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Hyrje
Në qarqet e BE-së në Bruksel si dhe në
shtetet anëtare, me vite është folur për të
ashtuquajturën “lodhje nga zgjerimi” por
megjithatë proceset kanë vazhduar dhe
perspektiva evropiane është përdorur
si argument për t’i shtyer reformat dhe
zgjidhjen e çështjeve të hapura në Ballkan.
Presidenti i deritashëm i Komisionit Evropian, Jean Claude Juncker, i dëshmuar
më parë si mbështetës i madh i zgjerimit, që në ditët e para të mandatit të tij në
vitin 2014 pat paralajmëruar se “nuk do
ketë zgjerim të BE-së” gjatë mandatit të
tij . Teksa kjo deklaratë ishte konsideruar
si dekurajuese, ajo reflektoi situatën reale
në terren dhe faktin se edhe po të kishte
vullnet politik në nivel evropian, asnjëra
nga shtetet në pritje nuk ishin të gatshme
për anëtarësim në një afat pesë vjeçar. Pavarësisht, gjatë kësaj periudhe vazhduan
lëvizjet në kuadër të procesit të zgjerimit:
Mali i Zi dhe Serbia vazhduan negociatat e
anëtarsimit, Kosova nënshkroi Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit, ndërsa Bosnja e
mori mendimin (ndonëse negativ dhe me
shumë kushte) të Komisionit Evropian në
lidhje me aplikimin marrjen e statusit të
shtetit kandidat.
Struktura e re e Komisionit Evropian, e
udhëhequr nga Ursula von der Leyen,
kishte element inkurajues titullin e
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komisionerit i cili do merrej me çështje
zgjerimi. Kjo pozitë u avancua, së paku në
emërtim, në krahasim me paraardhësin
Johannes Hahn i cili në portofolin e tij
kishte vetëm negociatat për zgjerim.
Komisioneri i ri në Komisionin e von
der Leyen ka titullin e Komisionerit për
Fqinjësi dhe Zgjerim. Në këtë mënyrë von
der Leyen sigurisht ka dashur të dërgojë
porosinë se procesi i zgjerimit tash do të
jetë më konkret.
Mirëpo samiti i tetorit 2019 shënoi kthesën
më serioze në procesin e zgjerimit kur liderët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian nuk u dakorduan për një vendim
për hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, ndonëse sipas vlerësimit të Komisionit Evropian, që
të dyja i kishin të përmbushura të gjitha
kriteret. Franca u konsiderua si shteti më
meritor, apo fajtor, për këtë dështim. Presidenti i këtij vendi Emmanuel Macron i cili
gjithnjë ka insistuar që të pritet me zgjerimin pa ndodhë reforma paraprake brenda
BE-së, kushtëzoi nisjen e negociatave me
Shkupin dhe Tiranën, me miratimin e metodologjisë së re në procesin negociator.
Ky punim do analizojë pasojat e propozimit francez (të përkrahur nga disa shtete
tjera) në procesin tashmë të ngarkuar
negociator, i cili pritet të bëhet edhe më i
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ndërlikuar në të ardhmen.

Samiti i tetorit 2019
– (mos)mbyllja e
dyerve Ballkanit
Perëndimor
Diskutimi rreth hapjes së negociatave të
anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut
dhe Shqipërinë për herë të parë u ngrit
në nivelin më të lartë politik në BE - në
Këshillin Evropian. Kjo ndodhi si pasojë
e mungesës së konsensusit në një takim
paraprak në nivel të ministrave në Këshillin e çështjeve të përgjithshme të shteteve
anëtare të cilët rreth kësaj kanë diskutuar
katër herë brenda 12 muajsh (qershor dhe
tetor 2018, qershor dhe tetor 2019). Samiti
i zhvilluar me 17 dhe 18 tetor ishte rasti
i fundit që të përmbushen premtimet e
dhëna Maqedonisë së cilës për një dekadë
i është thënë se do t’i nisë negociatat e
anëtarësimit në momentin kur të zgjedhë kontestin e emrit me Greqinë. Edhe
Shqipëria priste vendimin pasi kishte
marrë konfirmimin se i ka përmbushbur
të gjitha kriteret e parashtruara.
Mungesa e vendimit ishte pasojë e qën-

