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1. Hyrje
Përhapja e Korona virusit i erdhi befas
edhe Bashkimit Evropian. Sipas vlerësimeve të ekspertëve por edhe vendeve
anëtare, institucionet evropiane nuk ishin të gatshme të reagojnë me me shpejtësinë e duhur qysh në fillim.
Reagimet e para të BE-së, në fillet e paraqitjes së virusit COVID-19 në territorin
evropian, ishin të karakterit procedural.
BE nuk ishte e vetëdijshme për përmasat e kësaj sëmundje, për rrezikun që
kanosej ndaj shëndetit, shoqërinë si dhe
ekonominë.
Meqë shëndeti publik është në kompetencë të shteteve anëtare e jo e BE-së,
institucionet e përbashkëta evropiane
u vendosën në rolet më shumë pasive
se sa aktive të reagimit ndaj kësaj pandemie. Mirëpo, me kalimin e kohës, me
shpërndarjen e shpejtë të virusit nëpër
vendet e BE-së, shpejt u kuptua se është
i domosdoshëm një reagim i përbashkët
në nivel evropian dhe bashkëpunim edhe
më i gjërë global.
Roli primar iu la Organizatës Botërore të
Shëndetësisë në aspektin e trajtimit të
pandemisë ndërsa u nisën edhe konsultimet në forumet e ndryshme ndërkombëtare për të koordinuar reagimet nga
aspekti social, financiar dhe ekonomik, meqë u bë e qartë se pasojat do të
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jenë dramatike. Pavarësisht dallimeve
të shumta, konsultimet u zhvilluan në
kuadër të G-20, Bankës Botërore, Fondit
Monetar Ndërkombëtar, dhe Organizatës
së Kombeve të Bashkuara.
Brenda vetëm disa javëve, nga disa qindra të infektuar (fillimisht në Kinë e më
pas edhe në Evropë dhe SHBA), numri i të
infektuarve kapërceu një milion, ndërsa
dhjetëra mijëra humbën jetën si pasojë e
këtij virusi, dhe atë kryesisht në shtetet
perëndimore.
Pandemia i gjeti të pa përgatitura edhe
shtetet më të zhvilluara të botës si Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, Italinë, Spanjën apo Francën. Kjo pandemi gjithashtu shpërfaqi shumë dobësi në sistemet
madje më të avansuara shëndetësore.
U bë e qartë se nuk ka sa duhet pajisje
mjekësore, as për stafin mjekësor, e aq
më pak për qytetarët. U pa mungesa e
madhe jo vëtëm e pajisjeve siç janë respiratorët për frymëmarrje por edhe të
maskave mbrojtëse, dorëzave e deri tek
materialet për testim.
Veprimet shpeshherë kaotike të disa vendeve të BE-së, pa koordinim me vendet
tjera, e bënë edhe më të vështirë luftën
kundër përhapjes së virusit.
Mbyllja e kufijve, ndalesa e eksportit të
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pajisjeve mjekësore dhe ilaçeve, kufizimi
i lëvizjes së njerëzve, apo ndalja e fluturimeve ishin masa të domosdoshme,
mirëpo kur u bënë në mënyrë të pakoordinuar e përkeqësuan edhe më shumë
situatën. Për shembull, kur Belgjika
mbylli dyqanet, kafiteritë dhe restorantet, dhjetëra mijëra qytetarë të këtij shteti
iu vërsulen qyteteve të Holandës për të
kaluar vikendin pasi atje nuk ishin në
fuqi masat e tilla. Kjo rriti edhe rrezikun
e përhapjes më të shpejtë të virusit.

që të përballen me krizën, propozimet
për rimëkëmbjen e ekonomisë pas kalimit të krizës, ruajtjen e vendeve të punës,
mbrojtjen e standardeve demokratike
dhe rregullimin e lëvizjes së mallrave.

U modifikua përkohësisht edhe procesi
i vendimmarrjes për të mundësuar miratimin e vendimeve me procedurë të
shkruar.

Me shtetet e goditura edhe më shumë se
vendet e Ballkanit Perëndimor, Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare, gati se
e harruan këtë pjesë të kontinentit, e cila
tradicionalisht është varur nga BE. Sado
të jetë formalisht jashtë BE-së Ballkani
Perëndimor ka një qarkullim të madh
të qytetarëve dhe mallrave me vendet
e BE-së. Ky qarkullim ishte relevant me
rastin e përhapjes se virusit të ri korona,
siç edhe ndodhi. Rastet e para në të gjitha
vendet të rajonit të Ballkanit Perëndimor
të paraqitjes se koronavirusit ishin nga të
ardhurit nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Reagimi i parë ishte mjaft
kaotik. Jo vëtëm se nuk u mendua për
të ndihmuar Kosovën dhe vendet tjera
të rajonit por ato madje u përfshinë në
mësin e grupit të shteteve (të treta) ndaj
të cilave u vendos ndalesa e eksportit të
materialit mjekësor.

Iu deshtë kohë që të adaptohet, mirëpo
pas tri jave, BE mori rolin kryesor në veprime në disa fusha, përfshirë koordinimin
e sigurimit të pajisjeve mjekësore, masat
financiare për ndihmë shteteve anëtare

Këto gabime u përmirësuan shpejt, por jo
para se të kritikohej BE. Sikur Bashkimi
Evropian në mënyrë të përbashkët, ashtu
edhe disa shtete anëtare në mënyrë individuale, nisën të ndihmojnë Kosovën dhe

Përhapja e koronavirusit, me shpejtësi
të paparë deri më tani shkaktoi pengesa
të pa precedent edhe të funksionimit të
institucioneve ndërkombëtare.
NATO, BE dhe organizatat tjera, ku virusi
nisi të përhapej edhe në mes të stafit, u
detyruan të kalojnë në konferenca virtuale, pa takime me prani fizike.
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vendet tjera të rajonit. Por krejt kjo ndikoi që BE të
jetë në defanzivë nga aspekti komunikues sepse
vendet si Kina dhe Rusia shfrytëzuan hapësirën
për t’u paraqitur si shpëtimtarë të vendeve të rajonit pasi BE-ja ato “i kishte harruar”.
Bashkimi Evropian gradualisht filloi t’i përfshijë vendet e Ballkanit Perëndimor edhe në planet për ndihma emergjente për t’u përballur me
krizën por edhe në ato për të ardhmen pasi edhe
këto shtete do të kenë pasoja të mëdha ekonomike dhe sociale. Në të njëjtën kohë, përkudnër
problemeve praktike dhe rrethanave të vështira
BE vazhdoi edhe proceset politike me vendet e
rajonit duke miratuar vendimim për nisjen e negociatave të anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut
dhe Shqipërinë.
Solidariteti ishte fjala dominuese në diskursin
publik të veprimeve të BE-së edhe pse ky term
edhe kësaj radhe u shndërrua në sfidë në vete, me
akuza dhe ndër akuza në mes të shteteve anëtare
të BE-së.
Përkundër të gjitha masave që do të ndërmarrin në
mënyrë individuale shtetet anëtare të BE-së dhe
vendet e rajonit, një qasje e përbashkët do të jetë
e domosdoshme për të dalur nga kjo krizë dhe për
t’u përballur me pasojat e saja në të ardhmen.
Dhe kjo nuk do të jetë e lehtë, meqë nuk do ketë
vend i cili do të mund të kalojë pa pasoja nga kjo
krizë.
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2. Si reagoi BE në fillim?
Kjo krizë, Bashkimit Evropian i erdhi në një moment shumë të pa papërshtatshëm. Komisioni Evropian dhe Kryetari i Këshillit Evropian sapo kishin nisur mandatin e ri. Komisioni Evropian ende
nuk ishte konsoliduar tërësisht. Për më tepër kriza
filloi edhe në të njëjtën kohë kur sapo kishte dështuar përpjekja për të arritur kompromis në mes të
vendeve anëtare për Kornizën Shumëvjeçare Financiare për periudhën pas vitit 2020.
Samiti i fundit i BE-së, i zhvilluar me 21 shkurt në
Bruksel kishte shkaktuar më shumë ndasi në mes të
vendeve anëtare sesa që ekzistonin para këtij takimi. Holanda, Austria, Finlanda, Danimarka dhe disa
shtete tjera donin qe korniza të jetë më e vogël, sepse
edhe BE është më e vogël pas largimit të Britanisë
së Madhe, ndërsa shtetet anëtare nga jugu, sikur
edhe Parlamenti Evropian, propozonin një buxhet
shumëvjeçar edhe më të madh. Ndasitë tjera ishin
edhe rreth kushteve për përdorimin e mjeteve nga
buxheti.
Krahas kësaj, në fillim të marsit, nisi konflikti me
Turqinë rreth marrëveshjes për strehimin e refugjatëve dhe kjo shfaqi frikën për një krizë të re refugjatësh në Evropë të ngjashme me atë të vitit 2015. As
në tentimet për reformimin e sistemit të azilit dhe
migrimit në BE, nuk ishte arritur ndonjë progres.
E vetmja gjë e mirë në BE ishte situata ekonomike.
Asnjë shtet i BE-së nuk ishte në recesion; asnjë
nuk kishte deficit buxhetor të palejuar me rregullat e Bashkimit Evropian, ndërsa niveli i papunësisë ishte më u ulëti në histori. Askush nuk ishte i
përgatitur për një ndryshim kaq dramatik. Brenda

