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Hyrja dhe sfondi
Më 17 shkurt 2021, Kosova festoi trembëdhjetë vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Me 

një perspektivë të qartë të anëtarësimit në Bashkimin Evropian në të ardhmen – të 

shpalosur së pari në Samitin e Selanikut më 2003, dhe më vonë të mishëruar në 

deklaratën e saj të pavarësisë, Kosova posedon status potencial të vendit kandidat 

që nga viti 2015 me nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit në prill të 

vitit 2015 – një ngjarje mjaft domethënëse pasi që përfshin marrëveshjen e parë 
1kontraktuale mes Kosovës dhe BE-së.  Pesë vjet më vonë, Kosova ka arritur pak 

progres qenësor drejt qëllimit të saj të integrimit në BE. 

Përgjatë shtetësisë së Kosovës, retorika mbizotëruese e partive politike dhe 

institucioneve shtetërore ishte përqendruar në procesin e integrimit të vendit në 

Bashkimin Evropian (BE). Sidoqoftë, pas gjithë këtyre viteve, sukseset e prekshme 

drejt këtij qëllimi mbeten të pakta. Politizimi i administratës publike, korrupsioni, 

krimi i organizuar dhe sistemi gjyqësor joefikas mbeten faktorët kryesorë të ngecjes 

së Kosovës në rrugëtimin integrues. Progresi i ngecur i Kosovës në fushat prioritare 

nuk është vështirë të kuptohet, pasi pjesa e madhe e reformave janë bërë për tu 

përmbushur kriteret dhe kërkesat e vendosura nga BE-ja vit pas viti, pa analizë të 
2duhur dhe transformim demokratik të vendit si qëllim kryesor.  Mungesa e njohjes së 

Kosovës nga pesëshja e BE-së, gjegjësisht Qiproja, Greqia, Rumania, Sllovakia dhe 

Spanja, dialogu me Serbinë, si dhe mungesa e progresit në fushat kryesore 

kontribuojnë dhe e influencojnë mjaft shumë rrjedhën e këtij procesi. 

Megjithatë, përkundër mangësive të veta, Bashkimi Evropian ka qenë pjesë përbërse 

e procesit të shtetndërtimit në Kosovë. Ai ka siguruar mbështetje dhe ekspertizë për 

zhvillimin dhe rimëkëmbjen e institucioneve të Kosovës si eksportues i normave dhe 

demokratizimit, dhe ka luajtur rol më aktiv në terren që nga viti 2008, me themelimin 
3e Misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë.  Për më tepër, BE-ja 

mbetet donatori më i madh që ofron ndihmë për Kosovën dhe është në krye të 

përpjekjeve për rindërtim. Që nga viti 1999, Kosova ka marrë më shumë se 2.3 
4miliardë euro nga fondet e BE-së.

1
 Komisioni Evropian (2020) Marrë nga: https://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm

2 Demokraci për Zhvillim. (2020). Evolving or revolving: Institutional Reforms and Democratic Legitimacy in 

Kosovo, Albania, and Montenegro. Marrë nga: https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2020/01/D4D_Evolving-or-

revolving-Institutional-reforms-and-democratic-legitimacy-in-Kosovo-Albania-and-Montenegro.pdf
3 Kartsonaki A. (2020). Playing with Fire: An Assessment of the EU's Approach of Constructive Ambiguity on 

Kosovo's Blended Conflict. Marrë nga: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19448953.2020.1715668        
4 OECD. (2019). Marrë nga: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/dd53f292-en/index.html?itemId=/content/component/dd53f292-

en#:~:text=Kosovo%20has%20received%20more%20than,Commission%2C%202016%5B21%5D).&text=Kosovo%20

will%20be%20able%20to,of%20the%20agreement%20are%20complete
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Duke shfrytëzuar kartën e anëtarësimit përmes qasjes që njihet si "karrota dhe 

shkopi", ndikimi i Bashkimit Evropian në Kosovë është pasqyruar në shumë fusha. 

Këto përfshihet një përzierje e koncesioneve tregtare, ndihmës ekonomike 

(Instrumenti i Programit të Asistencës për Paraanëtarësim) dhe traktateve 

(Marrëveshjet e Stabilizim Asociimit) dhe liberalizimit të vizave. Sidoqoftë, se a ka 

qenë "karrota" mjaft e madhe për t'a çuar Kosovën në një rrugë të suksesshme drejt 

reformave thelbësore për të përmbushur kushtëzimin politik të BE-së, kjo mbetet 

pyetje e hapur. Me mungesën e dukshme të shpërblimeve dhe me një besueshmëri të 

zbehur të kushtëzimit, fuqia reformiste e kushtëzimit politik, si forcë motivuese për 

ndërmarrjen e reformave të thella të cilat kanë potencial politik dhe demokratik 

transformues në Kosovë është dobësuar dukshëm gjatë këtij procesi.

Evropianizimi është transformuar nga aspirata në detyrim, dhe kjo në sensin 

afatgjatë ka krijuar nevojën për sakrifikimin e demokracisë së brendshme në 

aspektin e integrimit në BE. Kështu, në shumicën e rasteve kjo rezulton jo vetëm në 

mungesë të zbatimit të kritereve por, dhe më e rëndësishmja, është e pranishme 

njëmungesë e aftësisë për t'a zbatuar legjislacionin. Dallimi këtu është se mungesa e 

zbatimit mund të vijë për shkak të mungesës së vullnetit politik, ndërsa mungesa e 

aftësisë për të zbatuar vjen nga përqafimi i dobët i fuqisë transformuese që BE-ja 

synon të arrijë. Çështja kryesore qëndron në kontraditat midis mekanizmave të 

evropianizimit të përqendruara në kushtëzim dhe asaj që vë në dukje hulumtimi 

empirik, gjegjësisht realiteti i politikës së brendshme të BE-së, dhe proceseve dhe 

aftësive të brendshme për t'u përshtatur me kushtet e vendosura. Andaj, ekziston 

nevoja për rishqyrtimin dhe riformulimin e mekanizmave të evropianizimit.

 

Qëllimi i këtij dokumenti të politikave është që të pasqyrojë sfidat kryesore në rrugën 

dhe progresin e reformave të Kosovës, duke nxjerrë në pah pengesat që e minojnë 

këtë proces, njëkohësisht duke parë nëse qasja nga poshtë-lart mund të bëhet 

katalizator i ri për përqafimin e evropianizimit në mënyrë efektive. Dokumenti ofron 

një përmbledhje të procesit të evropianizimit, një analizë të Kosovës si rast studimi i 

mangësive të mekanizmave aktual të evropianizimit, si dhe një këndvështrim se si 

roli i Gjermanisë mund të rritet që të kthejë besueshmërinë në evropianizim. 

5 Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. (2016). Marrë nga: 

https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/1387/kosovo-and-eu_en
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Evropianizimi: 
proces ndryshimi
Evropianizimi mund të përkufizohet si proces ndryshimi i nxitur nga Bashkimi 

Evropian, që synon të nxisë ndryshim të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë të politikave 

në nivelin e brendshëm në përputhje me politikat e BE-së. Kjo përfshin ndryshimin e 

rregullave, procedurave të politikave, besimeve dhe normave, që rrjedhimisht në vete 

ngërthen fuqinë tranformuese të BE-së Si i tillë, evropanizimi është bërë koncept i 

rëndësishëm për të kuptuar përshtatjen e praktikave institucionale në Evropë, duke 
6u radhitur me një model të përbashkët evropian.  Koncepti është përdorur shpesh 

për të kuptuar integrimin e brendshëm të shteteve anëtare të BE-së, duke theksuar 

një proces të dyanshëm, ku politikat e BE-së përveç që ndikojnë në nivelin kombëtar, 
7ato gjithashtu influencohen nga praktikat e shteteve anëtare.  Evropianizimi 

megjithatë është po aq i zbatueshëm për zgjerimin e BE-së, ku shtetet e aspiruese 

anëtare i përshtatin sistemet e tyre politike, ekonomike dhe sociale dhe orientohen 
8drejt "mënyrave evropiane të të bërit të gjërave".  Por angazhimi me shtetet 

joanëtare të BE-së është më pak dinamik, duke i dhënë më shumë hapësirë 

transferormimit të politikës nga BE-ja, dhe jo anasjelltas.