drimit kategorik kundërshtues të shtetit
francez (i përkrahur nga Holanda në rastin
e Shqipërisë). Dështimin që të përmbushet
obligimi nga pala e BE-së pas hyrjes në fuqi
të Marrëveshjes së Prespës, nga shumica
dërmuese e liderëve evropian u konsiderua
si gabim i madh me pasoja të mundshme.
Kryetari i Komisionit Evropian Jean
Claude Juncker e cilësoi këtë si “gabim të
rëndë historik.”1 Kryetari I Këshillit Evropian, Donald Tusk e vlerësoi gjithashtu
si gabim por edhe u shpreh se ndjehet
“I turpëruar” për këtë gjë.2 Ai tha se Maqedonia e Shqipëria i kanë përmbusbur
premtimet por BE-ja për fat të keq jo.
Komisioneri i ngarkuar me negociatat e
anëtarësimit, Johannes Hahn, e cilësoi në
llogarinë e tij në rrjete sociale këtë veprim
si “dështim të BE-së për t’i përmbushur
premtimet” dhe ka kërkuar nga shtetet
anëtare që të qartësojnë qëndrimet e tyre
ne lidhje me perkushtimin ndaj zgjerimit
të BE-së drejt Ballkanit Perëndimor. Ishte
ndër rastet e rralla kur zyrtarët e BE ishin
kaq të sinqertë dhe të ashpër. Mirëpo
bëhet fjalë për funksionarë të cilët i kishin
ditët e fundit në zyret e tyre, andaj këtu
edhe shtrohet pyetja nëse toni do të ishte
kaq i ashpër po të mos ishte edhe kalen-

1

Konferenca për shtyp, Jean Cluade Juncker dhe Donald Tusk në fund të samitit. 18.10.2019 Bruksel

2

Konferenca për shtyp, Jean Cluade Juncker dhe Donald Tusk në fund të samitit. 18.10.2019 Bruksel
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dari i përshtatshëm.

Pikëpyetja e madhe rreth
kredibilitetit të BE-së

Në mungesë të
vendimit të qartë
në momentin kur
shtetet kandidate
i plotësojnë krejt
kriteret, rrënohet
kredibiliteti i
Bashkimit Evropian
i cili më nuk
mundet të thirret
në perspektivë
evropiane si
motiv kur kërkon
kompromise nga
liderët në rajon.

Në mungesë të vendimit të qartë në momentin kur
shtetet kandidate i plotësojnë krejt kriteret, rrënohet kredibiliteti i Bashkimit Evropian i cili më nuk
mundet të thirret në perspektivë evropiane si motiv kur kërkon kompromise nga liderët në rajon.
Kosova është po ashtu një rast që dëshmon këtë.
Asaj ishte imponuar kushti i ratifikimit të një marrëveshje për demarkimin e kufirit me Malin e Zi
për liberalizim të vizave (gjë që nuk është kërkuar
nga asnjë shtet tjetër të Ballkanit Perëndimor kur
është negociuar për lëvizjen e lirë). Ky kriter është
përmbushur në vitin 2017 ndërsa kosovarët akoma nuk gëzojnë lëvizjen e lirë sepse nuk ka vullnet
politik tek disa shtete të BE-së.
Maqedonisë së Veriut i është kërkuar zgjidhja e
kontestit mbi emrin me Greqinë fqinje me premtimin se menjëherë do të nisnin negociatat e
anëtarësimit. Maqedonia bëri kompromis duke
ndërruar emrin kushtetues si dhe Kushtetutën në
vitin 2018.

ciuese.

