op{testvoto.

Të drejtat e qytetarëve dhe liritë e tyre duhet
doemos të jenë të mbrojtura edhe gjatë
përdorimit të TIK, si parakusht për
demokratizimin e shoqërive – dinjiteti
njerëzor dhe mirëqenia duhet te jene “zemra”
e e-shoqërisë.

IKT go olesnuva pribiraweto na li~ni
podatoci od gra|anite sprotivno na
principite na „neophodnost” i
„proporcionalnost” – zatoa e neophodna
pravna i institucionalna ramka za
spre~uvawe na eventualna zloupotreba.
Prepora~uvame sproveduvawe na nasokite za
za{tita na privatnosta i prekugrani~en
protok na li~ni podatoci koi gi donesuvaat
me|unarodnite asocijacii kako OECD na
nivo na dr`avi i EDRI na nivo na
evropskiot nevladin sektor.

TIK e lehtëson përmbledhjen e të dhënave
personale prej qytetarëve në kundërshtim me
principet “domosdoshmëri” dhe
“proporcionalitet” – prandaj është e
domosdoshme korniza ligjore dhe
institucionale për pengimin e keqpërdorimit të
mundshëm. Rekomandojmë zbatimin e kaheve
për mbrojtjen e privatësisë dhe rrjedhën
tejkufitare të të dhënave personale të cilat i
sjellin shoqatat ndërkombëtare si OECD në
nivel të shteteve dhe EDRI në nivel të sektorit
joqeveritar Europian.

Dr`avnite organi treba da vlo`at poseben
napor za spre~uvawe na site vidovi
zloupotreba na privatnosta so strogo
po~ituvawe na zakonite i vospostavuvawe
precizni interni proceduri i objavuvawe
na nivnite politiki za privatnost pri site
formi na komunikacija.

Organet shtetërore duhet të japin mund të
veçantë për pengimin e të gjitha llojeve të
keqpërdorimeve të privatësisë duke respektuar
ligjet dhe për implementimin e procedurave
interne precize të politikave të tyre për
privatësi pranë gjitha formave të komunikimit.

Proaktivnoto sproveduvawe na Zakonot za
sloboden pristap do informacii od javen
karakter ja zajaknuva doverbata na gra|anite
kon instituciite (imateli na informacii)
i }e dovede do nivno poefikasno rabotewe.
Doslednoto sproveduvawe na Zakonot za
za{tita na li~nite podatoci i Zakonot za
sloboden pristap do informaciite od javen
karakter, kako i na drugite relevantni
evropski standardi, ovozmo`uva
postignuvawe ramnote`a pome|u ovie dve
slobodi.
15

Implementimi proaktiv i Ligjit për qasje të lirë
deri te informatat e karakterit publik e rrit
besimin e qytetarëve ndaj institucioneve (të
informatave) dhe do të sjellë punë më efikase
të tyre.
Implementimi i mirfilltë i Ligjit për mbrojtjen
e të dhënave personale dhe Ligjit për qasje të
lirë deri te informatat të karakterit publik, si
dhe i standardeve tjera relevante evropiane ,
mundëson arritjen e baraspeshës ndërmjet
këtyre dy lirive.
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Overall safety of ICT systems as well as of data
integrity provides building of trust
relationships between all stakeholders both
on national and international level.
Institutions, organisations and companies
should be certified by internationally
accepted ICT security standards such are ISP
17799 and 27001 as a guaranty of safety of
their ICT systems.
Governments should make efforts to raise
public awareness about importance of safety
through constant informing and educating not
only for people in charge in the appropriate
institutions, but also citizens and business
sector via available mechanisms, especially
through formal education, as well as increased
cooperation with nongovernmental sector and
media
Cyber-crime cases in the countries from the
region leaded to blacklisting the countries,
thus inhibiting e-commerce development. We
need coordination, concrete action and
strengthening capacities of relevant
institutions in order to decrease computer
crime influence and to improve the negative
image.
A lot of must to be done for development of
e-business through development of
appropriate institutional framework and
inciting e-business in private sector. Current
offer of financial e-transactions is restricted
to some segments, such is banking. They
should be comprehensively applied in public
institutions and private companies for cashfree payment and e-business to start
functioning.

