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Portali Evropian i  
Bizneseve të Vogla

A doni të kuptoni se çfarë bën BE-ja për të përkrahur 
bizneset e vogla në Evropë dhe në tregun global,  

dhe çfarë mund të bëjë për biznesin tuaj?  
Portali Evropian i Bizneseve të Vogla është në dispozicion 

në 21 gjuhë dhe grumbullon të gjitha informatat e ofruara 
nga BE-ja për NVM-të, duke filluar nga këshillat praktike 

deri te çështjet e politikës, nga  pikat lokale të kontaktit e 
deri te linket e rrjetëzimit.

Paratë, partnerët dhe  
kontratat publike 

•	 Marrja e fondeve
•	 Partnerët e biznesit dhe kontratat publike

Shfrytëzimi  
maksimal i tregut 

•	 Rregullat e tregut të BE-së
•	 Sektorët e aktivitetit
•	 Resurset njerëzore

•	 Inovacioni, hulumtimi dhe e drejta e autorit
•	 Mjedisi dhe biznesi
•	 Biznesi jashtë BE-së

Politika dhe statistika e  
NVM-ve në BE 

•	 Politika e NVM-ve në BE 
•	 Fakte dhe shifra

Mbështetja 

•	 Përkthimi dhe ndihma gjuhësore
•	 Pikat e kontaktit dhe shërbimet mbështetëse

http: //ec.europa.eu/small-business
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“NVM-të janë kyçe për të siguruar rikuperimin e ekonomisë së Bashkimit 
Evropian. Për këtë arsye ato duhet të inkurajohen kudo që të jetë e mundur. 
SBA synon të bëjë këtë duke ndihmuar NVM-të për të pasur qasje më të lehtë në 
financa dhe tregje, dhe duke lehtësuar barrën administrative” 
 Antonio Tajani, Nënkryetar i Komisionit Europien, përgjegës për industri dhe ndërrmarrje 



 

Çfarë është Akti i Biznesit  
të Vogël për Evropën?

Në qershor 2008, pas konsultimit të gjerë, 
Komisioni Evropian lançoi Aktin e Biznesit të 
Vogël (SBA) për Evropën – një varg masash të 
ndryshme për ndërmarrjet, të hartuara për të 
lehtësuar punën e firmave të vogla.

 SBA ka nxjerrë katër propozime legjislative, 
ku përfshin plane për rregulla më të rrepta 
mbi pagesat e vonuara. Shtetet Anëtare janë 
dakorduar me 10 parime që janë në favor të 
NVM-ve, të cilat duhet të drejtojnë konceptimin 
dhe zbatimin e politikave në nivel të BE-së dhe 
në nivel vendor, për të aftësuar NVM të nxjerrin 
potencialin e tyre të plotë.

Si ndihmon ky akt?

Në thelb të planit është parimi “Planifikimi 
modest”. Plani i pozicionon NVM-të në ballë 
të hartimit të politikës dhe ndihmon në gar-
antimin se rregullat e reja nuk shtojnë barrën 
me të cilën përballen bizneset.

Vrulli politik, të cilin e ka mbledhur SBA, ka ndi-
hmuar dhënien e miliarda eurove për financim 
të NVM-ve me anë të skemave të ndryshme të 
financimit. Gjithashtu përfshin veprime që u 
ndihmojnë firmave më të vogla të fitojnë kon-
tratat e prokurimit publik dhe të kenë qasje në 
financimin e BE-së për hulumtim, dhe u jep 
qeverive liri veprimi në mbështetjen e bizne-
seve të vogla pa i shkelur rregullat e ndihmës 
shtetërore, ndërkaq duke inkurajuar ato të 
respektojnë plotësisht afatet e tyre të pagesës.

SBA ka për qëllim t’i lehtësojë dikujt të hapë 
ndërmarrjen e vet. Tani ka një shtytje kryesore 
që evropianët të jenë më ndërmarrës duke 
shqyrtuar frikën nga dështimi dhe lartësimin e 
shembujve për ata që drejtojnë bizneset e tyre.

BE-ja punon gjithashtu edhe për t’u ndihmuar 
ndërmarrjeve të dalin jashtë tregut të brend-
shëm të Evropës dhe të trokisin në potencialin 
e premtuar nga ekonomitë në zhvillim.

Kontrolli i progresit dhe 
rruga drejt të ardhmes

Komisioni Evropian mbikqyr për së afërmi pro-
gresin e vet dhe të Shteteve Anëtare për të vënë 
në përdorim Aktin e Binesit të Vogël (SBA).

Në fillim të vitit 2011, Komisioni miratoi 
Rishikimin e Aktit për Biznes të Vogël. Kjo për-
forcoi mesazhin origjinal të SBA-së, duke azhur-
nuar atë si reagim ndaj mjedisit të ri politik dhe 
ekonomik dhe duke përcaktuar veprimet e reja 
për t’u përgjigjur në sfidat urgjente.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_en.htm

> ‘Small Business Act (SBA)’ for Europe

Pse duhet ndihmuar bizneset e vogla?
23 milionë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të Evropës (NVM) janë faktori i pazëvendësueshëm i ekonomisë 
së Evropës që përgjigjet për 98% të bizneseve. Ato kanë siguruar dy të tretat e punësimit të përgjithshëm 
privat dhe rreth 80% të vendeve të reja të punës gjatë pesë viteve të fundit.

Megjithatë, këto janë kohëra të vështira për firmat e vogla. Problemet e qarkullimit të parave dhe burokracisë së tepruar, të 
shoqëruara nga rënia globale e ekonomisë, nënkuptojnë se ndërmarrjet kanë nevojë për ndihmë që të përballojnë stuhinë.
Prandaj, në mënyrë që të promovohet inovacioni dhe krijimi i vendeve të punës, Bashkimi Evropian është duke tërhequr 
të gjitha ndalesat për të mbështetur NVM-të.

Çfarë është NVM?
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) definohen si ndërmarrje me më pak se 250 të punësuar 
dhe të cilat janë të varura nga ndërmarrjet më të mëdha. Përveç kësaj, ato kanë qarkullim vjetor deri 
në 50 milionë euro dhe bilanc vjetor deri në 43 milionë euro. 

Ekzistojnë tre lloje të NVM-ve: 

•	 Mikro-ndërmarrjet kanë më pak se 10 të punësuar
•	 Ndërmarrjet e vogla kanë mes 10 dhe 49 të punësuar
•	 Ndërmarrjet e mesme kanë mes 50 dhe 249 të punësuar

Evropa dhe  
biznesi juaj 

Shih onlajn për më shumë informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/policy-statistics/policy/index_en.htm 
> 'Small Business Act (SBA)' for Europe

Shih onlajn për më shumë informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/policy-statistics/facts/index_en.htm 
> SME definition
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Testi i NVM-ve

SBA ka pozicionuar NVM-të në qendër të të 
vëmendjes në fushën e hartimit të politikës 
së BE-së. Nga janari i vitit 2009, Komisioni 
Evropian ka zbatuar një ‘Test të NVM-ve’ 
obligativ, për të kontrolluar nëse politikat 
dhe ligjet e reja të BE-së do të kenë ndikim në 
bizneset e vogla.

Një numër i Shteteve Anëtare tashmë 
zbatojnë test të ngjashëm kur hartojnë 
politika nacionale, kurse Komisioni Evropian 
inkurajon të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Sipas 
SBA, legjislacioni i ri mund të bëjë dallimin mes 
ndërmarrjeve mikro, të vogla, të mesme dhe 
të mëdha, për të garantuar se çdo lloj barre 
që vihet mbi bizneset është proporcionale. 
NVM-ve mund t’u jepet mbështetje e veçantë, 
tarifa të zvogëluara, si dhe përjashtime për të 
siguruar një fushë loje të barabartë.