Instrumenti kryesor i përdorur për të nxitur evropianizimin në kontekstin e zgjerimit 

ka qenë kushtëzimi i BE-së. Përmes zbatimit të tij, BE-ja si aktor i jashtëm mund të 

stimulojë ndryshimin duke ofruar përfitime të veçanta ose shpërblime, në këmbim të 

pajtueshmërisë me kërkesat e zgjerimit të BE-së. Shpërblimi përfundimtar dhe 

triumfues është anëtarësimi në BE. Dështimi për t'i përmbushur kushtet e vendosura 

sanskionohet, me qëllim të shamgies së ngecjeve. Qasja që gjithashtu njihet si 

"karrota dhe shkopi" – ky sistem shpërblimi synon të mundësojë bartjen e 

papenguar të rregullave dhe normave pasi ndikon në llogaritjen e kostos dhe 

përfitimit të shteteve kandidate potenciale për futjen e ndryshimeve institucionale 

dhe rishikimin e praktikave të politikave të brendshme. Zgjerimi i nxitur me 

kushtëzim është bërë vërtetë politikë e rëndësishme përmes së cilës BE-ja ka nxitur 

ndryshime të efektshme, duke mundësuar transformimin demokratik dhe zhvillimin 
9ekonomik, i cili hap rrugën për integrimin e mëtejshëm evropian.  Megjithatë ka zëra 

6
 Për shembull, shih Sabine Saurgugger & Claudio Radaelli (2008). The Europeanization of Public Policies: 

Introduction. Journal of Comparative Policy Analysis, 10(3), p. 213-219
7 Për shembull, shih Tomasz P. Wo niakowski, Frank Schimmelfennig and Micha  Matlak, eds., (2018). ź ł

Europeanization revisited: Central and Eastern Europe in the European Union. European University Institute, p. 7
8 Sabine Saurgugger & Claudio Radaelli (2008). The Europeanization of Public Policies: Introduction. Journal of 

Comparative Policy Analysis, 10(3), p. 213



kritikë që e shohin procesin aktual të evropianizimit në vendet kandidate dhe vendet 

kandidate potenciale si shtrëngues, duke dështuar të mbështesë një qasje të 

ekuilibruar dhe gjithëpërfshirëse që u mundëson vendeve të përfillin ndryshimet. 

Evropianizimi i nxitur nga jashtë tregon në të vërtetë një proces njëdrejtimësh nga 
10lartë- poshtë të transferimit të rregullave dhe normave.  Kjo i jep BE-së fuqinë për të 

përcaktuar shpejtësinë dhe drejtimin e procesit të evropianizimit. Ndërsa, vendet 

kandidate dhe vendet kandidate potenciale bien dakord t'u përmbahen kërkesave të 

BE-së, vendosja e asimetrive të fuqisë është e pashmangshme pasi vendet e 
11Ballkanit Perëndimor nuk kanë hise në mënyrën e promovimit të evropianizimit.

Mbështetja tek mekanizmat nga lartë-poshtë me rastin e promovimit të 

evropianizimit në fakt është vënë nën llupë gjithnjë e më shumë gjatë viteve të fundit 
12me zgjerimin e Ballkanit Perëndimor,  pasi kjo ka prodhuar transformime mjaft të 

cekëta të sistemeve të brendshme. Kjo shihet në një shtet si Kosova ku niveli i lartë i 

korrupsionit, krimit të organizuar dhe mosrespektimit të sundimit të ligjit vazhdojnë 

të cënojnë qeverisjen e mirë, përkundër angazhimit të saj në proceset e reformave si 

pjesë e agjendës së BE-së. Kështu doli në pah një trend: besimi në perspektivën e 
13BE-së për Ballkanin Perëndimor po zbehet.  Kjo vjen me rreziqe të mëdha për 

konsolidimin e kapaciteteve të rrepta shtetërore dhe demokracisë efektive, e cila 

kërkon ekzaminim dhe rivlerësim të mundshëm të aderimit aktual në mekanizmat e 

evropianizimit nga lartë-poshtë me kushtëzimin në qendër.

9 Për shembull, shih Arolda Elbasani, (2013). European Integration in the Western Balkans: Revising the Transformative 

Power of the EU. E-International Relations, 30 May 2013. Marrë nga: https://www.e-ir.info/2013/05/30/european-

integration-travels-to-the-western-balkans-revising-the-transformative-power-of-the-eu/
10 Ulrich Sedelmeier (2011). Europeanisation in new member and candidate states. Living Reviews in European 

Governance, 6(1), p. 6.
11 Othon Anastasakis (2005). The Europeanization of the Balkans. The Brown Journal of World A�airs, 12(1), p. 78.
12 Zgjerimi i ardhshëm aktualisht është i zbatueshëm vetëm për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë. Shtetet kandidate 

janë Shqipëria, Republika e Maqedonisë së Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia dhe vendet potenciale kandidate janë 

Bosnja dhe Hercegovina dhe Kosova. 
13 Marko Kmezić, (2020). Recalibrating the EU's Approach to the Western Balkans. European view, 19(1), pp. 54-61
14 Për shembull, shih Jelena Dzankic et.al. (2019). The Europeanisation of the Western Balkans: A failure of EU 

Conditionality? London:Palgrave Macmillan.

Problemet me evropianizimin 
e drejtuar nga jashtë në Kosovë
Efektiviteti i kushtëzimit të BE-së për stimulimin e ndryshimit në vendet e ardhshme 

anëtare të BE-së mbështetet shumë në dy kushtet kryesore. Së pari, është e 

nevojshme që vendi të posedoj kapacitetet e brendshme për të përmbushur kërkesat 

e BE-së. Së dyti, perspektiva e marrjes së shpërblimeve duhet të jetë e besueshme, 

me një perspektivë të fortë të anëtarësimit që ndikon shumë në nxitjen e 
14përmbushjes.  Ky kusht që lidhet me besueshmërinë është dëshmuar të jetë 

veçanërisht i rëndësishëm, duke ndikuar fuqishëm në prirjen e brendshme drejt 
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miratimit të rregullave dhe normave, edhe në rastet kur kapacitetet e brendshme 
15kanë qenë më të dobëta.  Në kontekstin e rrugës së zgjerimit të Ballkanit 

Perëndimor, të dyja këto kushte kanë rezultuar mjaft të dobëta, duke e bërë 

problematike mbështetjen tek stimujt nga lartëposhtë. Kjo pjesë do të trajtojë 

specifikisht sfidat e besueshmërisë në BE.

Në vitet e fundit, BE-ja ka shfaqur kapacitete të kufizuara për të investuar në 

zgjerimin e mëtejshëm të anëtarësimit të saj, me të ashtuquajturën "lodhjen nga 

zgjerimi" duke dëmtuar rëndë besueshmërinë e perspektivës së zgjerimit të Ballkanit 

Perëndimor dhe në këtë mënyrë efektivitetin e kushtëzimit. Për më tepër, prioritetet 

kundërshtuese mes shteteve anëtare lidhur me zgjerimin kanë kontribuar në nxitjen 

e ndarjeve interne brenda institucioneve të BE-së, duke prodhuar fragmentim dhe 

duke frenuar tutje procesin e evropianizimit.

Qëndrimi i rezervuar i BE-së karshi zgjerimit u krijua gjatë raundit të fundit të 

zgjerimit kur dymbëdhjetë vende iu bashkuan BE-së brenda një harku të shkurtë 

kohor prej katër vitesh (2004-2007). Dhjetë prej tyre ishin shtetet e Evropës 
16Qendrore dhe Lindore që hynë në BE pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik  dhe 

ideja se këto vende "po ktheheshin në Evropë" nxiti urgjencën me të cilën 
17përfundojky raund i zgjerimit.  Megjithatë, shqetësimet u ngritën shpejt në lidhje me 

efektet e këtij zgjerimi të gjerë dhe të vrullshëm, me dy çështje kryesore që u vunë në 

dyshim: kapaciteti i brendshëm i BE-së për të integruar anëtarët e rinj duke vepruar 

në mënyrë efektive, si dhe gatishmëria e anëtarëve të rinj për t'u integruar me 

sukses në BE, pavarësisht strukturave të dobëta të qeverisjes dhe performancës 

ekonomike. Shqetësime të tilla kanë vazhduar dhe janë potencuar për shkak të disa 

sfidave të brendshme në BE dhe shteteve anëtare. Për shembull, ngecja demokratike 

dhe kthyeshmëria e reformave në vendet si Hungaria dhe Polonia dëshmuan 

vështirësinë e ruajtjes së presionit të reformës pas anëtarësimit të një vendi në BE. 

Kjo gjithashtu përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për vlerat e BE-së. Shqetësimet më 

të thella të brendshme politike që rezultojnë nga krizat e ndryshme në BE, si kriza e 
18uros, kriza e migrimit, Brexiti dhe kriza me Covid-19  gjithashtu kontribuan në 

entuziazmin e zvogëluar për zgjerim, apo euroskepticizmin (nese lidhet) forcimin e 

sentimentit publik karshi thellimit të integrimit në BE dhe trajtim të çështjeve të 

brendshme para zgjerimit të BE-së.

