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nPër çka shërben BE-ja? Pse dhe si u formua? Si funksionon? Çka ka arritur 
deri më tani për qytetarët e vet dhe me cilat sfida ballafaqohet sot?

Në një epokë të globalizimit, a mundet BE-ja të garojë në mënyrë 
të suksesshme me ekonomitë e tjera të mëdha, njëkohësisht duke 
ruajtur standardet e veta sociale? Cili do të jetë roli i Evropës në skenën 
botërore, gjatë viteve të ardhshme? Ku do të vihën kufijtë e BE-së? Dhe 
a ka ardhmëri për euron?

Këto janë vetëm disa nga çështjet e eksploruara nga eksperti për BE 
Paskal Fonten, në këtë edicion 2010 të broshurës së tij të njohur Evropa 
në 12 leksione.
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Ish asistent i Zhan Monesë dhe 
Profesor në Institutin e Studimeve Politike  
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Misioni i BE-së në shekullin 21 është:

 �  të ruajë dhe të ndërtojë paqen e arritur midis shteteve 
të veta anëtare;

 �  të bashkojë vendet e Evropës në bashkëpunim praktik;

 � të garantojë se qytetarët e Evropës mund të jetojnë në 
siguri;

 � të promovojnë solidaritetin ekonomik;

 � të ruajnë identitetin dhe diversitetin Evropian në një 
botë të globalizuar;

 � të përhapë vlerat e përbashkëta të Evropianëve.

I. Paqe ja
Para se të bëhet synim real politik, ideja e bashkimit të Evropës ishte vetëm një 
ëndërr në mendjen e filozofëve dhe vizionarëve. Viktor Hygo, për shembull, 
imagjinonte “Shtetet e Bashkuara të Evropës” të inspiruara nga idealet humaniste. 
Kjo ëndërr u shpartallua nga luftërat e tmerrshme që shkretuan kontinentin gjatë 
gjysmës së parë të shekullit të 20.

Mirëpo, një shpresë e re u shfaq nga rrënojat e Luftës së Dytë Botërore. Ata që 
rezistuan totalitarizmin gjatë luftës, ishin të vendosur t’i japin fund urrejtjes dhe 
rivalitetit ndërkombëtar në Evropë dhe të krijojnë kushte për paqe të përhershme. 
Midis 1945 dhe 1950, një grusht shtetasish të guximshëm, përfshirë këtu edhe 
Robert Shuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi and Uinston Çerçill filluan të 
bindin popujt e tyre për fillimin e një epoke të re. Në Evropën Perëndimore do të 
krijoheshin struktura të reja, në bazë të interesave të përbashkëta të përfshira në 
traktatet që garantojnë sundimin e ligjit dhe barazinë midis të gjitha vendeve.

Robert Shumani (Ministri francez i punëve të jashtme) inicoi një ide, të cilën fillimisht 
e konceptoi Zhan Mone, dhe më 9 maj 1950, propozoi themelimin e Komunitetit 
Evropian për Thëngjill dhe Çelik. Në vendet, që një kohë luftonin kundër njëra 
tjetrës, prodhimi i thëngjillit dhe çelikut do të grumbullohej nën Autoritetin e Lartë 
të përbashkët. Në mënyrë praktike por gjithashtu edhe me simbolikë të madhe, 
lëndët e para të luftës po shndërroheshin në instrumente të pajtimit dhe paqes.

II. BashkImI I evroPës
Bashkimi Evropian inkurajoi unifikimin e Gjermanisë pas rënies së Murit të Berlinit 
në vitin 1989. Në kohën e rrënimit të Bashkimit Sovjetik në vitin 1991, vendet e 
Evropës qendrore dhe lindore, të cilat me dekada të tëra kishin qëndruar prapa 
‘perdes së hekurt’, kishin lirinë të zgjedhin fatin e tyre. Shumica prej tyre vendosën 
se e ardhmja e tyre do të ishte në familjen e popujve demokratikë të Evropës. Tetë 
nga këto shtete u bashkuan me BE-në në vitin 2004, kurse dy të tjera pasuan në 
vitin 2007.

Procesi i zgjerimit të BE-së ende po vazhdon. Në vitin 2005 filluan negociatat e 
anëtarësimit me Turqinë dhe Kroacinë. Islanda aplikoi në vitin 2009 dhe disa shtete 
të Ballkanit janë orientuar në rrugën që një ditë do t’i shpiejë në anëtarsimin në BE. 
Pritet që Kroacia të bëhet shteti i 28-të anëtar i Bashkimit Evropian.
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III. sIgurIa
Evropa në shekullin 21 edhe më tej përballet me çështje të sigurisë. BE-ja duhet 
të ndërmarrë aktivitete efektive për të garantuar sigurinë e shteteve anëtare. 
BE-ja duhet të punojë në mënyrë konstruktive me rajonet që janë menjëherë 
përtej kufijve: Ballkani, Afrika Veriore, Kaukazi dhe Lindja e Mesme. BE-ja duhet 
gjithashtu të mbrojë interesat ushtarake dhe strategjike duke punuar me aleatët e 
vet, sidomos me NATO-n, dhe me hartimin e politikës së vërtetë dhe të përbashkët 
Evropiane për siguri dhe mbrojtje.

Siguria e brendshme dhe ajo e jashtme janë dy anët e monedhës së njëjtë. Lufta 
kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar ka nevojë që forcat policore të të gjitha 
vendeve të BE-së të punojnë së bashku. Sfida e re, e cila kërkon bashkëpunim 
midis qeverive është shndërrimi i BE-së në ‘zonë të lirisë, sigurisë dhe drejtësisë’ 
ku të gjithë kanë qasje të barabartë në drejtësi dhe janë të mbrojtur me ligj në 
mënyrë të barabartë. Trupat si Europoli, Zyra Evropiane e Policisë dhe Euroxhasti (i 
cili promovon bashkëpunimin midis prokurorëve, gjykatësve dhe policëve në vende 
të ndryshme të BE-së) gjithashtu duhet të luajnë rol aktiv dhe efektiv.

Iv. solIdarItetI ekonomIk dhe socIal
Bashkimi Evropian u krijua për të arritur synimet politike, dhe filloi arritjen e tyre 
përmes bashkëpunimit ekonomik.

Shtetet e Evropës konsiderohen si përqindja më e vogël e popullatës botërore. 
Prandaj duhet të vazhdojnë të bashkëpunojnë nëse duan të garantojnë zhvillim 
ekonomik dhe të jenë të pjekura për konkurrencë në skenën botërore, me ekonomitë 
e tjera të mëdha. Asnjë vend individual i BE-së nuk është aq i fuqishëm sa të mund të 
dalë vet në skenën botërore tregtare. Për të arritur prodhim të lartë me shpenzime 
të vogla dhe për të gjetur konsumatorë të rinj, ndërmarrjet evropiane kanë nevojë 
për treg më të gjerë se tregu i tyre nacional vendor, dhe tregu i përbashkët Evropian 
e mundëson këtë. Për të garantuar se prej këtij tregu mbarë Evropian me 500 

milionë konsumatorë kanë dobi shumë njerëz, BE-ja është duke u përpjekur të heqë 
pengesat në tregti dhe është duke punuar për të liruar bizneset nga burokracia e 
panevojshme.

Mirëpo konkurrenca e lirë në mbarë Evropën doemos duhet të neutralizohet me 
solidaritet mbarë Evropian. Kjo sjell dobi konkrete për qytetarët e Evropës: kur 
ata janë viktima të vërshimeve ose katastrofave të tjera elementare, ata pranojnë 
ndihmë nga buxheti i BE-së. ‘Fondet Strukturore’, të menaxhuara nga Komisioni 
Evropian, inkurajojnë dhe plotësojnë përpjekjet e autoriteteve nacionale dhe 
rajonale të BE-së, për të zvogëluar pabarazitë midis pjesëve të ndryshme të Evropës. 
Paratë e buxhetit të BE-së dhe kreditë nga Banka Qendrore e Evropës shfrytëzohen 
për përmirësimin e infrastrukturës të transportit në Evropë (për shembull, zgjerimin 
e rrjetit të autostradave dhe hekurudhave me shpejtësi të madhe), njëkohësisht 
duke siguruar qasje më të mirë për në rajonet e shkëputura dhe duke përkrahur 
tregtinë trans-Evropiane.

Kriza globale financiare në vitin 2008 filloi tatëpjetën më të shpejtë ekonomike në 
historinë e BE-së. Qeveritë dhe institucionet e BE-së duhej të vepronin shpejtë për 
të shpëtuar bankat. BE-ja siguroi ndihmë financiare për vendet që u goditën më së 
rëndi. Përdorimi i valutës së njëjtë ndihmoi mbrojtjen e zonës euro nga spekulimi 
dhe devalvimi. Pastaj, në vitin 2010, BE-ja dhe shtetet anëtare i bashkuan forcat 
për të zvogëluar borxhin publik. Sfida më e madhe e vendeve të Evropës gjatë 
viteve të ardhshme do të jetë të qëndrojnë së bashku për t’u ballafaquar me krizën 
globale dhe së bashku të gjejnë një rrugëdalje nga recesioni dhe të shkojnë drejt një 
zhvillimi të vazhdueshëm.

v.  IdentItetI evroPIan dhe 
shumllojshmërIa në një Botë të 
gloBalIzuar

Shoqëritë post-industriale të Evropës janë gjithnjë e më të ndërlikuara. Standardi 
jetësor është rritur në mënyrë stabile, mirëpo akoma ekzistojnë jaze midis të 
pasurve dhe të varfërve. Këto dallime mund të shtohen nga faktorë të ndryshëm siç 
janë recesioni ekonomik, zhvendosja industriale, plakja e popullatës dhe problemet 
me financat publike. Është me rëndësi për vendet e BE-së të punojnë së bashku për 
të trajtuar këto çështje.

Mirëpo, të punosh së bashku nuk do të thotë të shlyesh dallimet e identitetit 
kulturor dhe linguistik të vendeve në veçanti. Përkundrazi, shumë aktivitete të BE-
së ndihmojnë promovimin e veçorive rajonale dhe begatinë e shumëllojshmërisë të 
traditave dhe kulturave të Evropës. 

Në tërësi, të gjitha vendet e BE-së kanë dobi. Gjashtëdhjetë vjet të integrimit 
Evropian kanë treguar se BE-ja si tërësi është shumë më e madhe se shuma e 
pjesëve të veta. Bashkimi Evropian ka ndikim më të madh ekonomik, social, 
teknologjik, komercial dhe politik në krahasim me shtetet anëtare nëse ato do të 
vepronin individualisht. Të veprosh së bashku dhe të flasësh njëzëshëm ka një vlerë 

Rënia e Murit të Berlinit shpiente drejt rënies graduale të ndarjeve  
të vjetra në mbarë kontinentin e Evropës

©
 R

ob
er

t M
aa

ss
/C

or
bi

s



8 9

vI. vlerat
BE-ja dëshiron të promovojë vlerat humanitare dhe progresive dhe të sigurojë 
se njerëzit do të kenë dobi dhe nuk do të jenë viktima të ndryshimeve të mëdha 
globale, të cilat janë duke ndodhur. Nevojat e njerëzve nuk mund të plotësohen 
thjesht vetëm me fuqitë e tregut ose me aktivitetet unilaterale të shteteve 
individuale.

BE-ja mishërohet me mendimin që përkrah shumica e qytetarëve të vet lidhur me 
njerëzimin dhe modelin e shoqërisë. Evropianët duan fort trashëgiminë e tyre të 
pasur të vlerave, ku përfshihen edhe besimi në të drejtat e njeriut, solidariteti social, 
ndërrmarjet e lira, distribuimi i drejtë i fryteve të zhvillimit ekonomik, e drejta për të 
pasur ambient të mbrojtur, respektimi i diversitetit kulturor, linguistik dhe fetar dhe 
një përzierje e harmonishme e traditës dhe progresit.

Karta e të Drejtave Fundamentale e Bashkimit Evropian u shpall në Nicë, në 
dhjetor 2000. Kjo Kartë tani ekziston edhe ligjërisht, falë Traktatit të Lisbonës, i 
cili hyri në fuqi më 1 dhjetor 2009. Karta parashikon të gjitha të drejtat që janë 
njohur deri më sot nga shtetet anëtare të BE-së dhe qytetarët e tyre. Të drejtat dhe 
vlerat e përbashkëta krijojnë një ndjenjë afërsie familjare dhe ngjashmërie midis 
evropianëve. Për të ilustruar me një shembull të vetëm, të gjitha shtetet e BE-së 
kanë hequr dënimin me vdekje.

më të madhe.

Në botën e sotme, ekonomitë gjithnjë e më të mëdha si Kina, India dhe Brazili kanë 
vendosur t’u bashkohen Shteteve të Bashkuara si superfuqi globale. Prandaj, është 
jashtëzakonisht me rëndësi për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të bashkohen 
dhe të arrijnë pikën ku një ide bëhet sukses, dhe në këtë mënyrë të ruajnë ndikimin 
e tyre në skenën botërore.

Si e zbaton BE-ja këtë influencë?

 � Bashkimi Evropian është fuqia udhëheqëse tregtare në botë dhe prandaj luan 
rol vendimtar në negociatat ndërkombëtare, siç janë ato midis 153 vendeve 
anëtare të Organizatës Botërore Tregtare, ose në konferencat e Kombeve të 
Bashkuara mbi ndryshimet klimatike.