Një shembull është propozimi i Komisionit 
Evropian për t’u dhënë qeverive nacionale 
mundësinë e përjashtimit të mikro-
ndërmarrjeve nga rregullat e kontabilitetit. 
Kjo do të thotë se Shtetet Anëtare mund të 
hartojnë sistemet e kontabilitetit në mënyrë 
që të favorizojnë firmat e vogla – shumë 
nga të cilat nuk mund të lejojnë të kenë 
departamente të mëdha të kontabilitetit të 
dedikuara për harmonizim me procedurat e 
ndërlikuara të raportimit vjetor. Deri në 5.4 
milionë mikro-ndërmarrje mund të përfitojnë 
nëse rregullat hartohen sipas nevojave të tyre, 
duke premtuar kursimet potenciale prej 6.3 
miliardë euro për ekonominë e BE-së.

Në të ardhmen, Komisioni Evropian 
gjithashtu propozon të realizojë 'kontrollet e 
përshtatshmërisë' së rregulloreve në sektorët 
me përqindje të lartë të NVM-ve.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_en.htm

> ‘Small Business Act (SBA)’ for Europe
> SME Test

Zvogëlimi i burokracisë

Pyetni një sipërmarrës për pengesat e 
suksesit dhe ata menjëherë do t’u për-
mendin burokracinë: shpenzohet shumë 
kohë e vlefshme për shkresa, në vend që 
të fokusohen në zhvillimin e biznesit. BE-ja 
është angazhuar për të zvogëluar barrën 
administrative të bizneseve për 25% deri në 
vitin 2012.

Në vitin 2007 Komisioni Evropian krijoi 
grupin e nivelit të lartë të pjesëmarrësve të 
pavarur, të specializuar për detyrime admin-
istrative – të cilët i raportojnë drejtpërsëdrej-
ti Presidentit Zhoze Manuel Barroso – për të 
këshilluar lidhur me progresin në arritjen e 
këtij synimi ambicioz.

Ka shumë gjëra në rrezik. Për ndërmarrjet 
individuale, zvogëlimi i administratës do të 
kursejë para dhe do të lejojë më shumë kohë 
për të bërë punë.

Për Evropën, zvogëlimi dramatik i burokra-
cisë mund të përmirësojë BPV deri në 1.4%. 
Parashihet që veprimet tashmë të ndërma-
rra, të kursejnë rreth 7.6 miliardë euro. Masa 
plotësuese janë të gatshme dhe ato do të 
kursejnë 30.7 miliardë euro plotësuese, nëse 
deputetët e PE dhe Shtetet Anëtare japin 
dritën e gjelbër.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_en.htm

> ‘Small Business Act (SBA)’ for Europe 
> Reducing Administrative Burdens

Rregullat e thjeshtësuara: 
faturimi i TVSH-së

Edhe ndërmarrjet më të vogla tani bëjnë kont-
abilitetin e tyre në mënyrë elektronike. Prandaj, 
në korrik të vitit 2010, ministrat e financave 
të BE-së u dakorduan për rregullat e reja që 
synojnë thjeshtësimin e faturimit të TVSH-së.

Deri më tani, ndërlikueshmëria e rregullave 
të BE-së për faturimin e TVSH-së ka penguar 
përvetësimin e teknologjisë për faturimin 
elektronik. Mirëpo kjo do të ndryshojë. Pas 
hyrjes së kësaj direktive në fuqi, autoritetet 
tatimore do të pranojnë faturat elektronike 
me kushtet e njëjta si faturat e letrës. Do të 
prezantohen edhe masa të reja për të hequr 
pengesat ligjore në dërgimin dhe ruajtjen e 
faturave elektronike.

Shtetet Anëtare mund të prezantojnë edhe një 
skemë alternative të kontabilitetit me para të 
gatshme, për bizneset me qarkullim nën 2 mil-
ion euro. Kjo do të thotë se NVM-të do të mund 
të vonojnë pagesën e TVSH-së në autoritetet 
tatimore derisa të pranojnë pagesën nga kon-
sumatorët e tyre, duke zvogëluar mangësitë e 
qarkullimit të parave të gatshme, me të cilat 
përballen disa NVM.

Komisioni Evropian vlerëson se trajtimi i bara-
bartë i faturave të letrës dhe elektronike mund 
të kursejë rreth 18.4 miliardë euro nëse të gji-
tha bizneset dërgojnë faturat e tyre në formë 
elektronike. 

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_en.htm

> EU market rules
> Business basics

Planifikimi modest
Akti i Biznesit të Vogël (SBA) ka për qëllim të vendosë parimin e ‘Planifikimit 
modest’ në thelb të politikave në Bruksel dhe në gjithë Evropën. 
Kjo nënkupton konsultimin e NVM-ve para përfshirjes së ligjeve të reja, me 
kontrollimin e efektit që do të ketë legjislacioni mbi bizneset e vogla, dhe duke 
ndihmuar ndërmarrjet që kanë nevojë për mbështetje. 
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Pikat e vetme të konsultimit

Imagjinoni këtë skenë: shihni një vend të 
përshtatshëm, keni një ide dhe dëshironi të 
filloni një biznes të ri. Nuk ju pritet të plasoni 
produktin ose shërbimin tuaj në treg sa më 
shpejtë, mirëpo entuziazmi juaj vonohet nga 
burokracia. Kjo është një histori shumë e njo-
hur – mirëpo ndryshimi ka filluar.

BE-ja pranon se sipërmarrësit konfrontohen 
me procedura të shumta dhe shkresa që ma-
rrin kohë, atëherë kur duan të hapin një ndër-
marrje. Me prezantimin e SBA, Shtetet Anëtare 
kanë shtuar përpjekjet e tyre për të zvogëluar 
kohën dhe koston e fillimit të një biznesi.

Tani, duhen 9 ditë mesatarisht për të filluar një 
ndërmarrje private të kufizuar (në krahasim me 
12 ditë në vitin 2007) dhe kushton 399 euro 
(për dallim nga 485 euro në vitin 2007), kurse 
pas vitit 2010 parashihet progres plotësues
 

Komisioni Evropian gjithashtu vazhdon këtë 
projekt për të redukuar maksimum deri në 1 

muaj, kohën e nevojshme për të marrë liçencat 
dhe lejet e biznesit.
Ballafaqimi me disa agjenci gjatë regjistrimit të 
biznesit tuaj mund të jetë frustrues. Prandaj, 18 
Shtetet Anëtare kanë themeluar ‘pika të vetme 
të konsultimit’ të cilat ju lejojnë të krijoni një 
ndërmarrje private të kufizuar vetëm pas një 
vizite të vetme. 

Qeveritë mësojnë nga përvojat e njëra 
tjetrës për të filluar më lehtë. Për shembull, 
Bullgaria ka thjeshtësuar nëntë procedura 
fillestare në vetëm një të vetme. Gjermania 
ka ndryshuar ligjin e vet për ndërmarrjet, 
në mënyrë që të thjeshtësojë sistemin e vet 
për të inkurajuar qytetarët të shndërrojnë 
idetë e tyre në ndërmarrje të vërteta. Pika e 
vetme këshilluese elektronike e Sllovenisë 
mund të regjistrojë një ndërmarrje për tri 
ditë ose më pak – një hap që ka kursyer 
10.2 milionë euro në vjet për NVM-të e 
Sllovenisë.  

‘Pika e vetme e kontaktit’ ekziston edhe në 22 
vende për t’u ndihmuar ndërmarrjeve që duan 
të ofrojnë shërbime jashtë kufijve. Komisioni 
Evropian punon bashkë me Shtetet Anëtare 

për t’i bërë këto portale eQeveritare me të 
drejta të plota, të qasshme për përdorim, në 

mënyrë që bizneset e posafilluara dhe ato të 
themeluara, të shpenzojnë më pak kohë në 
procedurat administrative. Gjithashtu, imple-
mentimi i parimit ‘vetëm një herë’ do të thotë 
se bizneset nuk duhet të dorëzojnë të dhënat 
e njëjta disa herë në organe të ndryshme qe-
veritare për liçencim, tatim ose për qëllime 
statistikore.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_en.htm

> Improving the business environment: 
starting, running and growing a 
business

> Start-up procedures

DHE

http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/economic-sectors/
index_en.htm

> Services

Nëse nuk arrin sukses herën 
e parë... 