16

Zaklucoci i preporaki 25 01 2006:Brosura Metamorfozis

26.01.2007

11:43

Page 17

E-trgovija, kompjuterski kriminal
i zakonska ramka za sigurnost

E-tregtia, krimi kompjuterik
dhe korniza ligjore për siguri

Sigurnosta na IKT-sistemite vo celost kako i
integritetot na podatocite ovozmo`uva
odnosi na doverba pome|u site ~initeli kako
na nacionalno taka i na me|udr`avno nivo.
Instituciite, organizaciite i firmite treba
da se sertificiraat spored me|unarodnite
op{toprifateni standardi za IKT sigurnost
kako ISO 17799 i 27001 kako garancija na
sigurnosta na nivnite IKT sistemi.

Siguria e TIK-sistemeve ne tërësi si dhe
integriteti i te dhënave mundëson marrëdhenie
të besimit ndërmjet të gjithë faktorve si ne
nivel nacional ashtu edhe ne nivelin
ndërshtetëror. Institucionet, organizatat dhe
firmat duhet te certifikohen sipas standardeve
ndërkombëtare për TIK sigurinë, si dhe sipas
standardeve ISO 17799 dhe 27001 si garanci
për siguri te TIK-sistemeve te tyre.

Vladite treba da vlo`at napori da se podigne
nivoto na javna svest za va`nosta na
sigurnosta, preku postojano informirawe i
edukacija, ne samo na odgovornite lica vo
soodvetnite institucii, tuku i na gra|anite i
na delovnite subjekti, so koristewe na
raspolo`livite mehanizmi, osobeno preku
formalniot obrazoven sistem, kako i
zgolemena sorabotka so nevladiniot sektor i
so mediumite

Qeveritë duhet te japin me tepër mund qe te
ngrihet niveli i vetëdijes publike për rëndësinë
e sigurisë edhe atë me ndihmën e informimit te
vazhdueshëm dhe edukimit, jo vetëm te
personave përgjegjës ne institucionet përkatëse,
por edhe te qytetareve dhe subjekteve afariste,
me përdorimin e mekanizmave qe janë në
dsiponim, veçanërisht me sistemin formal te
arsimimit, si dhe te ritet bashkëpunimi me
sektorin joqeveritar dhe me mediumet.

Slu~aite na kompjuterski kriminal vo zemjite
od regionot dovedoa do nivnoto stavawe na
„crni listi” {to go onevozmo`uva razvojot na
e-trgovijata. Potrebna e koordinacija,
konkretna akcija i jaknewe na kapacitetite
na relevantnite institucii so cel da se
namali vlijanieto na kompjuterskiot
kriminal i da se popravi negativniot imix.

Rastet e krimit kompjuterik ne vendet ne
regjion sollën deri ne vendosjen e tyre ne “listat
e zeza” gjë që pengon zhvillimin e e-tregtisë.
Nevojitet koordinim, aksion konkret dhe
përforcimi i kapaciteteve te institucioneve
relevante me qellim qe te zvogëlohet ndikimi i
krimit kompjuterik dhe te përmirësohet imixhi
negativ.

Za razvojot na e-biznisot treba u{te mnogu da
se napravi preku razvoj na soodvetna
institucionalna ramka i negovo
pottiknuvawe vo privatniot sektor.
Postojnata ponuda na finansiski etransakcii zasega e ograni~ena na poedini
segmenti kako na primer bankarstvoto.
Potrebno e nivno seopfatno voveduvawe vo
javnite institucii i privatnite firmi so
cel da za`ivee bezgotovinskoto pla}awe i ebiznisot voop{to.