 �  BE-ja merr qëndrim të qartë lidhur me çështjet e ndjeshme që prekin njeriun e 
zakontë, si për shembull mbrojtja e mjedisit, resurset ripërtëritëse të energjisë, 
‘parimi parandalues’ në sigurinë e ushqimit, aspektet etike të bioteknologjisë, 
nevoja për mbrojtjen e specieve të rrezikuara, etj.

 �  BE-ja mbetet në krye të përpjekjeve globale për trajtimin e ngrohjes globale. 
Në dhjetor 2008 BE-ja në mënyrë unilaterale i caktoi vetes detyrë të zvogëlojë 
nxjerrjen e gazrave për 20% deri në vitin 2020.

Thënia e vjetër ‘bashkimi bën fuqinë’ është më e rëndësishme se kurrë më parë për 
evropianët e sotëm.

Të bashkuar në shumëllojshmëri: duke punuar së bashku arrihen rezultate më të mira
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1.
Më 9 maj 1950, Deklarata e Shumanit propozoi themelimin e Komunitetit Evropian 
për Thëngjill dhe Çelik, i cili u bë realitet pas nënshkrimit të Traktatit të Parisit, më 
18 prill 1951. Kjo vendosi tregun e përbashkët për thëngjill dhe çelik midis gjashtë 
vendeve themeluese (Belgjika, Republika Federale e Gjermanisë, Franca, Italia, 
Luksemburgu dhe Hollanda). Qëllimi i këtij tregu, pas Luftës së Dytë Botërore, 
ishte të sigurojë paqe midis popujve fitimtarë dhe atyre të mposhtur të Evropës 
dhe të afrojë këta popuj si të barabartë, që të bashkëpunojnë në institucione të 
përbashkëta.

2.
‘Gjashtë’ vendet vendosën, me Traktatet e Romës më 25 mars 1957, të krijojnë 
Komunitetin Evropian të Energjisë Atomike (Euratom) dhe Komunitetin Ekonomik 
Evropian. Ky i fundit do të përfshinte ndërtimin e tregut më të gjerë të përbashkët 
me një gamë të plotë të mallërave dhe shërbimeve. Obligimet doganore midis 
gjashtë shteteve u shfuqizuan më 1 korrik 1968 dhe u vendos politika e përbashkët, 
sidomos në fushën e tregtisë dhe bujqësisë, gjatë viteve 1960.

3.
Ky projekt u tregua aq i suksesshëm sa që vendosën të bashkohen edhe Danimarka, 
Irlanda dhe Britania e Madhe. Zgjerimi i parë, nga gjashtë në nëntë anëtarë, u 
realizua në vitin 1973. Njëkohësisht u prezantuan edhe politika të reja në fushën 
sociale dhe atë të ambientit jetësor, dhe në vitin 1975 u themelua Fondi Evropian 
për Zhvillim Rajonal (ERDF).
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 �  1951:  Komuniteti Evropian për Thëngjill dhe Çelik 
themelohet nga gjashtë shtetet themeluese

 �  1957:  Gjashtë shtetet e njëjta nënshkruajnë Traktatet 
e Romës, të cilat themelojnë Komunitetin 
Ekonomik Evropian dhe Komunitetin Evropian 
për Energji Atomike (Euratom).

 �  1973:  Komunitetet zgjerohen në nëntë shtete dhe 
prezantojnë më tepër politika të përbashkëta.

 �  1979:  Zgjedhjet e para direkte për Parlamentin 
Evropian.

 �  1981: Greqia është shteti i parë Mesdhetar që   
  anëtarësohet.

 � 1992: Tregu i përbashkët i Evropës bëhet realitet.

 �  1993:  Traktati i Mastrihtit themelon Bashkimin 
Evropian (BE).

 � 2002: Hyn në qarkullim euroja.

 � 2007: BE-ja ka 27 shtete anëtare.

 �  2009:  Hyn në fuqi Traktati i Lisbonës, i cili ndryshon 
mënyrën e funksionimit të BE-së.

Më 9 maj 1950, Ministri francez i Punëve të Jashtme, Robert Shumani për herë të parë propozoi 
publikisht idetë që sollën Bashkimin Evropian. Prandaj 9 maji festohet si ditëlindja e BE-së.
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Prandaj, në mars 2000, liderët e BE-së miratuan ‘strategjinë e Lisbonës’, e cila u 
përpilua për t’i mundësuar Bashkimit Evropian pjesëmarrje në konkurrencën e 
tregut botëror, bashkë me pjesëmarrësit e tjerë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës 
dhe vendet e sapo industrializuara. Qëllimi ishte të inkurajohet investimi në 
inovacion dhe në afarizëm, dhe të sigurohet se sistemet arsimore të Evropës i 
plotësojnë nevojat e rrjetit informativ.

Ndërkohë, BE-ja ka punuar në projektin më spektakular deri më tani – krijimin 
e valutës së vetme, për të lehtësuar punën e bizneseve, konsumatorëve dhe 
udhëtarëve. Më 1 janar 2002, euroja zëvendësoi valutat e vjetra të 12 vendeve të 
BE-së, të cilat së bashku përbënin ‘zonën euro’. Euroja tani është valuta kryesore në 
botë, krahas dollarit të SHBA-ve.

9.
Kah mesi i viteve 1990, filluan përgatitjet për zgjerimin më të madh të BE-
së. Aplikacionet e anëtarësimit vinin nga gjashtë vende të ish bllokut Sovjetik 
(Bullgaria, Republika Çeke, Hungaria, Polonia, Rumania dhe Sllovakia), tre shtete 
Baltike që ishin pjesë e Bashkimit Sovjetik (Estonia, Letonia dhe Lituania), një nga 
republikat e ish Jugosllavisë (Sllovenia) dhe dy vende të Mesdheut (Qiproja dhe 
Malta).

BE-ja e mirëpriti këtë mundësi për të ndihmuar stabilizimin e kontinentit të Evropës 
dhe për të shtuar dobitë nga integrimi Evropian për demokracitë e reja. Negociatat 
filluan në dhjetor 1997 dhe 10 vendet kandidate u anëtarësuan në Bashkimin 
Evropian më 1 maj 2004. Bullgaria dhe Rumania pasuan më 1 janar 2007, dhe 
kështu anëtarësia në BE arriti numrin 27.

10.
Për të mundësuar atë të ballafaqohet me sfidat e shekullit 21, BE-ja e zgjeruar kishte 
nevojë për një metodë më të thjeshtë dhe më efikase në marrjen e vendimeve të 
veta të përbashkëta. Rregulla të reja u propozuan në propozim Kushtetutën e BE-
së, e cila u nënshkrua në tetor 2004, dhe do të zëvendësonte të gjitha traktatet 
ekzistuese. Mirëpo ky rezultat u refuzua në dy referendume nacionale në vitin 2005. 
Për këtë arsye, Kushtetuta u zëvendësua me traktatin e Lisbonës, i cili u nënshkrua 
më 13 dhjetor 2007 dhe hyri në fuqi më 1 dhjetor 2009. Ky traktat ndryshon, por 
nuk zëvendëson traktatet e mëparshme dhe prezanton shumicën e ndryshimeve që 
u paraqitën në Kushtetutë. Për shembull, traktati i jep Këshillit Evropian President të 
përhershëm dhe krijon postin e Përfaqësuesit të Lartë të BE-së për Punë të Jashtme 
dhe Politikë të Sigurisë.

4.
Në qershor 1979 u shënua një hap vendimtar përpara, me mbajtjen e zgjedhjeve të 
para direkte për Parlamentin Evropian. Këto zgjedhje mbahen çdo pesë vjet.

5.
Në vitin 1981, Greqia iu bashkua Komuniteteve, pas të cilës vijuan Spanja dhe 
Portugalia në vitin 1986. Ky zgjerim i Komuniteteve drejt Evropës jugore e bëri edhe 
më të domosdoshëm implementimin e programeve për ndihmë rajonale.

6.
Recesioni ekonomik mbarë botëror në fillim të viteve 1980 solli me vete një valë 
të ‘euro-pesimizmit’. Mirëpo, shpresa përsëri u shfaq në vitin 1985, kur Komisioni 
Evropian, me Presidentin e vet Zhak Delor, botoi Dokumentin e Bardhë, në të cilin 
ishte hartuar një orar për kompletimin e tregut të vetëm të Evropës më 1 janar 
1993. Ky synim ambicioz u ruajt në Aktin e Vetëm Evropian, i cili u nënshkrua në 
shkurt 1986 dhe hyri në fuqi më 1 korrik 1987.

7.
Forma politike e Evropës u ndryshua dramatikisht pas rënies së Murit të Berlinit në 
vitin 1989. Kjo çoi drejt unifikimit të Gjermanisë, në tetor 1990 dhe demokratizimin 
e vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore pas shkëputjes së tyre nga kontrolli 
Sovjetik. Bashkimi Sovjetik pushoi së ekzistuari në dhjetor 1991.

Në të njëjtën kohë, shtetet anëtare të Komunitetit Ekonomik Evropian negociuan një 
traktat të ri, i cili u miratua nga Këshilli Evropian (mbledhja e presidentëve dhe/ose 
kryeministrave) në Mastriht, në dhjetor të vitit 1991. Duke shtuar bashkëpunimin 
ndërqeveritar (në fushat siç janë politika e jashtme dhe siguria e brendshme) në 
sistemin ekzistues të Komunitetit, Traktati i Mastrihtit krijoi Bashkimin Evropian. Ky 
traktat hyri në fuqi më 1 nëntor 1993.

8.
Tre vende të tjera — Austria, Finlanda dhe Suedia — u anëtarësuan në Bashkimin 
Evropian në vitin 1995, duke shtuar numrin e shteteve anëtare në 15. Në atë kohë, 
Evropa ballafaqohej me sfidat gjithnjë e më të mëdha të globalizimit. Teknologjitë 
e reja dhe përdorimi gjithnjë e më i madh i Internetit ishin ekonomi moderne 
por ndërkohë krijonin edhe tendosje sociale dhe kulturore. Në të njëjtën kohë, 
papunësia dhe shpenzimet gjithnjë e më të mëdha të pensioneve filluan t’u bëjnë 
presion ekonomive nacionale, duke bërë reformën gjithnjë e më të nevojshme. 
Votuesit filluan gjithnjë e më shumë të kërkojnë nga qeveritë e tyre të gjejnë 
zgjidhje praktike për këto probleme.
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I. unIfIkImI I kontInentIt

(a) Bashkimi evropian me 27 anëtarë
Në mbledhjen që u mbajt në Kopenhagë, në dhjetor 2002, Këshilli Evropian mori 
hapat më madhorë në historinë e integrimit Evropian. Me ftesën për anëtarësim 
të edhe 12 vendeve të tjera, Bashkimi Evropian nuk e shtonte thjeshtë vetëm 
madhësinë e vet gjeografike dhe numrin e popullatës por i dha fund ndarjes që 
e kishte përçarë kontinentin tonë më dysh në vitin 1945. Vendet e Evropës, të 
cilat nuk kishin gëzuar lirinë me dekada të tëra, më në fund kishin mundësinë të 
bashkohen sërish në familjen e popujve demokratikë të Evropës. Kështu, Republika 
Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Sllovakia dhe Sllovenia u 
anëtarësuan në BE në vitin 2004, së bashku me ishujt e Mesdheut – Qipron dhe 
Maltën. Bullgaria dhe Rumania pasuan në vitin 2007. Tani, të gjithë janë partnerë 
në projektin e madh që e përpiluan themeluesit e BE-së.

(b) negociatat e filluara
Turqia, anëtare në NATO, e cila ka një marrëveshje të asociacionit me BE, aplikoi 
për anëtarësim në Bashkimin Evropian në vitin 1987. Duke marrë parasysh pozitën 
gjeografike të Turqisë dhe historinë politike të saj, BE-ja hezitoi gjatë kohë para se 
të pranonte aplikacionin e Turqisë. Megjithatë, në tetor 2005, më në fund filluan 
negociatat e anëtarësimit — jo vetëm me Turqinë por edhe me Kroacinë. Nga viti 
2010, bisedimet me Kroacinë ishin kah fundi. Disa shtete të BE-së kanë shprehur 
dyshimin e tyre për atë se a duhet të anëtarësohet apo jo Turqia në Bashkimin 
Evropian. Këto shtete propozojnë një marrëveshje alternative — një ‘partneritet të 
privilegjuar’ — mirëpo Turqia e refuzon këtë ide. 

(c) Ballkani Perëndimor dhe Islanda
Vendet e Ballkanit Perëndimor, shumica e të cilave ishin pjesë e Jugosllavisë, 
janë duke u orientuar drejt Bashkimit Evropian, në mënyrë që të përshpejtojnë 
rindërtimin e tyre ekonomik, të përmirësojnë marrëdhëniet e tyre të ndërsjellta 
(të rrënuara nga mbresat e luftërave etnike dhe fetare) dhe të konsolidojnë 
institucionet e veta demokratike. Në vitin 2005, BE-ja i dha ish Republikës Jugosllave 
të Maqedonisë statusin e ‘vendit kandidat’. Kandidatet potenciale janë Shqipëria, 
Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi dhe Serbia, dhe secila nga këto ka një marrëveshje 
të ‘stabilizimit dhe asocimit’ me BE-në, marrëveshje e hartuar për të përgatitur 
terrenin për bisedime anëtarësimi. Islanda, e goditur rëndë nga kriza financiare në 
vitin 2008, aplikoi për anëtarësim në BE në vitin 2009. Kosova shpalli pavarsinë më 
18 shkurt 2008 dhe mund të marrë edhe ajo zyrtarisht statusin e vendit kandidat.

 �  Bashkimi Evropian është i hapur për çdo vend të 
Evropës që plotëson kriteret demokratike, politike dhe 
ekonomike për anëtarësim.