15 Frank Schimmelfennig & Ulrich Sedelmeier (2019). The Europeanization of Eastern Europe: the external incentives 

model revisited. Journal of European Public Policy, 27(6), pp.814-833
16 Dhjetë shtetet të Evropës Qendrore dhe Lindore që hynë në BE në vitet 2004-2007 ishin Hungaria, Republika 

Çeke, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Sllovakia, Sllovenia, Bullgaria, Rumania. Dy ishin vende mesdhetare, Malta 

dhe Qiproja. Vetëm Kroacia iu bashkua BE-së (2013) që nga raundi i fundit i zgjerimit.
17 Elitsa G. Kortenska, (2016). The Limits of EU Enlargement Linked to Citizens' Perceptions of Past and Future 

Enlargements. Marrë nga: https://userpage.fu-berlin.de/kfgeu/maxcap/system/files/maxcap_wp_32.pdf p. 6
18 Spyros Economides, (2020). From Fatigue to Resistance: EU Enlargement and the Western Balkans. Dahrendorf 

Forum IV, Working Paper No. 17, 20 March 2020. Marrë nga: https://www.dahrendorf-forum.eu/wp-

content/uploads/2020/03/From-Fatigue-to-Resistance.pdf
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19
 Jean Claude Juncker, (2014). A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic 

Change. Political Guidelines for the next European Commission. Fjalë Hyrëse e Seancës Plenare të Parlamentit 

Europian. p. 11 Marrë nga: https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-juncker---political-

guidelines.pdf
20 Non-paper: Reforming the European Union accession process (2019). Marrë nga: https://www.politico.eu/wp-

content/uploads/2019/11/Enlargement-nonpaper.pdf
21 Sandor Zsiros & Hannah Somerville, (2021). EU's credibility 'undermined' if North Macedonia delayed from 

joining the bloc. Euronews, 7 May 2021. Marrë nga: https://www.euronews.com/2021/05/07/albania-could-begin-

eu-membership-talks-without-north-macedonia

Në dritën e këtyre sfidave të mëdha dhe shqetësimeve publike, aktorët kryesorë të 

BE-së vërtetë janë përgjigjur duke ngadalësuar procesin e zgjerimit për ta thelluar 

BE-në, para se ta zgjerojnë atë. Me ta marrë detyrën më 2014, ish-Presidenti i 

Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker deklaroi se asnjë zgjerim i ri nuk do të 
19ndodhë gjatë mandatit të tij që përfundonte më 2019.  Kjo rezultoi në pezullimin e 

përpjekjeve të pranimit të BE-së gjatë kësaj periudhe, duke zbehur qartë 

perspektivën e anëtarësimit për vendet kandidate dhe kandidatet potencial, duke 

ndikuar thellësisht në besueshmërinë e anëtarësimit në BE. 

Shtetet anëtare veç e veç i kanë kontribuar gjithashtu zbehjes së besueshmërisë në 

zgjerim. Politika e brendshme dhe skepticizmi publik ndikojnë shumë në pozicionin e 

shteteve anëtare karshi zgjerimit, i cili ka rezultuar në zbatim jokonsistent të sistemit 

të shpërblimeve të BE-së. Franca është e rëndësishme në këtë kontekst, si aktor kyç 

i BE-së që ngadalëson zgjerimin. E nxitur nga shqetësimet e brendshme politike, ajo 

ka qenë prej kohësh në favor të reformimit të BE-së dhe përmirësimit të funksionimit 

të saj përpara zgjerimit të saj. Në vitin 2019, kjo u pa kur ajo vendosi veton kundër 

hapjes së negociatave të pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë dhe më 

vonë bëri thirrje për kushte më të gjera për të vazhduar me negociatat e pranimit në 
20një non-paper.  Vetoja u përdor megjithë arritjet qenësore për sa i përket reformave 

të vendeve në përputhje me kërkesat e BE-së, që ishte një goditje e rëndë për 

besueshmërinë e mekanizmit të kushtëzimit të BE-së pasi u zmbraps "shpërblimi" i 

pritur qartas. Franca gjithashtu ndaloi tutje procesin e zgjerimit deri në miratimin 

përfundimtar të një metodologjie të rishikuar të zgjerimit në shkurt të vitit 2020. 

Fakti që Bullgaria tani e bllokon fillimin e negociatave të pranimit të Maqedonisë së 
21Veriut,  vazhdon të tregojë se si prania e ndryshimeve të brendshme politike brenda 

BE-së, duke u bazuar në shqetësimet e brendshme politike, mund të ndikojë në 

frenimin e zgjerimit dhe të rrisë pasigurinë e perspektivës së anëtarësimit. 

Kosova është ndikuar drejtpërdrejt nga regjimi i pasigurtë i kushtëzimit viteve të 

fundit në dritën e stimulit të dështuar të liberalizimit të vizave. Duke qenë prioritet 

për qytetarët e Kosovës, vendi ishte vendosur të përmbushte kriteret e nevojshme 

për të fituar këtë "shpërblim" dhe në vitin 2018 Komisioni Evropian, ka konfirmuar se 
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22 Hollanda është skeptike e zgjerimit, e interesuar për mbrojtjen e vlerave të përbashkëta evropiane për shkak të 

shqetësimeve të brendshme politike. Andaj, ajo mbështet interpretim të rreptë të kushtëzimit të BE-së. Për më 

shumë, shih: Gentiola Madhi, (2021). Diluting Principles, Darkening EU Accession Perspective: Politization of 

Kosovo's Visa Liberalization Process, In: eds. Ioannis Armakolas, et.al., (2021). Përcaktuesit vendorë dhe 

ndërkombëtarë të shtetësisë së Kosovës - Vëllimi 2. Kosovë: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur, f. 319
23 Ibid. p. 316
24
 European Western Balkans, (2021). . 29 April 2021. Visa liberalization for Kosovo: From one report to another

Marrë nga: https://europeanwesternbalkans.com/2021/04/29/visa-liberalization-for-kosovo-from-one-report-to-

another/

të gjitha kushtet për një marrëveshje për udhëtimin pa viza ishin përmbushur. 

Parlamenti Evropian gjithashtu shprehu mbështetjen e tij dhe i bëri thirrje Këshillit 

të miratojë një vendim për këtë çështje. Përkundër kësaj, udhëtimi pa viza ende nuk 

është realizuar për Kosovën për shkak të bllokimit të disa shteteve anëtare, ku 
22Franca dhe Holanda  janë tejet të kujdesshme për të vazhduar me këtë proces. Frika 

e shprehur ka të bëjë kryesisht me nivelin e lartë të korrupsionit dhe krimit, siç 

përmendi ambasadori francez në Kosovë, Didier Chabert, kur deklaroi se duhet punë 
23e mëtejshme që Kosova të përmbushë të gjitha kushtet  (duke sfiduar pozicionet e 

Komisionit dhe Parlamentit Evropian). Kjo është një këngë e njohur e dëgjuar edhe 

me rastin e negociatave të pranimit të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Edhe 

pse çështjet e korrupsionit dhe krimit mbeten vërtet problematike, hezitimi i disa 

shteteve anëtare për të ndjekur standardet e dakorduara dhe paaftësia vijuese e 

BE-së për të ruajtur një qasje të unifikuar i bën synimet e saj mjaft të paqarta. 

Pezullimi i mekanizmave të shpërblimit për shkak të mosmarrëveshjeve të 

brendshme në nivel të BE-së do të vazhdojë të zbehë besueshmërinë e kushtëzimit 

të BE-së, pasi bën që mënyra e "karrotës dhe shkopit" të mos jetë valide, ndërsa i'a 

bn të vështirë BE-në që të mbështesë besueshmërinë e saj si një shtytëse e 

evropianizimit nga lartë- poshtë. Kjo po bën që qytetarët e Kosovës të humbin 
24besimin në BE dhe të vënë në pikëpyetje angazhimin e saj , duke zvogëluar kështu 

efektivitetin e evropianizimit të nxitur nga jashtë.