Maqedonia e Veriut, shtet kandidat që nga viti
2005, ishte ne pritje të hapjes së negociatave për
dhjetë vite me radhë meqë Komsioni Evropian që
nga viti 2009 e ka rekomanduar këtë lëvizje. Ishte
bllokada greke e cila bëri që kjo çështje të futet në
sirtar përderisa Shkupi dhe Athina nuk e zgjidhin
kontestin mbi emrin, që ishte pengesa e fundit në
rrugëtimin evropian të këtij shteti. Maqedonia sot
është i vetmi shtet i rajonit pa asnjë kontest bilateral kufitar me fqinjtë dhe me të gjitha kriteret e
përmbushura për nisjen e negociatave me BE-në.
Pavarësisht kësaj, Komisioni Evropian akoma nuk
ka mandat as që të nisë punën në kornizën nego-

Sfida e radhës e BE-së tani është arritja e marrëveshjes mbi normalizimin e raporteve mes
Kosovës dhe Serbisë, e cila në Bruksel është paralajmëruar se do të jetë historike dhe ligjërisht
obliguese për të dyja palët. Liderët e ketyre dy
vendeve hynë në proces duke llogaritur ne përspektivë të qartë evropiane e cila i është premtuar
nga cilido bashkëbisedues si në kryeqendrën e BEsë ashtu edhe në kryeqytetet e shteteve anëtare.
Mirëpo duke i konsideruar rrethanat e reja të krijuara pas samitit të tetorit 2019, si dhe ndryshimet
që sollën ish Ministrin spanjoll Josep Borrell në
postin e Përfaqësuesit të Lartë, dhe me këtë edhe
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në rolin e “lehtësuesit,” mundësia e përmbylljes së
suksesshme të këtij procesi nga ana e BE-së është
në pikëpyetje serioze. Borrell jo vetëm se vjen nga
një shtet që nuk njeh Kosovën por ka kontribuar
edhe personalisht në kundërshtimin e secilit hap
të Brukselit që do të lënte përshtypjen e trajtimit
të Kosovës si shtet.

Konsistenca franceze në
zvarritjen e procesit të
zgjerimit
Presidenti i Francës Emmanuel Macron, konsiderohet përgjegjësi kryesor për bllokadën e krijuar
rreth Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Ai këtë
e ka konfirmuar edhe vet në përfundim të samitit
të tetorit.3
Mirëpo ajo që ndodhi në samit, për çfarë
shumëkush u shpreh i befasuar dhe dëshpëruar,
ishte e pritshme nëse gjykohej nga qëndrimet
publike të shefit të shtetit francez në lidhje me zgjerimin.
Emmanuel Macron në të vërtët ishte konsistent
në insistimet e tija se nuk do lejojë proceset e zgjerimit. Vizitën e parë në Parlamentin Evropian
që nga marrja e postit, Macron e shfrytëzoi që të
qartësojë qëndrimin e tij duke nënvizuar se zgjerimi i Bashkimit Evropian nuk është i mundur para
reformave të brendshme të institucioneve evropiane.4 Vetëm pak javë pas këtij momenti, në Sofie
të Bullgarisë, u mbajt samiti BE-Ballkani Perëndimor, i cili kishte peshë të veçantë me që mbahej

3

Presidenti i Francës
Emmanuel Macron,
konsiderohet
përgjegjësi kryesor
për bllokadën
e krijuar rreth
Maqedonisë së Veriut
dhe Shqipërisë.

15 vite pas samitit të Selanikut kur formalisht u
hap rruga drejt BE-së për vendet e rajonit. Akoma
pa nisur formalisht samiti ku duhej rikonfirmuar
premtimin dhe ringjallur shpresën, Emmanuel
Macron e përsëriti qëndrimin e tij kundër zgjerimit në konstelacionin aktual.5
Qershori i vitit 2018 ishte momenti i parë kur
BE shqyrtoi mundësinë e hapjes së negociatave të anëtarsimit me Maqedoninë e Veriut dhe
Shqipërinë, në dritë të arritjes së marrëveshjes
historike në mes të Shkupit dhe Athinës mbi emrin me çfarë u tejkalua edhe pengesa e fundit për
Shkupin zyrtar që të ecë tutje në proceset e integrimeve evropiane. Edhe me këtë rast, Franca (e
mbështetur nga Holanda) bllokoi marrjen e vendimit, ndërsa Këshilli i Ministrave i BE-së premtoi se do merr vendim një vit më vonë, përkatësisht më 2019.6 Në qershor 2019, me arsyetimin
se kishte kohën e limituar për shqyrtim, Këshilli i