 �  Zgjerimet pasuese (zgjerimi i fundit në vitin 2007) 
shtuan anëtarësinë e BE-së nga gjashtë në 27 vende. 
Duke filluar nga viti 2010, nëntë vende të tjera janë në 
negociata për anëtarësim (p.sh. Kroacia dhe Turqia) ose 
janë në etapa të ndryshme përgatitore. Kroacia është 
në radhë për t’u bërë shteti i 28 anëtar i Bashkimit 
Evropian.

 �  Çdo marrëveshje që pranon një anëtar të ri duhet 
paraprakisht të miratohet unanimisht nga të gjitha 
shtetet anëtare. Veç kësaj, para çdo zgjerimi, BE-ja 
duhet të vlerësojë kapacitetin e vet për të absorbuar 
anëtarët e rinj dhe kapacitetin e institucioneve të veta 
për të vazhduar funksionimin e tyre të rregullt.

 �  Zgjerimi i Bashkimit Evropian ka ndihmuar në 
përforcimin dhe stabilizimin e demokracisë dhe 
sigurisë në Evropë dhe ka shtuar potencialin e 
kontinentit për tregti dhe zhvillim ekonomik.
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(c) Procesi i marrjes së statusit të shtetit anëtar të Be-së
Bisedimet e anëtarësimit (‘negociatat anëtarësuese’) realizohen midis vendit 
kandidat dhe Komisionit Evropian, i cili përfaqëson BE-në. Pas përfundimit të 
negociatave, duhet të merret vendimi për të lejuar këtë vend të bashkohet me BE-
në dhe ky vendim duhet të merret unanimisht nga shtetet anëtare ekzistuese, të 
cilat takohen në Këshill. Parlamenti Evropian duhet doemos të japë miratimin e vet, 
që nënkupton se një mazhorancë absolute e deputetëve duhet të votojnë në favor 
të vendimit. Pastaj duhet të ratifikohet marrëveshja e anëtarësimit nga shtetet 
anëtare dhe vendi kandidat, secila në pajtim me procedurën e vet kushtetuese.

Gjatë periudhës së bisedimeve, vendet kandidate zakonisht pranojnë ndihmë 
për ‘partneritet anëtarësimi’ nga BE-ja, e cila u ndihmon atyre të kapin hapin në 
aspektin ekonomik. Këto vende gjithashtu nënshkruajnë edhe ‘marrëveshjet për 
stabilizim dhe asocim’ me BE-në. Me këto marrëveshje, BE-ja në mënyrë direkte 
mbikqyr reformat ekonomike dhe administrative që vendet kandidate duhet t’i 
zbatojnë, për t’i plotësuar kushtet e anëtarësimit në BE.

 

Deri në fund të kësaj dekade, Bashkimi Evropian mund të shtojë anëtarësimin nga 
27 në 35 vende. Ky do të ishte edhe një zgjerim i madh dhe ndoshta do të ketë 
nevojë për ndryshime të mëtejshme në mënyrën e funksionimit të BE-së.

II. kushtet e anëtarësImIt

(a) kërkesat ligjore
Integrimi Evropian gjithmonë ka qënë proces politik dhe ekonomik, i hapur për të 
gjitha vendet e Evropës, të cilat janë të gatshme të pranojnë Traktatet dhe konceptin 
e plotë të ligjit të BE-së. Sipas Traktatit të Lisbonës (Neni 49), çdo shtet i Evropës 
mund të aplikojë për anëtarësim në Bashkimin Evropian, me kusht që të respektojë 
parimet e lirisë, demokracisë, respektimin e të drejtave të njeriut dhe të drejtave 
fundamentale dhe sundimin e ligjit.

(b) ‘kriteret e kopenhagës’
Në vitin 1993, pas kërkesave të vendeve ish komuniste për anëtarësim në Bashkimin 
Evropian, Këshilli Evropian përcaktoi tre kritere që ato duhet t’i plotësojnë, nëse 
duan të anëtarësohen. Në periudhën e anëtarësimit, anëtarët e rinj duhet të kenë:

 �  institucione stabile që garantojnë demokraci, sundim të ligjit, të drejtat e 
njeriut dhe respektimin dhe mbrojtjen e pakicave;

 �  ekonomi funksionale të tregut dhe kapacitet për t’u ballafaquar me presionin 
e konkurrencës dhe fuqive të tregut përbrenda unionit;

 �  aftësinë për të marrë përsipër obligimet e anëtarësisë, përfshirë këtu 
përkrahjen e synimeve të unionit. Ato shtete duhet të kenë administratë 
publike, të aftë për zbatimin dhe menaxhimin e ligjeve të BE-së në praktikë.

“Perla e Adriatikut” – Dubrovniku në Kroaci, kandidate për anëtarësim në BE
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III. sa mund të zgjerohet Be-ja?

(a) kufijtë gjeografikë
Në shumicën e vendeve të BE-së, diskutimet lidhur me Traktatin e propozuar 
Kushtetues treguan se shumë evropianë janë të brengosur për faktin se ku duhet 
të përfundojnë kufijtë e Bashkimit Evropian, madje edhe për identitetin e Evropës. 
Nuk ka përgjigje të thjeshta për këto pyetje, sidomos kur çdo vend i sheh ndryshe 
interesat e veta gjeopolitike ose ekonomike. Vendet Baltike dhe Polonia janë në favor 
të Ukrainës për anëtarësim në BE, por çka mendojnë fqinjtë e Ukrainës? Vështirësitë 
shfaqen nga situata politike në Bjellorusi dhe pozita strategjike e Moldovës. Nëse 
Turqia anëtarësohet në BE, atëherë çka do të bëhet me Armeninë, Gjeorgjinë dhe 
vendet e tjera të Kaukazit?

Pavarësisht nga fakti se i plotësojnë kushtet, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra 
nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian pasi që opinioni publik në këto vende 
momentalisht është kundër anëtarësimit.

Në vende të ndryshme të BE-së, opinioni publik është pak a shumë i ndryshëm 
lidhur me çështjen e kufijve definitivë të Bashkimit Evropian. Nëse zbatohen vetëm 
kriteret gjeografikë, duke mos marrë parasysh vlerat demokratike, BE-ja do të mund 
– ashtu si Këshilli i Evropës (i cili nuk është trup i BE-së) — të përfundojë me 47 
shtete anëtare, duke përfshirë edhe Rusinë. Mirëpo anëtarësimi i Rusisë natyrisht do 
të krijonte çekuilibrim të papranueshëm në Bashkimin Evropian, qoftë në aspektin 
politik qoftë në atë gjeografik.

Është e udhës të themi se cilido shtet i Evropës ka të drejtë të aplikojë për anëtarësim 
në BE, nëse mund të pranojë të gjitha ligjet e BE-së dhe është i përgatitur të pranojë 
euron. Integrimi Evropian ka qënë proces i vazhdueshëm që nga viti 1950, dhe çdo 
përpjekje për të rregulluar kufijtë e BE-së për gjithmonë do të ishte kundër këtij 
procesi.

(b) Politika fqinjësore
Zgjerimet në vitin 2004 dhe 2007 i shtynë kufijtë e Bashkimit Evropian drejt lindjes 
dhe jugut, dhe kështu shtruan pyetjen se si BE-ja duhet t’i trajtojë marrëdhëniet 
me fqinjët e vet. Stabiliteti dhe siguria janë probleme në rajonet përtej kufijve 
të vet, dhe Bashkimi Evropian deshte t’i shmanget urgjencës së linjave ndarëse 
midis vetes dhe këtyre rajoneve fqinje. Për shembull, duhej të ndërmerren masa, 
të cilat do t’i trajtojnë kërcënimet e shfaqura siç janë imigracioni ilegal, pengimi i 
furnizimit me energji, ndotja e ambientit jetësor, krimi dhe terrorizmi i organizuar 
jashtë kufijve. Prandaj, BE-ja hartoi një politikë të re fqinjësore në Evropë (ENP), 
e cila qeveris marrëdhëniet me fqinjët në lindje (Armeninë, Azerbejxhanin, 
Bjellorusinë, Gjeorgjinë, Moldovën dhe Ukrainën), dhe në jug (Algjerinë, Egjiptin, 
Izraelin, Jordaninë, Libanin, Libinë, Marokon, me territorin e okupuar të Palestinës, 
me Sirinë dhe Tunisin).

Pothuajse të gjitha këto vende kanë marrëveshje bilaterale për ‘partneritet dhe 
bashkëpunim’ ose marrëveshje asociacioni me BE-në, dhe u përkushtohen vlerave 
të përbashkëta (siç janë demokracia, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit) 
dhe punojnë në drejtim të ekonomisë së tregut, zhvillimit të vazhdueshëm dhe 
zvogëlimit të skamjes. BE-ja ofron ndihmë financiare, teknike dhe makroekonomike, 
qasje më të lehtë në marrjen e vizave dhe një varg masash të tjera që ndihmojnë 
zhvillimin e këtyre vendeve.

Prej vitit 1995, vendet e Mesdheut jugor janë lidhur me Bashkimin Evropian, përmes 
lidhjeve politike, ekonomike dhe diplomatike të njohura si ‘procesi Barcelona’, i cili 
më vonë u riemërua Partneriteti Euro-Mesdhetar. Në takimin e samitit në Paris, në 
korrik të vitit 2008, ky partneritet u rilançua si Unioni Mesdhetar, ku u takuan 27 
shetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe 16 vendet partnere të Mesdheut jugor 
dhe Lindjes së Mesme. 

Ndihma financiare e BE-së për të dyja grupet e vendeve menaxhohet nga 
Instrumenti Evropian për Fqinjësi dhe Partneritet. Buxheti i përgjithshëm i këtij 
instrumenti për periudhën 2007–13 është rreth 12 miliardë Euro.

BE-ja ofron ndihma financiare që të ndihmojë ndërtimin ekonomik në vendet fqinje
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I. InstItucIonet vendIm-marrëse
Bashkimi Evropian është më tepër se një konfederatë e shteteve, por nuk është 
shtet federal. Në fakt, struktura e tij nuk i përket asnjë kategorie tradicionale ligjore. 
Historikisht, Bashkimi Evropian është i pashoq dhe sistemi i tij i vendim-marrjes 
vazhdimisht evoluon në 60 vitet e fundit. 

Traktatet (e njohura si legjislacioni ‘primar’) janë bazë për një numër të madh 
të legjislacioneve ‘sekundare’, gjë që ka ndikim direkt në jetën e përditshme të 
qytetarëve të BE-së. Legjislacioni dytësor kryesisht përfshin rregullativa, direktiva 
dhe rekomandime të miratuara nga institucionet e BE-së.

Këto ligje, krahas politikave të përgjithshme të BE-së, janë rezultat i vendimeve të 
Këshillit (i cili përfaqëson qeveritë nacionale), Parlamentit Evropian (i cili përfaqëson 
njerëzit) dhe vendimet e Komisionit Evropian (trup i pavarur nga institucionet e 
BE-së, i cili mbështet interesin kolektiv të Evropës). Institucionet dhe trupat e tjerë 
luajnë rol gjithashtu, si vijon.

(a) këshilli evropian
Këshilli Evropian është institucioni më i lartë politik i BE-së. Ky institucion përbëhet 
nga Shefat e Shteteve ose Qeverive — presidentët dhe/ose kryeministrat — e 
të gjitha shteteve anëtare të BE-së, plus Presidenti i Komisionit Evropian (shih 
më poshtë). Këshilli zakonisht mban mbledhje katër herë në vjet, në Bruksel dhe 
ka Presidentin e vet permanent. Detyra e tij është të koordinojë punën e Këshillit 
Evropian dhe të garantojë vazhdueshmërinë e punës së tij. Presidenti permanent 
zgjidhet (me votim të mazhorancës së kualifikuar të anëtarëve të vet) për afat prej 
dy vjet e gjysmë dhe mund të rizgjidhet vetëm një herë. Duke filluar nga 1 dhjetori 
2009, këtë post e mban ish Kryeministri belg, Herman Van Rompuj.

Këshilli Evropian i cakton qëllimet e BE-së dhe përcakton kursin e arritjes së 
këtyre qëllimeve. Këshilli stimulon iniciativat e politikës kyç të BE-së dhe merr 
vendime lidhur me problemet e vështira, të cilat nuk ka mundur t’i zgjedhë 
Këshilli i Ministrave. Këshilli i Ministrave gjithashtu trajton edhe problemet aktuale 
ndërkombëtare përmes ‘politikës së përbashkët të jashtme dhe të sigurisë’ — i cili 
paraqet një mekanizëm për koordinimin e politikave të jashtme të shteteve anëtare 
të BE-së. 
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 �  Shefat e Shteteve dhe/ose Qeverive të BE-së takohen 
në Këshillin Evropian, për të përcaktuar drejtimin e 
përgjithshëm politik të BE-së dhe për të marrë vendime 
lidhur me çështjet kyçe.

 �  Këshilli, i cili përbëhet nga ministrat e shteteve anëtare 
të BE-së, mban mbledhje të shpeshta për të marrë 
vendime politike dhe për të bërë ligje të BE-së.

 �  Parlamenti Evropian, i cili përfaqëson njerëzit, ndan 
legjislativat dhe fuqinë buxhetore me Këshillin e 
Bashkimit Evropian.