Për shkak të kontradiktave midis mekanizmave të europianizimit të zbatuara 

aktualisht në njërën anë dhe realitetit të politikës së brendshme të BE-së në anën 

tjetër, kërkohet një rishikim i mekanizmave kryesorë të evropianizimit. Kostot e 

brendshme kundrejt përfitimeve nga shpërblimet e BE-së janë thjesht shumë të 

larta që kjo qasje të jetë e qëndrueshme. Dy pjesët në vijim do të trajtojnë çështjen e 

Kosovës më tej, duke shikuar kapacitetet e brendshme për të adresuar me sukses 

shqetësimet e ngritura nga shteti anëtar i BE-së. Aty do të pasqyrohen sfidat e 

identifikuara në rrugën e reformave të Kosovës, do të shtjellohet pse qasja nga lartë-

poshtë nuk arrin të promovojë kapacitetet e brendshme dhe do të analizohet 

hapësira për ndryshim, e cila është thelbësore për të identifikuar një destinacion të 

përshtatshëm për evropianizimin e Kosovës. 
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25
 European Commission. (2018). Strategy for the Western Balkans: EU sets out new flagship initiatives and 

support for the reform-driven region. Marrë nga: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_561   
26 European Parliament. (2017). Marrë nga: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595919/EPRS_BRI%282017%29595919_EN.pdf

Analiza e Raportit të Vendit 
të BE-së në fushat kryesore
Bashkimi Evropian harton raportet e vendit të cilat shërbejnë si vlerësim dhe 

udhëzues për një vend që aspiron integrimin në BE. BE-ja ër Kosovën ka hartuar 

raportin e vendit që analizë dhe ofronë makro dhe mikro vlerësim të situatës politike 

dhe socio-ekonomike të Kosovës. Duke pasur parasysh se raportet e vendit ofrojnë 

informacion të specifik në lidhje me progresin demokratik dhe institucional, ato 

gjithashtu ofrojnë udhërrëfyes sidomos për sa i përket agjendave legjislative. 

Analizimi i këtyre raporteve është qenësor për të kuptuar sesi po zbatohet 

evropianizimi përmes raporteve të vendit. 

Raportet e vendit të BE-së janë thelbësore për të shpjeguar se si funksionon 

dinamika e kërkesës dhe ofertës në drejtim të integrimit në BE, dhe për të ofruar 

përgjithësisht një vështrim se si BE-ja jo vetëm sheh por edhe mat progresin. 

Raportet e vendit për Kosovën përqendrohen në gjashtë fushat kryesore: 

administratën publike, sistemin gjyqësor, luftën kundër korrupsionit, luftën kundër 

krimit të organizuar, të drejtat themelore dhe lirianëe shprehjes. Matjet mund të 

bëhen të kuantifikueshme pasi BE-ja përdor dy situata për të matur zhvillimin: niveli 

i progresit që siguron formë relative të matjes duke krahasuar në mënyrë specifike 

progresin e arritur kundrejt raportit të mëparshëm, dhe gjendja e përgatitjes e cila në 

terma të thjeshtë tregon se sa i përgatitur është vendi në fushën e caktuar. Në këtë 

pjesë të këtij dokumenti do të ofrojmë një krahasim të progresit dhe gatishmërisë së 

Kosovës mes viteve 2015 - 2020. Vini re se Komisioni Evropian nuk ka prodhuar 

raport të vendit për vitin 2017 pasi që atë vit BE-ja i dha Ballkanit Perëndimor 

"perspektivën e besueshme të zgjerimit dhe angazhimin e zgjeruar të BE-së me 
25Ballkanin Perëndimor" . Që nga viti 2015, Komisioni po zbaton edhe një metodologji 

të re raportimi e cila synon rritjen e transparencës si dhe mundëson analiza 
26krahasuese midis vendeve.
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27 European Commission. Raportet e Vendit të BE-së për Kosovën 2015 - 2020. Marrë nga: 

www.ec.europa.eu/

Niveli i progresit matet përmes katër opsioneve: pa progres, progres i kufizuar, 

njëfarë progresi dhe progres i mirë. Tabela vijuese ofron një pasqyrë konkrete të 

nivelit të progresit të Kosovës në raportet e vendit mes viteve 2015 - 2020. 

Fushat

27Tabela 1: Gjendja e përgatitjes së Kosovës bazuar në raportet e vendit të BE-së

Niveli i progresit

Vitet

2015 2016 2018 2019 2020

Administrata 
publike

Progres
i mirë

Progres 
i caktuar

Njëfarë 
progresi

Njëfarë 
progresi

Progres 
i kufizuar

Sistemi 
gjyqësor

Njëfarë 
progresi

Progres
i mirë

Njëfarë 
progresi

Njëfarë 
progresi

Njëfarë 
progresi

Lufta kundër 
korrupsionit

Njëfarë 
progresi

Progres
i mirë

Njëfarë 
progresi

Njëfarë 
progresi

Progres 
i kufizuar

Lufta kundër 
krimit të organizuar

Njëfarë 
progresi

Progres
i mirë

Njëfarë 
progresi

Njëfarë 
progresi

Progres 
i kufizuar

Të drejtat 
themelore

Njëfarë 
progresi

Njëfarë 
progresi N/A N/A N/A

Liria e 
shprehjes

Pa 
progres

Pa 
progres

Pa 
progres

Progres 
i kufizuar

Progres 
i kufizuar

Burimi: Përpunimi i autoreve mbi bazën e raporteve të vendit të Komisionit Evropian, 

2015-2020.

Niveli i përgatitjes matet përmes katër opsioneve: faza e hershme, njëfarë niveli i 

përgatitjes, i përgatitur mesatarishtdhe i përgatitur mirë. Tabela vijuese ofron një 

pasqyrë të nivelit të përgatitjes së Kosovës në raportet e vendit të BE-së në vitet 

2015 - 2020. 
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28 Ibid

28Tabela 2: Gjendja e përgatitjes së Kosovës bazuar në raportet e vendit të BE-së

Gjendja e përgatitjes

Vitet

2015 2016 2018 2019 2020

Njëfarë niveli 
i përgatitjes

Njëfarë niveli 
i përgatitjes

Njëfarë niveli 
i përgatitjes

Njëfarë niveli 
i përgatitjes

Njëfarë niveli 
i përgatitjes

Faza e 
hershme

Faza e 
hershme

Faza e hershme
Njëfarë niveli 
i përgatitjes

Faza e 
hershme

Faza e hershme
Njëfarë niveli 
i përgatitjes

Faza e 
hershme

Faza e hershme
Njëfarë niveli 
i përgatitjes

Faza e hershme
Njëfarë niveli 
i përgatitjes

Faza e hershme
Njëfarë niveli 
i përgatitjes

Faza e hershme
Njëfarë niveli 
i përgatitjes

Faza e 
hershme

Faza e 
hershme

Faza e 
hershme

Faza e 
hershme

Faza e 
hershme

Njëfarë niveli 
i përgatitjes

Njëfarë niveli 
i përgatitjes

Njëfarë niveli 
i përgatitjes

Njëfarë niveli 
i përgatitjes

Njëfarë niveli 
i përgatitjes

Burimi: Përpunimi i autoreve mbi bazën e raporteve të vendit të Komisionit Evropian, 

2015-2020.

Niveli i progresit dhe përgatitja ofrojnë një pasqyrë të rrugëtimit të vendit, por meqë 

metrikat e matjes nuk janë të përcaktuara mirë, është e vështirë të nxirren pohime. 

Andaj, ky punim paraqet më shumë informata mbi pesë fushat kryesore në vijim. 

Reformimi i administratës publike
Administrata publike konsiderohet një nga kapitujt kyç për zhvillimin e Kosovës. 

Raporti i vendit i BE-së për vitin 2020 thotë se Kosova ka arritur njëfarë niveli të 

përgatitjes nga viti 2015 e tutje në këtë fushë ndërsa, ka ngecur në nivelin e progresit 

krahasuar me vitet e tjera pasi ka kaluar nga njëfarë progresi në progres të kufizuar. 

Vërejtjet e BE-së rreth administratës publike, të cilat kanë ndikuar në nivelin e 

progresit, lidhen me kornizën legjislative. Më konkretisht, raporti i vendit i BE-së 

thotë se dy ligjet e nevojshme, përkatësisht ligji për pagat dhe ligji për zyrtarët 

publikë, janë të një rëndësie jetike për ndryshimet, dhe Kosova duhet të ndërmarrë 

një qasje proaktive për t'iu përshtatur gjetjeve të Gjykatës Kushtetuese për këto ligje. 

Fushat

Administrata 
publike

Sistemi 
gjyqësor

Lufta kundër 
korrupsionit

Lufta kundër krimit 
të organizuar

Liria e 
shprehjes
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Sistemi gjyqësor
Sistemi gjyqësor nuk ka pasur ndonjë ndryshim në perceptimin e raporteve të vendit 

të BE-së, pasi ka mbetur në fazë të hershme të përgatitjes dhe progresit të realizuar 

që nga 2015. Raporti i vendit i BE-së thotë se në përgjithësi Kosova ka pasur njëfarë 

progresi, me fazë të hershme të përgatitjes në sistemin gjyqësor në vitet 2015 - 

2020. Rekomandimet kryesore nga raportet e vendit të BE-së që kanë të bëjnë me 

sistemin gjyqësor janë forcimi i kapaciteteve të të gjithë aktorëve, përfshirë 

gjykatësit, prokurorët dhe personelin mbështetës, dhe rritja e përpjekjeve për 

zvogëlimin e grumbullimit të rasteve. 