Emmanuel Macron, konferencë për shtyp 18 Tetor 2019, Bruksel

4

https://w.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/04/17/speech-by-emmanuel-macron-president-of-the-republic-at-european-parliament.en

5

https://w.politico.eu/article/emmanuel-macron-pours-cold-ëater-balkans-eu-membership-enlargement/

6

https://ë.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2018/06/26/
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Ministrave premtoi se vendimin pozitiv do e merr
ne takimin e tetorit të po të njejtit vit.7
Me afrimin e momentit kur vendimmarrja ishte
e domosdoshme, meqë kjo u premtua me anë të
konkluzave formale, pala franceze doli me ide të
re – rishqyrtimin e qasjes në procesin e negociatave të anëtarësimit.
Kërkesa për metodologji të re doli në pah pak
javë para samitit kyç të tetorit 2019. Një vit më
herët, përkatësisht në qershor dhe tetor 2018 kur,
gjithashtu mungoi pajtimi për nisjen e negociatave të anëtarësimit me Shkupin dhe Tiranën, pala
franceze nuk e ka kërkuar ndryshim të metodologjisë.8

Metodologjia e re – nga
një ide në një realitet
Menjëherë pas dështimit në samitin e tetorit 2019
Parlamenti Evropian me procedurë të përshpejtuar, më 24 tetor ka miratuar rezolutë me anë të së
cilës shprehet keqardhje për shkak të mungesës
së vendimit për hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut.9 Në favor të kësaj rezolute ka
votuar edhe grupi “Renew Europe” ku bën pjesë
edhe partia “En Marche” e presidentit francez, e
falë së cilës ky grupacion politik përjetoi rritje të
dukshme në përbërjen e re të Parlamentit Evropian dhe u shndërrua në atë që quhet “kingmaker”,
si element vendimtar. I vetmi grupacion që votoi
kundër dhe doli me draft rezolutë ku përshende-

tet moshapja e negociatave me Shkupin dhe Tiranën, ishte grupi i ekstremit të djathtë “Identiteti
dhe Demokracia” (ID ), aty ku bën pjesë kundërshtarja më e madhe politike e Macron, Marine le
Penn.10
Rezoluta e Parlamentit Evropian në mes tjerash
kërkon rishqyrtimin dhe ndryshimin e strategjisë
për zgjerim të Komisionit Evropian, të shkurtit të
vitit 2018.11
Në mesin e muajit nëntor 2019, Franca doli me idetë
e saja në lidhje me procesin e mëtutjeshëm të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Të ashtuquajturin
“non-paper”, një dokument jozyrtar por që paraqet
pikëpamjet e këtij shteti për procesin, Parisi ua dërgoi shteteve tjera dhe Komisionit në fillim të nëntorit. Aty nënvizohet domosdoshmëria për rishqyrtim
të qasjes ndaj zgjerimit, që implikon ashpërësimin e
kritereve për anëtarësim të mundshëm.

SIPAS KËTYRE PROPOZIMEVE FRANCA
KËRKON QË PROCESI I ANËTARËSIMIT TË
BAZOHET NË KATËR SHTYLLA KRYESORE:

> Asociim gradual
>Kushtëzim më i rreptë
>Përfitime të prekshme
> Kthyeshmëri (reverzibilitet)

7 https://w.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/18/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/
8

Konferencë për shtyp me zyrtarë të Këshillit Evropian para nisjes së samitit, 17 tetor 2019

9

http://w.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_EN.html

10
11

10

http://w.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0155_EN.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf

Asociimi Gradual
Sipas propozimit francez, procesi i anëtarësimit
nuk do bazohej më në hapjen e njëkohshme të një
numri të madh të kapitujve tematik, por në disa
etapa të njëpasnjëshme, të cilat do të formojnë
blloqe koherente të politikave dhe një skemë të
paracaktuar nga Bashkimi Evropian, duke marrë
parasysh veçoritë të secilit shtet kandidat.
Mbyllja e negociatave që do korrespondojë me
përfundimin e secilës fazë nga ana e vendit kandidat, do të hapë mundësinë për pjesëmarrje në
programet e BE-së, përfshirje ne politika të caktuara sektoriale dhe, kur është e përshtatshme, të
përfitojë nga disa ndihma financiare.
Për të kaluar në fazën tjetër, vendet do të duhej të
respektonin në mënyrë efektive kritere të sakta,
të cilat do të mundësonin adoptimin e “Acquis”
(trashëgimisë ligjore të BE-së) por edhe zbatimin
efektiv brenda kornizës së pjesëmarrjes në një
politikë të caktuar.
Sundimi i ligjit dhe të drejtat themelore do të mbeten
kërkesa integrale që nga momenti i hapjes së negociatave, dhe do të mbeten të tilla gjatë tërë procesit.
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Këto kritere do të vinin me tregues të lehtë dhe
objektivisht të verifikueshëm, të cilat mund të
frymëzohen nga treguesit ekzistues të Bashkimit
Evropian.

Përfitimet e prekshme
Përveç përfitimeve që vijnë nga pjesëmarrja
graduale në politikat e BE-së, mund të ofrohet
mbështetje e shtuar financiare. Mund të shtohen
mjetet nga instrumentet e para-anëtarësimit por
mund të merret në konsiderim edhe bërja e vendeve kandidate të pranueshme për fonde strukturore (të cilat tani janë të qasshme vetem për vendet anëtare të BE). Qasja në fondet strukturore do
rritej gradualisht, konform fazave të përfunduara
dhe reformave të realizuara.
Kërkesat e pranueshmërisë për këto fonde duhet
t’u rezervohen ofertuesve të këtyre vendeve dhe
shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për të
shmangur ndikimet e jashtme negative.

Reverzibiliteti
Kushtëzimi më i rreptë
Kriteret për të kaluar nga një fazë në tjetrën do të
përcaktohen në detaje, duke bërë të mundur verifikimin e adoptimit, si dhe zbatimin efektiv dhe
të qëndrueshëm të “Acquis” në lidhje me një politikë të veçantë, dhe do të bazohej kryesisht në përparim të qëndrueshëm, të pakthyeshëm në fushën e sundimit të ligjit. Nga vendet kandidate do të
kërkohej të përshtatin aftësitë e tyre institucionale dhe administrative me nevojën për pjesëmarrje
efektive në politika të ndryshme. Anëtarësimi përfundimtar do të vendoset bazuar në përmbushjen
e objektivave të prekshme ekonomike dhe sociale
të konvergjencës.

Sipas kërkesës së Francës duhet të vendoset një
parim i reverzibilitetit për të adresuar situatat
kur vendi kandidat, tërësisht ose pjesërisht, nuk
i plotëson më kriteret e caktuara ose ndërprenë
përmbushjen e angazhimeve që i ka marrë përsipër në kapitujt e caktuar.
Përgjigja e Bashkimit Evropian do të ishte graduale. Do të ishte proporcionale me madhësinë
dhe seriozitetin e dështimit të vërejtur: duke filluar nga pezullimi i përfitimeve deri te pezullimi
i përgjithshëm nëse sfidohen vlerat themelore të
Bashkimit Evropian.
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Faza të reja në vend të
kapitujve në procesin
negociator
Sipas dokumentit francez, procesi i anëtarsimit të një sheti kandidat do përbëhej nga shtatë
faza të cilat janë në të vërtetë gërshetim i kapitujve të kornizës ekizistuese negociuese (gjithsej
35). Përmbushja e seciles fazë, sipas dokumentit
francez, do t’i mundësonte shtetit respektiv qasje
në programe të BE (disa nga të cilat vendet tashmë
kanë qasje, siç është Erasmus).

- FA Z A E GJA SHTË nënkupton politikën e
jashtme. Korniza ekzistuese e negociatave
këto fusha i përfshinë në kapitujt 30 dhe 31.
- FA Z A E SHTATË, dhe ajo përfundimtare
i referohet “çështjeve të tjera”, e cila në
kornizën ekzistuese përfshihet ne kapitullin e
fundit – 35. Përfundimi i kësaj faze nënkupton
anëtarësimin e plotë. Pos kapitullit aktual 35,
kjo fazë në propozimin e ri i përfshinë edhe
kapitujt 33 dhe 34 të kornizës ekzistuese negociuese.