 �  Komisioni Evropian, i cili përfaqëson interesat e 
përbashkëta të BE-së, është organi kryesor ekzekutiv. 
Komisioni nxjerr propozimet për legjislacion dhe 
garanton implementimin e duhur të politikave të BE-së. 
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(b) këshilli
Këshilli (i njohur edhe si Këshilli i Ministrave) përbëhet nga qeveritë nacionale të 
anëtarëve të BE-së. Shtetet anëtare me ndërrime mbajnë Presidencën e Këshillit për 
një periudhë gjashtë muajshe. Në çdo mbledhje të Këshillit merr pjesë një ministër 
nga çdo vend anëtar i BE-së. Se cilët ministra marrin pjesë në mbledhje, varet nga 
tema e parashikuar në agjendën e mbledhjes: punët e jashtme, bujqësia, industria, 
transporti, ambienti jetësor, etj.

Detyra kryesore e Këshillit është miratimi i ligjeve të BE-së. Zakonisht, këtë 
përgjegjësi Këshilli e ndan me Parlamentin Evropian. Këshilli dhe Parlamenti 
gjithashtu kanë përgjegjësi të barabartë lidhur me miratimin e buxhetit. Veç kësaj, 
Këshilli nënshkruan marrëveshje ndërkombëtare të cilat i ka negociuar Komisioni.

Sipas Traktatit të Lisbonës, Këshilli duhet të marrë vendimet e veta ose me votimin 
e mazhorancës së thjeshtë, votimit të ‘mazhorancës së kualifikuar’ ose unanimisht, 
varësisht nga  tema që duhet të vendoset. 

Këshilli duhet të arrijë marrëveshje unanime lidhur me çështjet e rëndësishme siç 
janë tatimi, ndryshimi i traktateve, përdorimi i politikës së re të përbashkët ose 
anëtarësimi i një vendi të ri në Union.

Në shumicën e rasteve të tjera, përdoret votimi i mazhorancës së kualifikuar. Kjo 
do të thotë se një vendim i Këshillit miratohet nëse në favor të këtij vendimi është 
votuar një numër i caktuar minimal i votave. Numri i votave të ndara për çdo vend 
të BE-së përafërsisht reflekton madhësinë e popullatës së tij.

Deri më 1 nëntor 2014, nëse supozojmë se BE-ja ende do të ketë 27 shtete anëtare, 
një vendim miratohet:

 � nëse së paku 255 nga gjithsej 347 vota (dmth. 73.91 %) janë në favor të vendimit;

 � nëse vendimi miratohet nga mazhoranca e shteteve anëtare, dmth. së paku 14;

 �  nëse këto shtete anëtare përfaqësojnë së paku 62 % të popullatës të BE-së.

Prej 1 nëntorit 2014, sipas Traktatit të Lisbonës, ky sistem do të thjeshtësohet. Një 
vendim do të miratohet nëse 55 % i shteteve anëtare (dmth. së paku 15) votojnë 
në favor të vendimit dhe nëse këto vende përfaqësojnë së paku 65 % të popullatës 
të BE-së. 

(c) Parlamenti evropian
Parlamenti Evropian është organ që përfaqëson qytetarët e BE-së. Parlamenti 
mbikqyr aktivitetet e BE-së dhe së bashku me Këshillin, dekretojnë legjislacionin 
e BE-së. Prej vitit 1979, deputetët e Parlamentit Evropian janë zgjedhur 
drejtpërsëdrejti, me të drejtë vote universale, çdo pesë vjet.

Pas zgjedhjeve të fundit të Parlamentit Evropian, në qershor 2009, ish Kryeministri 
polak Jerzi Buzek (Partia Popullore e Evropës) u zgjodh Kryetar i Parlamentit për 
periudhën prej dy vjet e gjysmë.

Parlamenti mban debatet e veta më të mëdha gjatë seancave mujore (që 
njihen si ‘seanca plenare’) në të cilat, në parim, marrin pjesë të gjithë deputetët 
e Parlamentit Evropian. Këto seanca plenare zakonisht mbahen në Strazbur, 
kurse seancat plotësuese mbahen në Bruksel. Puna përgatitore poashtu bëhet 
në Bruksel: ‘Konferenca e Presidentëve’ - dmth. kryesuesi i grupeve politike, së 
bashku me Presidentin e Parlamentit - përcakton agjendën e seancave plenare, 
kurse 20 komitetet parlamentare hartojnë ndryshimet legjislative, të cilat duhet të 
diskutohen. Punën e përditshme të parlamentit e bën Sekretariati i Përgjithshëm, 
me seli në Lluksemburg dhe Bruksel. Çdo grup politik ka edhe sekretariatin e vet.

Një Evropë më demokratike: falë Traktatit të Lisbonës, qytetarët e Evropës mund të propozojnë ligje të reja

Parlamenti Evropian – këtu mund të dëgjohet zëri juaj
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Parlamenti Evropian gjithashtu ndan përgjegjësinë e barabartë me Këshillin, 
lidhur me miratimin e buxhetit të BE-së (të cilin e propozon Komisioni Evropian). 
Parlamenti mund të refuzojë buxhetin e propozuar, gjë që e ka bërë në disa raste 
deri më tani. Kur ndodh kjo, e tërë procedura e buxhetit duhet të ripërtrihet. Duke 
përdorur fuqitë e veta buxhetore,  Parlamenti ushtron ndikim të rëndësishëm në 
bërjen e politikës të BE-së.

E fundit dhe jo vetëm, është që Parlamenti Evropian të ushtrojë mbikqyrje 
demokratike mbi Unionin, e veçanërisht mbi Komisionin Evropian. Çdo pesë 
vjet, kur vjen koha e emërimit të Komisionit të ri, Parlamenti i zgjedhur Evropian 
mundet — me votimin e mazhorancës të thjeshtë — të miratojë ose refuzojë të 
nominuarit e Këshillit Evropian për postin e Presidentit të Komisionit. Është e qartë 
se ky votim do të reflektojë rezultatet e zgjedhjeve të fundit të Parlamentit Evropian. 
Parlamenti gjithashtu interviston të gjithë ministrat e propozuar të Komisionit para 
se të votojnë miratimin e Komisionit të ri në përgjithësi.

Në çdo kohë, Parlamenti mund të shkarkojë krejt Komisionin duke miratuar një 
propozim kundërshtimi. Për këtë duhen dy të tretat e mazhorancës. Parlamenti 
gjithashtu mbikqyr edhe menaxhimin e përditshëm të politikave të BE-së, me ç’rast 
Komisionit dhe Këshillit i dorëzon pyetjet me gojë dhe me shkrim.

numri i ulëseve të vendeve në Parlamentin evropian, pas zgjedhjeve të 
vitit 2009
 

Austria 17 Letonia 8

Belgjika 22 Lituania 12

Bullgaria 17 Lluksemburgu 6

Qiproja 6 Malta 5

Republika Çeke 22 Hollanda 25

Danimarka 13 Polonia 50

Estonia 6 Portugalia 22

Finlanda 13 Rumania 33

Franca 72 Sllovakia 13

Gjermania 99 Sllovenia 7

Greqia 22 Spanja 50

Hungaria 22 Suedia 18

Irlanda 12 Britania e Madhe 72

Italia 72

GjithsEj 736

Shënim: Vendimi sipas Protokolit nr.36 të Traktati të Lisbonës do të shtojë përkohësisht numrin 
e përgjithshëm të deputetëve të Parlamentit Evropian në 754, deri në zgjedhjet e ardhshme 
në vitin 2014. 

grupet politike në Parlamentin evropian 

Gjendja në korrik 2010

E Majta e Bashkuar 
Evropiane — E Majta 
e Gjelbër Nordike  
35

Aleanca Progresive e 
Socialistëve dhe Demokratëve  
184 

Të gjelbërtit/Aleanca e 
Lirë Evropiane
55

Konzervativistët dhe 
Reformistët Evropianë
54

Evropa e Lirisë dhe 
Demokracisë  
30 

Partia Popullore Evropiane 
(Krisitan Demokratët) 
265

Aleanca e Liberalëve dhe 
Demokratëve për Evropën 
85

Deputetë të pavarur  
28

GJITHSEJ
736

Parlamenti merr pjesë në punën legjislative të BE-së, në dy mënyra.

 �  Me anë të ‘bashkëvendimit’, i cili paraqet procedurën e zakonshme 
legjislative, Parlamenti ka përgjegjësi të barabartë me Këshillin për nxjerrjen 
e ligjeve në të gjitha fushat politike që duhet të votohen me ‘mazhorancë të 
kualifikuar’ në Këshill. Nga hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës, këto fusha 
përfshijnë rreth 95 % të legjislacionit të BE-së. Këshilli dhe Parlamenti mund të 
arrijnë marrëveshje menjëherë pas leximit të parë. Nëse nuk mund të pajtohen 
edhe pas leximit të dytë, propozimi i dërgohet një komiteti arbitrazhi.

 �  Përmes procedurës të ‘pëlqimit’, Parlamenti duhet të ratifikojë marrëveshjet 
ndërkombëtare të BE-së (të cilat i ka negociuar Komisioni), duke përfshirë të 
gjitha traktatet e reja që kanë të bëjnë me zgjerimin e Bashkimit Evropian.
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(d) komisioni evropian
Komisioni është institucion kyç i BE-së. Vetëm Komisioni ka të drejtë të hartojë 
propozime për legjislacionin e ri të BE-së, të cilin e dërgon në Këshill dhe Parlament 
për t’u diskutuar dhe për miratim.

Anëtarët e vet emërohen për mandate pesë vjeçare, me anë të marrëveshjes midis 
shteteve anëtare, e cila pastaj i nënshtrohet miratimit të Parlamentit Evropian (siç 
është përshkruar më lartë). Komisioni i përgjigjet Parlamentit, dhe nëse Parlamenti 
miraton propozimin e kundërshtimit, atëherë i tërë Komisioni duhet të japë 
dorëheqje.

Komisioni përbëhet nga një anëtar Komisioni (‘Komisioner’) nga çdo vend i BE-së, 
duke përfshirë edhe Presidentin e Komisionit dhe Përfaqësuesin e Lartë për Punë 
të Jashtme dhe Politikë të Sigurisë, i cili është njëri nga zëvendës presidentët e 
Komisionit.

Më 9 shkurt 2010, Parlamenti Evropian votoi miratimin e Komisionit të ri. Ish 
Kryeministri i Portugalisë, Zhoze Manuel Barroso, u riemërua President i Komisionit 
edhe për një mandat pesëvjeçar. 

Komisioni gëzon një shkallë të rëndësishme të pavarësisë në ushtrimin e fuqive 
të veta. Detyra e tij është të përkrahë interesin e përbashkët, gjë që nënkupton se 
nuk duhet të pranojë instrukcione nga asnjë qeveri nacionale. Duke e pasur rolin e 
‘Gardianit të Traktatit’, Komisioni duhet të garantojë se rregulloret dhe direktivat 
e miratuara nga Këshilli dhe Parlamenti janë duke u implementuar në shtetet 
anëtare. Nëse nuk implementohen, atëherë Komisioni mund ta nxjerrë palën 
ofenduese para Gjykatës së të Drejtës, në mënyrë që ta obligojë të përputhet me 
ligjin e BE-së.

Duke e pasur rolin e krahut ekzekutiv të BE-së, Komisioni implementon vendimet 
e miratuara të Këshillit, në fushat siç është politika e përbashkët bujqësore. 
Komisioni ka fuqi të mëdha në menaxhimin e politikave të përbashkëta të BE-së, 
siç janë hulumtimi dhe teknologjia, ndihma ndërkombëtare dhe zhvillimi rajonal. 
Komisioni menaxhon edhe buxhetin për këto politika.

Komisionerëve u ndihmon shërbimi civil, me seli kryesisht në Bruksel dhe në 
Luksemburg, i ndarë në 43 departamente dhe shërbime. Ekzistojnë edhe disa 
agjenci, të themeluara për zbatimin e detyrave specifike për Komisionin, të cilat 
janë të vendosura në qytete të tjera të Evropës.

(e) gjykata e drejtësisë
Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian, me seli në Luksemburg, përbëhet nga 
një gjykatës prej çdo shteti të BE-së dhe tetë a të përgjithshëm që kanë rolin e 
ndihmësve. Ata emërohen me marrëveshje të përbashkët të qeverive të shteteve 
anëtare, me mundësi të ripërtrirjes së mandatit gjashtë vjeçar. Paanshmëria e tyre 
është e garantuar. Roli i Gjykatës është të garantojë ekzistimin e përputhshmërisë 
me ligjet e BE-së, dhe interpretimin dhe zbatimin korrekt të Traktateve.

(f) Banka qendrore e evropës
Banka Qendrore e Evropës, në Frankfurt, përgjigjet për menaxhimin e euros dhe 
politikës monetare të BE-së (shih Kapitullin 7 ‘Euroja’). Detyra kryesore e Bankës 
është të ruajë stabilitetin e çmimeve në zonën e euros. Me Traktatin e Lisbonës, 
Banka Qendrore ka fituar statusin e Institucionit të BE-së.

(g) gjykata e revizorëve
Gjykata Evropiane e Revizorëve, me seli në Luksemburg, u themelua në vitin 
1975. Kjo Gjykatë përbëhet nga një anëtar i secilit shtet i BE-së, të emëruar për 
mandat gjashtëvjeçar, me marrëveshje midis shteteve anëtare, pas konsultimit 
me Parlamentin Evropian. Kjo Gjykatë kontrollon nëse janë pranuar të ardhurat e 
Bashkimit Evropian, nëse të gjitha shpenzimet janë bërë në mënyrë të rregullt dhe 
ligjore dhe nëse buxheti i BE-së është menaxhuar me vend.