Lufta kundër korrupsionit
Lufta kundër korrupsionit është vlerësuar vazhdimisht të ketë qenë në fazë të 

hershme / njëfarë niveli të përgatitjes, dhe njëfarë progresi. Në vitin 2020, vetëm 

niveli i progresit ka ndryshuar kur lufta kundër korrupsionit është konsideruar të jetë 

me progres të kufizuar. Përsëri, si niveli i përgatitjes ashtu edhe niveli i progresit janë 

vlerësuar duke u bazuar në rekomandimet e mëparshme, dhe BE-ja ka deklaruar se 

ka nevojë për ndryshime legjislative në fushën antikorrupsion. 

Liria e shprehjes
Liria e shprehjes gjithashtu ka vazhduar me një vlerësim të pandryshuar nga 

raportet e vendit të BE-së me njëfarë niveli të përgatitjes dhe progres të kufizuar. 

Çështjet kryesore të përmendura në raportin e vendit në vitin 2020 janë se ka nevojë 

për rishikimin e legjislacionit që ka të bëjë me Komisionin e Pavarur për Media, 

disponueshmërinë dhe qasjen në të dhëna në tregun audiovizual dhe sigurimin e 

pavarësisë së transmetuesit publik duke ruajtur pavarësinë e tij.

Siç u tregua, gjetjet dhe sugjerimet kryesore nga raportet e vendit të BE-së për këto 

fusha i përkasin agjendës legjislative. Për ironi, në shumicën e rasteve ku ka progres, 

kjo është kryesisht për shkak të legjislacionit të ri të miratuar, ose të ndryshuar. 

Shumica e këtyre rekomandimeve për legjislacion të ri ose ndryshime të 

legjislacionit aktual janë përfshirë në agjendën legjislative të qeverisë. Andaj, 

raportet e vendit kanë ndikim të madh në zhvillimin e përgjithshëm të vendit. 

Lufta kundër krimit të organizuar
Edhe lufta kundër krimit të organizuar ka qenë vazhdimisht në fazë të hershme të 

përgatitjes me njëfarë progresi, deri në vitin 2020 kur u vlerësuar me progres të 

kufizuar. Arsyeja e progresit të kufizuar ka të bëjë kryesisht me trajnimet për 

zbatimin e legjislacionit të ri, përkatësisht ligjit për konfiskimin dhe ligjit për kodin e 

procedurës penale. 
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Perceptimet e qytetarëve të 
Kosovës karshi Agjendës së BE-së
BE-ja ka qenë e përfshirë në procesin e shtetndërtimit dhe formësimit të politikave 

29në Kosovë më shumë sesa në çdo vend tjetër , dhe vazhdon të mbetet një nga 
30aktorët ndërkombëtarë më me ndikim.  Sot statusi zyrtar i Kosovës është ende ai i 

vendit kandidat potencial dhe anëtarësimi në BE ka dominuar diskursin politik dhe 

diskursin e përgjithshëm në vend. Rruga e integrimit në BE është gjithashtu pjesë e 

Kushtetutës së Kosovës. Në vitin 2015 Kosova nënshkroi Marrëveshjen e Stabilizim 

Asociimit e cila shënon nënshkrimin e parë dhe të vetëm që deri më tani Kosova dhe 

BE-ja kishin bërë, e që përmban detyrime kontraktuale. Ndërsa fokusi i BE-së ka 

luajtur rol të madh në avancimin e legjislacionit, qasja e kushtëzimit e ka dobësuar 

rolin dhe hisen e vendit në këtë proces.

Qasja nga lartë-poshtë ka kontribuar dukshëm në nocionin e legjislacionit pro-

forma. Legjislacioni pro-forma ndodh kur legjislacioni nuk i nënshtrohet diskutimit të 

hollësishëm, dhe rëndom shkakton përplasje midis legjislacionit dhe vlerave të 

brendshme. Legjislacioni pro-forma u vu re kryesisht gjatë dy periudhave – gjatë 

UNMIK-ut dhe vitit të pavarësisë. Në vitin 2000, UNMIK-u kishte fuqinë legjislative 

për të miratuar ligje, dhe brenda një viti të vetëm u miratuan 69 ligje, shumica e të 

cilave ose nuk ndryshuan ose ndikuan në masë të madhe në legjislacionin e ri. Dugolli 

shpjegoi se si procesi angazhonte nëpunës civil dhe ekspertë ligjorë të cilët hartonin 
31 legjislacionin brenda disa orësh ku kriteri i vetëm ishte domosdoshmëria. Ndërsa, 

kjo ndodhi gjatë periudhës së UNMIK-ut dhe konteksti nënkuptonte se legjislacioni 

vërtet ishte i domosdoshëm, kjo dukuri megjithatë vazhdoj edhe pas pavarësisë. Në 

vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, 91 ligje u miratuan pa diskutim thelbësor 
32në rastin më të mirë, dhe pa kurrfarë diskutimi në rastin më të keq.  Agjenda e 

nxituar legjislative u shpjegua si imponim nga bashkësia ndërkombëtare. Megjithëse 

në të dy rastet bashkësia ndërkombëtare ishte shumë e përfshirë, hezitimi i aktorëve 

shtetërorë vendorë për të marrë përgjegjësi luajti rol jetik në dobësimin e 

demokracisë në fazat më të hershme të shtetndërtimit.
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Evropianizimi përmes një qasjeje nga lartë-poshtë luajti rol të madh në mungesën e 

kapaciteteve të institucioneve të Kosovës për të përvetësuar fuqinë transformuese. 

Megjithatë, qytetarët e Kosovës janë optimistë sa i përket integrimit të tyre në BE 

dhe gjithashtu e vlerësojnë shumë pozitivisht BE-në dhe procesin e përgjithshëm të 

anëtarësimit. Konkretisht, besimi i qytetarëve të Kosovës se anëtarësimi në BE do të 

jetë “diçka e mirë” dhe optimizmi i tyre në lidhje me pranimin në BE raportohet në 
33Barometrin Ballkanik.  Në vitin 2020, tre nga katër qytetarë në Kosovë besonin se 

anëtarësimi në BE do të jetë diçka e mirë për ekonominë. Kjo përbën rritje nga viti i 

kaluar pasi 69% raportuan se ata e perceptonin anëtarësimin në BE si diçka të mirë. 

Barometri Ballkanik i vitit 2020 që mat perceptimin e publikut në 6 vendet e Ballkanit 

Perëndimor e rangon Kosovën vetëm pas Shqipërisë për sa i përket perceptimit të 

tyre drejt anëtarësimit në BE. Megjithëse fakti se Kosova është i vetmi vend në rajon 

pa liberalizim të vizave nuk ka ndikuar edhe në perceptimin e përgjithshëm se kur 

ata e presin anëtarësimin e Kosovës në BE. Në vitin 2019, kur u pyetën se kur e 

prisnin pranimin, 33% e të anketuarve deklaruan se e prisnin pranimin e Kosovës deri 

në vitin 2020, gjë që ishte jashtëzakonisht joreale. Në vitin 2020, perceptimi ndryshoj 

ndërsa shumica e të anketuarve (44%) deklaruan se e prisnin anëtarësimin në BE 

deri në vitin 2030, dhe 38% që deklaruan se kjo do të ndodhte në vitin 2025. 

Top prioritetet e qytetarëve të Kosovës në punët e jashtme nuk janë të përafruara, 

ose të paktën jo njëzëshëm në linjë me qëndrimin e BE-së karshi Kosovës. Duke u 

bazuar në një anketë, qytetarët e Kosovës renditën liberalizimin e vizave dhe 
34integrimin në BE si dy prioritetet kryesore ku Kosova duhet të përqendrohet.  Nga 

ana tjetër, BE-ja në rastin më të mirë ka hequr dorë, dhe në rastin më të keq i është 

përgjigjur negativisht këtyre grupeve të prioriteteve. Liberalizimi i vizave ka qenë një 

nga çështjet kryesore të diskutuara dhe ndërsa Kosova është mbështetur dy herë 

nga Parlamenti Evropian, kjo ende nuk ka arritur efektin e plotë. Integrimi i BE-së për 

Kosovën ka pësuar ngërç, ku Kosova po bën progres në rreshtimin e kornizës 
36legjislative me BE-në por nuk po arrin të veprojë në përputhje me zbatimin e saj.