disa ditëve me miliona njerëz mbeten pa punë,
buxheti i BE-së ishte shumë i kufizuar, ndërkohë
që nuk kishte marrëveshje per buxhetin e ri. Të
gjithë u gjeten para krizës më të madhe ekonomike
që nga lufta e dytë botërore.
Përkundër dëmit ekonomik, për BE-në prioriteti
ishte që së pari të mbrohej shëndeti i qytetarëve,
të shpëtoheshin jetët e njerëzeve, dhe të sigurohej
furnizimi me ushqim dhe mallra elementare.
Pasi shëndeti publik nuk është kompetencë evropiane por nacionale, në fillim u besua se secili
shtet duhet të vepronte vet sipas sistemeve dhe
traditave të veta. Por u pa se qysh në fillim se është
i domosdoshëm reagimi i përbashkët sepse virusi përhapej përtej kufijve nacional, dhe shtetet
anëtarë nuk ishin në gjendje të përballen të vetme
me të. Reagimi i parë, kur nuk dihej edhe aq shumë
për virusin, nuk kishte vaksinë dhe ilaç të provuar,
ishte insistimi në masën e distancimit social, sado i
vështirë të jetë ai për një shoqëri të hapur, të mësuar
me liritë e saja të pakufizuara. Kjo masë u vendos me
20 mars edhe në institucionet e BE-së ku shumcia e
stafit u urdhërua të punojë nga shtëpia. U ndërprenë
takimet me pjesëmarrje më të madhe, ndërsa u kalua
në takime me format të konferencave virtuale.
Italia kishte nisur e para me masat e tilla por
shumë ekspertë mendojnë se ishte vonuar. Italia
nuk i kishte bërë pregditjet e duhura në spitale.
Shumë shpejt numri i të infektuarve rritej dhe me
ketë edhe kapacitetet e spitaleve ngarkoheshin.
Në një moment nuk kishte më as vende në spitale
e as mjete kudjesin intenziv.
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Mësimi që menjëhërë nxori BE-ja është se në këtë
luftë duhet ndarë detyrat në mënyrë profesionale,
sepse këshillat nga personat jo kompetent kanë
krijuar shpesh konfuzion.
Kjo do të thotë se ekspertët mjekësorë duhet të merren me aspektet mjekësore të pandemisë, duke mos
e politizuar këtë aspekt. Në shumicën e shteteve informacionet i japin mjekët, profesorët universitarë,
infektologët dhe ndonjëherë edhe Ministria e Shëndetësisë. Edhe në BE nisën konferencat e shpeshta
të ministrave të vendeve anëtarë. Ministrat e Shëndetësisë, që nga takimi i parë i jashtëzakonshëm
kushtuar Koronavirusit i 13 shkurtit, koordinonin
vazhdimisht veprimet për ngadalësimin e përhapjes
së virusit, mbështetjen për tentimet për zbulimin e
vaksinës, shkëmbimin e informacioneve dhe përvojave në mes të shteteve anëtare.
Ministrat e punëve të brendshme u angazhuan në
masat e kufizimit të lëvizjes, kontrollit të kufinjëve,
qarkullimin e mallrave në mes të shteteve anëtare.
Ministrat e bujqësisë u angazhuan për të shpëtuar sezonin pranveror, nga sigurimi i mbjelljes deri tek vjelja
e disa frutave sezonale, të domosdoshme për të siguruar ushqim të mjaftueshëm edhe në kohën e krizës.
Ministrat e e financave dhe të ekonomisë nisën
takimet pothuajse të përditshme, përmes video lidhjeve, për të reaguar për qetësimin e tregjeve dhe pregatitur masat finaciare për t’u përballur me pasojat
sociale dhe ekonomike.
Në fazën e parë të pandemisë, Evropa perendimore
ishte goditur shumëfish më shumë sesa Kosova dhe
vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në fillim
Italia dhe Spanja kishin pasojat më të mëdha me
numër dramatik të personave që humben jetën.
Këto dy shtete ishin edhe më të brishtat në aspektin
ekonomik. Spanja sapo kishte dalur nga kriza dhe
shënonte uljen e papunësisë ndërsa Italia ishte në
nivel të palejueshëm të borxhit publik. Sa për krahasim në fund të muajit prill Belgjika, vend me 11
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milion banorë, kishte mbi 7,300 të vdekur nga virusi,
mbi 45m000 të infektuar ndërsa Kosova në të njëjtën
periudhë kishte 790 të infektuar dhe 22 të vdekur.
Kërkesat e para të këtyre shteteve për ndihmë
urgjente financiare, përmes blerjes së letrave me
vlerë nga Banka Qëndrore Evropiane, apo kreditë
e përbashkëta në nivel të BE-së, hasën në kundërshtim të vendeve më të pasura veriperëndimore si
Gjermania, Holanda, Austria dhe Finlanda. Ato refuzuan ketë mënyrë të unifikimit të përgjegjësisë
për kreditë dhe borxhet duke u frikësuar se në rast
të mos kthimit të kredive nga disa vende anëtare do
të detyrohen të paguajn ato. Marrja e përbashkët e
përgjegjësisë do të mundësonte që kreditë të jen me
kushte shumë më të volitshme sesa që do të mund
ti siguronin disa vende anëtare në bazë të rejtingut
të tyre kreditorë. BE vazhdon të kërkoj një modalitet
përmes kombinimit të granteve (ndihmës pa kthim)
dhe kredive të volitshme, për të arritur kështu një
kompromis. Kjo ishte një përvojë e hidhur në kohë
krize në të cilën tentohej që si ndihmë e madhe të
krijohej ndjenja e unitetit dhe solidaritetit.
Në fillim të krizës, Evropa dha një shembull jo të
mirë duke lënë përshtypjen se, në fund të fundit,
pa marrë parasysh solidaritetin dhe unitetit, secili
shtet anëtar e kishte prioritetin sigurimin e vetvetes, apo qytetarëve të vet. Në fillim Gjermania dhe
Franca ndaluan eksportin e maskave dhe pajisjeve
mjekësore, përfshirë edhe ndaj vendeve tjera të
BE-së. Ne fund të muajit mars u hoq kjo ndalës dhe
Komisioni Evropian kërkoj të mos ketë diskriminim
në tregun e përbashkët të BE-së Qeveritë e shteteve
anëtare vendosen të ndihmojnë kompanitë e tyre
pa pritur veprimet e përbashkëta të BE-së. Disa
shtete nisën në mënyrë individuale të ndihmojnë
më shumë Italinë, përfshirë edhe duke bartur pacientët në spitalet e tyre për t’i shëruar. Gjermania
dhe Luksemburgu morën pacijentë nga Franca dhe
Italia ndërsa disa venmde tjera dërguan edhe ekpie
mjekësorë për të ndihmuar,
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Reagimet e BE-së, sado të vona apo të ngadalshme,
ishin në konform mundësive reale, sepse për të bërë
më shumë BE-së i nevojiten më shumë kompetenca dhe më shumë mjete finaciare. E për këto – prapë
vendosin vet shtetet anëtare.
Por kur u angazhuan së bashku u panë edhe rezultatet
e para. BE krijoi kontingjentin e përbashkët, përmes
prokurimit të përbashkët, të pajisjeve mjekësore që
do t’ua ndante shteteve anëtare në raste nevojë1. Me
shpejtësi të madhe, pa ndjekur procedurat që zgjasin disa muaj, me 20 Mars u vendos nga Komisioni
Evropian heqja e masave kufizuese për ndihma
shtetërore nga ana e vendeve anëtare për kompanitë
e tyre. Në kushte normale ndihmat e tilla nuk lejohen
sipas rregullave të BE-së në lidhje me konkurrencën
në treg. Me këto vendime shteteve anëtare iu lejua
fleksibilitet i plotë dhe u vendos që ato ndihma të
mos llogariten kur të bëhen bilancet e respektimit të
rregullave të BE-së.
BE propozoi një fond prej 100 miliardë eurosh për të
ndihmuar vendet anëtare në ruajtjen e vendeve të
punës me masa të përkohshme. Kjo do të sigurohet
përmes kredive të favorshme me garanca të BE-së.
U vendos që edhe mjetet deri tash të pashfrytëzuara
nga politika e kohezionit të barten për t’u përdorur
për nevojat urgjente të sistemit të shëndetësisë
në shtetet anëtare2. Fleksibilitet i tillë u planifikua
edhe për vendet që përfitojnë nga fondet e para
anëtarësimit (IPA).
Sipas presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von
der Leyen, institucionet e BE-së së bashku me shtetet anëtare, si përgjigje ndaj kësaj krize, kanë mobilizuar 7,7 trilion euro.3 Kjo është shumë e paparë deri
më tani në histori. Dhe këto janë vëtëm masa fillestare. Vetëm kur të ketë më shumë qartësi se kur do