II. truPa të tjerë

(a) komiteti evropian ekonomik dhe social
Kur merr vendime në disa fusha politike, Këshilli dhe Komisioni konsultohen me 
Komitetin Evropian Ekonomik dhe Social (EESC). Anëtarët e tij përfaqësojnë grupet 
e ndryshme ekonomike dhe sociale, të cilat kolektivisht përbëjnë ‘shoqërinë e 
organizuar civile’, dhe emërohen nga Këshilli për mandat pesë vjeçar.

(b) komiteti i rajoneve
Komiteti i Rajoneve (CoR) përbëhet prej përfaqësuesve të qeverisë rajonale dhe asaj 
lokale. Përfaqësuesit e këtij Komiteti i propozojnë shtetet anëtare dhe i emëron 
Këshilli, me mandat pesë vjeçar. Këshilli dhe Komisioni duhet të konsultojnë 
Komitetin e Rajoneve lidhur me çështje relevante për rajoneve. Komiteti mund të 
japë opinione edhe në iniciativë të vet.

(c) Banka evropiane për Investime
Banka Evropiane për Investime (EIB), me seli në Luksemburg, ofron kredi dhe 
garanton të ndihmojë rajonet më pak të zhvilluara të BE-së dhe të bëjë bizneset më 
të denja për konkurrencë.

Gjykata e të Drejtës garanton respektimin e plotë të ligjit të Evropës. Për shembull, Parlamenti ka 
konfirmuar se diskriminimi i punëtorëve të hendikepuar është i ndaluar
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 �  Bashkimi Evropian vepron në disa fusha politike, aty ku 
aktivitetet e tij janë të dobishme për shtetet anëtare. 
Këtu përfshihen:

•	  politikat inovative, të cilat sjellin teknologjitë më 
të reja në fushat e mbrojtjes të ambientit jetësor, 
hulumtimit dhe zhvillimit, si dhe energjisë;

•	  politikat e solidaritetit (gjithashtu njihen si politika 
të kohesionit) për çështjet rajonale, bujqësore dhe 
sociale.

 �  Unioni financon këto politika me anë të buxhetit 
vjetor, i cili mundëson plotësimin dhe shtuarjen e 
vlerave të aktiviteteve të ndërmarra nga qeveritë 
nacionale. Buxheti i BE-së është i vogël në krahasim 
me pasurinë kolektive të shteteve të veta anëtare: ky 
buxhet përfaqëson më se 1.24 % të bruto të ardhurave 
të tyre të përbashkëta nacionale. 

Çk
a 

bë
n 

BE
-ja

? I. PolItIkat InovatIve
Aktivitetet e Bashkimit Evropian ndikojnë në jetën e përditshme të qytetarëve 
të vet, me atë që trajtojnë sfidat reale, me të cilat përballet shoqëria: mbrojtja e 
ambientit jetësor, shëndetësia, inovacioni teknologjik, energjia, etj. 

(a) ambienti jetësor dhe zhvillimi permanent
BE-ja ka për qëllim të ndihmojë në parandalimin e ndryshimeve klimatike, duke 
e reduktuar nxjerrjen e gazrave. Në dhjetor 2008, Këshilli Evropian u pajtua se në 
vitin 2020, Bashkimi Evropian do të zvogëlojë nxjerrjen e gazrave për së paku 20 
% (në krahasim me nivelin e vitit 1990), do të shtojë energjinë ripërtëritëse në treg 
për 20 % dhe do të zvogëlojë konsumimin e përgjithshëm të energjisë për 20 %. 
Gjithashtu u arrit marrëveshje që 10 % e lëndëve djegëse për transport të vijë nga 
lëndët djegëse ekologjike, energjia elektrike dhe nga hidrogjeni.

Në samitin e Kopenhagës më 19 dhjetor 2009, BE-ja u mundua të bindë fuqitë e 
tjera të mëdha të miratojnë qëllimet e njëjta — mirëpo nuk arriti sukses të plotë. Të 
gjitha palët pranuan nevojën për kufizimin e ngrohjes globale në një rritje mesatare 
prej 2 °C mbi nivelin para-industrial. Megjithatë, deri më tani nuk është garantuar 
ndonjë dedikim kolektiv për arritjen e këtij qëllimi. Bashkimi Evropian ka siguruar 
një marrëveshje ku vendet e zhvilluara do të sigurojnë 20 miliardë euro për të 
financuar veprimet e vendeve në zhvillim lidhur me ndryshimet klimatike.

BE-ja është duke shqyrtuar edhe një varg çështjesh të tjera që kanë të bëjnë me 
ambientin jetësor, duke përfshirë zhurmën, mbeturinat, mbrojtjen e ambientit 
jetësor, gazit të automjeteve, kemikaljet, aksidentet industriale dhe pastërtinë 
e ujit të larjes.BE-ja gjithashtu planifikon një qasje kolektive për parandalimin e 
katastrofave natyrore ose të shkaktuara nga njeriu, siç janë derdhjet e naftës apo 
zjarret e pyjeve.

BE-ja kryeson luftën për parandalimin e ndryshimit të klimës dhe inkurajon zhvillimin e 
vazhdueshëm
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Bashkimi Evropian në mënyrë të vazhdueshme e përmirëson legjislacionin e vet për 
të siguruar mbrojtje më të mirë për shëndetin publik. Për shembull, legjislacioni 
i BE-së për kemikaljet është ripunuar, dhe kështu ka zëvendësuar rregullat e 
pjesërishme me një sistem të vetëm të njohur si REACH — shkurticë kjo e cila 
qëndron për Regjistrimin, Evaluimin dhe Autorizimin e Kemikaljeve. Ky sistem 
shfrytëzon bazën qendrore të të dhënave, e cila (prej vitit 2008) menaxhohet 
nga Agjencia Evropiane e Kemikaljeve, me seli në Helsinki. Qëllimi i kësaj është 
parandalimi i ndotjes së ajrit, ujit, dheut dhe ndërtesave, mbrojtjen e biodiversitetit 
dhe të përmirësojë shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve të BE-së, dhe në të njëjtën 
kohë të mbajë industrinë evropiane në nivel të lartë të konkurrencës.

(b) Inovacioni teknologjik
Themeluesit e Bashkimit Evropian parashikuan me të drejtë se përparimi i Evropës 
në të ardhmen do të varet nga aftësia e saj për të mbetur udhëheqëse botërore në 
fushën e teknologjisë. Ata i parashikuan përparësitë që do të arrihen nga hulumtimi 
i përbashkët evropian. Kështu, në vitin 1958, njëkohësisht me Komunitetin 
Ekonomik Evropian, ata themeluan edhe Euratom-in — Komunitetin Evropian për 
Energji Atomike. Qëllimi i këtij institucioni ishte që shtetet e BE-së së bashku të 
shfrytëzojnë energjinë nukleare për qëllime paqesore, me ndihmën e Qendrës së 
Përbashkët Hulumtuese (JRC). Kjo qendër përbëhet nga nëntë institute në katër 
lokacione: Ispra (Itali), Karlsrue (Gjermani), Peten (Hollandë) dhe Geel (Belgjikë).

Mirëpo, për të mbajtur hapin me konkurrencën gjithnjë e më të madhe globale, 
hulumtimi evropian duhet të jetë i ndryshëm dhe të heqë pengesat midis 
programeve nacionale të hulumtimit, duke grumbulluar numër sa më të madh 
të shkencëtarëve të fushave të ndryshme dhe duke u mundësuar atyre të gjejnë 
zbatim industrial për zbulimet e tyre.

Hulumtimi i përbashkët në nivel të BE-së është hartuar për të plotësuar programet 
nacionale të hulumtimit. Ky hulumtim përqëndrohet në projekte që bashkon disa 
laboratore të disa vendeve të BE-së. Në këtë mënyrë, përkrahet edhe hulumtimi 
fundamental, në fushat siç janë shkrirja e kontrolluar termonukleare — një burim 
i pashtershëm i energjisë për shekullin 21. Veç kësaj, inkurajohet hulumtimi dhe 
zhvillimi teknologjik në industritë kyç, siç është elektronika dhe kompjuterët, fusha 
të cilat ballafaqohen me konkurrencë të lartë nga jashtë.

Qëllimi i BE-së është të shpenzojë 3 % të Prodhimit Bruto Nacional për hulumtim. 
Mjeti kryesor për financimin e hulumtimit të BE-së është vargu i programeve 
‘kornizë’. Programi i shtatë kornizë për hulumtim dhe zhvillim teknologjik përfshin 
periudhën 2007–2013. Pjesa më e madhe e buxhetit rreth 50 miliardë EUR, 
po shpenzohet në fushat e hulumtimit si shëndetësia, ushqimi dhe bujqësia, 
teknologjitë e informimit dhe komunikimit, shkencat nano, energjia, ambienti 
jetësor, transporti, siguria, universi dhe shkencat socio-ekonomike. Programet e 
tjera mbështesin bashkëpunimin ndërkombëtar për projektet kryesore hulumtuese 
dhe ofrojnë përkrahje për hulumtuesit dhe zhvillimin e karrierës së tyre.

(c) energjia
Lëndët djegëse fosile — nafta, gazi natyral dhe thëngjilli — sigurojnë 80 % të 
energjisë që konsumohet në BE. Një proporcion i madh dhe gjithnjë në rritje i 
këtyre lëndëve djegëse fosile, importohet në BE nga jashtë.  Aktualisht, 50 % 
e gazit dhe naftës importohen, dhe kjo varësi mund të shtohet në 70 % deri në 
vitin 2030. Prandaj, BE-ja do të jetë më e ndijshme në zvogëlimin e furnizimit ose 
rritjen e çmimeve të shkaktuara nga kriza ndërkombëtare. Edhe një arsye tjetër për 
zvogëlimin e konsumimit të lëndëve djegëse fosile është të ndërrojnë drejtimin e 
procesit të ngrohjes globale.

Në të ardhmen do të duhet të merren hapa të ndryshme, siç janë kursimi i energjisë 
me përdorimin më inteligjent të saj, me zhvillimin e burimeve alternative të 
energjisë (sidomos burimet e energjisë ripërtëritëse në Evropë), dhe rritjen e 
bashkëpunimit ndërkombëtar. Energjia ripërtëritëse në Evropë fokusohet në fuqinë 
e diellit, të erës, në biomasë dhe në fuqinë nukleare. Janë realizuar edhe projekte 
eksperimentale për zhvillimin e zënies dhe deponimit të CO2, si dhe projekte të cilat 
mundësojnë realizueshmërinë komerciale të automjeteve që përdorin hidrogjenin 
si lëndë djegëse. BE-ja ka investuar rreth 1.6 miliardë euro për projektin ‘qielli i 
pastër’ për prodhimin e aeroplanëve me ndotje më të vogël.

II. PolItIkat e solIdarItetIt
Për të garantuar funksionimin e duhur të tregut të vetëm (shih Kapitullin 6), duhet 
të korrigjohet mungesa e baraspeshës në këtë treg. Ky është qëllimi i ‘politikave 
të solidaritetit’ të BE-së, të hartuara për të ndihmuar rajonet e pazhvilluara dhe 
sektorët e trazuar të ekonomisë. BE-ja duhet gjithashtu të luajë rolin e vet për të 
ndihmuar ristrukturimin e industrive, të cilat janë qëlluar rëndë nga konkurrenca 
gjithnjë e më e madhe ndërkombëtare.

(a) regional aid
Under the EU’s regional policy, European Union funds are used to boost development 
in regions lagging behind, to rejuvenate industrial areas in decline, to help young 
people and the long-term unemployed find work, to modernise farming and to 
help less-favoured rural areas.

BE-ja inkurajon inovacionin dhe hulumtimin siç është ‘Galileo’,  
sistemi satelitor i Evropës për navigacion global.
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Fondet e caktuara për ndihmë rajonale në periudhën 2007–2013 kanë tre synime.

 �  konvergjencën: Qëllimi i kësaj është të ndihmojë vendet dhe rajonet më 
pak të zhvilluara të arrijnë më shpejtë mesataren e BE-së, duke përmirësuar 
kushtet për zhvillim dhe punësim. Kjo bëhet me anë të investimit në kapitalin 
fizik dhe njerëzor, inovacion, rrjetin e njohurisë, përshtatshmërinë, ambientin 
jetësor dhe efikasitetin administrativ.

 �  konkurrencën dhe punësimin rajonal: Synimi është rritja e konkurrencës, 
niveli i punësimit dhe atraktiviteti i rajoneve veç atyre të pazhvilluara. Mënyra 
për të realizuar këtë është parashikimi i ndryshimeve ekonomike dhe sociale 
dhe përkrahja e inovacionit, sipërmarrësisë, mbrojtja e ambientit jetësor, 
qasshmëria, adaptueshmëria dhe zhvillimi i tregjeve të përgjithshme të punës.

 �  Bashkëpunimin territorial evropian: Objektiva e këtij synimi është rritja 
e bashkëpunimit ndërkufitar, ndërnacional dhe ndër-rajonal, duke ndihmuar 
autoritetet fqinje të gjejnë zgjidhje të përbashkët për problemet e përbashkëta 
në sektorët e zhvillimit urban, rural dhe bregdetar. Për shembull, vendet dhe 
autoritetet rajonale përgjat lumit Danub dhe në detin Baltik ndajnë strategji të 
përbashkëta për zhvillim të vazhdueshëm në këto rajone.

Këto objektiva financohen nga fonde specifike të BE-së, të njohura si ‘Fonde 
Strukturore’, të cilat plotësojnë ose stimulojnë investimet nga sektori privat dhe nga 
qeveritë nacionale dhe rajonale.