Për zhvillimin e e-biznesit duhet te behet edhe
shume me ndihmën e zhvillimit te kornizës
përkatëse institucionale dhe nxitjen e tij ne
sektorin privat. Oferta aktuale e etransaksioneve financiare tani për tani është e
kufizuar ne segmente te veçanta si për shembull
bankimi. Është e nevojshme përfshirja e
gjithmbarshme e tyre ne institucionet publike
dhe firmat me qellim qe te ngjallet pagesa pa te
holla dhe e-biznesi ne përgjithësi.
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Vtora me|unarodna konferencija
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E-0p{testvo vo Jugoisto~na Evropa
Najdobri praksi pri izgradba
na institucionalna ramka
E-vladeewe i gra|ansko u~estvo
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E-trgovija, kompjuterski kriminal
i zakonska ramka za sigurnost
Vlijanie na novite mediumi
na primenetite politiki
Partnerstvo, vmre`uvawe i gradewe sinergii
za nadminuvawe na jazot pome|u eJIE i eEU
Preporaka vo vrska so avtorski prava

Konferenca e dytë ndërkombëtare
“e-Shoqëri.Mk 2006”
E-shoqëria në Evropën Juglindore
Praktikat më të mira për ndërtimin
e kornizës institucionale
E-qeverisja dhe pjesëmarrja qytetare
Qasje e lirë deri te informatat
dhe mbrojtja e të dhënave personale
E-tregtia, krimi kompjuterik
dhe korniza ligjore për siguri
Ndikimi i mediumeve te reja
ne politikat e zbatuara
Partneriteti, lidhja në rrjetë dhe krijimi i sinergjive
për tejkalimin e hendekut në mes eELJ dhe eUE
Rekomandime në lidhje me të drejtat e autorit

Decision makers should incite and accelerate
the process of media digitalisation thus
increasing technical quality and wider
realisation of freedom of expression. Clear
strategy for broadcasting digitalisation should
be clearly defined in accordance with the EU
plans.
The internet and other forms of new digital
media offer many more ways for content to get
to audiences and is not so geographically
limited or is not at all geographically limited.
Media digitalisation and emerging of new
media also provide increased availability and
accessibility to the handicapped people.
States must reconsider their regulatory
frameworks to account for the changes, paying
particular attention to the fact that resources
for the dissemination of content are no longer
limited as with terrestrial analogue technology.
Both for internet and digital broadcast media,
states should consider regulation based on the
country of origin rather than the location of
the potential audiences.
The internet and digital media provide the
space for freedom of expression to be truly
realized. Of course there is dangerous and
illegal content on the internet and other new
media as well, but states should be careful to
differentiate between what is only distasteful
or unpleasant and what it really illegal so as
not to over regulate. Harsh restrictions on
content have proven ineffective in that they do
not manage to stop what regulators actually
want to stop, but they unduly limit legitimate
content producers. This accentuates the need
for clear and unbiased defining of criteria,
public bodies in charge of prevention of
misuse, and transparent decision procedures,
especially in controversial cases.
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Vlijanie na novite mediumi
na primenetite politiki

Ndikimi i mediumeve te reja
ne politikat e zbatuara

Nositelite na odluki treba da go pottiknat i
zabrzaat procesot na digitalizacija na mediumite so {to }e ovozmo`at podignuvawe na
tehni~kiot kvalitet i po{iroko realizirawe na
pravata na izrazuvawe. Potrebno e definirawe
na jasna strategija za digitalizacija na radiodifuzijata koja }e bide usoglasena so planovite
na EU.

Bartësit e vendimeve duhet ta nxisin dhe
shpejtojnë procesin e digjitalizimit të mediumeve
me çka do të mundësojnë rritje të kualitetit teknik
dhe realizim më të gjërë të të drejtës së të
shprehurit. Nevojitet definim i një strategjie të
veçantë për digjitalizimin e radiodifuzionit e cila
do të jetë e përshtatur me planet e UE.