të mund të kalojë pandemia do të mund të ketë plane
më konkrete afatgjate për rimëkëmbjen ekonomike.
Ajo çfarë bëri kjo krizë, është detyrimi që të rishikohen planet buxhetore per të ardhmen.
Pos aspektit financiar, BE-ja u angazhua që të sigurohet një koordinim i masave të cilat shtete anëtare i
ndërmorën për mbylljen e kufinjve të tyre. Fillimisht, në nivel të BE-së, u vendos që të mbyllen kufijtë
e jashtëm për qytetarë të shteteve të treta, me përjashtim të shtetasve të BE-së dhe disa kategorive të
caktuara si stafi mjekësor dhe vozitësit.
Mirëpo problemi më serioz u paraqit mbyllja e kufijve
të brendshëm, përkatësisht në mes të vet shteteve të
BE-së. Kolonat prej dhjetëra kilometrash u krijuan në
kufijtë në mes të Polonisë dhe Gjermanisë, Austrisë
e Hungarisë kur këto shtete mbyllen kufijtë e tyre. U
desht angazhim i madh i Brukselit që të lejohet kalimi
më i shpejtë i qytetarëve në kufijtë e brendshëm mes
disa shteteve anëtare sepse këto shtete ishin transit
nga duhej të kalonin shtetasit e vendeve Baltike apo
Rumanisë dhe Bullgarsië, për t’u kthyer në vendin e
tyre. Kishte raste kur kalimi i kufirit nuk ishte i mundshëm apo zgjaste më shumë se 30 orë.
Komisioni Evropian propozoi gjithashtu krijimin e të
ashtuquajturave “korridore të gjelbra” në kufinjtë ku
me procedura të përshpejtuara do të kalonin automjetet që bartin mallra. Kjo ishte e domosdoshme për
të siguruar furnizimin e qytetarëve me mallëra dhe
për t’u përballur me panikun që nisi të krijohej nga
frika se nuk do të ketë ushqim të mjaftueshëm.
Disa nga këto masa të BE-së ishin të vonuara por ato
gjithsesi ndihmuan që në një masë të zbuten pasojat
e krizës.

1 COVID-19 - Council adopts measures for immediate release of funds. (2020, March 30). Marrë nga https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-for-immediate-release-of-funds/
2 COVID-19 - Council adopts measures for immediate release of funds. (2020, March 30). Marrë nga https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-for-immediate-release-of-funds/
3

Press corner. (2020, April 16). Marrë nga https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_675
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3. Reagimi i Kosovës
Ndonëse reaguan në mënyrë individuale dhe me
politika të ndryshme, ka shumë ngjashmëri në
mes të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor
në përgigjen e tyre ndaj krizës së koronavirusit
të ri. Me kohë u detektua rreziku nga ardhjet e
mundshme të qytetarëve nga shtetet perëndimore ku jeton dhe punon një komunitet i madh
me prejardhje nga rajoni, apo Kosova në veçanti.
U ndërmorën masa për të kontrolluar ardhjen e
personave nga vendet tjera më vonë edhe u ndalua plotësisht ako, apo u detyraun qytetarët që të
vetizolohen apo futen në karantinë.
Marrë parasysh gjendjen e vështirë në sistemin
shëndetësor, kjo masë ishte e domosdoshme dhe e
duhur.
Të mësuar me kushte jo të lehta të jetës edhe nga
e kaluara, qytetarët në Ballkan e përjetuan më lehtë fillimin e krizës. BE dhe vendet anëtare ofruan
leksione konkrete, duke pasur përvojën me rastet
e para të paraqitjes së infektimeve me ketë virus
deri atëherë të panjohur, e më vonë edhe ndihma
në këtë drejtim. Mirëpo, në fazën e parë, vendet e
rajonit u kursyen nga përmasat e përhapjes që po
dominonin në vendet e BE-së. Kjo është evidente
në bazë të krahasimit të shifrave. Në BE u paraqit
rasti i par qysh në muajin janar, për tu përhapur
dukshëm në Itali në muajn shkurt ndërsa përmasat e pandemisë u shfaqën në mesin e muajt
Mars. Në muajn prillë në vendet perëndimor të
BE-së u arrit kulminaconi. Krahasuar me numrin
e banorëve në fund të prillit Belgjika, Spanja, Italia
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dhe Franca ishin shtetet më të goditura me rastet e
infektimeve dhe vdekjeve. Varësisht nga një shtet
në tjetrin kishte prej 2000 deri 5000 infektime në
një milion banorë dhe prej 300 deri në 650 raste të
vdekjes si pasojë e infektimit në një milion banorë.
Në Ballkanin Perëndimor edhe rastet e infektimeve
edhe të vdekjeve ishin shumëfish më të vogla.
Kosova dhe Mali i Zi ishin ndër shtetet e fundit Evropiane në të cilat u konfirmua rasti i parë i infektimit me virusin COVID-19.
Masat që u ndërmorën në Kosovë ishin shumë të
rrepta. Vendi ka një diasporë të madhe dhe një
varshmëri të madhe nga komunikimi me vendet
evropiane, më shumë se vendet tjera. Kohëzgjatja e krizës do të jetë kritike për të parë se me
çfarë pasoja do të del Kosova nga kriza. Por edhe
në Kosovë, siç kërkonin edhe vendet që kanë
mbështetur Kosovën deri me tash, prioritet duhet
të jetë kujdesi për shëndetin e njerëzve e më pas
përballja me pasojat socio-ekonomike. Pra së pari
duhet të shpëtohen jetët e njerëzve e pastaj të pasohet me masat ekonomike.
Autoritetet e Kosovës instaluan një komunikim
të mirë me vendet e BE-së. U mundësua kthimi i
qytetarëve të vendeve anëtare të cilët gjindeshin
në territorin e Kosovës. Meqë ardhja në Kosovë,
nënkuptonte karantinë të përkohshme, me shumicën e vendeve anëtare te BE u arrit një pajtim
që, atyre kosovarëve që gjindeshin në territorin evropian, dhe u kishte skaduar viza e qëndrimt, t’iu