- FAZA E PARË përfshinë sundimin e ligjit, të
drejtat themelore, drejtësinë dhe sigurinë (kapitujt aktual 23 dhe 24).

Obligimet në mandatin e
ri të Komisionit Evropian

- FAZA E DYTË përbëhet nga çështjet e lidhura
me shkollimin, hulumtimin dhe hapësirën,
rininë, kulturën, sportin, ambientin, transportin, telekomunikimin dhe energjinë. Në
kornizën aktuale këto çështje mbulohen me
kaputujt 14, 15, 21, 22, 26, 25 dhe 27.

Franca i propozon shteteve tjera anëtare të Bashkimit Evropian që të kërkohet nga Komisioni Evropian që deri në janar 2020, të del me propozimin
mbi definimin e metodologjisë së re, duke u bazuar në pikat e prezantuara në këtë dokument.
Korniza kohore e dhënë nga Parisi zyrtar korrespondon me dy hapa që duhet të pasojnë pas
adoptimit të metodologjisë.

- FAZA E TRETË përfshinë punësimin, politikat
sociale, shëndetësinë, mbrojtjen e konsumatorit dhe konkurencën. Këto çështje aktualisht
janë pjesë përbërëse e kapitujve 19, 28, 5, 7, 8
dhe 20.
- FAZA E KATËRT i referohet çështjeve ekonomike dhe financiare. Në kornizën ekzistuese
këto janë të përfshira në kapitujt 4, 9, 16, 17,
18 dhe 32.

I pari ka të bëjë me publikimin e pakos së zgjerimit të cilin Komisioni Evropian e zbardhë
në muajin prill. Ndërsa hapi i dytë ka të bëjë me
dosmodoshmërinë që para samitit të Zagrebit, i
cili do mbahet në maj të vitit 2020, të merret vendimi pozitiv në lidhje me hapjen e negociatave të
anëtarësimit në mes të BE dhe Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut.

- FAZA E PESTË ka të bëjë me tregun e brendshëm, bujqësinë dhe peshkimin. Aktualisht,
këto tema janë të përfshira në kapitujt 29, 1, 2,
3, 6, 10, 11, 12 dhe 13.

Në samitin e tetorit 2019 kur BE nuk arriti pajtim
për hapjen e negociatave me këto dy shtete, u
premtua se kjo çështje do kthehet në agjendë para
samitit të Zagrebit.
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Për t’u realizuar synimi që Samiti i Zagrebit të
jetë i sukseshsëm, BE paraprakisht duhet të ketë
vendim pozitiv në lidhje me negociatat e anëtarësimit me Shkupin dhe Tiranën. Momenti i fundit i
mundshëm për këtë, është samiti i rregullt i BE, në
mars të vitit 2020.

Pasojat e metodologjisë
së re
Ka shumë elemente të paqarta në dokumentin
francez. Në të thuhet se e ashtuquajtura “qasja e
rishikuar” e procesit të antarësimit, do të pasqyrohej dhe zbatohej në kornizat e negociatave që
Këshilli i BE, do thirrej të miratonte kur të hapen
negociatat e anëtarësimit me vendet kandidate.
Rrjedhimisht, mbetet e paqartë nëse kjo metodologji e re do nisë me zbatim vetëm tek ato
shtete të cilat janë në pritje të nisjës së procesit të
anëtarësimit (duke filluar nga Maqedonia e Veriut
dhe Shqipëria e deri tek Kosova dhe Bosnja e Hercegovina) apo do të aplikohet dhe si do të aplikohet edhe tek Serbia dhe Mali i Zi të cilat tashmë
janë në proces të negociatave të anëtarësimit me
Bashkimin Evropian?