Si procesi i liberalizimit të vizave, ashtu edhe integrimi në BE kanë prodhuar një sërë 

detyrash që kishin të bënin kryesisht me kornizat legjislative. Këto grupe listash 
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kontrolluese u plotësuan me ngut nga institucionet e Kosovës. Me kërkesat për 

ndryshimet e kornizës ligjore, Kosova ndërmori rrugën e hartimit dhe ndryshimit të 

legjislacionit pa diskutime të duhura publike dhe kështu krijoi një qasje pro-forma 

karshi politikëbërjes. Si rrjedhojë, gjetja më e zakonshme e raporteve të vendit të BE-

së, si dhe diskursi i rëndomtë është se Kosova nuk po e zbaton legjislacionin, ndërsa 

raporti i fundit i vendit thotë: "harmonizimi legjislativ ka vazhduar në disa fusha, por 
37zbatimi shpesh është i dobët".  Sidoqoftë, çështja e vërtetë qëndron më shumë të 

kapacitet e zbatimit sesa të zbatimi në vetvete. Qasja nga lartë-poshtë e qeverive 

deri më tani ka krijuar një situatë ku thelbi i demokracisë, përkatësisht diskutimet 

publike, po zhduken. Kjo kërkon më shumë gjithëpërfshirje, duke i marrë parasysh 

proceset dhe kapacitetet e brendshme kur formulohen kërkesat dhe shpalosen 

iniciativat më të përqendruara nga poshtë- lart ku mundësohet diskutimi dhe ku 

sfidat e reformës së brendshme mund të kuptohen dhe adresohen mjaftueshëm. 

Rikthimi i besueshmërisë në
procesin e evropianizimit: 
shtjellimi i rolit qendror të Gjermanisë
Adresimi i mungesës së besueshmërisë që lidhet me zgjerimin dhe mekanizmat 

aktualë të evropianizimit do të jetë thelbësor nëse do të mundësohet një ndryshim i 

qëndrueshëm, me një perspektivë të zgjeruar të anëtarësimit duke rritur më tej 

nxitjen për zbatimin e legjislacionit. Padyshim se disa shtete anëtare të BE-së mund 

të kenë ndikim të rëndësishëm në këtë drejtim, siç u pa me rastin e Francës, qasja e 

rezervuar e së cilës ka pasur pasoja mjaft negative për perspektivën e zgjerimit. Nga 

ana tjetër, Gjermania ka pasur një angazhim të qëndrueshëm karshi Ballkanit 

Perëndimor, megjithë krizat në Evropë dhe shqetësimet e brendshme publike. Në 

vend të ngadalësimit të zgjerimit, është aplikuar respektimi i rreptë i kushtëzimit dhe 
38qasja rigoroze e sundimit të ligjit  për të trajtuar skepticizmin e brendshëm, i cili e 

bën qasjen më konsistente dhe mbështetëse të proceseve transformuese. Si shtet 
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anëtar kyç i BE-së dhe një nga partnerët dhe mbështetësit më të rëndësishëm të 

Kosovës, Gjermania mund të ketë rol të rëndësishëm për të rikthyer besueshmërinë 

në procesin e evropianizimit.

Gjermania ka qenë prej kohësh partner i rëndësishëm i Kosovës, duke mbështetur 

pavarësinë e saj dhe duke siguruar ndihmë jetike për procesin e shtetndërtimit pas 
39pavarësisë. Ajo është donatori më i madh bilateral i Kosovës  dhe një nga aktorët 

kryesorë që nxit integrimin europian të Kosovës duke mbështetur dhe financuar 

projekte kryesore të demokratizimit dhe zhvillimit që synojnë përgatitjen e vendit 

për anëtarësimin në BE. Gjermania e ripërsëriti këtë qëllim me rastin e përfundimit të 
40negociatave të bashkëpunimit të tyre të ardhshëm dypalësh 2020-2021.  Ajo ra 

dakord të zotonte 72,1 milion euro për të mbështetur tri fushat kryesore në vitin 2021 

dhe 2022, ku njëra prej tyre nis procesin e reformës së integrimit në BE (dy të tjerat 

janë përqendruar në mbështetjen për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe 

përmirësimin e efikasitetit të energjisë). Ky përkushtim i fuqishëm bilateral e vendos 

Gjermaninë në një pozitë të favorshme për forcimin e besueshmërisë së 

mekanizmave të evropianizimit në Kosovë. Ajo mund të përdorë mbështetjen e saj 

ekzistuese për vendin ndërsa përdor pozicionin e saj në BE për të gjallëruar procesin 

e zgjerimit dhe për të punuar drejt një qasjeje gjithëpërfshirëse që i sheh shtetet e 

Ballkanit Perëndimor dhe qytetarët e saj si partnerë që duhen marrë parasysh për të 

nxitur një të ardhme përparimtare për Evropën. Kjo përveç që mund të rrisë besimin 

dhe besueshmërinë në mekanizma të evropianizimit, mund të kontribojë edhe në 

përpjekjet për ndërtimin e kapaciteteve. 

Një sfidë e theksuar për të gjitha palët e përfshira në këtë rrugëtim kompleks të 

europianizimit qëndron te struktura institucionale unike dhe ende komplekse e BE-

së që lejon copëzimin e brendshëm. Kjo është pengesë e madhe që mund të kërkojë 

kohë për t'u zgjidhur pasi shtetet më të tërhequra të BE-së kanë interesin e tyre të 

fortë kombëtar për të mbajtur peng proceset e zgjerimit. Megjithatë, Gjermania 

mund të ndihmojë në parandalimin e rritjes së zhgënjimit dhe zbehjes së besimit në 

BE si nxitëse e jashtme e europianizimit duke vazhduar me një qasje progresive dhe 

gjithëpërfshirëse për integrimin e Kosovës në BE. Vënia në pah e iniciativave 
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ekzistuese po vazhdon. Procesi i Berlinit i nisur më 2014 nga Kancelarja gjermane 

Angela Merkel ishte tregues i hershëm i angazhimit të vendit në rajon. Nisma u krijua 

për të plotësuar integrimin e drejtuar nga BE-ja në kohën kur Presidenti i Komisionit 
41Juncker ndaloi përpjekjet e zgjerimit.  Që nga fillimi i saj, ky format bashkëpunues ka 

bërë bashkë një sërë palësh të interesuara, si nga rajoni ashtu edhe nga BE-ja, dhe 

ka rezultuar në një larmi projektesh që mbështesin bashkëpunimin rajonal dhe 

ndërtimin e kapaciteteve. Edhe Kosova është përfshirë në këtë në mënyrë të 

barabartë me pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor, gjë që ka qenë e rëndësishme 

për zhvillimin e saj. Forume të tilla përfshirëse mund të jenë qenësore për t'iu 

kundërvënë qasjes aktuale të BE-së nga lartë-poshtë dhe për të promovuar zëra të 

tjerë në rrugën e reformës, të cilat mund të funksionojnë për të mundësuar 

evropianizimin. 

Shtytja e fundit e Gjermanisë në dialogun Kosovë-Serbi të lehtësuar nga BE-ja ka 

qenë hap tjetër i rëndësishëm drejt integrimit të dy vendeve në BE, pasi mund të 

ndihmojë në afrimin e Kosovës dhe Serbisë drejt normalizimit të marrëdhënieve 

dypalëshe, e që është kusht për anëtarësim në BE. Në një vizitë që Ministri i Jashtëm i 

Gjermanisë Heiko Maas u bëri këtyre vendeve në prill, ai theksoi mbështetjen e fortë 
42të Gjermanisë për dialogun dhe bëri thirrje për përparim konkret,  ndërsa përsëriti 

43angazhimin për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE.  Kjo ishte edhe 

tema e një bisede më të fundit midis Maas dhe Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti 
44në maj të vitit 2021.  Këta janë vetëm disa shembuj se si Gjermania po pozicionohet 

qartë si nxitëse e integrimit të Ballkanit Perëndimor, që përbën një ekuilibër të 

rëndësishëm të ndryshimeve të brendshme të dukshme brenda BE-së. Promovimi i 

integrimit në BE i shteteve kandidate dhe kandidate potenciale është vërtetë 

parakusht i rëndësishëm për evropianizimin e suksesshëm pasi forcon perspektivën 

e anëtarësimit, duke e bërë angazhimin për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor në 

BE më të besueshëm dhe duke ulur kështu kostot e brendshme të adaptimit. Nismat 

shumëpalëshe, siç është procesi i Berlinit, po mbështesin masa të tilla dhe po rrisin 

kapacitetet e brendshme për t'iu përgjigjur ndryshimeve të mëdha në këtë proces.