GJERAQINA TUHINA & AUGUSTIN PALOKAJ

mundësohej qëndrimi pa u konsideruar se i kanë
shkelur rregullat4.
Masat e rrepta në Kosovë u vendosën më 13 mars
2020, kur u paraqit rasti i parë i një personi të infektuar ne koronavirus. Masa e distancimit social,
si dhe kufizimi i hyrjeve dhe daljeve në shtet, ndihmuan që përhapja e virusit të jetë shumë më e
ngadashme sesa në vendet e BE-së. Dhe kjo ishte
një përparësi e cila mundësoi që të bëhej një përgatitje më e mirë, si me pajisje mjekësore ashtu
edhe me furnizim me gjërat elementare për famijet. Shtetet anëtare të BE, ishin më të vonshme
në këtë aspekt. E para ishte Italia e cila vendosi
masat e rrepta, më 9 mars 2020, por vetëm pasi
që tashmë në këtë shtet infektimi i qytetarëve me
koronavirus kishte marrë përmasaalarmante. Vendet tjera të BE orientimisht u “mbyllen” ne fund të
javës së dytë të marsit 2020.

Shtete anëtare të
Bashkimit Evropian,
por edhe Zvicrra dhe
Shtetet e Bashkuara
të Amerikës,
ndihmuan Kosovën
që në fazën e parë
edhe pse ato vet
ishin të goditura
nga kriza shumë më
shumë, në krahasim
me Kosovën.

Shtete anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe
Zvicrra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndihmuan Kosovën që në fazën e parë edhe pse ato
vet ishin të goditura nga kriza shumë më shumë,
në krahasim me Kosovën. Kanë dhënë ndihma
financiare, kanë dhënë si donacion edhe paisje
mjekësore, maska, ventilatorë.

4

Lex Açess to European Union law. (n.d.). Marrë nga https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.ENG

13

MBËSHTETJA E BE-SË NË REAGIMET NË BALLKAN DHE KOSOVË NDAJ PANDEMISË SË KORONAVIRUSIT

4. Konflikti politik në
kohë të pandemisë
BE e konsideroi si rrezik serioz, konfliktin politik
i cili u shfaq në Kosovë në kohën e pandemisë.
LDK, si partner i koalicionit, paraqiti mocionin
për mosbesim të qeverise dhe kjo kaloj në Kuvend. Thirrjet e vazhdueshme evropiane që të
mos votohet rrëzimi i qeverisë në kohën e kësaj
krize u injoruan tërësisht nga faktori politik në
Kosovë. Nga niveli më i lartë i shteteve anëtare,
si dhe nga zyrtarët e lartë të BE-së në Bruksel, ishin të vazhdueshme thirrjet se “Kosovarët duhet t
të bashkohen në luftë kundër virusit dhe t’i lënë
anash konfliktet politike”. Këto porosi i dha Komisioneri i BE-së për zgjerim dhe fqinjësi Oliver Varhelyi ndërsa me demarsh për të mos votuar mocionin u drejtuan edhe Ministritë e Jashtme të dy
vendeve kryesore të BE-së: ajo e Gjermanisë dhe e
Francës. Në këtë aspekt Kosova ishte një shembull
i veçantë në tërë Evropën.
Në kohë të pandemisë, në vendet e BE-së u ndal
konflikti i brendshëm politik dhe u lanë anash ndasitë ideologjike. Belgjika, një shtet ku as pas një
viti nuk ishte formuar qeveria, me urgjencë u arrit
pajtimi që qeverisë në largim t’i ipet një mandat
gjashtë mujor me kompetenca të plota për të marrë vendimet e duhura5. për përballje me krizën.
Por në përgjithësi, sado e rrezikshme të ketë qënë
kriza politike për përballjen me krizën e pandemisë,
autoritetet e Kosovës, në bashkëpunim edhe me
BEnë, misionin e KFOR-it dhe organizatat ndërkombëtare, vazhduan me sukses të përballen me krizën.

14

Sikur në çdo vend të Evropës edhe Kosova u
ndesh me dilemën se sa të logjshme janë disa
nga masat që u miratuan, sidomos ato që kishin
të bënin me kufizimin e lëvizjes së njerëzve. Kushtet e jashtëzakonshme kërkojnë edhe masa të
jashtëzakonshme. Këtë e bënë edhe vet shtetet e
BE-së. Por BE-ja kërkoi dhe nga Kosova, sikur nga
të gjitha vendet tjera, përfshirë edhe disa vende
anëtare të BE-së, që masat të jenë të përkohshme
dhe proporcionale dhe të mos shfrytëzohet kriza
me virusin për qëllime politike apo për forcimin e
pushtetit me mjete totalitare. Shembull me i qartë për ketë ishte Hungaria, ku me 30 mars 2020,
parlamenti i këtij miratoi deklretin sipas të cilit i
mundësohet kyeministrit Viktor Orban të qeverisë
vet, për një periudhë të pakufizuar kohore.
Ndalimi i lëvizjes për periudha të caktuara, për të
cilën vendosi qeveria e Kosovës, u vlerësuan të
jenë në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës.
BE bëri thirrje që masat të kenë një barazpeshë në
mes të nevojës për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve në njërën anë, dhe respektimit të Kushtetutës në anën tjetër.
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5. Ndihma e BE-së për
Kosovën dhe vendet e
rajonit
Edhe pse përballej vet me një krizë të paprecedent
në historinë moderne, BE ishte e vetëdijshme se
rajoni i Ballkanit ka nevojë për ndihmën urgjente
të saj.
E pa përgatitur edhe vet, BE-ja nuk kishte një reagim të duhur fillestar dhe shpejt u ndesh edhe
me kritika se po e harron rajonin në një periudhë
shumë të vështirë.
Por shpejt, pas dy javësh prej kur u shpall pandemia, u mobilizuan edhe ndihmat. Prioritet ishin ato
në aspektin shëndetësor. Kjo ishte fokusuar në
mbrojtjen nga përhapja e shpejt e virusit, ndihma
spitaleve, furnizimi me pajisje, dhe pastaj adresimi i problemeve socio-ekonomike ku BE ka vendosur t’i drejtojë disa fonde për përballjen e Kosovës
me këto pasoja pas tejkalimit të krizës së koronavorusit. Njëjtë edhe me vendet e tjera të rajonit,
si masa fillestare dhe po mendohet për një instrument më afatgjatë.
Komisioni Evropian me 29 Prill ka prezantuar paketën prej 3.3 miliard euro, ndihmë për Ballkanin
Perëndimor.5 Kjo pako, është kombinim i asist-