Internetot i drugite formi na novi digitalni
mediumi nudat mnogu pove}e na~ini za prenos na
sodr`inite do publikite, koi malku ili
voop{to ne se pod vlijanie na geografskite
ograni~uvawa. Digitalizacijata na mediumite i
pojavata na novi vidovi mediumi ovozmo`uva
zgolemuvawe na dostapnosta i pristapnosta na
sodr`inite do licata so posebni potrebi.

Interneti dhe format tjera të mediumeve të reja
digjitale ofrojnë shumë më tepër mënyra për bartje
të përmbajtjeve deri te publiku (audienca), të cilët
pak ose aspak nuk janë nën ndikimin e kufizimeve
gjeografike. Digjitalizimi i mediumeve dhe
paraqitja e llojeve të reja të mediumeve mundëson
rritje të disponueshmërisë dhe qasjes së
përmbajtjeve deri te personat me nevoja të
veçanta.

Dr`avite treba da gi zemat predvid promenite
koi gi nosi digitalizacijata i da gi prilagodat
zakonskite ramki, osobeno vnimavaj}i na faktot
deka resursite za prenos na sodr`inite pove}e
ne se ograni~eni, kako vo slu~ajot so terestijalnata analogna tehnologija. I vo vrska so
internet i vo vrska so digitaliziranite porane{ni radiodifuzni mediumi, vladite treba da
ja zemat predvid zakonskata ramka vrz osnova na
zemjata na proizvodstvo, a ne vrz osnova na
lokacijata na potencijalnite publiki.

Shtetet duhet t’i marrin parasysh ndryshimet që i
sjell digjitalizimi dhe t’i përshtatin kornizat ligjore,
veçanërisht duke pasur kujdes në faktin se resurset
për bartje të përmbajtjeve nuk janë më të
kufizuara, si në rastin me teknologjinë analoge
terestiale. Edhe në lidhje me internetin edhe në
lidhje me mediumet e digjitalizuar radiodifuze të
mëparshme, qeveritë duhet të marrin parasysh
kornizën ligjore në bazë të shtetit të prodhimit, e
jo në bazë të lokacionit të audiencës (publikut)
potenciale.

Internet i digitalnite mediumi obezbeduvaat
prostor za celosna realizacija na slobodata na
izrazuvawe. Sekako deka preku niv se prenesuvaat i opasni i nelegalni sodr`ini, no
dr`avite mora da vnimavaat i da pravat razlika
pome|u slu~aite na bezvkusni ili neprijatni
sodr`ini i ona {to e navistina nelegalno, a
osobeno da ne donesuvaat premnogu zakonski
ograni~uvawa. Strogite ograni~uvawa na sodr`inite se poka`aa kako neefektivni, oti tie ne
uspevaat da go spre~at ona {to regulatorite
vsu{nost sakaat da go spre~at, tuku neopravdano
gi ograni~uvaat legalnite i legitimni kreatori
na sodr`nini. Ova ja naglasuva potrebata za
jasno i nedvosmisleno definirawe na
kriteriumi, nadle`ni tela i transparentni
proceduri za odlu~uvawe, osobeno koga se
raboti za kontroverzni sodr`ini.