Në mënyrë që Gjermania të përcjellë me sukses ambiciet e saj karshi Ballkanit 
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Perëndimor, kjo mbështetje duhet të shfaqet edhe në kontekstin e BE-së. Pozicioni 

zyrtar i Gjermanisë në mbështetje të Ballkanit Perëndimor dhe Kosovës duhet të 

ndiqet me veprime konkrete që jo vetëm rikonfirmojnë perspektivën e anëtarësimit 

por synojnë të përmirësojnë sistemin qendror të shpërblimit të zbatuar nga BE-ja 

përmes kushtëzimit dhe t'u përgjigjet thirrjeve të qytetarëve në rajon, veçanërisht 

për sa i përket liberalizimit të vizave. Ndërsa kishte shumë shpresa se Gjermania do 

të rimëkëmbte vrullin e zgjerimit kur mori Presidencën e radhës së Këshillit të BE-së 
45në korrik të vitit 2020, fokusi i programit të saj gjashtëmujor  ishte siç pritej, 

përgjigjja karshi pandemisë Covid-19 dhe rimëkëmbja ekonomike e BE-së. Retorika, 

megjithatë, mbetet mbështetëse. Deklaratat nga zyrtarët gjermanë e kanë bërë të 

qartë se angazhimi rreth Ballkanit Perëndimor ishte vërtet prioritet gjatë 
46presidencës së saj dhe tani do të vazhdojë ashtu.  Është po ashtu inkurajuese që 

47zyrtarët gjermanë, si Kancelarja Angela Merkel  dhe Ministri i Punëve të Jashtme 
48Heiko Maas,  ripërsëritën kohët e fundit angazhimin për liberalizimin e vizave. 

Progresi rreth liberalizimit të vizave për Kosovën jo vetëm që do të tregonte 

përkushtimin e BE-së ndaj Kosovës, por do të ishte edhe një hap i rëndësishëm për 

të përshpëtuar mungesën e besueshmërisë me të cilën përballen mekanizmat e 

shpërblimit të BE-së, të cilat aktualisht (nuk) mundësojnë avancimin e 

evropianizimit. Duke marrë parasysh deklaratat e fundit, ka arsye të shpresohet se 

Gjermania do të përpiqet të rrisë shtytjen e saj për të çuar përpara procesin e 
49liberalizimit të vizave. Kjo shtytje mund të mundësohet më tej nga Presidenca Trio , 

pjesë e së cilës është Gjermania. Kishte shpresa se Sllovenia, si anëtare e fundit e 

formatit Trio, do ta kthente në agjendë vëmendjen për Ballkanit Perëndimor. Thirrjet 

e fundit për të përshpejtuar anëtarësimin e tërë Ballkanit Perëndimor nga presidenti 
50slloven Borut Pahor  është shenjë premtuese në këtë drejtim. Gjermania duhet të 

punojë me Slloveninë në këtë konstelacion të veçantë për të përfunduar ambiciet 
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fillestare karshi Ballkanit Perëndimor të përcaktuara në vitin 2020 dhe të përfitojë 
51nga vrulli i mundshëm i zgjerimit që duket se do të krijohet përsëri.

Ndërsa, zhvillimet e fundit flasin për një mundësi të shtuar për të forcuar 

besueshmërinë në procesin e evropianizimit, është po aq e rëndësishme që më 

shumë vëmendje t'u kushtohet formateve përfshirëse ku mundësohet diskutimi 

publik dhe angazhimi konstruktiv i shoqërisë civile ose lëvizjeve qytetare. Procesi i 

Berlinit është mundësi e madhe për rrjetëzim që rrit bashkëpunimin rajonal, por më 

shumë iniciativa nga poshtë-lart duhet ta plotësojnë atë. Konferenca për të 

Ardhmen e Evropës aktualisht i ofron Gjermanisë, si dhe anëtareve të tjera të 

rëndësishme të BE-së si Sllovenia, mundësi të artë për të nxitur përfshirjen dhe për 

të trajtuar asimetritë e fuqisë të mbështetura nga mekanizmat e evropianizimit nga 

lartë- poshtë. Nxitja e shumë hisedarëve nga rajoni për t'u përfshirë në këtë forum 

nga poshtë- lart, ku qytetarët i bashkohen diskutimit mbi prioritetet e BE-së për 

Evropën e ardhshme, do të funksiononte si sinjal i rëndësishëm si për Kosovën ashtu 

edhe pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor se e ardhmja e Ballkanit Perëndimor 

është vërtet në BE. Kjo do t'i fuqizonte aktorët e shoqërisë civile që janë kyç për 

ndërtimin e demokracisë, duke i ftuar ata në një forum të udhëhequr nga BE-ja ku 

duhen dëgjuar shqetësimet e tyre. Vlera e angazhimit shumëpalësh dhe përfshirja e 

Ballkanit Perëndimor në debate mbi të ardhmen e Evropës është përmendur nga 
52Ministri i Jashtëm Slloven Anze Logar, në një takim të fundit me Heiko Maas.  Kjo 

është deklaratë e mirëpritur dhe e hap mundësinë për të riformuar idenë e shteteve 

të Ballkanit Perëndimor si partnerë të vërtetë, duke i bërë angazhimet më 

përfshirëse. Kjo do të kontribonte në rikonfirmimin e perspektivës së anëtarësimit 

dhe do të nxiste tutje angazhimin, si dhe kapacitetet për të ndërmarrë me sukses 

masat e reformës dhe për t'u përshtatur në përputhje me procesin e evropianizimit. 

51
 Për shembull, në mars, një letër që i është drejtuar Përfaqësuesit të Lartë të BE-së Joseph Borrell u nënshkrua nga 

nëntë Ministra të Jashtëm të shteteve anëtare të BE-së, duke i kërkuar që të përfshinte një diskutim strategjik mbi 

Ballkanin Perëndimor në agjendën e tyre të takimit të ardhshëm. Besueshmëria e BE-së u përmend në mënyrë 

specifike si shqetësim i madh. Kjo flet për rritjen e e të kuptuarit se vëmendja duhet të riorientohet drejt Ballkanit 

Perëndimor. Shih: https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/letter-to-hrvp-borrell-on-western-

balkans/
52 Slovenia Times, (2021). Maas pledges support to Slovenia's EU presidency. 20 May 2021. Marrë nga: 

https://sloveniatimes.com/maas-pledges-support-to-slovenias-eu-presidency/
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Përfundime/Rekomandime
Duket qartë se aplikimi i qasjes nga lartë-poshtë për evropianizimin ka qenë 

problematik për disa arsye. Së pari, qasja kryesisht mbështetet në kushtëzim, i cili 

është joefektiv kur kemi parasysh mungesën aktuale të besueshmërisë së BE-së 

dhe kapacitetet e vogla të brendshme për përshtatje. Së dyti, ajo nuk arrin të 

adresojë në mënyrë efektive dhe të promovojë kapacitetet e brendshme që janë të 

nevojshme për t'u përshtatur me "mënyrën evropiane të të bërit të gjërave" – një 

mangësi e përshkallëzuar si pasojë e asimetrisë së energjisë që gjeneron qasja nga 

lartë- poshtë. Së treti, kjo qasje mundëson krijimin e një hendeku mes perceptimit të 

qytetarëve të Kosovës për çështjet në vend dhe agjendës së BE-së. Qasja e 

kushtëzimit sidomos karshi agjendës legjislative ka dobësuar rolin dhe hisen e vendit 

në procesin e shtetndërtimit. Qasja nga lartë-poshtë bashkë me një përvetësim të 

dobët të fuqisë transformuese kanë çuar në agjenda të cilat nuk janë në përputhje 

me perceptimin e qytetarëve për nevojat, dhe legjislacionin i cili përballet me 

vështirësi në fazën e zbatimit.

Kushtëzimi ka shumë të ngjarë të vazhdojë, pasi anashkalimi i tij do t'i kthente 

përmbys dekadat e strategjisë së zgjerimit, gjë që e bën të rëndësishme adresimin e 

sfidave qendrore, siç është mungesa e besueshmërisë në BE. Gjithashtu, duket qartë 

se më shumë fokus duhet t'u kushtohet masave të ndërtimit të kapaciteteve dhe 

mbështetjes së shoqërisë civile që përfshin një gamë të larmishme hisedarësh 

vendorë, duke siguruar diskutim dhe përfshirje publike. Vetëm atëherë europianizimi 

mund të jetë efektiv në Kosovë dhe të çojë në miratimin dhe zbatimin e suksesshëm 

të reformave, si dhe zhvillimin e vlerave dhe parimeve të përbashkëta. Për BE-në si 

nxitësja kryesore e evropianizimit, ky ndryshim do të kërkonte megjithatë një 

vendosmëri të përbashkët për të rritur fokusin në Ballkanin Perëndimor – si për të 

rritur besueshmërinë e saj si nxitëse e ndryshimit ashtu edhe për të gjetur mënyra të 

reja për të nxitur standardet dhe normat e përbashkëta. 

Rekomandime:

Proces i qartë, konkret dhe gjithëpërfshirës lidhur me informimin 

dhe të kuptuarit e procesit të integrimit në BE. 