Shumë sipërmarrës përjetojnë vështirësi me 
ndërmarrjen e tyre të parë të biznesit, para 
se të arrijnë sukses. Megjithatë, gjysma e ev-
ropianëve ngurrojnë të merren me dikë që 
ka dështuar në të kaluarën, kurse ligjet e fali-
mentimit vështirësojnë fillimin e sërishëm.

Falimentimet janë arsye për 15% të mbylljes 
së të gjitha ndërmarrjeve, që ndikon në 
700.000 NVM dhe rreth 2.8 milionë vende 
pune çdo vjet. Në vitin 2009, shumica e 
vendeve të Evropës kanë shënuar një rritje të 
mprehtë të falimentimeve, si pasojë e krizës 
botërore financiare dhe rënies së ekonomisë.

Në krye të njollës sociale të dështimit, 
njerëzit e biznesit në kërkim të një shansi të 
dytë mund të ngatërrohen në procedurat e 
falimentimit për 4 muaj deri në 9 vjet, varë-
sisht nga ajo se në cilin Shtet Anëtar kanë 
selinë. Edhepse hulumtimet tregojnë se 
njerëzit që kanë dështuar në biznes mëso-
jnë nga gabimet e tyre, shoqëria shpesh 
nënçmon potencialin e biznesit te ata që 
fillojnë sërish.

SBA fton qeveritë nacionale të bëjnë gjithçka 
që është e mundur që sipërmarrësit e nder-
shëm të plotësojnë të gjitha procedurat 
ligjore për të përmbyllur biznesin brenda 
një viti, kurse Komisioni Evropian lehtëson 
përvojat më të mira mes Shteteve Anëtare. 

Në shumicën e vendeve të Evropës, rifi-
lluesit tani trajtohen njëlloj me fillestarët, 
përfshirë këtu edhe kur shfrytëzojnë ske-
mat ndihmëse të BE-së. Belgjika, Finlanda, 
Irlanda, Spanja dhe Britania e Madhe kanë 
marrë hapa për të zvogëluar kohën që 
duhet për kompletimin e procedurave të 
falimentimit, edhepse shumë mbetet për 
t’u bërë nga Shtetet Anëtare. 

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_en.htm

> Improving the business environment: 
starting, running and growing a 
business

> A second chance in business
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Bankat në shumë vende shumë më vështirë 
huazojnë para për bizneset pas krizës financi-
are të vitit 2008, në kombinim me sfidat me të 
cilat tashmë përballen ndërmarrjet.
Sfida është të sigurohet që NVM-të të kenë 
qasje në financim të përshtatshëm.
Komisioni Evropian ka themeluar Forumin 
Financiar të NVM-ve, i cili rregullisht bashkon 
organizatat që përfaqësojnë NVM-të, bankat 
dhe institucionet e tjera financiare për të 
pasqyruar mënyrën më të mirë të trajtimit të 
sfidave aktuale dhe çështjeve afatgjate organi-
zative në qasjen e financave për NVM-të. 

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_en.htm

> General information on funding 
> Better access to finance

Qasja më e lehtë në kredi
Numri më i madh i bizneseve në Evropë 
mbështeten në kreditë bankare për finan-
cimin e tyre të jashtëm. Megjithatë, huamarrja 
mund të jetë e vështirë për NVM-të, veçanërisht 
nëse nuk kanë kolateral ose nuk kanë histori të 
mjaftueshme kreditore.

BE-ja përkrah ndërmjetësuesit financiarë në 
Shtetet Anëtare, siç janë bankat, ndërmarrjet 
huadhënëse, fondet garantuese, institucionet 
reciproke garantuese, bankat promovuese ose 
çdo lloj tjetër institucioni financiar që ofron fi-
nanca për NVM-të me anë të garancës kreditore. 
Kjo zvogëlon rrezikun e tyre dhe u mundëson 
që të sigurojnë kredi më të mëdha për NVM-
të se sa që ato do të mundeshn të sigurojnë. 
Lehtësimi garantues për bizneset e vogla në 
suaza të Programit Kornizë për Konkurrencë dhe 
Inovacion (CIP) administrohet për Komisionin 
nga Fondi Evropian i Investimeve (EIF).

Në periudhën mes viteve 1998 dhe 2010, poth-
uajse gjysmë milioni biznese të vogla përfituan 
nga garancat e instrumenteve financiare të 
Evropës.
 CIP që filloi në vitin 2007, ka buxhet prej më 
se 1 miliardë euro për të lehtësuar qasjen e 
kredive dhe financave të kapitalit për NVM-të, 

ku janë identifikuar boshllëqet e tregut. Çdo 
euro e shpenzuar mundëson një mesatare 
prej 6 euro të kapitalit aksionar ose deri në 40 
euro të kredive bankare, që do të thotë se deri 
në vitin 2013 pritet të jenë gjeneruar rreth 30 
miliardë financa të reja për NVM-të nga institu-
cionet financiare, nga të cilat përfituan rreth 
400 000 NVM. 

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_en.htm

> Capital, loans and bank guarantees
>  Competitiveness and Innovation 

Framework Programme (CIP) - financial 
instruments

DHE

http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_en.htm

> Applying for money
>  Access2finance - direct access to 

national financial intermediaries

Mikrokredia

Rritja e furnizimit të mikrokredisë (d.m.th. 
kredive deri në 25 000 euro) inkurajon kri-
jimin e bizneseve të reja, stimulon zhvillimin 
ekonomik dhe hap dyert për njerëzit të cilët 
përndryshe nuk do të kishin mundësi të këtilla.

Sipërmarrësit e kanë shpesh të vështirë të ma-
rrin hua të vogla, pasiqë shumë banka e konsi-
derojnë mikrokredinë si një aktivitet me rrezik 
të madh dhe kompensim të vogël, kurse kostot 
e trajtimit të tyre janë të mëdha në raport me 
sasinë e huazuar. Shumë Shtete Anëtare të BE-
së kanë institucione të specializuara për mikro-
financa, për të tejkaluar këto probleme dhe 
BE-ja punon në mënyrë aktive për të ndihmuar 
Shtetet Anëtare dhe rajonet të përmirësojnë 
marrjen e mikrokredive për sipërmarësit, si dhe 
të këmbejnë përvojën e mirë.

Garancat e mikrokredive sigurohen nga 
Bashkimi Evropian në suaza të Programit 
Kornizë për Konkurrencë dhe Inovacion 

2007-13 (CIP), të menaxhuara nga Fondi 
Evropian për Investime (EIF), kurse në rajone 
– në suaza të Fondeve Strukturore, përmes 
iniciativës JEREMIE (Burimet e Përbashkëta 
Evropiane për Ndërmarrje të Vogla dhe të 
Mesme).

JASMINE (iniciativa e Komisionit Evropian 
për fuqizimin e zhvillimit të mikrokredisë në 
Evropë) fokusohet veçanërisht te njerëzit e 
mospërfshirë në shoqëri, si dhe pakicat etni-
ke, të cilët duan të vetë-punësohen. Së fundi, 
Instrumenti Mikrofinanciar për Progresin 
Evropian (EPMF) gjithashtu siguron mikrokre-
di, kryesisht për njerëzit që kanë humbur ven-
det e punës dhe duan të fillojnë biznesin e tyre.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_en.htm

> Capital, loans and bank guarantees 

Ndihma financiare nga 
Banka Evropiane e 
Investimit (BEI)

Banka Evropiane e Investimit (BEI) është bankë 
me huadhënie afatgjatë e BE-së. Nga viti 2008, 
banka ka përforcuar fokusin e vet ndaj NVM-
ve për të ndihmuar plotësimin e boshllëqeve 
financiare.
BEI ka ndarë 30 milia rdë euro të dedikuara për 
NVM-të në periudhën mes 2008 dhe 2011. Ky 
angazhim i pakrahasueshëm për ndërmarrjet 
ka kanalizuar miliarda euro për NVM-të, përmes 
bankave komerciale, duke filluar nga tetori 2008. 
Banka gjithashtu ka ndarë 1 miliardë euro për 
karakteristikat e kombinimit hibrid të kredive dhe 
kapitalit (‘financat mezanine’) që do të implemen-
tohen nga Fondi Evropiane për Investim (FEI). 