Interneti dhe mediumet digjitale sigurojnë
hapësirë për realizimin e tërësishëm të lirisë së të
shprehurit. Gjithsesi se nëpërmjet tyre barten edhe
përmbajtje të rrezikshme dhe jolegale, po r shtetet
duhet të kenë kujdes dhe të bëjnë dallim në mes
rasteve të përmbajtjeve të pakënshme e pa shije
nga ajo se çka me të vërtetë është jolegale,
veçanërisht të mos sjellin shumë kufizime ligjore.
Kufizimet e reptësishme të përmbajtjeve u treguan
joefektive, sepse nuk arrijnë të ndalojnë atë që
rregullatorët me të vërtetë duan ta ndalojnë, por,
paarsyeshëm krijuesit legjitim dhe legal të
përmbajtjeve. Kjo e thekson nevojën për definim
të qartë dhe të njëkuptimtë të kriteriumeve, trupa
përgjegjës dhe procedura transparente për
vendosje, veçanërisht kur bëhet fjalë për
përmbajtje kontroverse.
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The issue of bridging the gap between eSEE
and eEU is political issue demanding political
will, but at the same time it is to a great
extent technical and economical issue, so we
cannot expect that all needs will be meet at
once, i.e. only with political decision, but also
requires networking and hard work by all of us
in order to bridge this gap.
Biggest points which are important for
implementation of partnerships are
partnerships between governments, business
and civil sector. Introducing monitoring tools
will provide simplified cooperation between
all parties, thus enabling increased control of
the process and constant pressure to bodies
responsible for delivering results.
What we need for bridging the gap eSEE and
eEU is sustainability, endurance, system and
approach that will practically provide
sustainability because we need initiative,
ownership, and decreasing dependance on
foreign projects, both from the regional and
state aspect.
Building partnership between governments,
business and civil sector as well as
international donors is foundation for
sustainable development of information
society in the region. Local stakeholders
should more efficiently take the opportunity
for acquiring knowledge and experience from
international
organisations/institutions/donors, stressing
the needs identifying by local communities at
the same time.
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Partnerstvo, vmre`uvawe i gradewe
sinergii za nadminuvawe na jazot
pome|u eJIE i eEU

Partneriteti, lidhja në rrjetë
dhe krijimi i sinergjive për tejkalimin
e hendekut në mes eEJL dhe eUE

Pra{aweto na premostuvawe na jazot eEUeJEE e politi~ko pra{awe ~ie re{avawe
bara politi~ka volja, no isto taka mnogu e i
tehni~ko i ekonomsko pra{awe, taka {to ne
mo`eme da smetame deka site potrebi }e
bidat zadovoleni odedna{, odnosno samo so
politi~ki odluki, tuku e potrebno
vmre`uvawe i mnogu rabota od site nas so
cel ovaa puknatina da se pokrie.

Çështja e tejkalimit të hendekut eEJL – eUE
është çështje politike zgjidhja e së cilës
kërkon vullnet politik, por gjithashtu është
edhe çështje shumë teknike dhe ekonomike,
kështu që nuk mund të presim se të gjitha
nevojat do të plotësohen përnjëherë,
respektivisht vetëm me vendime politike, por
është e nevojshme lidhja në rrjetë dhe shumë
punë prej të gjithë neve me qëllim që kjo
çarje të mbulohet.