5

encën financiare të BE-së dhe Kreditë e Bankës
Evropiane të Investimeve.
Kjo paketë ka për qëllim adresimin e menjëhershëm të nevojave shëndetësore dhe humanitare të
shkaktuara nga pandemia e korona virusit si dhe
për rimëkëmbjen socio ekonomike. Më vonë gjatë
këtij viti, përkatësisht në vjeshtë, Komisioni Evropian do të del edhe me propozimin për mbështetje
afatgjate rajonit përmes investimeve në formën e
një Planit Ekonomik të Investimeve.
Mirëpo, paraprakisht, para prezantimit të kësaj pakoje, dhe relativisht shpejtë pas shpërthimit të të
pandemisë të shkatuar nga sëmundja COVID-19,
Bashkimi Evropian iu ka përshtatur nevojave që
kishin edhe vendet e rajonit dhe ndau shumë të
konsiderueshme për vendet e Ballkanit Përëndimor. Mbi 410 milion euro ishtë totali i shumës së
ndarë si ndihmë emergjente për vendet e rajonit,
shumë kjo e cila ndahet në dy pjesë: Atë emergjente për ballafaqim me krizën aktuale në shëndetësi dhe pjesa tjetër që ka për qëllim përballjen
me pasojat socio-ekonomike dhe likviditetin pas
krizës të shkatuar nga koronavirusi.

Press corner. (2020, April 29). Marrë nga https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_777
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BE ndau gjithsej 38 milion për qeveritë e vendeve
të rajonit për të mbuluar nevojat emergjente të
kujdesit shëndetësor. Nga kjo shumë, pjesa më e
madhe shkoi për Serbinë – gjithsej 15 milion euro,
7 milion euro u dedikuan për Bosnjë dhe Hercegovinën, ndërsa Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut
morrën nga 4 milion euro, Kosova 5 milion ndërsa
Mali i Zi 3 milion.
Në Kosovë, të gjitha mjetet e ndara janë kreysisht
të dedikuara nevojat e menjëhershme urgjente
per Qendrën Klinike Universitare, dhe përfshijnë
pajisjet adekuate mjekësore të domosdoshme për
luftimin e krizës.
Mirëpo ndarja e mjeteve financiara nga ana e BE
u be vëtëm pasi që institucionet e Brukselit u kritikuan se nuk po bejnë shumë për të ndihmuar
vendet që janë në fqinjësinë e drejtpërsëdrejtë të
bllokut 27-anëtarësh.
Tensionet arritën kulminacionin me rastin e vendimit të Komisionit Evropian të datës 15 mars
2020, që t’i vë një lloj ndalese eksportit të pajisjeve
mjekësore dhe atyre të mbojtjes jashtë kufijve të
BE-së. Më i ashpri në prononcime ishte presidenti serb Aleksandar Vuçiq i cili të njejtën mbrëmje
vlërësoi se “nuk ekziston më solidariteti evropian”
dhe se Serbia “i kthen sytë kah Kina ”.6
Ndonëse zyrtarët evropian e kualifikuan këtë si
“eksport sipas skemës autorizuese”, megjithatë
kjo në praktikë kishte elementet e ndalesës.7
Pesë ditë më vonë, Komisioni Evropian adaptoi
vendimin dhe bëri disa përjashtime nga vendimi

6

fillestar, dhe në këtë mënyrë brenda rregullores
futi edhe shtete asociuese që nënkupton ato vende
që kanë raporte kontraktuale me BE nëpërmjet
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit.8
Komisioni Evropian gjithahstu ka rialokuar 374
milion euro për të ndihmuar në afatin e shkurtër
apo të mesëm, rigjenerimin socio-ekonomik
të rajonit.9 Janë këto ndihmat nga fondet e Para-Anëtarësimit (Fondi IPA) të cilat kanë për qëllim
mbështetjën për sektorin privat, rritjen e mbrojtjes
sociale, me një vëmendje specifike ndaj grupeve të
rrezikuara, dhe forcimin e qëndrueshmërisë së sektorit të shëndetit publik. Nga kjo shumë, Kosova
do përfitojë deri në 63 milion euro.
Sikur edhe për shtetet e saja anëtare, BE ishte në
gjendje të mobilizojë vëtëm fondet që i kishte në
dispozicion, e ato janë mjetet nga IPA të cilat ende
nuk janë shfrytëzuar. Edhe për Kosovën dhe vendet e Ballkanit, mendohet të ketë një një fleksibilitet për t’i kthyer këto fonde kah nevojat urgjente
për përballje me krizën, sepse për dallim prej të gjitha masave të tjera, kërkimi i fondeve tjera, kërkon
më shumë kohë, ndërsa lufta kundër korinavirusit
është një betejë me kohën.
Në të ardhmen, vendet e rajonit do të mund të
llogarisin edhe në ndihmën e Bankës Evrppiane të
Investimeve, EIB, nga e cila Komisioni dhe shtetet anëtare kanë kërkuar që të ketë programe të
veçanta si reagim ndaj krizës.
BE ka shtuar komunikimin edhe me vendet e Ballkanit Perendimor për të shkëmbyer informacionet
dhe përvojën në betejën kundër koronavirusit.

Aleksandar Vuçiq (15.03.2020) - Konferencë për shtyp, Beograd.

7 Lex Açess to European Union law. (2020, March 14). Marrë nga https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.
LI.2020.077.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:077I:FULL
8 COVID-19 - Council adopts measures for immediate release of funds. (2020, March 30). Marrë nga https://www.consilium.europa.eu/en/press/
press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-for-immediate-release-of-funds/
9
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Këto kontakte konstante do të vazhdojnë, sidomos
duke pasur parasysh lidhjet që ekzistojnë, si financiare e tregtare, ashtu si edhe ato fizike.
BE-ja në kohën e krizës u ka bërë thirrje vendeve
të rajonit që, përkundër masave të kufizimit të
lëvizjes së njerëzve, si domosdoshmëri, të mos
pengojnë lëvizjen e mallrave mes tyre dhe të kenë
lehtësime në mënyrë që të rritet efikasiteti për t’u
përballur me krizën. Edhe në këtë aspekt kanë
vlerësuar si pozitive vendimin e Kosovës që të
hiqen tarifat përj 100 për qind për improtin e mallrave nga Serbia dhe Bosnja e Hercegovina.
BE dhe shtete anëtare gjeten poashtu edhe
mundësi për të sqaruar statusin e atyre qytetarëve
të rajonit që u kanë skaduar vizat apo qëndrimi në
BE dhe nuk kanë mundur të kthehen në shtëpi.
Komplikimet me mbylljen e kufijve që u shfaqen
në fillim të krizës, edhe në kufijtë e jashtëm edhe
të brendshëm të BE-së, u tejkaluan, aq sa është e
mundur në rrethanat e krizës. Edhe kjo shihet si
një ndihmë Kosovës dhe vendeve tjera të cilat do
të ishin në probleme sikur të gjith të ktheheshin
në kohen e pandemisë. Kapacitetet për vendosjen
e tyre në karantinë apo në vetizolim do të ishin të
kufizuara në at rast.