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_en.htm

> Capital, loans and bank guarantees
>  European Investment Bank (EIB) loans 

for SMEs

Qasja në financa
Edhe para se të fillojë rënia ekonomike, disa ndërmarrje të vogla kishin 
vështirësi për të gjetur fondet e nevojshme për zhvillim dhe inovacion.

Qoftë kur u duhet kredi për makinë, që të fillojnë ndonjë biznes të 
shpërndarjes apo kapital për të filluar ndonji industri bioteknologjike, NVM-të 
përballen me vështirësi për të arritur qasje në financa. 
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Financat e kapitalit  

Kapitali aksionar përbëhet nga fonde që i jepen 
një ndërmarrjeje gjatë fazës së saj fillestare të 
zhvillimit (themelim dhe zhvillim). Bizneset e 
vogla të orientuara në inovacion dhe zhvillim 
duhet të sigurojnë kapital (investim kapitali) 
nga burime të jashtme, për shkak se nuk kanë 
burimet e veta ose nuk kanë qasje në kredi.

Mirëpo, shumë investues hezitojnë të investo-
jnë në bizneset fillestare dhe firmat e reja për 
shkak të rreziqeve të larta dhe kostos së lartë 
të transaksionit, ose për shkak të llogaritjes 
se kthimi i paraparë nuk do të kompensojë 
rrezikun.

Komisioni është duke punuar ngushtë me 
Shtetet Anëtare për të përmirësuar efikasitetin 
e tregjeve për investim të kapitalit, në mënyrë 
që projektet e shëndosha të gjejnë investitorë 
të përshtatshëm, si dhe të krijojë një treg më 
të hapur dhe konkurrues pan-evropian të ka-
pitalit. Komisioni synon të inkurajojë Shtetet 
Anëtare to mësojnë nga përvoja e mirë, em 
anë të mbështetjes së investimeve engjul-
lore të biznesit, sidomos përtej kufijve dhe në 
bashkëpunim me fondet e kapitalit aksionar.

Përmes instrumenteve financiare në suaza 
të Programit Kornizë për Konkurrencë dhe 
Inovacion (CIP) BE-ja synon të përmirësojë 
qasjen e bizneseve në kapitalin aksionar: in-
strumenti për NVM innovative dhe me zhvillim 
të lartë (GIF) u siguron kapital aksionar bizne-
seve të vogla në fillimet e tyre ose në fazat e 
zgjerimit.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_en.htm

> Capital, loans and bank guarantees
>  Competitiveness and Innovation 

Framework Programme (CIP) - financial 
instruments

Financat e mezanine

Komisioni Evropian angazhohet për të 
përmirësuar tregjet evropiane të produkteve 
financiare, duke kombinuar karakteristikat e 
kredive dhe financave të kapitalit. Të ashtuqua-
jturat financa mezanine janë të përshtatshme 
për të përkrahur bizneset në faza të ndryshme 

të kohëzgjatjes së tyre, si zhvillim ose transfer 
i biznesit.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_en.htm

>  General information on funding
> Better access to finance

Përmirësimi i qarkullimit të 
parave: trajtimi i pagesave 
të vonuara

Ndërsa qasja në financa është shqetësim 
kryesor për bizneset, ana tjetër e ‘mungesës 
së parave’ është vështirësia me të cilën përba-
llen ndërmarrjet kur duhet të marrin pagesat 
në kohë. Koha e nevojshme për pagesën e 
faturave dallon shumë në mbarë Evropën, 
kurse në shumë vende, kjo vonesë shkakton 
probleme serioze për NVM-të. Për këtë shkak, 
BE-ja në tetor 2010 arriti një marrëveshje për të 
riorganizuar Direktivën e Pagesave të Vonuara, 
për t’u dhënë mbrojtje më të mirë kredituesve, 
në të shumtën e rasteve NVM-ve, duke respek-
tuar lirinë e kontratës. Autoritetet publike do 
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të duhet të pagojnë faturat brenda 30 ditësh, 
ose të pagojnë kamatë minimale të miratuar 
në nivel të BE-së. Kjo masë parashihet të sjellë 
rezultat prej 180 miliardë euro plotësuese në 
dispozicion për bizneset.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_en.htm 

> Business basics
> Fighting late payments

Qasja më e mirë në financat 
për hulumtim

Komisioni vazhdon të nxisë qasjen e NVM 
në Programin e 7 Kornizë për Hulumtim dhe 
Zhvillim Teknik (FP7). Për të siguruar se 15% 
e buxhetit të Programit për Bashkëpunim të 
FP7 (d.m.th. 5 miliardë euro) u ndahet NVM-
ve, Komisioni ka inicuar thirrje të dedikuara 
për NVM-të, me buxhete nga të ardhurat e 
tatimeve për shpenzime të veçanta dhe ofron 
përkrahje të përmirësuar të përdoruesve, 
me më shumë aktivitete informative dhe 
vetëdijësuese. 

Shembulli i marrëveshjes së grantit FP7 është 
modifikuar për të mbajtur statusin e NVM-së 
në periudhën e kohëzgjatjes së projektit, në 
vend të penalizimit të ndërmarrjeve të cilat 
shënojnë zhvillim mtë të shpejtë.

 Një varg propozimesh për thjeshtësim, të 
përcaktuara nga Komisioni në prill 2010, 
janë duke u prezantuar dhe do të jenë të 
dobishme për ta bërë FP7 më të lehtë për 
përdoruesit.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_en.htm

> Innovation, research and technology

Në Shtetet Anëtare: 
Përkrahja e NVM-ve

Për të ndihmuar rikuperimin ekonomik, në 
vitin 2009, BE-ja miratoi ndryshimet e për-
kohshme të rregullave për ndihmë shtetërore, 
që ua lehtëson Shteteve Anëtare përkrahjen 
e bizneseve të vogla. Komisioni gjithashtu ka 
thjeshtësuar rregullat e ndihmës shtetërore 
për përkrahjen e NVM-ve. Një Doracak për 
Rregullat e Ndihmës Shtetërore u jep au-
toriteteve publike një pasqyrë të saktë se si 
të përkrahin NVM-të në bazë të rregullave të 
rishikuara.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_en.htm

> Competition rules 
> Handbook on State Aid Rules for SMEs

Rritja e Kohezionit Evropian

Politika e Kohezionit ofron mbështetjen më 
të madhe të BE-së për NVM-të. Përkrahjes 
së biznesit i janë ndarë 55 miliardë euro për 
periudhën 2007-13. Pothuajse 50% nga kjo, 
d.m.th, rreth 27 miliardë, synohen në mënyrë 
direkte për NVM-të. Të tjerat janë planifikuar 
për të mbështetur investimet produktive që 
nuk kanë të bëjnë me madhësinë e vërtetë 
të biznesit,  nga të cilat një pjesë e madhe 
duhet të jenë në dobi të NVM-ve. Fondi 
Evropian Social (ESF) gjithashtu pranon rolin 
e veçantë të NVM-ve në krijimin e vendeve të 
reja të punës dhe, me investime të planifikuara 
plotësuese prej 14 miliardë euro, fokusohet në 
ofrimin e ndihmës së drejtpërdrejtë për ndër-
marrjet, sidomos për NVM-të, për t’i ndihmuar 
ato të përshtaten në kushtet e ndryshueshme 
të tregut.