Mungesa e të kuptuarit të qartë të procesit të integrimit në BE shkakton krijimin 

e perceptimeve të rreme të cilat më pas mund të kenë kundërefekt karshi 

qëndrimit të përgjithshëm të qytetarëve ndaj anëtarësimit në BE. Andaj, 

ministritë e linjës dhe qeveria duhet të përfshijnë strategji për informimin më të 

mirë të qytetarëve për procesin e integrimit, duke përfshirë por duke mos u 
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Promovimi dhe forcimi i demokracisë si parakusht për shtetndërtim. 

Qasja nga lartë-poshtë ka dëshmuar se më shumë po krijon çështje në planin 

afatgjatë sesa që po i zgjidh ato. Kultura demokratike është ushqyer në Kosovë, 

e megjithatë, në raste kur evropianizimi bëhet me qasjen nga lartë- poshtë, kjo i 

vë institucionet demokratike në sprovë. Si rrjedhojë, legjislacioni mund të 

përmirësohet në fushën e përafrimit me standardet e BE-së, por në anën tjetër, 

pa përvetësim të shtuar të fuqisë transformuese, kjo çon në pamundësi të 

përdorimit si të procesit, ashtu edhe të përfitimeve që rrjedhin nga ai.

Qasja nga poshtë-lart për evropianizimin.

Integrimi në BE dhe diskursi i përgjithshëm mbi anëtarësimin në BE për 

Kosovën është shkëputur nga publiku i gjerë dhe ka shtuar pritjet e 

parealizueshme. Përfshirja e publikut të gjerë në të kuptuarit më të mirë të 

integrimit kompleks në BE çon në përhapjen e saktë të informatave dhe 

përmirëson përfshirjen e qytetarëve, duke kontribuar në mënyrë të natyrshme 

drejt një qasje nga poshtë-lart që ka të bëjë me ndryshimet e drejtuara nga BE-

ja. Duke kërkuar më tutje të kuptohen dhe t'u jepen përgjigje prioriteteve të 

qytetarëve përmes përfshirjes së tyre, mund të parandalohet rritja e zhgënjimit 

dhe besimit të zbehur në BE. Përfshirja e tyre në Konferencën për të Ardhmen e 

Evropës përveç që do të sinjalizonte përkatësinë e tyre, duke siguruar hapësirë 

për diskutim mbi çështjet e brendshme të BE-së, gjithashtu do të ishte mundësi 

për BE-në t'i kuptojë ankesat e tyre, të cilat mund të çojnë në qasjen më efektive 

për integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE.

Njohja dhe mbështetja e qytetarëve dhe lëvizjeve qytetare 
si agjentë të ndryshimit. 

Përtej përfshirjes së tyre, qytetarët duhet të shihen si agjentë të ndryshimit në 

një mjedis demokratizues dhe për këtë arsye duhet t'u jepen mundësi të shtuara 

për të dëgjuar zërin e tyre ndërsa fuqizohen për të sfiduar çështje endemike si 

korrupsioni, mungesa e transparencës dhe mungesa e sundimit të ligjit. Për të 

plotësuar forumet diskutuese, iniciativat e reja që synojnë të forcojnë 

ekspertizën dhe aftësitë organizuese të lëvizjeve qytetare duhet të bëhen pjesë 

përbërëse e masave të integrimit në BE. Këto do të ishin mënyra efektive që 

procesi i evropianizimit të drejtohet nga aktorët lokalë. 

kufizuar në detyrat administrative, legjislative dhe financiare që do të duhet të 

ndërmerren. Fushata duhet të ofrojë informata të përshtatura që janë në 

dispozicion dhe të qasshme për të gjitha grupet e ndryshme të synuara. 
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Kapja e mundësisë aktuale për të ngjallur vrullin e zgjerimit të BE-së. 

Ndërsa, rrethanat e krizës vazhdojnë në mbarë Evropën, thirrjet e fundit për të 

ngjallur zgjerimin e BE drejt Ballkanit Perëndimor mund të jenë shenjë e krijimit 

të një momentumi. Këtë duhet ta kapë BE-ja, si për të rritur besueshmërinë e saj 

si nxitëse e ndryshimit ashtu edhe për të gjetur mënyra të reja për të nxitur 

standarde dhe norma të përbashkëta. Gjermania dhe Presidenca Trio mund të 

drejtojnë këtë shtytje, ndërsa Sllovenia shpreh dëshirën për të përshpejtuar 

pranimin e tërë Ballkanit Perëndimor. Synimi i Presidencës Sllovene për të pasur 

samite të rregullta të BE-së me Ballkanin Perëndimor, duke filluar me samitin e 

planifikuar BE-Ballkan Perëndimor gjatë mandatit të saj dhe dëshira për të 

përfshirë qytetarët e saj në debate për të ardhmen e Evropës duhet të jetë fillimi 

i një ngjalljeje – një procesi të zgjerimit konstruktiv dhe pjesëmarrës të 

mbështetur nga Komisioni Evropian. Forca të tilla shtytëse mund të mbështesin 

perspektivën e zymtë të anëtarësimit aktual, duke çuar në uljen e kostove të 

adaptimit të vendeve kandidate dhe kandidate potenciale, ndërsa zvogëlon 

centralitetin e mekanizmave të evropianizimit nga lartë- poshtë. Ky do të jetë 

çelësi për arritjen e ndryshimeve të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor, që 

është parakushti për t'iu bashkuar BE-së.

53 European Commission, (2021). Twinning. Marrë nga: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/twinning_en

Rritja e centralitetit të strategjive përfshirëse të ndërtimit të kapaciteteve. 

Në vend se të ngecet duke i plotësuar kutitë e kushteve, BE-ja duhet të forcojë 

praninë e mjeteve gjithëpërfshirëse të ndërtimit të kapaciteteve, siç janë 
53projektet e binjakëzimit  ku vendet mësojnë nga njëri-tjetri dhe forcojnë 

kapacitetet e tyre për t'iu përgjigjur sfidave. Pjesëmarrja e aktorëve të 

ndryshëm vendorë do të siguronte një proces gjithëpërfshirës duke mësuar i 

praktikat më të mira e duke e fuqizuar një gamë të larmishme aktorësh. 

Kombinimi i kushtëzimit me strategji të tilla të ndërtimit të kapaciteteve mund të 

mundësojë transformimin afatgjatë të strukturave, si dhe zhvillimin e të 

kuptuari të përbashkët të normave dhe procedurave. 
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Instituti Demokracia për Zhvillim (D4D) 

u themelua në prill të vitit 2010 nga 

një grup analistësh që shqetësoheshin 

gjithnjë e më shumë se ushtrimi i 

shtetndërtimit po shpërfillte 

demokracinë. 

Vizioni i D4D-së është të promovojë 

qytetari aktive dhe të arsimuar që 

merr pjesë plotësisht në hapësirën 

publike dhe përdor arenën publike të 

përfaqësimit dhe vendimmarrjes për të 

menduar dhe për të ndërtuar 

konsensus mbi shpërndarjen e 

burimeve që është efikase, e zgjuar, 

afatgjatë dhe që sjell zhvillim të 

barabartë. 

D4D ndikon në politikat specifike, 

promovon qasje ndërsektoriale për 

zgjidhjen e problemeve dhe adreson 

rutinën institucionale të 

vendimmarrjes duke rekomanduar 

përmirësime në shtuara dhe vepron 

me efektivitet maksimal për të 

promovouar plotësisht stabilizimin e 

Kosovës dhe zhvillimin demokratik. 

Për më shumë informata rreth 

aktiviteteve të D4D-së vizitoni 

uebfaqen tonë: www.d4d-ks.org

A Path for Europe (PfEU) është 

institut i pavarur jofitimprurës me seli 

në Berlin që përqendrohet në çështjet 

e BE-së. 

Përmes hulumtimeve dhe debateve të 

politikave të orientuara drejt së 

ardhmes, PfEU-ja synon të zhvillojë 

zgjidhje politike inovative dhe të 

promovojë politikëbërje që mund ta 

bëjnë BE-në të përshtatshme për 

nesër. PfEU-ja gjithashtu lehtëson 

angazhimin aq të nevojshëm me 

projektin evropian dhe të ardhmen e 

BE-së përmes platformës së 

angazhimit "Future Hub" ku 

vendimmarrësit takojnë ekspertë dhe 

mendimtarë të rinj të politikave për të 

nisur së bashku zgjidhje të politikave.

PfEU-ja e konsideron qenësore 

përfshirjen e brezit të ri gjatë 

formësimit të rrugëve të ardhshme për 

Evropën. Vetë PfEU-ja është unike në 

atë që ekipi i saj ndërkombëtar 

drejtohet tërësisht dhe përbëhet nga 

studiues të rinj dhe talentë të 

politikave, duke u mundësuar atyre të 

kenë zë dhe ndikim aktiv në sferën e 

politikës së sotme.

Për më shumë informata rreth PfEU-

së, vizitoni uebfaqen e tyre: 

https://pathforeurope.eu

Mbështetur nga:
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