 �  fondi evropian për zhvillim rajonal (ERDF) zakonisht financon projektet 
për zhvillim rajonal dhe projektet për ngritjen e ekonomisë, në rajonet e 
prapambetura. Këtu përfshihet zhvillimi i sërishëm i fushave të dobësuara 
industriale.

 �  fondi social evropian (ESF) përdoret për financimin e trajnimit profesional 
dhe për të ndihmuar njerëzit të gjejnë punë.

Veç Fondeve Strukturore, është edhe Fondi i Kohesionit, i cili shfrytëzohet për 
financimin e infrastrukturës së transportit dhe projektet epër ambientin jetësor në 
vendet e BE-së, në të cilat prodhimi bruto nacional për kokë është më i vogël se 90% 
nga PBN mesatar i BE-së.

(b) Politika e përbashkët bujqësore (caP) dhe politika e përbashkët e 
peshkatarisë (cfP)
Qëllimi i Politikës së Përbashkët Bujqësore, siç është përcaktuar me Traktatin origjinal 
të Romës, në vitin 1957, ishte të garantojë standard të drejtë të jetesës për bujqit, 
të stabilizojë tregjet, të garantojë se furnizimet arrijnë deri te konsumatorët me 
çmime të arsyeshme dhe të modernizojnë infrastrukturën bujqësore. Këto qëllime 
janë arritur në masë të madhe. Veç kësaj, konsumatorët sot gëzojnë sigurinë e 
furnizimit dhe çmimet e prodhimeve bujqësore janë mbajtur stabile, dhe mbrohen 
nga lëvizjet në tregun botëror. Politika financohet nga Fondi Garantues Evropian 
për Bujqësi (EAGF) dhe Fondi Evropian Bujqësor për Zhvillim Rural (EAFRD).

Mirëpo, Politika e përbashkët bujqësore u bë viktimë e sukesit të vet. Prodhimi  arriti 
të jetë më i madh se konsumimi, duke iu bërë peshë e rëndë buxhetit të BE-së. 
Në mënyrë që të zgjidhë këtë problem, politika bujqësore duhej të ridefinohet. Kjo 
reformë ka filluar të tregojë rezultate: prodhimi ka filluar të frenohet.

Roli i ri i komunitetit bujqësor është të sigurojë një numër të caktuar të aktiviteteve 
ekonomike në të gjitha zonat rurale dhe të mbrojë diversitetin e fshatrave të Evropës. 
Kjo shumëllojshmëri dhe njohja e ‘mënyrës rurale të jetës’ — njerëzit që jetojnë 
në harmoni me tokën — janë pjesë e rëndësishme e identitetit të Evropës. Veç 
kësaj, bujqësia evropiane ka një rol të rëndësishëm në luftën kundër ndryshimeve 
klimatike, duke mbrojtur kafshët e egra dhe duke ushqyer botën.

Komisioni Evropian përfaqëson BE-në në negociatat ndërkombëtare në Organizatën 
Botërore Tregtare. BE-ja dëshiron që Organizata Botërore Tregtare të theksojë më 
tepër kualitetin e ushqimit – me parimin parandalues (‘më mirë ruaje se sa të të 
vijë keq’) dhe t’i kushtojë vëmendje mirëqenies së kafshëve.

Bujqësia doemos duhet të sigurojë ushqim të sigurtë dhe kualitativ
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Duke filluar prej vitit 2013, Komisioni Evropian kërkon që Politika e Përbashkët 
Bujqësore t’i japë prioritet qëndrueshmërisë së bujqësisë në Evropë, duke u dhënë 
bujqve mbrojtje të mjaftueshme nga tregjet e paqëndrueshme, duke ruajtur 
biodiversitetin dhe duke mbrojtur prodhimet speciale lokale dhe rajonale.

Bashkimi Evropian ka filluar edhe reformat e politikës së vet të peshkatarisë. Qëllimi 
kryesor është ruajtja e rezervave të peshkut (siç është tuna e rrezikuar ‘blufin’) 
dhe për të redukuar kapacitetin e tepruar të flotave peshkuese, duke mundësuar 
ndihmë financiare për njerëzit që largohen nga industria e peshkimit.

(c) dimensioni social
Qëllimi i politikës sociale të BE-së është të korrigjojë pabarazitë më të dukshme në 
shoqërinë evropiane. Fondi Social Evropian (ESF) u themelua në vitin 1961 për të 
nxitur krijimin e vendeve të punës dhe për t’i ndihmuar punëtorët të lëvizin nga një 
lloj pune dhe/ose një zonë gjeografike në tjetër.

Ndihma financiare nuk është mënyra e vetme me të cilën BE-ja kërkon të përmirësojë 
kushtet sociale në Evropë. Vetëm ndihma financiare nuk do të mund të zgjidhte 
të gjitha problemet e shkaktuara nga recesioni ekonomik ose nga mungesa e 
zhvillimit rajonal. Efektet dinamike të zhvillimit, mbi të gjitha, duhet të inkurajojnë 
progresin social. Kjo shkon së bashku me legjislacionin që garanton një paket solid 
të të drejtave minimale. Disa nga këto të drejta janë përfshirë në Traktate, p.sh. e 
drejta e femrave dhe meshkujve për paga të njëjta për punën e njëjtë. Të drejtat 
e tjera janë përcaktuar në direktiva që kanë të bëjnë me mbrojtjen e punëtorëve 
(shëndeti dhe siguria në punë) dhe standardet elementare të sigurisë.

Karta e të Drejtave Elementare Sociale, e cila u bë pjesë përbërëse e Traktatit në vitin 
1997, përcakton të drejtat që duhet t’i gëzojnë të gjithë punëtorët në BE: lëvizja 
e lirë, pagesa e drejtë; kushtet e përmirësuara të punës; mbrojtja sociale; e drejta 
për të formuar shoqata dhe për të bërë ujdi të përbashkëta; e drejta për trajnim 
profesional; trajtimi i barabartë i femrave dhe meshkujve; informatat e punëtorëve, 
konsultimi dhe pjesëmarrja; mbrojtja e shëndetit dhe siguria në vendin e punës; 
mbrojtja e fëmijëve, e më të moshuarve dhe të të paaftëve.

III. Pagesa Për evroPën: BuxhetI I Be-së
Për të financuar politikat e veta, Bashkimi Evropian ka buxhet vjetor, i cili, në vitin 
2010 arriti vlerën e rreth 140 miliardë euro. Ky buxhet financohet nga ajo që quhet 
‘burim personal’ i BE-së, i cili nuk duhet të tejkalojë 1.23 % të bruto të ardhurave të 
përgjithshme të të gjitha shteteve anëtare.

Këto burime kryesisht merren nga:

 �  obligimet doganore për prodhimet e importuara në BE, përfshirë këtu edhe 
taksat bujqësore;

 �  përqindja e tatimit të vlerës së shtuar (TVSH) për mallërat dhe shërbimet në 
mbarë BE-në;

 � kontributet e shteteve anëtare, që pasqyrojnë pasurinë e të gjitha vendeve.

Çdo buxhet vjetor është pjesë e ciklit buxhetor shtatë vjetor, të njohur si ‘perspektiva 
financiare’, të cilat i harton Komisioni Evropian. Për perspektivat financiare nevojitet 
miratim unanim nga shtetet anëtare, si dhe negociata dhe marrëveshje me 
Parlamentin Evropian. Perspektiva e ardhshme financiare do të jetë për periudhën 
2013–20.

Shpenzimet mund të zbërthehen dhe të ilustrohen me buxhetin e vitit 2010:

 �  konkurrenca dhe kohesioni: 64 miliardë euro, duke përfshirë Fondet 
Strukturore, Fondi i Kohesionit, programet hulumtuese, si dhe transporti 
trans-evropian dhe rrjetet energjetike;

 �  menaxhimi i burimeve natyrore: 60 miliardë euro, kryesisht për bujqësi dhe 
zhvillim rural;

 � ‘shtetësia, liria, siguria dhe drejtësia’ (shih Kapitullin 10): 1.6 miliardë euro;

 � BE-ja si partner global (ndihma, tregtia, etj.): 8 miliardë euro;

 � shpenzimet administrative: 8 miliardë euro.
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kush çka Bën? sI janë të ndara PërgjegjësItë 
mIdIs Be-së dhe shteteve anëtare

vetëm Bashkimi 
evropian përgjigjet 
për:

�unionin doganor

�rregullat që qeverisin konkurrencën përbrenda 
tregut të brendshëmt

�politikën monetare për vendet që përdorin euron

�ruajtjen e burimeve detare biologjike në suazat e 
politikës së përbashkët të peshkatarisë

�politikën e përbashkët komerciale dhe për

�arritjen e marrëveshjes ndërkombëtare kur kjo 
parashihet në legjislacionin e BE-së

Bashkimi evropian 
dhe shtetet 
anëtare ndajnë  
përgjegjësitë për:

�tregun e vetëm

�aspektet e politikës sociale të definuara në Traktatin 
e Lisbonës

�kohesionin ekonomik dhe social

�bujqësinë dhe peshkatarinë, përveç për ruajtjen e   
burimeve detare biologjike

�ambientin jetësor

�mbrojtjen e konsumatorëve

�transportin

�rrjetet trans-evropiane

�energjinë

�krijimin e zonës së lirisë, sigurisë dhe drejtësisë

�aspektet e sfidave të përbashkëta të sigurisë që 
kanë të bëjnë me shëndetin publik, të definuar në 
Traktatin e Lisbonës

�hulumtimin, zhvillimin teknologjik dhe universin

�bashkëpunimin për zhvillim dhe ndihmën 
humanitare

fushat për të cilat 
mbeten përgjegjëse 
shtetet anëtare,  
dhe në të cilat Be-
ja mund të luajë 
rol përkrahës dhe 
koordinativ:

�mbrojtja dhe përmirësimi i shëndetit të njeriut

�industria

�kultura

�turizmi

�arsimi, trajnimi profesional, rinia dhe sporti

�mbrojtja civile

�bashkëpunimi administrativ
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 �  Tregu i vetëm është arritja më e madhe e Bashkimit 
Evropian. Kufizimet në tregti dhe konkurrencë të lirë 
midis shteteve anëtare gradualisht janë eliminuar, dhe 
kështu kanë ndihmuar në ngritjen e standardit jetësor.

 �  Tregu i vetëm akoma nuk është bërë ekonomi e vetme: 
disa sektorë (sidomos shërbimet për interesa të 
përgjithshme) akoma u nënshtrohen ligjeve nacionale. 
Liria për të siguruar shërbime është e dobishme pasi që 
stimulon aktivitetin ekonomik.

 �  Kriza financiare në 2008–09 ka detyruar BE-në të 
ashpërsojë legjislativën e vet financiare.

 �  Gjatë viteve të kaluara BE-ja ka përdorë një varg 
politikash (mbi transportin, konkurrencën, etj.) 
që të garantojë se nga hapja e tregut të vetëm do 
të përfitojnë një numër i madh i bizneseve dhe 
konsumatorëve. 

I. arrItja e synImIt të vItIt 1993

(a) kufijtë e tregut të përbashkët
Traktati i vitit 1957, me të cilin u themelua Komuniteti Evropian Ekonomik (EEC) 
mundësoi heqjen e barrierave doganore midis shteteve anëtare dhe zbatimin e 
tatimit të përbashkët doganor për mallërat që nuk ishin nga vendet e Komunitetit 
Evropian Ekonomik. Ky synim u arrit më 1 korrik 1968.

Mirëpo, obligimet doganore janë vetëm një aspekt i protekcionizmit. Në vitet 
1970, barriera të tjera tregtare penguan arritjen e plotë të tregut të përbashkët. 
Normat teknike, standardet e shëndetësisë dhe sigurisë, kontrolli i këmbimit dhe 
rregullativat nacionale lidhur me të drejtën e ushtrimit të profesioneve të caktuara, 
kufizuan lëvizjen e lirë të njerëzve, mallërave dhe kapitalit.

(b) synimi i vitit 1993
Në qershor 1985, Komisioni, me Presidentin Zhak Delor, publikuan Dokumentin e 
Bardhë ku u përcaktuan planet, që në periudhë shtatë vjeçare, të hiqen të gjitha 
barrierat fizike, teknike dhe ato që kanë të bëjnë me tatimet, në mënyrë që të 
mundësohet lëvizja e lirë përbrenda Komunitetit Evropian Ekonomik. Qëllimi ishte 
të stimulohet zhvillimi i aktiviteteve tregtare dhe industriale përbrenda ‘tregut të 
vetëm’ — një zonë e madhe dhe e unifikuar ekonomike, në nivel të barabartë me 
Shtetet e Bashkuara.

Negociatat midis qeverive të shteteve anëtare rezultuan me traktat të ri — Akti i 
Vetëm Evropian, i cili hyri në fuqi në korrik 1987. Dispozitat e këtij akti përfshinin:

 �  zgjerimin e fuqive të Komunitetit Evropian Ekonomik në disa fusha politike (siç 
janë politika sociale, politika e hulumtimit dhe e ambientit jetësor);

 � themelimin e tregut të vetëm deri në fund të vitit 1992;

 �  shfrytëzimi më i shpeshtë i votimit të mazhorancës në Këshillin e Ministrave, 
për të lehtësuar marrjen e vendimeve lidhur me tregun e vetëm.

II. PProgresI në ndërtImIn e tregut të PërBashkët

(a) Barrierat fizike
Të gjitha kontrollet kufitare të mallërave përbrenda BE-së janë hequr, së bashku 
me kontrollet doganore për njerëzit, mirëpo policia edhe më tej bëjnë kontrolle të 
rastësishme, si pjesë e luftës kundër krimit dhe drogës.

