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Kuvendi i Shqipërisë,
- Duke njohur e vlerësuar rolin e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për sigurimin dhe
kompensimin e depozitave të qytetarëve, të vendosura në bankat që operojnë në Republikën e
Shqipërisë;
- Duke vlerësuar kontributin e saj në drejtim të rritjes së qëndrueshmërisë së sistemit
financiar e bankar;
- Duke njohur kuadrin ligjor dhe parimet bazë, mbi të cilat mbështetet veprimtaria e
Agjencisë;
- Duke mbështetur e zhvilluar bashkëpunimin me këtë Agjenci, si dhe duke nxitur
bashkëpunimin e saj me institucionet kombëtare e ndërkombëtare;

Vlerëson veprimtarinë e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në drejtim të:
- Konsolidimit të pozicionit të Agjencisë si institucion organizues, mbikëqyrës dhe
realizues i procesit të sigurimit dhe kompensimit të depozitave;
- Forcimit të rolit të saj në funksion të zhvillimit të sektorit financiar dhe forcimit të
stabilitetit ekonomik të vendit;
- Forcimit të rolit të saj në drejtim të edukimit dhe rritjes së besimit të publikut në bankat
dhe institucionet e tjera financiare;
- Përmirësimit të kuadrit ligjor dhe rregullator, në përputhje me standardet dhe praktikat
më të mira ndërkombëtare;
- Forcimit të efikasitetit profesional, administrimit efikas të mjeteve e burimeve
financiare, si dhe administrimit efikas të vetë Agjencisë;

-Thellimit të bashkëpunimit me institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare, me synim
shkëmbimin e eksperiencës, forcimin e kapaciteteve njerëzore dhe përmirësimin e skemës së
sigurimit të depozitave;

Kuvendi kërkon që Agjencia e Sigurimit të Depozitave, për vitin 2016, të
përmirësojë punën në këto drejtime:
- Të zhvillojë më tej skemën e sigurimit të depozitave, të identifikojë fushat e mundshme
për përmirësim, për të rritur efektivitetin dhe gatishmërinë në rast ngjarjeje sigurimi.
- Të asistojë në procesin e përgatitjes së shoqërive të kursim-kreditit, për përmbushjen
nga ana e tyre të kritereve të kërkuara, me qëllim përfshirjen e tyre të njëkohshme në skemën
e sigurimit të depozitave. Të hidhet informacion për shoqëritë e kursim-kreditit në faqen
online të Agjencisë.
- Të përmirësojë në vazhdimësi infrastrukturën informatike, për pagesën e shpejtë dhe të
saktë të depozituesve, në rast të një ngjarjeje sigurimi, në funksion të ruajtjes së stabilitetit
financiar të vendit.
- Të angazhohet në administrimin efikas të mjeteve financiare, gjetjen e mënyrave
alternative të investimit, në kushtet kur normat e letrave me vlerë të Qeverisë janë në rënie,
me qëllim optimizimin dhe zgjerimin e mëtejshëm të fondeve të sigurimit të depozitave, në
përputhje me parimet e likuiditetit dhe sigurisë.
- Të jetë e vëmendshme ndaj zhvillimeve në sistemin bankar e financiar në vend, të
zhvillojë maksimalisht kapacitetet, për t’iu përgjigjur situatave të mundshme që do të
kërkonin ndërhyrjen e Agjencisë.
- Të promovojë në mënyrë të vazhdueshme skemën e sigurimit të depozitave. Të rrisë
nivelin e edukimit dhe ndërgjegjësimit të depozituesve për përfitimet dhe kufizimet e skemës
së sigurimit të depozitave, si dhe njohjen e tyre me procedurën e kompensimit.
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