Najgolemite to~ki {to se va`ni vo
implementacijata vo partnerstvata se
partnerstvata pome|u vladite, biznisite i
gra|anskiot sektor. Voveduvaweto na alatki
za monitoring }e ovozmo`i ednostavna
sorabotka na site subjekti, so {to }e se
postigne zgolemena kontrola na procesot i
vr{ewe na postojan pritisok vrz
odgovornite za ispora~uvawe rezultati.
Ona {to ni treba za premostuvawe na jazot
eEU-eJEE e odr`livost, dolgotrajnost, eden
sistem i pristap {to prakti~no }e obezbedi
odr`livost bidej}i toa {to ni treba e
inicijativa, sopstvenost i da ne zavisime
mnogu od nadvore{nite proekti od
regionalniot kako i od dr`avniot aspekt.
Gradeweto partnerski odnos pome|u
vladiniot, privatniot i nevladiniot sektor
kako i so me|unarodnite donatori e osnova
za odr`liv razvoj na informati~koto
op{testvo vo regionot. Vo toj proces
lokalnite ~initeli treba poefikasno da ja
iskoristat mo`nosta za steknuvawe znaewa
i iskustva od me|unarodnite
organizacii/institucii/donatori,
istovremeno istaknuvaj}i gi potrebite
identifikuvani od lokalnite zaednici.
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Pikat që janë më të rëndësishme në
implementimin në partneritet janë
partneritetet ndërmjet qeverive, bizneseve
dhe sektorit civil. Implementimi i veglave për
monitoring do të mundësojë një bashkëpunim
ndërmjet gjithë subjekteve, e me këtë do të
arrihet kontroll më e madhe e procesit dhe
kryerje e një presioni të vazhdueshëm mbi
përgjegjësit për dorëzimin e rezultateve.
Ajo çka na duhet për tejkalimin e hendekut
eEJL - eUE është qëndrueshmëri, afatgjatës,
një sistem dhe qasje që praktikisht do të
sigurojë qëndrueshmëri sepse ajo çka na duhet
është iniciativë, pronësi dhe të mos varemi
shumë prej projekteve të jashtme nga aspekti
regjional dhe ai shtetëror.
Ndërtimi i marrëdhënieve të partneritetit
ndërmjet sektorit qeveritar, privat dhe
joqeveritar dhe me donatorët ndërkombëtar
është bazament për zhvillim të qëndrueshëm
të shoqërisë së informacionit në regjion. Në
këtë proces faktorët lokal duhet në mënyrë më
efikase të shfrytëzojnë mundësinë për
përfitimin e njohurive dhe përvojave prej
organizatave ndërkombëtare/ institucioneve/
donatorëve, njëkohësisht duke i theksuar
nevojat e identifikuara nga bashkësitë lokale.
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Use of new technologies leads to formal
criminalisation of great number of citizens.
There are cases when many people can breach
copyright without being aware of that.
Initiatives such are Creative Commons and
Wikipedia are good example that creative
authors do not create just for money, but they
have other motive: promotion, moral
satisfaction, sharing creativity and helping
the community. Alteration of the legal
framework, that is currently focused on
financial motives, is needed towards providing
and alleviating the fruits of the creative
efforts incited by other motives, not just
financial.
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Rekomandime në lidhje me të drejtat e autorit
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Preporaka vo vrska so
avtorski prava

Rekomandime në lidhje
me të drejtat e autorit

Primenata na novi tehnologii doveduvaa do
formalna kriminalizacija na ogromen broj
gra|ani, poradi situacii vo koi mnogu lu|e
mo`at da gi prekr{at avtorskite prava bez
da bidat svesni za toa. Inicijativite kako
licencite za Kreativni zaedni~ki
sodr`ini (Creative Commons) i za
Vikipedija se dobar primer deka lu|eto {to
sozdavaat, ne go pravat toa samo za pari, tuku
imaat i druga motivacija: promocija,
moralna satisfakcija, `elba za
spodeluvawe na kreativnosta i pomagawe na
zaednicata. Potrebna e promena na
zakonskata ramka, koja momentno e
fokusirana samo na finansiskata
motivacija, vo nasoka na ovozmo`uvawe i
olesnuvawe na za{titata na plodovite na
kreativniot trud, nastanati i od drugi
pobudi.

Zbatimi i teknologjive të reja solli deri te
kriminalizimi formal i një numri të madh të
qytetarëve. Ka situata në të cilat shumë
njerëz mund t’i thyejnë të drejtat e autorëve
duke mos qenë të vetëdijshëm për këtë.
Iniciativat, siç janë licencat për Vlera të
përbashkëta kreative (Creative Commons) dhe
Vikipedia janë shembull i mirë se njerëzit të
cilët krijojnë nuk e bëjnë këtë vetëm për të
holla, por kanë edhe motivim tjetër:
promovim, satisfaksion moral, dëshirë që të
ndajnë kreativitetin dhe të ndihmojnë
bashkësinë. Korniza ligjore e cila
momentalisht është e fokusuar vetëm në
motivimin financiar duhet të ndryshohet në
drejtim të mundësimit dhe lehtësimit të
mbrojtjes së fryteve të punës kreative të
nxitura edhe nga motive tjera.
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