Në të ardhmen,
vendet e rajonit do të
mund të llorgarisin
edhe në ndihmën e
Bankës Evrppiane
të Investimeve, EIB,
nga e cila Komisioni
dhe shtetet anëtare
kanë kërkuar që të
ketë programe të
veçanta si reagim
ndaj krizës.
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Në Kosovë, të gjitha mjetet e ndara
janë kreysisht të dedikuara nevojat e
menjëhershme urgjente per Qendrën
Klinike Universitare, dhe përfshijnë
pajisjet adekuate mjekësore të
domosdoshme për luftimin e krizës.
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6. Dezinformimi si sfidë
edhe në Ballkan
Sfidë e veçantë për Bashkimin Evropian gjatë
krizës së korona virusit ishte përballja me fushatat
e dezinformimit. Ekspertët e Bashkimit Evropian
që merren me këtë çështje kanë pohuar se kanë
evidentuar “sasi të paparë deri më tani të dezinformatave” prej kur kishte nisur përhapja e virusit.
Në një analizë të brendshme të grupit punues për
detektimin e dezinformatave në Shërbimin e Veprimit të Jashtëm të BE-së (EEAS) tërhiqej vërejtja
se mediat pro Kremlinit qëndrojnë prapa fushatës
dezinformuese edhe rreth virusit corona.
Ky trup i veçantë i EEAS, i themeluar qysh në vitin
2015 është i angazhuar që të identifikojë lajmet e
rreme dhe t’i luftojë me të gjitha mjetet, asnjëherë
që nga ekzistenca nuk është ballafaquar më shumë
me fenomenin e lajmeve të rreme por edhe me
kanosjen të cilat ato po ia bëjnë kredibilitetit të
BE-së.

Në një analizë
të brendshme
të grupit punues
për detektimin e
dezinformatave në
Shërbimin e Veprimit
të Jashtëm të BEsë (EEAS) tërhiqej
vërejtja se mediat pro
Kremlinit qëndrojnë
prapa fushatës
dezinformuese edhe
rreth virusit corona.

Në këtë “betejë” u kyç personalisht edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Ajo edhe me video i është drejtuar qyetatarëve
evropian per t’iu tërhequr vërejtjen për valën masive të lajmeve të rreme, “e cila ushqehet në bazë
të pasigurisë dhe ankthit”.10

10

U. von der Leyen (2020, March 31). Marrë nga https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187719
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Edhe Komisioni Evropian në ballinën e web faqes
ka vendosur ekzkluzivisht informata relevante
në lidhje me virusin COVID-19 dhe përgjigjet në
të gjitha pyetjet relevante në lidhje me krizën dhe
burimet adekuate ku qytetarët munden të informohen për çështjet që i brengosin.
Shënimet që vijnë nga organi zyrtar i BE që merret me luftimin e dezinformatave tregojnë se BE
është duke humbur në frontin medial. Në publikimn e 1 prillit 2020, thuhet qartë se qëllimi kryesor
i atyre burimeve që përhapin lajme të rreme (e që
në raporte rregullisht targetohet mediat shtëtrore
dhe ato që quhen “pro-Kremlin) është diskreditimi
i Bashkimit Evropian. Të gjeturat e raportit tregojnë se as vendet anëtare të BE-së nuk janë imune
ndaj fenomenit të lajmeve të rreme, dhe se kjo situatë po shfrytëzohet nga ana e akterëve politik,
për të avancuar interesat e tyre gjeopolitik.11

Eskpertët e BE-së thonë se shpesh përhapet narativi se kinse virusi “është i krijuar nga dora e njeriut
dhe e kanë sjellur migrantët” ose është qëllimisht e krijuar nga SHBA apo Britania e Madhe apo
Kina. Të tjera mite që janë identifikuar janë edhe
spekulimet si: “Ata që nuk pinë duhan kanë gjasat
më të mëdha të infektohen”, “Virusi është instrument për vendosjen e sundimit totalitar” ose “Corona virusi lidhet me rrjetin 5G (Wuhan është vend
për testimin e 5G)”, apo se “Corona virusi është një
gënjeshtër sepse nuk ekziston fare”.13

Raportet që publikohen rregullisht kanë treguar
se vetëm në katër mujat e parë të vitit 2020, janë
identifikuar më shumë se 8.000 raste të lajmeve
të rreme të cilat janë shpërndarë nga “mediat
pro-Kremlin”12.

Bashkimi Evropian kërkoi dhe gjeti mirëkuptim për
bashkëpunim nga të gjitha platformat kredibile online
për të vazhduar përpjekjet e tyre për të rritur besimin
në burimet profesionale dhe për të ndihmuar në rritjen e vizibilitetit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe autoriteteve tjera relevante shëndëtësore.
Sipas analizave të ekspertëve evropian, një veprim
të paparë, e kanë bërë të gjitha platformat kryesore
duke rregulluar politikat e tyre të përmbajtjes si përgjigje ndaj krizës së lidhur me COVID-19. Rrjeti social,
Facebook, ka njohtuar se do të largojë “pretendimet
që janë krijuar për të dekurajuar trajtimin ose ndërmarrjen e masave paraprake të përshtatshme”14.

Mediat pro qeveritare nga Rusia, siç është Russia
Today identifikohen si një ndër përhapëset e lajmeve të pa verifikuara. Kanali i këtij televizionit rus në gjuhën spanjolle thuhet të jetë ndër 12
burimet më të mëdha të informimit në botë rreth
lajmeve për virusin korona, duke lënë prapa edhe
shumë mediume dhe agjenci lajmesh, madje me
renome perëndimore.

Megjithatë, analizat evropiane që merren me
fenomenin e dezinformimit tërheqin vërejtjen
se ekzistojnë disa sfida fundamentale në lidhje
me kufizimet e reja të përmbajtjes, veçanërisht
në lidhje me transparencën e arsyetimit dhe zbatimin e rregullave15. Disa veprime mund të shihen
si kufizim i lirisë së shprehjes dhe duhet kohë për
të rregulluar kjo me ligje.

11 EEAS SPECIAL REPORT UPDATE: Short Assessment of Narratives and Disinformation Around the COVID-19 Pandemic. (2020, April 1). Marrë
nga https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-short-assessment-of-narratives-and-disinformation-around-the-covid-19-pandemic/
12

Figure of the Week: 8000. (2020, April 8). Marrë nga https://euvsdisinfo.eu/figure-of-the-week-8000-2/

13 EEAS SPECIAL REPORT: Disinformation on the coronavirus – short assessment of the information environment. (2020, March 19). Marrë nga
https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-disinformation-on-the-coronavirus-short-assessment-of-the-information-environment/
14 Facebook to ban misleading ads about coronavirus. (2020, February 26). Marrë nga https://www.reuters.com/article/china-health-facebook/
facebook-to-ban-misleading-ads-about-coronavirus-idUSL3N2AQ3FK
15 EEAS SPECIAL REPORT UPDATE: Short Assessment of Narratives and Disinformation Around the COVID-19 Pandemic. (2020, April 1). Marrë
nga https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-short-assessment-of-narratives-and-disinformation-around-the-covid-19-pandemic/
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“Për më tepër, platformat kryesore vazhdojnë
të përfitojnë nga dezinformimi dhe përmbajtja e
dëmshme në lidhje me pandeminë (përfshirë vendet e dezinformimit pro-Kremlin), p.sh. duke lejuar na faqet e tyre të internetit, reklama të cilat
denigrojnë migrantët si shkaktarë apo bartës të
virusit, promovojnë shërime të rreme ose përhapin teori konspirative në lidhje me virusin”, thuhet
në analizë.
Ekpertët evropian kanë identifikuar numër
jashtëzakonisht të madh të lajmeve të pa verifikuara të cilat publikohen edhe në mediat e Ballkanit
Perëndimor. Por sipas analizës së brendshme të BE,
ekspertët evropianë tërheqin vërejtjen se ekzistojnë edhe rreziqe tjera të cilat lidhen me përhapjen e
dezinformimit në lidhje me virusin korona në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor.
Në mesin e këtyre rreziqeve, përmendet shfrytëzimi i situatës në debate zgjedhore me qëllim të
diskreditimit të kundërshtarëve politik, sidomos
“në kontekst të zgjedhjeve të ardhshme në Serbi
dhe Maqedoninë e Veriut.”16 Vlen të ceket që kjo
analizë është përpiluar para krizës politike në
Koosvë.
“Grupi punues për Ballkanin Perendimor ka vërejtur aktorët e brendshëm janë duke e (keq-)përdorur situatën në kontekstin politik”, thuhet në
analizë.
Kriza në rajon për shkak të virusit korona, sipas të
gjeturave të ekpertëve evropian shfrytëzohet edhe
për të fuqizuar narativin se “BE po ia kthen shpindën Ballkanit Perendimor”. Krejt kjo, siç thuhet,
ka për qëllim diksreditimin e BE-së.