Pjesët e ndara për NVM-të janë të ndryshme 
në Shtetet Anëtare, në bazë të nevojave dhe 
prioriteteve nacionale. Aktivitetet që kanë të 

bëjnë me NVM-të përfshijnë përmirësimin 
e qasjes në financa, rritjen e përdorimit të 
Teknologjive të Informimit dhe Komunikimit, 
krijimin e kapaciteteve inovative të hulumtim-
it dhe zhvillimit rajonal, krijimin e infrastruk-
turës së biznesit dhe shërbimeve mbështetëse 
për NVM-të, promovimi i bashkëpunimit (p.sh. 
për transferin e teknologjive) mes bisneseve, 
institucioneve hulumtuese dhe autoriteteve 
publike në rajonin e njëjtë, ose mes rajoneve 
përbrenda ose jashtë kufijve nacionalë, duke 
përfshirë teknologjitë mjedisore dhe inova-
tive dhe sistemet e menaxhimit në NVM, duke 
nxitur sipërmarrësinë dhe edukimin e sipër-
marrësve, dhe duke përmirësuar potencialin 
e resurseve njerëzore të NVM-ve.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_en.htm

> Business Investment 
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Hulumtimi Eurobarometer 2010 tregon se vetëm 
45% i evropianëve do të preferonin të jenë të 
vetë-punësuar se sa të jenë të punësuar, në kra-
hasim me 55% amerikanë dhe 75% kinezë.

Me përkrahjen e rrjeteve (siç janë sipërmarrë-
set femra), përkrahja e arsimit për sipërmarrësi, 
lehtësimin e mobilitetit dhe këmbimin e për-
vojave të suksesshme, Evropa tregon seriozite-
tin me të cilin i trajton sfidat e promovimit të 
sipërmarrësisë. 

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_en.htm

> Promoting entrepreneurship 

Java Evropiane e NVM-ve

Vetëm 12 muaj pas publikimit të Aktit të Biznesit 
të Vogël nga Komisioni Evropian, në muajin maj 
2009 u mbajt Java e Parë Evropiane e NVM-ve.

Me evenimente të organizuara në 36 vende, 
sipërmarrësit u vunë në qendër të vëmendjes, 
duke u ndihmuar njerëzve të biznesit të 
themelojnë rrjete të vlefshme me anë të ngritjes 
së profilit të sipërmarrësisë në publikun e 
përgjithshëm.
Në Javën e Dytë Evropiane të NVM-ve në maj të 
vitit 2010, rreth 3.2 milionë njerëz morën pjesë 
në më se 1500 evenimente, duke ofruar infor-
mata për strukturat mbështetëse për NVM-të, 
si dhe njohjen e kontributit të sipërmarrësve 
në mirëqenien e Evropës, vendet e punës, ino-
vacion dhe në konkurrencë. Java Evropiane e 
NVM-ve do të përsëritet në vitin 2011. 

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_en.htm

> Promoting entrepreneurship
> European SME Week

Këmbimi i praktikës së mirë

Të ndihmosh hartuesit e politikës të mësojnë 
nga njëri tjetri është një pjesë thelbësore e 
përpjekjeve të Evropës për t’i dhënë shtytje 
sipërmarrësisë.

Komisioni Evropian punon me Shtetet Anëtare 
për të identifikuar shembujt se si mund të nda-
hen politikat e shkëlqyera të NVM-ve. Është 
themeluar një bazë e të dhënave për praktikat 
e mira, për të ilustruar se si janë zbatuar në 
mënyrë efektive parimet e Aktit për Biznes të 
Vogël.

Rreth 600 praktika të mira janë mbledhur nga 
vendet pjesëmarrëse gjatë 10 viteve të kalu-
ara. Hartuesit e politikës mund të inspirohen 
nga përvoja e të tjerëve dhe të shfrytëzojnë 
këtë në suaza vendore. Për shembull, në vitin 
2009 Belgjika raportoi se “granti i saj ekologjik” 
për bizneset që investojnë në teknologjitë 
ekologjike është inspiruar nga masat e 
ngjashme në Holandë, kurse Estonia ka pran-
uar se procedura e re para-falimentuese është 
modeluar sipas procedurave të shfrytëzuara 
në Gjermani, Finlandë dhe Austri.

Ky këmbim i ideve është shpërndarë përtej 
kufijve të BE-së deri te Vendet Kandidate dhe 
qeveritë në fqinjësinë evropiane.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_en.htm

> Good practices

Çmimet Evropiane të 
Ndërmarrjeve 

Çmimet Evropiane të Ndërmarrjeve, të lansu-
ara nga Komisioni Evropian në vitin 2006, kanë 
për qëllim të identifikojnë dhe shpërblejnë 
cilësinë e shkëlqyer në mesin e autoriteteve 
të sektorit publik në promovimin e sipërma-
rrësisë dhe bizneseve të vogla.

Çdo vjet, më shumë se 300 iniciativa konkur-
rojnë për t’u nderuar në konkurse nacionale 
para se juria e lartë të zgjedhë më të mirin e 

më të mirëve në nivel evropian. Konkursi ndi-
hmon për të theksuar përvojën më të mirë në 
promovimin e sipërmarrësisë dhe NVM-ve në 
nivel lokal, rajonal dhe nacional.

Fituesi i Çmimit të Madh të Jurisë 2010 në 
ndarjen e Çmimit Evropian të Ndërmarrjeve 
ishte projekti ‘Sipërmarrësit në rezidencë’ i 
Agence Régionale de Développement  des  
Territoires  d’Auvergne (Agjencia Rajonale 
e Zhvillimit nga Auvergne) në Francë. Kjo 
iniciativë ka tërhequr sipërmarrësit që të 
themelojnë bizneset e tyre në rajone që 
shpesh perceptohen si rurale dhe të largëta. 
Pjesëmarrësit përfitojnë nga mbështetja dhe 
financimi i veçantë për fillestarët, gjë që ka 
mundësuar krijimin e 600 vendeve të punës 
në rajon.  

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_en.htm

> Good practices
> European Enterprise Awards

Erasmus për  
Sipërmarrësit e Rinj 

Të mësosh nga një sipërmarrës me përvojë 
mund të ndihmojë që biznesi yt i ri të jetë i 
suksesshëm. Prandaj BE-ja përkrah të rinjtë 
me ide të zgjuara, të cilët duan trajnim nga një 
person i bisnesit i cili tashmë e din punën mirë.

Programi Erasmus për Sipërmarrës të Rinj i dër-
gon sipërmarrësit e rinj të punojnë me NVM-të 
diku tjetër në BE, ku ata mund të zhvillojnë njo-
huritë e tyre për biznesin. Sipërmarrësit niko-
qirë ndajnë njohurinë e tyre për tejkalimin e 
pengesave dhe zhvillimin e një ndërmarrjeje 
të shëndoshë.

Programi përforcon vlerën e tregut të brend-
shëm, duke i inkurajuar sipërmarrësit të shohin 
përtej kufijve të vet. Pas një periudhe gjashtë 
mujore jashtë vendit të tyre, sipërmarrësit e rinj 
largohen me një plan të perfeksionuar biznesi 
dhe një rrjet të kontakteve të vlefshme.

Promovimi i  
ndërmarrësisë
Nxitja e frymës të sipërmarrësisë në mesin e qytetarëve të Evropës është një pikë 
qendrore e Aktit të Biznesit të Vogël për Evropën (SBA). Një varg i programeve 
janë duke u implementuar për të theksuar shtigjet e karrierës për sipërmarrësit 
e ardhshëm dhe për të inkurajuar njerëzit e të gjitha moshave dhe origjinave të 
konsiderojnë sipërmarrësinë si një variant ngacmues. 
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Në vitin 2009 dhe 2010, gjatë 21 muajve të 
parë të projektit, 724 sipërmarrës morën pjesë 
në programin e këmbimit. Gjatë viteve të ar-
dhshme, programi planifikon të mbështesë 
rreth 800 këmbime në vjet, ku përfshihen 1600 
sipërmarrës.

Sipërmarrësit në lëvizje

Luka Poli, një kirurg sipërmarrës nga Italia 
kaloi tre muaj në Spanjë duke punuar 
në një qendër estetike të drejtuar nga 
Francine Huaman, një sipërmarrëse serike.