ekziston në kornizat negociuese. Këtu përfshihet
edhe elementin i reverzibilitetit të cilën pala francize e konsderon si kyç, por i njëjti tashmë është
i implikuar me faktin se kapitujt që negociohen
konsiderohen vetëm “përkohësisht të mbyllur”
dhe teoretikisht mund te rihapen (ndonëse në
praktikë nuk ka ndodhur asnjëherë që të rihapen).
Efekti thelbësor i metodologjisë së re do shihet me
rënien e entuziazmit ne proceset reformuese në
vendet e rajonit. Ndonëse me ritëm të pabarabartë
dhe ndonjëherë shume të ngadalësuar, reformat
në vendet e Ballkanit Perëndimor kanë ndodhur
në të shumtën e rasteve vetëm për hir të perspektivës së ofruar evropiane. Zvarritjet në proces të
zgjerimit që do formalizohen me metodologjinë e
re vetëm do kontribuojnë në rënien e motivimit që
të vazhdohet me reforma dhe zgjidhjen e mospajtimeve në një rajon i cili akoma konsiderohet me
stabilitet të brishtë.

E vetmja gjë e qartë është se metodologjia për një
periudhë shumë të shkurtë kohore u shndërrua në
realitet. Do jetë ndër detyrat primare të Komisionit të ri Evropian qysh në ditët e para të funksionimit.
Procesi i zgjerimit edhe ashtu ka përjetuar ndryshime domethënëse pas secilës valë të zgjerimit, e sidimos pas zgjerimit të madh të vitit 2004.
Secili ndryshim ka nënkuptuar kritere shtesë e
proces më të ndërlikuar se ai i mëparshmi. Andaj
edhe propozimet franceze në esencë nuk prezantojnë asnjë risi dhe asnjë element i cili tashmë nuk
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Konkluzat
Procesi i zgjerimit pa dyshim ka hyrë në
një fazë të re, jo doemos të qartë. Pamundësia e ndërtimit të konsensusit në
mes të shteteve antare të BE në njërën
anë, dhe problemet reale në raportet në
mes disa shteve në rajon në anën tjetër,
e bëjnë procesin të jetë i paparashikueshëm. Por rasti i Maqedonisë së Veriut
dhe Shqipërisë ka dëshmuar se, edhe
kur përmbushen kriteret, BE nuk e mban
premtimin.
Nuk ka dyshim se kërkesat për shtyerje
të vendimeve e vonojnë edhe më shumë
procesin edhe ashtu të ngadalshëm.
Propozimi i Francës, edhe nëse paraqitet
si përpjekje për ta bërë procesin më të
qartë dhe funksional, tashmë ka ndikim negativ në zgjerimin e BE-së. Ka
nxitur zhgënjim në rajon, ndarje në BE
dhe humbje të shpresave tek qytetarët
të cilët integrimin në BE e shohin si një
element për të besuar në një të ardhme
më të mirë.
Që nga krijimi i saj e deri më sot, BE është
reformuar ndërkohë që asnjë reformë
nuk e ka ndaluar zgjerimin. Prandaj
edhe nuk duhet shfrytëzuar nevojën për
reforma të brendshme në BE për të penguar procesin e zgjerimit. Edhe metodologjia në zgjerim ka pësuar ndryshime.
Në rastet e zgjerimit me shtetet që u bën
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anëtare në vitin 2004 nuk kishte kushte
për hapjen e kapitujve por vetëm për
mbylljen e tyre. Kushtet për hapjen e
kapitujve në negociatat e anëtarësimit u
futën që me rastin e Kroacisë. Pas Kroacisë, kushtëzimi u avansua për një hap
tutje, kur ka kushte për hapjen e kapitujve; kushte kalimtare si dhe kushte për
mbylljen e kapitujve negociues.
Të gjitha këto ndryshime e kanë bërë procesin të jetë shumë i ngadalshëm.
Propozimi i fundit i Francës, edhe pse në
mënyrë joformale, do të jetë një test edhe
për Komisionin e ri Evropian i cili, deshi
apo jo, duhet të merret me këtë sepse
Komisioni është në shërbim të shteteve
anëtare.
Idea që shtetet kandidate të përfitojnë
menjëherë nga fushat në të cilat i kanë
mbyllur kapitujt negociues, me çka konfirmohet se në ato fusha kanë arritur përputhshmërinë e plotë me standardet dhe
ligjet e BE-së, pa u bërë anëtare, është ide
e mirë. Por prapë as kjo ide nuk duhet të
përdoret për të vonuar edhe më shumë
procesin.
Shumica e madhe e shteteve anëtare të
BE janë në favor të vazhdimit të zgjerimit dhe ishin në favor të vendimit pozitiv
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për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.
Franca e bllokoi e në rastin e Shqipërisë,
sipas burimeve diplomatike, pati edhe
mbështetjen e Holandës dhe Danimarkës e deri diku edhe të Spanjës. Por
në procesin e zgjerimit vendimet merren
njëzëshëm prandaj edhe nuk pati lëvizje.
Procesi i zgjerimit nuk ka shumë nevojë për ide dhe metodologji të reja sepse,
nëse ato ekzistuese përdoren si duhet ato
e sigurojnë që procesi të jetë i sukseshëm,
të mundësojë ndryshimin e vërtetë të
shteteve kandidate dhe në të njëjtën kohë
të kthejë procesin e rritjes së besimit në
BE. Propozimet e shumta vëtëm sa rrisin
dyshimin se shtetet kryesore, si Franca,
Gjermania e Holanda, duan apo jo vërtetë
që BE të zgjerohet por prapa kësaj qëndron qëllimi i krijimit të një alternative të
zgjerimit, në formën e një partneriteti të
privilegjuar për vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor që nuk do të thoshte
edhe anëtarësim formal në BE.