Në qershor të vitit 1985, pesë nga 10 shtetet anëtare nënshkruajtën Marrëveshjen 
Shengen, me të cilën forcat policore nacionale të këtyre shteteve iu rrekën punës 
së përbashkët. Me këtë marrëveshje u përcaktua edhe politika e përbashkët e azilit 
dhe vizave, gjë që mundësoi heqjen e plotë të kontrollit të njerëzve në kufijtë midis 
shteteve të Shengenit (shih Kapitullin 10: ‘Një Evropë e lirë, e sigurtë dhe e drejtë). 
Sot, zona e Shengenit përbëhet nga 25 shtete të Evropës, ku përfshihen tre vende 
që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian (Islandë, Norvegji dhe Zvicër).



40 41

(b) Barrierat teknike
Vendet e BE-së janë pajtuar të njohin rregullat e njëra tjetrës për shitjen e pjesës 
më të madhe të mallërave. Prej vendimit të njohur ‘Cassis de Dijon’ të Gjykatës 
Evropiane të Drejtësisë, në vitin 1979, çdo prodhim i prodhuar legalisht në një nga 
shtetet anëtare doemos duhet të lejohet të plasohet në tregun e të gjitha vendeve 
të tjera.

Kur bëhet fjalë për shërbime, vendet e BE-së në mënyrë reciproke njohin ose 
koordinojnë rregullat nacionale, duke iu lejuar njerëzve të ushtrojnë profesione siç 
janë drejtësia, medicina, turizmi, veprimet bankare ose të sigurimit. Mirëpo, liria e 
lëvizjes së personave është shumë larg nga kompletimi. Përkundër direktivës të vitit 
2005 për njohjen e kualifikimeve profesionale, pengesat ende vështirësojnë lëvizjen 
ose punën e njerëzve nga një vend në vend tjetër të BE-së. Megjithatë, njerëzit e 
kualifikuar (qoftë avokatë apo mjekë, ndërtues ose hidraulikë) janë gjithnjë e më të 
lirë të ushtrojnë profesionet e tyre kudo në Bashkimin Evropian. 

Komisioni Evropian ka ndërmarrë aktivitetet për të përmirësuar lëvizjen e 
punëtorëve, dhe veçanërisht, të garantojë se diplomat arsimore dhe kualifikimet 
e punës të fituara në një shtet të BE-së, njihen në të gjitha vendet e tjera të BE-së.

(c) Barrierat tatimore
Barrierat tatimore janë redukuar, pjesërisht me harmonizimin e përqindjeve 
nacionale të Tatimit të Vlerës së Shtuar (TVSH), gjë që duhet të miratohet nga 
të gjitha shtetet anëtare të BE-së. Veç kësaj, në korrik të vitit 2005, hyri në fuqi 
marrëveshja e arritur midis shteteve anëtare të BE-së dhe disa vendeve të tjera 
(përfshirë këtu edhe Zvicrën) lidhur me të ardhurat nga investimi tatimor.

(d) kontratat publike
Pa marrë parasysh se kush i jep ato, kontratat publike në çdo vend të Evropës janë 
të hapura për ofruesit nga çdo vend i BE-së. Kjo bëhet në sajë të direktivave të BE-së 

që përfshijnë shërbimet, furnizimet dhe punimet në shumë sektorë, përfshirë këtu 
edhe ujin, energjinë dhe telekomunikacionin.

Nga tregu i vetëm kanë dobi të gjithë konsumatorët. Për shembull, hapja e 
tregjeve nacionale për shërbime ka zvogëluar shumë çmimet e thirrjeve nacionale 
telefonike në krahasim me çmimet e para 10 vjetëve. I ndihmuar nga teknologjia 
e re, Interneti gjithnjë e më tepër është duke u përdorur për thirrje telefonike. 
Presioni i konkurrencës gjithashtu ka zvogëluar në masë të konsiderueshme çmimet 
e aviobiletave në Evropë.

III. Puna e fIlluar

(a) shërbimet financiare
Në vitin 2008, në pragun e krizës së hipotekave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
një krizë masive financiare rrënoi sistemet dhe ekonomitë bankare botërore 
dhe zhyti Bashkimin Evropian në recesion, në vitin 2009. Me iniciativën e BE-së, 
grupi G-20 u takua në Londër, më 2 prill 2009. Anëtarët e këtij grupi u angazhuan 
për reformimin e sistemit financiar, për ta bërë atë më transparent dhe më të 
besueshëm. Autoritetet mbikqyrëse në mbarë Evropën do të kenë përgjegjësinë 
për mbikqyrjen e fondeve të kufizuara, duke siguruar mbrojtje më të madhe për 
depozitet bankare, duke kufizuar profitin e tregtarëve dhe duke marrë hapa më 
efikase për parandalimin dhe menaxhimin e krizës. 

(b) Piratëria dhe falsifikimi
Prodhimet e BE-së kanë nevojë për mbrojtje nga piratëria dhe falsifikimi. Komisioni 
Evropian vlerëson se këto krime i kushtojnë BE-së humbjen e mijëra vendeve të 
punës. Prandaj Komisioni dhe qeveritë nacionale janë duke punuar në përfshirjen e 
mbrojtjes së të drejtave autoriale dhe të patentit.

Iv. PolItIkat që mBështesIn tregun e PërBashkët

(a) transporti
Aktivitetet e BE-së kryesisht janë përqëndruar në garantimin e lirisë së ofrimit të 
shërbimeve në transportin tokësor. Veçanërisht, kjo nënkupton që kompanive 
të transportit t’u jepet qasje e lirë në tregun ndërkombëtar të transportit dhe t’u 
lejohet kompanive transportuese nga çdo vend i BE-së, të operojnë në të gjitha 
vendet e tjera të BE-së. BE-ja gjithashtu punon për të garantuar konkurrencën e 
drejtë në transportin rrugor, (për shembull) me harmonizimin e rregullave për 
kualifikimet e punëtorëve dhe qasjen në treg, lirinë e krijimit të biznesit dhe ofrimit 
të shërbimeve, orareve të vozitjes dhe sigurinë rrugore. 

Me hapjen e konkurrencës në tregun e telekomunikacionit,  
BE-ja ka mundësuar zbritje drastike të çmimeve 
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Transporti ajror në Evropë në të kaluarën dominohej nga transportuesit nacionalë 
dhe aeroportet shtetërore. Tregu i vetëm ka ndryshuar të gjitha këto. Të gjitha 
aviokompanitë e BE-së, tani mund të operojnë me shërbimet ajrore në cilëndo linjë 
përbrenda BE-së dhe të caktojnë çmimet në nivelin që e zgjedhin vet. Rrjedhimisht, 
janë hapur shumë linja të reja dhe çmimet kanë rënë në mënyrë drastike. Nga 
kjo situatë kanë përfituar të gjithë: pasagjerët, aviokompanitë, aeroporte dhe të 
punësuarit.

Ngjashëm, pasagjerët përfitojnë nga konkurrenca gjithnjë e më e madhe midis 
kompanive hekurudhore. Duke filluar nga viti 2010, për shembull, linjat e shpejta 
në Francë dhe në Itali i realizojnë shërbimet e veta edhe me trenat e Francës edhe 
me ato të Italisë.

Transporti i mallërave — i realizuar qoftë nga kompanitë e Evropës qoftë nga anijet 
që mbajnë flamur që nuk u përket vendeve të BE-së — i nënshtrohet rregullave 
të BE-së për konkurrencë. Këto rregulla kanë për qëllim të luftojnë përvojat e 
çmimeve të krijuara padrejtësisht (anijet e regjistruara sipas ligjeve detare) dhe për 
të shqyrtuar vështirësitë serioze me të cilat ballafaqohet industria e ndërtimit të 
anijeve në Evropë.

Prej fillimit të shekullit 21, Bashkimi Evropian ka financuar projekte ambicioze për 
teknologji të reja, siç është sistemi navigues satelitor Galileo, sistemi menaxhues 
i trafikut hekurudhor në Evropë dhe SESAR — një program për modernizimin e 
sistemeve naviguese ajrore. Rregullat e sigurisë në trafikun rrugor (lidhur me 
mirëmbajtjen e automjeteve, transportin e mallërave të rrezikshme dhe siguria 
e rrugëve) tani janë shumë më të rrepta. Të drejtat e pasagjerëve janë gjithashtu 
të mbrojtura më mirë, në sajë të Kartës për të Drejta të Pasagjerëve Ajrorë dhe 
legjislativa e fundit e Evropës për të drejtat e pasagjerëve hekurudhorë. Në vitin 
2005, për herë të parë u publikua lista e aviokompanive të pasigurta, të ndaluara 
përbrenda BE-së.

(b) konkurrenca
Politika e konkurrencës në BE është vitale, e cila garanton se, përbrenda tregut të 
vetëm të Evropës, konkurrenca jo vetëm që është e lirë, por është edhe e drejtë. 
Komisioni Evropian implementon këtë politikë dhe së bashku me Gjykatën e të 
Drejtës, garanton respektimin e saj.

Qëllimi i kësaj politike është parandalimi i kartelit afarist, ndihmat nga autoritetet 
publike dhe çdo lloj të monopolit të padrejtë, të cilat shtrembërojnë konkurrencën 
përbrenda tregut të vetëm. 

Për çdo Marrëveshje në suaza të rregullave të Traktatit duhet doemos të njoftohet 
Komisioni Evropian dhe atë e bëjnë kompanitë ose organet e involvuara. Komisioni 
mund t’i ngarkojë gjoba drejtpërsëdrejti kompanisë që i shkel rregullat e 
konkurrencës ose nuk e bën njoftimin e kërkuar — si në rastin e Microsoft-it, i cili u 
dënua me gjobë prej 900 milionë euro në vitin 2008.

Nëse një shtet anëtar i BE-së në mënyrë ilegale ofron ndihmë, ose nuk raporton 
këtë ndihmë, Komisioni mund të kërkojë që e njëjta të duhet të pagohet sërish. 
Komisioni duhet të njoftohet në rastet kur ka bashkim firmash ose marrje pushteti, 
gjë që mund të detyrojë që një kompani të ketë pozitë dominuese në ndonjë treg 
të caktuar.

(c) mbrojtja e konsumatorëve dhe shëndetit publik
Legjislacioni i BE-së në këtë fushë ka për qëllim t’u japë të të gjithë konsumatorëve 
shkallën e njejtë të mbrojtjes financiare dhe shëndetësore, pa marrë parasysh se 
në cilin vend të Bashkimit Evropian jetojnë, udhëtojnë ose bëjnë shoping. Nevoja 
për mbrojtje në mbarë BE-në doli në pah kah fundi i viteve 1990, pas çështjeve 
alarmante të sigurisë së ushqimit si ‘sëmundja e lopëve të çmendura’. Për të siguruar 
bazë të shëndoshë shkencore për legjislacionin e sigurisë të ushqimit, në vitin 2002 
u themelua Autoriteti Evropian për Siguri të Ushqimit (EFSA).

Mbrojtja e konsumatorëve në mbarë Evropën nevojitet edhe në shumë fusha të 
tjera, dhe prandaj ekziston një numër i madh i direktivave të BE-së për sigurinë 
e kozmetikës, lodrave, fishekzjarreve, etj. Në vitin 1993, u themelua Agjencia 
Evropiane Mjekësore (EMEA) për të trajtuar autorizimet evropiane të marketingut 
për prodhimet mjekësore. Asnjë ilaç nuk mund të plasohet në treg të BE-së, nëse 
nuk ka këtë autorizim.

Bashkimi Evropian gjithashtu ndërmerr aktivitete për mbrojtjen e konsumatorëve 
nga reklamat e rrejshme dhe çorientuese, prodhimet me difekte dhe abuzimet, në 
fushat siç janë krediti i konsumatorëve dhe shitja ose blerja përmes Internetit.

Rregullat e reja për qeverisje ekonomike dhe financiare kanë  
ndihmuar pastrimin dhe përforcimin e sektorit bankar
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 �  Euroja është valuta e vetme të cilën e përdorin 16 
nga 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian — të 
cilave iu bashkua edhe Estonia, më 1 janar 2011. Kjo 
valutë hyri në përdorim në vitin 1999 për transakcionet 
bankare (që nuk bëhen me para kesh), kurse për të 
gjitha llojet e pagesave hyri në përdorim në vitin 2002, 
kur edhe u shtypën monedhat e letrës dhe të metalit.

 �  Pritet që të gjitha shtetet anëtare të BE-së të 
pranojnë euron kur të kenë përmbushur kriteret e 
domosdoshme. Në afat të gjatë, virtualisht të gjitha 
vendet e BE-së duhet t’i bashkohen zonës së euros.

 �  Euroja u jep konsumatorëve në Evropë një numër 
të konsiderueshëm të përparësive. Personat që 
udhëtojnë nuk kanë nevojë të shndërrojnë valutat. 
Blerësit mund të krahasojnë çmimet e vendeve të 
ndryshme drejtpërsëdrejti. Çmimet janë stabile falë 
Bankës Qendrore të Evropës, detyra e të cilës është 
të ruajë stabilitetin e euros. Veç kësaj, euroja është 
tani valutë kryesore rezervë, së bashku me dollarin 
amerikan. Gjatë krizës financiare të vitit 2008, valuta e 
përbashkët mbrojti vendet e zonës euro nga devalvimi 
dhe nga ataku i spekuluesve.