Narativi i përbashkët e të cilin e përkrahin mediat
pro-Kremlin se “EU nuk mund ta luftojë pandeminë andaj edhe do të shkatërrohet”, vazhdon të
promovohet sikur në mediat e shteteve të BE-së
ashtu edhe në Ballkanin Perendimor.
Përmenden edhe rastet konkrete në shtetet veç e
veç ku si shembull në Kosovë më shumë promovohet teoria se “kriza ka zbuluar animin pro-serb të
BE”.
Thuhet gjithashtu se në mediat kosovare dezinformatat lidhen edhe me elemente fetare dhe nacionaliste.
“Në Kosovë disa portale lokale përhapin mesazhin
se ‘Virusi Korona është denim nga Zoti për shkak
se nuk lejohen gratë të bartin shamija” thuhet në
dokumentin e BE-së pa përmendur emrat e portaleve apo mediave në fjalë.
Në rastet konkrete në mediat e Shqipërisë, përmendet se si është raportuar për faktin se qeveria
“e ka mbajtur secret paraqitjen e COVID-19”, apo
se është raportuar që “Garda Revolucionare Islamike beson se virusin e kanë përhapur Shtetet e
Bashkuara të Amerikës për të goditur Kinën dhe
Iranin”.
Pavarësisht se Perëndimi ka pohuar se ky narativ
është një fushatë dezinformuese e Rusisë, prapë
se prapë “detajet konspirative të përmendura në
të kanë pasur efekt”.
Ka raste si në Malin e Zi ku masat e qeverisë lidhur
me krizën e krijar prezantohen si sulm ndaj Kishës
Ortodokse Serbe.

16 EEAS SPECIAL REPORT: Disinformation on the coronavirus – short assessment of the information environment. (2020, March 19). Marrë nga
https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-disinformation-on-the-coronavirus-short-assessment-of-the-information-environment/
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7. Siguria e vazhdimit
të raporteve dhe
proceseve politike
Sikur në periudhën e secilës krizë sfidë e secilës
organizatë është që të angazhohet sa më shumë në
mënyrë që të sigurohet funksionimi sa më normal.
Raportet e BE-së me Ballkanin Perëndimor edhe
ashtu janë në një fazë shumë dinamike, me shumë
sfida.
Kriza erdhi pikërisht në kohën kur raportret e BEsë me rajoni po përjetojnë një test të ri nga të dyja
anët: sa është e sinqertë BE me politikën e zgjerimit dhe mbajtjen e dyerve të hapura për këto vende
në njërën anë, dhe sa janë vërtetë vëndet e rajonit
të gatshme që të bëjnë reformat dhe të përmbushin kushtet, në anën tjetër.
Pak para shpërthimit të krizës Komisioni Evropian kishte dalur me raportin për modifikimin e
metodologjisë së zgjerimit. Vendet anëtare, me
një angazhim të madh të Kroacisë, që e kishte
vendosur zgjerimin si prioritet gjatë kryesimit
të saj gjashtë-mujor të BE-së, ishin në procesin e miratimit të vendimit për nisjen e negociatave të anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe
Shqipërinë.
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Në anën tjetër BE-ja ishte në procesin e definimit
të ideve të saja rreth mënyrës së ndërmjetësimit në
dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe emërimit të
një Përfaqësuesi të posaçëm me këtë detyrë.
Të gjitha këto ishin sfida madje edhe në rrethanat
normale, ndërsa u shndërruan në sfida të llojit të
vet. Kriza e koronavirusit vështirësoi edhe funksionimin e BE, ndërsa përkundër krizës dhe kufizimeve në lëvizje, institucionet evropiane kanë
vazhduar të miratojnë vendime për rajonin.
Në kohë të krizë me pandeminë, është miratuar
vendimi për nisjen e negociatave me Shqipërinë
dhe Maqedoninë e Veriut si dhe është emëruar
Përfaqësuesi i posaçëm për dialog mes Kosvës dhe
Serbisë. Kanë vazhduar kontaktet me vendet e rajonit edhe rreth agjendave të reformave.
Ndryshimet e miratuara të procedurave në BE
mundësuan që edhe rreth zgjerimit të mund të
ketë vendime me procedurë të shkruar. Kështu
së pari Ministrat në Këshillin e Përgjithshëm të
BE, miratuan vendimi për nisjen e negociatave
të anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe me
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Shqipërinë17. I njëjti vendim u konfirmua edhe
nga Këshilli Evropian (gjithashtu nëpërmjet të
deklaratës së përbashkët)18. Ky vendim konsiderohet si historik dhe si dëshmi se BE-ja mbetet e
përkushtuar ndaj procesit të zgjerimit drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Poashtu me procedurë të shkruar u miratua vendimi për emërimin e ish Ministrit të jashtëm të Sllovakisë Miroslav Lajçak si Përfaqësuesi i Posaçëm
i BE-së për dialogun me Kosovës dhe Serbisë dhe
çështe tjera në rajonin e Ballkanit Perëndimor19.
Detyrë parësore e tij do të jetë angazhimi në arritjen e normalizimit gjithpërfshirës të raporteve
mes Kosovës dhe Serbisë, si një prej kushteve për
përparimin në rrugën e tyre evropiane.
Angazhimi i BE-së në rastin e Kosovës dhe vendimet për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut
përmenden si dëshmi se BE-ja nuk ndërpren as në
kohë krize punën me rajonin dhe krijon kushte që,
sapo të normalizohen rrethanat, puna të vazhdojë
me një dinamizëm edhe më të madh.

Në kohë të krizës
me pandeminë,
është miratuar
vendimi për nisjen
e negociatave me
Shqipërinë dhe
Maqedoninë e Veriut
si dhe është emëruar
Përfaqësuesi i
posaçëm për dialog
mes Kosvës dhe
Serbisë. Kanë
vazhduar kontaktet
me vendet e rajonit
edhe rreth agjendave
të reformave.