“Kisha planifikuar të filloj biznesin tim për 
dy vite me radhë por duhet të kalojë një 
kohë për të zhvilluar idetë, për të gjetur 
fonde, zyra dhe kështu me radhë. Kur u 
shfaq mundësia të marr pjesë në programin 
Erasmus, unë tashmë kisha zhvilluar idenë 
time, mirëpo ende duhej ta   perfekcionoj 
atë. Nga muaji korrik deri në shtator ndejta 
në Spanjë ku mësoja nga sipërmarrësja me 
përvojë dhe shfrytëzova programin si një 
testim të ideve të mia,” thotë Poli.

“Kisha kënaqësinë të pranoj Lukën në 
qendrën time të estetikës. Përvoja ishte 
aq e mirë sa që përsëri do të jem niko-
qire e sipërmarrësve në të ardhmen,” tha 
Huaman.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_en.htm

> Promoting entrepreneurship
> Erasmus for young entrepreneurs

Kalimi i diskrepancës 
gjinore

Arritja e sipërmarrësve të ardhshëm për 
ndarjen e informatave lidhur me fillimin e 
një biznesi, promovimi i shembujve dhe 
ofrimi i mentorimit mund të jenë po aq të 
rëndësishme sa edhe sigurimi i kredisë dhe 
zvogëlimi i burokracisë, sidomos kur bëhet 
fjalë për të inkurajuar femrat që të shfrytëzo-
jnë mundësitë e reja të biznesit.

BE-ja dëshiron të sigurojë se femrat kanë 
të gjitha informacionet e nevojshme që i 
ndihmon ato të fillojnë ndërmarrjen e vet. 
Prandaj, Rrjeti Evropian i Ambasadorëve të 
Sipërmarrëseve Femra u themelua në vitin 
2009. Ky është një grup me rreth 250 femra 
të suksesshme të biznesit në Evropë, të cilat 
organizojnë fushata nëpër shkolla, univer-
sitete, grupe biznesi dhe në media, për të in-
spiruar femrat e të gjitha moshave të bëhen 

sipërmarrëse dhe të fillojnë biznesin e tyre. 
Ato gjithashtu sillen si shembuj kur 'tregojnë 
tregimin e tyre'.

Komisioni Evropian gjithashtu krijon Rrjetin 
Evropian të Mentorimit për Sipërmarrëset 
Femra, për të shtuar shanset e sipërmarrëseve 
femra të krijojnë bizneset e qëndrueshme 
dhe të suksesshme me sigurimin e mjeteve 
praktike të veçanta për femrat e diplomuara, 
përmes portalit ‘Women@Business’.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_en.htm

> Promoting entrepreneurship
> Women entrepreneurs

Edukimi për sipërmarrësi

Ndërmarrësia është kompetencë kyçe për 
gjithë jetën, e cila u ndihmon njerëzve të 
mendojnë në mënyrë kreative, të vlerësojnë 
rreziqet dhe të rrezikojnë, si dhe të risojnë: 
sipërmarrësia është aftësia për të kthyer idetë 
në veprime.

Me progresin e sistemeve arsimore drejt 
mësimit në bazë të kompetencave, aftësitë 
sipërmarrëse janë duke u çmuar shumë 
nga disa Shtetet Anëtare. Në disa prej tyre, 
sipërmarrësia tani është përfshirë në plan-
programet e shkollave të mesme, dhe rreth 
një e treta janë duke formësuar strategjinë 
nacionale ose planin e veprimit për arsimin e 
sipërmarrësisë. Mirëpo në disa Shtete Anëtare 
mbetet edhe shumë për t’u bërë. 

Lëvizja përtej nivelit të mesëm arsimor, kom-
petenca e sipërmarrësisë tani përfshihet në 
kurrikulat profesionale në shumicën e vendeve 
të BE-së, edhepse vazhdojnë ende boshllëqet 
e rëndësishme. Në shkollimin e lartë, kurset e 
sipërmarrësisë ende janë të kufizuara vetëm 
për atë që tashmë ndjekin studimet për biznes 
ose ekonomi.

•	 Në Asturias (Spanjë), nxënësit 
e shkollave të mesme drejtojnë 
ndërmarrje të vogla për import-
eksport, si pjesë e planprogramit 
rajonal. Anketat tregojnë se rreth 
16% të nxënësve që marrin pjesë në 
ndërmarrjet e vogla të shkollës, më 
vonë krijojnë ndërmarrjet e veta.

•	 Në Institutin Teknologjik të Dablinit 
(Irlandë), në vend të provimit të 
sipërmarrësisë, nxënësit duhet të 
organizojnë një eveniment bamirësie.

•	 Në Universitetin Stratklid (Britani 
e Madhe), Departamenti i Muzikës 
së Aplikuar ofron mësimdhënie të 
sipërmarrësisë, duke pasur parasysh 
se vetëpunësimi është potencialisht 
pjesë e karrierës së të diplomuarve të 
muzikës.

Komisioni Evropian është duke punuar me 
Shtetet Anëtare për të siguruar se mësimdhë-
nësit kanë qasje në trajnimet për të ligjeruar 
ndërmarrësinë dhe qasje në materialet inova-
tive të ligjërimit për këtë temë.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_en.htm

> Promoting entrepreneurship
> Education & training for 

entrepreneurship
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Shfrytëzimi i tregut të 
brendshëm të BE-së

Tregu i brendshëm evropian përfaqëson 500 
milionë konsumatorë, mirëpo një numër 
shumë i madh i NVM-ve tona dështojnë të sho-
hin përtej kufijve të vet nacionalë. BE-ja po bën 
një shtytje të madhe për të përfunduar Tregun 
e Vetëm, në një përpjekje që do të zhbllokojë 
potencialin e madh të Evropës.

Akti i Tregut të Vetëm, i shpalosur nga Komisioni 
Evropian në muajin tetor 2010, themelon një 
pako gjithëpërfshirëse të masave që kanë për 
qëllim heqjen e barrierave për të bërë biznes 
në gjithë BE-në. Ky do të ndihmojë në zgjidhjen 
e mosmarrëveshjeve për rregullat nacionale, 
do t’i japë fund dyfishimit të procedurave, 
dhe do të plotësojë boshllëkun informativ për 
mundësitë e biznesit.

Akti përfshin masa të veçanta që do t’u ndi-
hmojnë NVM-ve të jenë inovative, të krijojnë 
modele të reja të biznesit, të kenë qasje më të 
lehtë në financa, të shesin mallëra dhe shër-
bime përtej kufijve dhe të operojnë në një 
mjedis më pak burokratik.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_en.htm

> Cross-border business in the EU
> Single Market Act

Thjeshtësimi i ligjit për 
ndërmarrjet

Një nga mënyrat kryesore të përmirësimit të 
tregtisë ndërkufitare, është që NVM-të të lejo-
hen të punojnë në mbarë BE-në, pa pasur nevo-
jë për të themeluar ndërmarrje në çdo Shtet 
Anëtar ku ato janë aktive. Komisioni Evropian 
propozoi Statutin Evropian për Ndërmarrjet 
Private, i cili do të heqë barrierat drejt tregut 
të brendshëm. 

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_en.htm

>  Improving the business environment: 
starting, running and growing a 
business

> European Private Company

Shitja e shërbimeve 
Direktiva e Shërbimeve e BE-së, e cila hyri në 
fuqi në fund të vitit 2009, premton shtytje për 
ndërmarrjet e prirura për të shitur shërbime 
përtej kufijve.

Kjo Direktivë e lehtëson themelimin e biznesit 
të shërbimeve që mund të operojë në gjithë 
Evropën, dhe u lejon ndërmarrjeve të merren 
me formalitete siç janë lejet e mjedisit dhe au-
torizimet përmes një pike të vetme të kontaktit 
në çdo Shtet Anëtar.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/economic-sectors/
index_en.htm

> Services

Kuptimi i standardeve 

Një shtrëngim i madh për bizneset e vogla 
është se përputhja me standardet evropi-
ane mund të jetë shumë e ndërlikuar. NVM-
të duhet të dijnë më shumë mbi standardet 
dhe si mund të ndikojnë ato në biznesin e tyre.

