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Bislimoski, nga mbledhja e Bordit të Rregullatorëve të Komunitetit Energjetik në Athinë: Qeveritë e 
rajonit duhet të vazhdojnë me investimet në sektorin energjetik  
 
Vetëm përmes menaxhimit të përgjegjshëm me kapacitetet energjetike, gjendjet e komplikuara në treg mund 
të amortizohen, porositi kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës, Marko Bislimoski, i cili udhëhoqi 
Bordin e Rregullatorëve të Komunitetetit Energjetik, i 49-i me rradhë, që u mbajt në Athinë, Greqi. 
 
"Kur bëhet fjalë për sektorin energjetik, kriza shëndetësore tregoi se kompanitë, shërbimet e të cilave janë 
drejtuar kah amvisëritë, kanë ndërtuar komunikim praktik shoqëror të përgjegjshëm me konsumatorët e tyre 
dhe sëbashku me ne rregullatorët i tejkalonim muajt e krizës kur pandemia kishte piket e saj. Për dallim prej 
tyre, një pjesë e furnizuesve, të cilët shërbimet e tyre ia japin kompanive, treguan sjellje, e cila hapi debatin 
për përforcimin regjional të rregullave në rastet e jashtëzakonshme. Si kryetar i Bordit të Rregullatorëve dua 
të porosis të gjitha Qeveritë në rajon se duhet të vazhdojmë me investimet në sektorin energjetik, të cilat 
paraqesin garanci për ardhmëri të sigurtë dhe të qëndrueshme energjetike", deklaroi Marko Bislimoski, 
kryetar i Bordit të Rregullatorëve të Komunitetit Energjetik dhe kryetar i Komisionit Rregullator të Energjetikës 
dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.    
 
Rregullatorët e Shqipërisë, Bosnës dhe Hercegovinës, Gjeorgjisë, Kosovës, Moldavisë, Malit të Zi, 
Maqedonisë së Veriut, Serbisë dhe Ukrainës e mbajtën mbledhjen e 49. Mbledhja u mbajt me numër të 
kufizuar të pjesmarrësve me prezencë fizike por u mundësua edhe pjesmarrje online për shkak të situatës 
me Covid-19. 
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