17 Council conclusions on enlargement and stabilisation and association process - Albania and the Republic of North Macedonia. (2020, March
25). Marrë nga https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/25/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/
18 Joint statement of the members of the European Council, 26 March 2020. (2020, March 26). Marrë nga https://www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2020/03/26/joint-statement-of-the-members-of-the-european-council-26-march-2020/
19 Belgrade-Pristina Dialogue: EU appoints a new Special Representative. (2020, April 3). Marrë nga https://www.consilium.europa.eu/en/press/
press-releases/2020/04/03/belgrade-pristina-dialogue-eu-appoints-a-new-special-representative/
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8. Veprimet në të
ardhmen
Nevojat urgjente kanë shtyer Bashkimin Evropian të planifikojë dhe ndërmerr masa urgjente. Sa i
përket shëndetit tashmë është e qartë se cilat janë
dhe do të jetë prioritetet në veprime. Ngadalësimi
dhe ndalja e përhapjes së virusit, ndihma vendeve
anëtare që të rrisin kapacitetet në sistemin shëndetësor dhe përshpejtimi i zbulimit të vaksinës
kundër koronavirusit dhe përgatitja për përballje
më të shpejtë në të ardhmen kur paraqiten rreziqe
të ngjashme. Në të gjitha këto çështje BE-ja ka investuar një fond urgjent ndërsa në planifikimet e
ardhshme buxhetore do të rris fondet për këtë edhe
më shumë.
Masat në të cilat BE-ja është duke u angazhuar tash
më së shumti janë ato për rimëkëmbjen e ekonomisë dhe përballjen me pasojat sociale dhe ekonomike. Fokusi do të jetë në tri kategori shtetesh:
së pari ato që janë anëtare të Eurozonës, pastaj të
gjitha shteteve të BE-së dhe së fundi edhe ato që
janë në procesin e zgjerimit, përfshirë këtu edhe
Kosovën që ka Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit
dhe konsiderohet si shtet i asociuar me Bashkimin
Evropian. Ndonëse nuk do të kenë qasje në të gjitha
programet e ndihmës edhe Kosova e edhe rajoni
janë në planet e BE-së gjatë diskutimeve për veprimet e ardhshme në përballje me pasojat e krizës.
Është një situatë e veçantë kësaj radhe, që dallon
nga periudhat e pas krizave në rajon, sepse shtetet e BE-së, edhe vet të goditura shumë, nuk do të
mund të organizojnë konferenca donatorësh për
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vendet e rajonit. Pas luftës në Kosovë, pas tërmetit
në Shqipëri dhe në disa raste tjera, BE qe në gjendje
të mobilizojë donatorë dhe kreditorë që të ndihmojnë në rindërtim. Kësaj radhe nevojat do të jenë në
të gjtiha anët e botës prandaj ndihma për vendet e
rajonit do të jetë më e strukturuar.
Masat konkrete do të varen edhe nga kohëzgjatja
e krizës dhe nga analiza e saktë e pasojave kur ajo
të kalojë. Bashkimi Evropian pritet të vazhdojë të
përdorë mjetet financiare që i ka në dispozicion për
vendet e rajonit, e ato janë të kufizuara sepse janë
nga Korniza momentale shumëvjeçare financiare e
BE-së për periudhën 2014-2020. Ndonëse po kalon
viti i fundit i kësaj kornize një sasi e konsideruar
mjetesh kanë mbetur ende të pashfrytëzuara dhe
ato planifikohet të drejtohen nga përballja me
krizën dhe pasojat e saj.
Në të ardhmen ndihma për rajonin do të varet edhe
nga Korniza e re shumëvjeçare financiare për periudhën 2021-2027 e cila nuk është aprovuar ende.
Edhe pse Komisioni Evropian para dy vjetësh
kishte bërë propozimin shtetet anëtare nuk kanë
arritur pajtim. Propozimi i cli ishte në tryezën e
diskutimeve për nga shuma ishte më i madh sesa
para shtatë vitesh por për nga përqindja e Bruto
Prodhimit Kombëtar (GDP) që duhet të ndanin
shtetet anëtare të BE-së ishte më e vogël. Ky buxhet
shumëvjeçar ishte i pari në të cilin nuk llogaritej
kontributi i Britanisë së Madhe e cila tashmë ësht
larguar nga BE-ja. Kjo ka krijuar një hendek prej
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rreth 12 miliardë eurosh në vit në buxhetin e BEsë sa ishte kontributi britanik. Përkundër zvogëlimeve në disa fonde mjetet për shtetet e Ballkanit
Perëndimor, në kuadër të Instrumenteve të Para
Anëtarësimit (IPA) ishin pak a shumë në nivelin e
asaj që ka qënë më herët.
Por tash gjithçka mund të ndryshojë. Planifikimi i
kornizës buxhetore do të nisë pothuajse nga zero
sepse ka ide që pikërisht kjo Kornizë të jetë një lloj
“Plani Marshall” për BE-në. Kjo do të thotë se buxheti i BE-së duhet të rritet dukshëm nëse dëshirohet që BE të ketë rolin kryesor në rimëkëmbjen e
shteteve anëtare pas krizës. Në këto plane do të
jenë edhe vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor,
edhe pse ato nuk marrin pjesë në procesin e miratimit të vendimeve.
Komisioni Evropian tash është duke e përpiluar
propozimin e ri për kornizën shtatëvjeçarë financiare 2021-2027 por edhe të paketës së rimëkëmbjes
pas krizës.
Planifikohet angazhimi i të gjitha institucioneve të
BE-së, si Komisionit Evropian i cili edhe menaxhon buxhetin ashtu edhe të atyre financiare sikur
Banka Qëndrore Evropiane (UCB), Banka Evropiane për Investime (EIB), Mekanizmat Evropian të
Stabilitetit (ESM), dhe fondi i emergjencës; ndërsa planifikohen edhe projekte tjera. Ndihma më e
madhe, sidomos nga EIB dhe ESM, do të jetë për
vendet që janë anëtare të Eurozonës e që janë 19
nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Por
edhe venet tjera mund të përfitojnë së paku nga
kreditë e volitshme, me interesa shumë të ulëta
ose pa interesa, për prioritetet që kanë të bëjnë me
zbutjen e pasojave të krizës.

Prioritet edhe në Kosovë dhe në vendet tjera të rajonit, sipas asaj që në këtë fazë po diskutohet në
BE, do të jenë po ashtu ndihmat për ndërmarrjet e
vogla dhe të mesme, që bartin barrën e madhe të
punësimit. Planifikohen analiza të tregut të punës
i cili mund të pësojë ndryshime dramatike në rajon. Në njërën anë kjo mund të ndodhë si pasojë e
situatës së krijuar në vet këto vende por në anën
tjetër edhe si pasojë e krizës ekonomike në vendet
e BE-së ku një numër i madh i qytetarëve të rajonit
kanë gjetur punë të përkohshme apo nga të cilat
vinë të ardhura në formën e remitencave nga diaspora. Kosova është jashtëzakonisht e varur nga të
dyja këto dukuri prandaj ekziston edhe shqetësimi se për Kosovën pasojat mund të jenë shumë të
rënda. Prandaj BE është e e vetëdijshme se rritja e
borxhit shtetëror në njërën anë dhe ndihma nga
jashtë, përfshirë edhe nga BE në anën tjetër, do të
jenë të domosdoshme për tu përballur me pasojat
e krizës. Gatishmëria ekziston ndërsa realizimi i
qëllimeve do të varet nga zhvillimet në javët dhe
muajt në vijim kur do të ketë më shumë qartësi edhe rreth zhvillimit të pandemisë edhe rreth
planave afatshkurta dhe afatmesme të Bashkimit
Evropian.

Për vendet anëtare BE tashmë ka propozuar një
fond prej 100 miliardë eurosh vëtëm për ruajtjen e
vendeve të punës.

25

MBËSHTETJA E BE-SË NË REAGIMET NË BALLKAN DHE KOSOVË NDAJ PANDEMISË SË KORONAVIRUSIT

Prioritet edhe në Kosovë dhe në vendet
tjera të rajonit, sipas asaj që në këtë
fazë po diskutohet në BE, do të jenë
po ashtu ndihmat për ndërmarrjet e
vogla dhe të mesme, që bartin barrën e
madhe të punësimit.
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