Për të tejkaluar këtë, detajet e standardeve 
tani janë publikuar në ueb faqen e dedikuar 
ku sqarohet se si standardet ndikojnë në sek-
torë të caktuar. Është themeluar edhe një pult 
ndihmës për NVM-të dhe një portal lidhur me 
standardet. Komisioni Evropian ka investuar 
edhe në iniciativat e caktuara për nxitjen e 
pjesëmarrjes së NVM-ve në procesin e për-
caktimit të standardeve, dhe mbështetjen e 
firmave të vogla për mbrojtjen e interesave 
të tyre. 

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_en.htm

> Standards
> Standardisation and SMEs

Mbrojtja e pronës 
intelektuale

Asetet më të vlefshme të NVM-ve nuk janë tu-
llat dhe llaçi por prona intelektuale. Ruajtja e 
kësaj pronësie të çmuar, është jetike për zgjer-
imin në tregje të reja.

Një sistem i përballueshëm dhe i favorshëm i 
përdoruesve për mbrojtjen e pronës intelek-
tuale është një nga prioritetet kryesore të BE-
së, në përpjekjet për të mbështetur NVM-të 
dhe për të kompletuar Tregun e Vetëm. BE-ja 
është duke punuar në drejtim të patentit të 
vetëm evropian dhe një gjykatë të unifikuar të 
patentës së unifikuar për të mbrojtur patentat.  

Qasja në tregje Kjo do të ulë kostot për bizneset e vogla dhe 
do të sjellë parashikueshmëri në sistemin 
ligjor.

Kostoja e të drejtave të shenjës tregtare në 
mbarë BE-në është zvogëluar tashmë për 
të gjitha bizneset, falë marrëveshjes poli-
tike për uljen e pagesave për 40% dhe për 
thjeshtësimin e procedurave të regjistrimit.

Pulti ndihmës IPR ofron shërbim falas përmes 
linjës ndihmëse të postës elektronike (e-mail) 
si dhe përmes burimeve onlajn për çështje që 
kanë të bëjnë me të drejtat e pronës intelek-
tuale në projektet e financuara nga BE. I hapur 
për të gjitha NVM-të, një Pult tjetër ndihmës 
IPR në Kinë, ofron këshilla profesionale lidhur 
me çështjet e pronës intelektuale në ose që 
kanë të bëjnë me Kinën.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-
business/most-of-market/
innovation-research-copyright/
index_en.htm

> Intellectual property

Fitimi i kontratave publike

BE-ja angazhohet për të garantuar që NVM-të 
të marrin pjesën e tyre nga prokurimi publik 
në BE dhe të eksplorojnë potencialin e tyre të 
plotë. Hulumtimi i fundit tregon se NVM-të 
sigurojnë 34% të prokurimit publik të rekla-
muar në gjithë BE-në, kurse kontributi i tyre 
në ekonominë e gjerë është 52%.

Komisioni ka nxjerrë Kodin e përvojës më 
të mirë për Shtetet Anëtare dhe autorite-
tet kontraktuese, duke dhënë shembuj për 
përmirësimin e qasjes së NVM-ve në kontratat 
publike. Rrjeti Evropian i Ndërmarrjeve është 
duke punuar për të trajnuar ndërmarrjet dhe 
për të lehtësuar dialogun mes autoriteteve 
publike dhe NVM-ve.

Komisioni gjithashtu punon për të shtuar trans-
parencën e mundësive të prokurimit dhe ua 
lehtëson ndërmarrjeve dorëzimin e tenderëve 
në vende të tjera. Për shembull, ndonëse vetëm 
kontratat publike përtej një pragu të caktuar 
duhet të publikohen në mbarë BE-në në ueb 
faqen e quajtur Ditorja Elektronike e Tenderëve 
(TED), autoritetet publike tani kanë mundësinë 
të përdorin atë për të shpallur kontrata më të 
vogla. Sistemi eCertis u ndihmon ndërma-
rrjeve dhe autoriteteve publike të kuptojnë 
format e ndryshme të procedurave admin-
istrative të nevojshme në dobi të mundësive 
të tenderit në mbarë Evropën. Përveç kësaj, 
në vitin 2011, do të funksionojë mjeti onlajn 
TED për gjetjen e partnerëve të biznesit. Këto 
zhvillime janë në pajtim me tendencën gjith-
një e më të madhe për qasje onlajn të infor-
matave dhe dokumentacionit për tender: në 
vitin 2007, 58% nga prokuruesit dhe 42% të 
ndërmarrjeve kanë shfrytëzuar mjetet ePro-
curement (prokurimin elektronik), por këto 
shifra u shtuan në vitin 2010 deri në 73% dhe 
respektivisht 82%. 

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-
business/funding-partners-public/
business-procurement/index_en.htm

> Public contracts

Inovacioni: çelsi drejt 
suksesit

Nëse doni një pjesë të madhe të tregjeve ven-
dore, dëshironi të zgjeroheni në suaza të BE-së, 
apo imagjinoni shanset tuaja në tregjet në zh-
villim, suksesi juaj është posedimi i produktit 
inovativ. Mirëpo inovacioni nuk nënkupton 
domosdoshmërisht produkte të teknologjisë 
së lartë. Inovacioni mund të shpiejë edhe 
drejt modeleve të reja të biznesit, dizejnit, 
brendeve ose shërbimeve.

Plani i BE-së për ‘Union Inovativ’, i shpallur 
në tetor 2010, synon të fokusojë politikat e 
hulumtimit dhe inovacionit për sfidat krye-
sore me të cilat përballet shoqëria jonë, siç 
është ndryshimi i klimës, efikasiteti energje-
tik dhe evolucioni demografik, ku gjithashtu 
ka potencial të fuqishëm ekonomik. Unioni 
Inovativ synon përshpejtimin e mënyrës së 
mendimit, zhvillimit dhe gjetjes së zgjidhjeve, 
si dhe integrimin e tyre në jetën e përditshme 
të qytetarëve. Ky plan parashikon të shqyrtojë 
grykat e ngushta, të cilat parandalojnë daljen 
e ideve në treg, siç janë patentimi i shtrenjtë, 
copëzimi i tregut, kapitali i kufizuar i ndërma-
rrjeve, dhe mungesa e shkathtësive.

Përparimi i menjëhershëm dhe Çmimi 
Nobël për inovatorët e Evropës 

Fizikanti holandez Andre Geim dhe part-
neri i tij anglez Konstantin Novoselov fituan 
Çmimin Nobël për Fizikë, për punën e tyre 
rreth grafenit, një formë e re e materialit të 
karbonit më madhësi të një atomi, i cili jo 
vetëm që është më i holli deri më tani por 
edhe më i fuqishmi. Ky kuptim i ri i hulum-
timit themelor ka shumë zbatime të mund-
shme, siç janë tranzistorët shumë të shpejtë 
dhe të lehtë të grafenit, për të mos përmen-
dur ekranet e tejdukshme me prekje, qelizat 
diellore dhe panelet e dritës. Puna novatore 
e dy shkencëtarëve u financua pjesërisht nga 
Programi Kornizë i BE-së për Konkurrencë 
dhe Inovacion (CIP).

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-
business/most-of-market/
innovation-research-copyright/
index_en.htm

> Innovation and R&D
> EU Innovation policy
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Ndihma për 't’u 
ndërkombëtarizuar':  
Rrjeti Evropian i 
Ndërmarrjeve

Hyrja në tregjet e reja mund të jetë një de-
tyrë e frikshme. Gjetja e partnerëve ndërkom-
bëtarë të biznesit, gjetja e financave dhe 
mbështetja e teknologjive të reja mund të 
bëjë shumë ndryshime. Këtu inkuadrohet 
Rrjeti Evropian i Ndërmarrjeve.