Propozimi i fundit
i Francës, edhe
pse në mënyrë
joformale, do të
jetë një test edhe
për Komisionin e
ri Evropian i cili,
deshi apo jo, duhet
të merret me këtë
sepse Komisioni
është në shërbim të
shteteve anëtare.
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Rekomandime:
Shtetet anëtare të BE-së duhet të insistojnë që procesi i zgjerimit të mbetet i
bazuar në meritat individuale dhe kur
përmbushen kriteret të mos ketë bllokim
të shteteve kandidate për arsye të situatës së brendshme politike në ndonjë
shtet anëtar.

Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian duhet të vazhdojnë punën e tyre
në procesin e zgjerimit me energji të
shtuar pa marrë parsysh se cili do të jetë
fati i propozimeve të reja si ai i Francës.

Në konferencën për të ardhmen e Evropës, e cila duhet të nisë së shpejti dhe
të përmbyllet për dy vjet, procesi i zgjerimit duhet të ketë vendin e merituar duke
pasur parasysh ndikimin e zgjerimit në
paqën, stabilitetin dhe mirëqënien në
Evropë.

Gjermania duhet poashtu të jetë më e
qartë në qasjen e saj ndaj zgjerimit sepse
qëndrimi i këtij shteti deri tash ka qënë
shumë hezitues dhe jo aq i qartë.
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Vendet kandidate dhe kandidatët potencial nuk duhet të humbin shpresën e
sidomos jo ta përdorin situatën e krijuar
në BE si justifikim për mungesë të reformave dhe zgjidhjen e problemeve me
fqinjët.

Shtetet e rajonit poashtu kanë rastin të
dëshmojnë se mendojnë sinqerisht kur
thonë se reformat i bëjnë para se gjithash
në të mirë të qytetarëve të tyre e jo vëtëm
pse kjo kërkohet nga BE në procesin e zgjerimit.

Pa marrë parasysh cili do të jetë fati i procesit të zgjerimit, as BE e as shtetet kandidate nuk duhet të lejojnë destabilizimin e
rajonit të Ballkanit Perendimor.

BE duhet të mbajë politikën e kushtëzimit edhe në rrethanat kur procesi i zgjerimit pothuajse është bllokuar. Ky kushtëzim
mund të ushtrohet përmes absorbimit të
fondeve të para-anëtarësimit të BE-së.
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BE duhet të mbajë politikën e
kushtëzimit edhe në rrethanat kur
procesi i zgjerimit pothuajse është
bllokuar. Ky kushtëzim mund të
ushtrohet përmes absorbimit të
fondeve të para-anëtarësimit të BE-së.
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Komisioni Evropian dhe Parlamenti
Evropian duhet të vazhdojnë punën e
tyre në procesin e zgjerimit me energji
të shtuar pa marrë parsysh se cili do
të jetë fati i propozimeve të reja si ai i
Francës.
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