Rrjeti Evropian i Ndërmarrjeve bashkon 589 
organizata mbështetëse të biznesit nga 47 
vende, përfshirë këtu të gjitha 27 Shtetet 
Anëtare të BE-së. Gjatë dy viteve të fundit, 
3,000 të punësuarit e rrjetit kanë ndihmuar 
më se 2 milionë NVM në ambicjet e tyre për 
‘t’u bërë ndërkombëtarë' – për shembull, me 
organizimin e ngjarjeve të financimit part-
ner dhe duke vepruar si një pikë kontakti 
për këshilla  profesionale lidhur me çështje 
si pronësia intelektuale, ligji dhe standardet 
e BE-së. Rrjeti ka hapur 15 pika kontakti në 
Kinë dhe Kore të Jugut, duke u dhënë NVM-
ve të Evropës qasje më të lehtë në këto tregje 
atraktive.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
support/contacts-services/
index_en.htm

Koha për t’u globalizuar

Ndërsa përgjimi në tregun vendor të Evropës 
është prioritet për shumicën e NVM-ve, shiki-
mi drejt tregjeve që zhvillohen shpejtë mund 
të sjellë shpërblime të mëdha.

Hulumtimet tregojnë se vetëm një nga 
tetë NVM ka bashkëpunuar me partnerë 
ndërkombëtarë jashtë BE-së, gjatë tre viteve 
të kaluara. Mirëpo, këto tregti jashtë Evropës 
kanë shënuar rritje të madhe në punësim 
dhe qarkullim.

BE-ja investon në përkrahjen e ndërmar-
rjeve që mundohen të globalizohen. Zyrat 
mbështetëse si Qendra Evropiane për Biznes 
dhe Teknologji – mund të ndihmojë NVM-të 
të kuptojnë tregjet e reja. Qendrat e biznesit 

të BE-së janë gjithashtu të gatshme për Kinë 
dhe Tailand. Këshillat themelore për ligjet 
lokale dhe kultura mund të jenë dallimi mes 
suksesit dhe dështimit, sidomos për firmat e 
vogla. Pulti ndihmës IPR në Kinë gjithashtu 
jep këshilla profesionale lidhur me çështjet 
e pronës intelektuale në Kinë ose që kanë të 
bëjnë me Kinën.

Ekipet për Qasjen në Treg gjithashtu janë
caktuar në 30 tregje kyç të eksportit, ndërsa 
delegacionet e BE-së, Shtetet Anëtare, dhe 
organizatat e biznesit në BE janë duke ndarë 
përvojën dhe njohuritë me përpjekje për të 
tejkaluar barrierat e tregut. BE-ja gjithashtu 
intensifikon përpjekjet e veta për zvogëlimin 
barrierave jo-tarifore duke shfrytëzuar tregti-
në e vet tregtare për të hapur sektorët që nuk 
janë të qasshëm për NVM-të, siç janë tregjet e 
shërbimeve ose të prokurimit publik.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/international-
business-outside-europe/
index_en.htm

Inovacioni ekologjik: 
pranimi i ndryshimit

Në gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për 
problemet e përditshme ekzistojnë mundësi 
të mëdha biznesi. Inovacioni ekologjik – çdo 
produkt i ri, shërbime ose procese që janë 
në favor të mjedisit – janë fundamentale për 
synimin e BE-së në krijimin e zhvillimit të qën-
drueshëm dhe vendeve të punës.

Në vitin 2008, ‘industria ekologjike’ e BE-së 
tashmë ka punësuar rreth 3.4 milionë njerëz 
dhe kishte qarkullim prej më se 300 miliardë 
euro. Përqindja e zhvillimit me inflacion të 
rregulluar në sektor vlerësohet rreth 5.9%, 
duke e shënuar atë si një industri për të cilën 
e ardhmja duket e ndritshme.

Për periudhën 2008-13, Programi Kornizë për 
Konkurrencë dhe Inovacion (CIP) ka dedikuar 
200 milionë euro për projektet e inovacionit 
ekologjik. Komisioni gjithashtu promovon gru-
pet e inovacionit ekologjik dhe punon për të 
hequr pengesat në rrugën e transferimit të 
njohurisë mes bizneseve të vogla në sektorin 
e teknologjive të mjedisit.

Madje edhe NVM-të që nuk janë përfshirë 
direkt në prodhimin e produkteve ekologjike 
për treg, kanë rolin e tyre. Ndërmarrjet që kanë 
investuar në zgjidhjet mjedisore shpesh vëre-
jnë se konkurrenca e tyre shtohet falë kursimit 
të shpenzimeve. Prandaj, Komisioni Evropian 
shton rrjetin e ekspertëve të mjedisit dhe 
efikasitetit energjetik në Rrjetin Evropian të 
Ndërmarrjeve, të cilët mund t’u ofrojnë ndi-
hmë dhe këshilla NVM-ve.

Qyteti diellor: një model i jetesës së 
qëndrueshme urbane 

Heliopolis (ose Qyteti Diellor) ishte njëherë 
kryeqytet i Egjiptit antik. Një Qytet tjetër 
Diellor, me 1700 shtëpi në Heerhugowaard 
të Holandës, është qyteti i parë pa emetim të 
karbonit dhe mund të shërbejë si shembull 
për planifikimin e qëndrueshëm urbanistik. 
Qyteti Diellor i mbështetur nga BE-ja u ndër-
tua në tokë e cila më parë ishte e mbuluar 
me baltë dhe funksionon me tre mullinj si 
dhe me një numër të madh të paneleve die-
llore. Përveç kësaj, ujërat e zeza pastrohen me 
kallam natyror kurse pylli i afërt absorbon CO2 
nga atmosfera.

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-
business/most-of-market/
environment-business/index_en.htm

NVM-të dhe Ekonomia 
Digjitale 

Ekonomia digjitale ofron një mundësi kryesore 
të inovacionit për NVM-të me teknologji të 
lartë, të cilat mund të zhvillojnë produkte të 
ngrohta, mirëpo njëkohësisht shkathtësitë 
digjitale mundësojnë që më shumë kompani 
tradicionale të bëhen më konkurruese. Prandaj 
Evropa punon për zvogëlimin e barrierave 
drejt tregjeve digjitale, ndërtimin e besimit 
në rrjetet onlajn, sigurimin e funksionimit 
të ndërsjelltë të shërbimeve digjitale, dhe 
përmirësimin e njohurisë digjitale. 

BE-ja dëshiron që NVM-të e Evropës të luajnë 
rolin e tyre të plotë. Komisioni ka ka filluar një 
varg veprimesh eksperimentale të nivelit të 
lartë pan-evropian, të cilat do të ndihmojnë 
në krijimin e 'Zinxhirëve Globalë të Furnizimit 
Digjital' më të gjithë sektorët ekonomikë në 
Evropë.

Në qendër të perspektivës së Evropës në 
industritë digjitale do të jenë shkathtësitë e 
duhura në të gjithë sektorët. Në mars të vi-
tit 2010 u realizua fushata e parë e rritjes së 
vetëdijes, Java Evropiane e E-shkathtësive 
(elektronike). Tridhjetë e pesë vende morën 
pjesë, shumica e të cilave tashmë hartojnë 
shkathtësitë e veta elektronike dhe iniciati-
vat e tyre të njohurisë digjitale. Përveç kësaj, 
iniciativa ‘Shkathtësi të reja për vende të reja 
pune’ – një këshill me shumë pjesëmarrës 
për shkathtësi TIK – synon të trajtojë mos-
përputhjen mes furnizimit dhe kërkesës për 
kompetenca digjitale.

Për NVM-të, Komisioni ka krijuar udhëzues për 
zgjidhje  të reja onlajn ‘eBusiness’, si pjesë e 
Rrjetit Evropian për Mbështetjen e “eBusiness” 
(eBSN). Udhëzuesi shqyrton tregun e zgjidhje-
ve eBusiness dhe TI, dhe ndihmon ndërmarrjet 
të gjejnë dhe të zgjedhin produktet e softverit, 
zgjidhjet dhe ofruesit e shërbimeve të duhura. 

Shih onlajn për më shumë 
informacion:  
http://ec.europa.eu/small-
business/most-of-market/
innovation-research-copyright/
index_en.htm
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