 �  Dobësia strukturore e disa ekonomive të shteteve 
anëtare ua ekspozon euron sulmeve spekulative. 
Për t’iu kundërvënë këtij rreziku, më  9 maj 2010, 
institucionet e BE-së dhe 27 shtetet anëtare vendosën 
të themelojnë ‘mekanizmin e stabilizimit financiar’ 
me vlerë prej 750 miliardë euro. Çështja kryesore në 
të ardhmen është se si të arrihet koordinimi më i afërt 
dhe solidaritet më i madh ekonomik midis shteteve 
anëtare, të cilat duhet të garantojnë qeverisje të mirë 
të financave të veta publike dhe të reduktojnë deficitet 
e buxheteve të tyre. 

Eu
ro

ja I. sI u krIjua euroja

(a) sistemi evropian monetar
Në vitin 1971, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën të heqin lidhjen e fiksuar 
midis dollarit dhe çmimit zyrtar të floririt, i cili kishte siguruar stabilitet global 
monetar pas Luftës së Dytë Botërore. Me këtë iu dha fund sistemit të kursit të 
fiksuar të këmbimit. Guvernatorët e bankave qendrore të vendeve të Komunitetit 
Ekonomik Evropian vendosën të kufizojnë luhatjen e kursit të këmbimit midis 
valutave të veta, në jo më shumë se 2.25 %, duke krijuar në këtë mënyrë ‘Sistemin 
Monetar Evropian’ (EMS), i cili hyri në fuqi në mars 1979.

(b) Prej ems në emu
Në mbledhjen e Këshillit Evropian në Madrid, në qershor 1989, liderët e BE-së 
miratuan një plan në tre etapa për Bashkësinë Ekonomike dhe Monetare (EMU). Ky 
plan u bë pjesë e Traktatit të Mastrihtit për Bashkimin Evropian, i cili u miratua nga 
Këshilli Evropian në dhjetor të vitit 1991.

II. unIonI ekonomIk dhe monetar

(a) tre etapat
Etapa e parë, e cila filloi më 1 korrik 1990, përfshinte:

 �  lëvizjen plotësisht të lirë të kapitalit përbrenda BE-së (heqja e ndërsjelltë e 
kontrolleve të këmbimit të mallërave);

 �  rritja e Fondeve Strukturore për të përshpejtuar përpjekjet në zhdukjen e 
pabarazive midis rajoneve të Evropës;

 �  konvergjenca ekonomike, me anë të mbikqyrjes multilaterale të politikave të 
ekonomisë të shteteve anëtare.

Etapa e dytë filloi më 1 janar 1994. Kjo përfshinte:

 �  themelimin e Institutit Monetar Evropian (EMI) në Frankfurt; EMI përbëhej nga 
guvernatorët e bankave qendrore të vendeve të BE-së;

 �  shndërrimin (ose ruajtjen) e pavarësisë të bankave nacionale qendrore nga 
kontrolli qeveritar;

 � futjen e rregullave për të kontrolluar deficitet e buxheteve nacionale.
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Etapa e tretë ishte procesi i lindjes së euros. Duke filluar nga 1 janari 1999 deri më 
1 janar 2002, euro-ja gradualisht filloi të përdoret si valuta e përbashkët e vendeve 
pjesëmarrëse  të BE-së (Austria, Belgjika, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, 
Irlanda, Italia, Luksemburgu, Hollanda, Portugalia dhe Spanja). Banka Qendrore 
Evropiane (ECB) zuri vendin e Institutit Monetar Evropian dhe mori përgjegjësinë 
për politikën monetare, e cila filloi të definohej dhe implementohej në valutën e re.

Tre vende (Danimarka, Suedia dhe Britania e Madhe) vendosën, për arsye politike 
dhe teknike, të mos miratojnë euron. Sllovenia iu bashkua zonës së euros në vitin 
2007, Qiproja dhe Malta në vitin 2008, Sllovakia në vitin 2009 dhe Estonia në 2011.

Kështu, zona e euros tani përfshin 17 vende të BE-së dhe të gjitha vendet e reja 
anëtare mund të bashkohen kur t’i kenë plotësuar kushtet e domosdoshme.

(b) kriteret e konvergjencës
Për t’iu bashkuar zonës së euros, çdo vend i BE-së duhet të plotësojë pesë kriteret e 
konvergjencës, si vijon.

 �  stabiliteti i çmimeve: përqindja e inflacionit nuk duhet të tejkalojë vlerën 
1.5 %, përqindja mesatare e inflacionit të tre shteteve anëtare, të jetë me 
inflacionin më të ulët

 �  Përqindja e kamatës: përqindjet afatgjate të kamatave nuk duhet të 
dallojnë për mbi 2 % në krahasim me përqindjet e kamatave të tre shteteve 
anëtare me përqindjet më të vogla të kamatave

 � deficitet: deficitetet e buxheteve nacionale duhet të jenë nën 3 % të PBN.

 � Borxhi publik: nuk guxon të tejkalojë 60 % të PBN.

 �  stabiliteti i kursit të këmbimit: kursi i këmbimit duhet të ketë mbetur në 
margjinën e autorizuar të fluktuimit në dy vitet e fundit

(c) Pakti për stabilitet dhe zhvillim
Në qershor 1997, Këshilli Evropian i mbajtur në Amsterdam miratoi Paktin për 
Stabilitet dhe Zhvillim. Ky ishte një angazhim permanent për stabilitet buxhetor, 
i cili mundësoi futjen e gjobave për të gjitha vendet e zonës së euros, deficiti 
buxhetor i të cilave tejkalon 3 % të PBN. Pakti u konsiderua si shumë i rreptë dhe u 
reformua në mars të vitit 2005.

(d) eurogrupi
Eurogrupi përbëhet nga ministrat e financave të vendeve të zonës euro. Ata takohen 
për të koordinuar politikat e tyre ekonomike dhe për të mbikqyrë politikat buxhetore 
dhe financiare të vendeve të tyre. Eurogrupi gjithashtu përfaqëson edhe interesat e 
euros në forumet ndërkombëtare.

Traktati i Lisbonës i dha Eurogrupit status zyrtar. Në janar 2010, Kryeministri i 
Lluksemburgut, Zhan Klod Zhanker, u rizgjodh President i Eurogrupit me mandat 
prej dy vjet e gjysmë. 

(e) konvergjenca makroekonomike nga viti 2007: efektet e krizës financiare
Kriza financiare e vitit 2008 shtoi borxhin publik në shumicën e vendeve të BE-së. 
Megjithatë, euroja mbrojti ekonomitë më të cenueshme nga rreziku i devalvimit, në 
kohën kur ato përjetonin krizën dhe ballafaqoheshin nga sulmet e spekulatorëve.

Disa vende me borxhe shumë të mëdha dhe me deficite gjithnjë e më të mëdha 
buxhetore u goditën nga këto sulme gjatë dimrit të vitit 2009–10. Për këtë arsye, 
duke vepruar sipas propozimit të Komisionit Evropian, shtetet anëtare të BE-së 
vendosën që në maj 2010, të themelojnë një ‘mekanizëm për stabilizim financiar’ 
për zonën e euros. Kjo do të sigurojë fonde deri në 750 miliardë euro nga shtetet 
anëtare dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në të njejtën kohë, shtetet anëtare 
dhe institucionet e BE-së futën në lojë dispozitat e Traktatit e Lisbonës, të hartuara 
për të përforcuar qeverisjen ekonomike të BE-së: debatet paraprake të planeve 
buxhetore nacionale; mbikqyrja e ekonomive nacionale dhe ashpërsimi i rregullave 
të konkurrencës; shqyrtimi i sankcioneve që duhet të zbatohen nëse vendet shkelin 
rregullat financiare.

Prandaj, për të reaguar ndaj ndryshimeve globale financiare dhe ekonomike, 
Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrë aktivitete më të rrepta për të garantuar që 
shtetet anëtare menaxhojnë buxhetet e tyre në mënyrë të përgjegjshme dhe të 
mbështesin njëra tjetrën financiarisht. Kjo është mënyra më e mirë për të garantuar 
se euroja do të mbetet kredibile si valutë e vetme dhe se shtetet anëtare, së 
bashku, mund të ballafaqohen me sfidat ekonomike të globalizimit. Komisioni dhe 
Parlamenti Evropian theksojnë rëndësinë e koordinimit të ekonomive nacionale 
dhe politikave sociale, pasi që – në afat të gjatë – valuta e përbashkët e Evropës 
nuk do të mbijetonte pa ndonjë formë të qeverisjes së përbashkët ekonomike.

Talini, kryeqyteti i Estonisë, ku euroja zëvendësoi “krunën” në janar 2011
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Strategjia Evropa 2020 synon:

 �  t’i përgjigjet globalizimit dhe krizës ekonomike duke 
kthyer sërish konkurrencën ekonomike të Evropës 
(telekomunikacioni, shërbimet, energjia, teknologjitë 
e reja për zhvillim permanent);

 � garantojë:

•	  zhvillimin e shpejtë: kultivimin e njohurisë, 
inovacionit, arsimimit dhe rrjeteve digjitale;

•	  zhvillimin e vazhdueshëm: stimulimi i ekonomisë me 
resurse efikase, më ekologjike dhe më konkurrente;

•	  zhvillimin gjithëpërfshirës: kultivimin e ekonomisë 
me numër më të madh të vendeve të punës, duke 
mundësuar kohezion social dhe territorial.
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t Në fillim të viteve 1990, dy ndryshime të mëdha filluan të transformojnë ekonomitë 

dhe jetën e përditshme në mbarë botën, duke përfshirë edhe Evropën. Njëri ishte 
globalizimi, kur ekonomitë e të gjitha vendeve u bënë gjithnjë e më të varura nga 
njëra tjetra. Ndryshimi tjetër ishte revolucioni teknologjik, duke përfshirë këtu 
Internetin dhe teknologjitë e reja të informimit dhe komunikimit. Kohëve të fundit, 
botën e ka tronditur kriza e madhe financiare e viteve 2007–09, e cila shkaktoi një 
tatëpjetë të rëndë ekonomike dhe shtoi papunësinë në Evropë.

I. ProcesI I lIsBonës

(a) synimet
Duke filluar nga mbledhja e Këshillit Evropian të mbajtur në Lisbonë, në mars 
2000, liderët e BE-së konkluduan se ekonomisë evropiane i nevojitej modernizim 
i hollësishëm, në mënyrë që të mund t’i konkurrojë Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës dhe aktorët e rinj botërorë siç janë Brazili, Kina dhe India. Modeli social 
evropian bazohet në efikasitet dhe solidaritet në fushat që përfshijnë shëndetësinë 
dhe pensionet. Për të ruajtur këtë model, ai duhej revitalizuar. Konkurrenca 
e Evropës do të duhej të bazohet në njohuri dhe aftësi dhe jo në rroga të ulëta. 
Disa industri filluan të zhvendosen në pjesë të tjera të botës: për të zënë vendin e 
tyre, Evropa duhej të krijojë vende të punës në sektorët me vlerë të lartë siç janë 
ekonomia elektronike (me shfrytëzimin e rrjeteve të gjera me kapacitet të lartë të 
internetit) dhe teknologjitë e reja të kursimit të energjisë. Shkurt thënë, Evropa 
kishte nevojë për një ekonomi më ekologjike dhe me teknologji të lartë.
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(b) strategjia
Këshilli Evropian miratoi një strategji të hollësishme për të arritur këtë. ‘Stategjia e 
Lisbonës’ involvonte aktivitete në sfera të ndryshme, siç është hulumtimi shkencor, 
arsimimi, trajnimi profesional, qasja në Internet dhe biznesi onlajn. Kjo strategji 
përfshinte edhe reformimin e sistemeve të sigurisë sociale në Evropë. Këto sisteme 
janë disa nga asetet më të mëdha të Evropës, pasi që u mundësojnë shoqërive tona 
të pranojnë ndryshimet e domosdoshme strukturore dhe sociale pa dhimbje të 
mëdha. Por, këto sisteme duhen modernizuar për të qënë më të qëndrueshme dhe 
në mënyrë që gjeneratat e ardhshme të gëzojnë beneficionet e tyre.

Çdo pranverë, Këshilli Evropian mban mbledhje për të shqyrtuar progresin e 
implementimit të strategjisë së Lisbonës.

II. fokusImI më I afërt në zhvIllIm dhe  
      në vende të Punës
Këshilli Evropian, në pranverë të vitit 2010 pranoi se dhjetë vjet me radhë, procesi i 
Lisbonës nuk ka arritur të plotësojë synimet e veta. Papunësia është akoma shumë 
e lartë në shumë vende të BE-së dhe BE-ja duhej të përqëndrohet në arritjen 
e zhvillimit dhe krijimit të vendeve të punës. Për të bërë ekonomitë e veta më 
produktive dhe për të shtuar kohezionin social, Evropa duhet doemos të investojë 
më tepër në hulumtim dhe inovacion, arsimim dhe trajnim. Prandaj, me iniciativën 
e Presidentit të Komisionit Evropian Zhoze Manuel Barroso, Komisioni Evropian 
miratoi një strategji të re për 10 vitet e ardhshme: strategjinë Evropa 2020.

Një nga objektivat e ‘Evropa 2020’ është afrimi i botës afariste me arsimin e lartë
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Për të mbajtuar hapin me konkurrencën globale, BE-ja inkurajon përdorimin praktik të teknologjisë së re.
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Si pjesë e kësaj strategjie, 27 shtetet anëtare të BE-së:

 �  do t’i japin Komisionit Evropian rol më të rëndësishëm për të avancuar 
procesin, veçanërisht duke përhapë ‘përvojën më të mirë’ në Evropë (dhe 
kështu tejkalojnë qasjen e thjeshtë ndër-qeveritare, të njohur si ‘metoda e 
hapur e koordinimit’);

 �  do të lëvizin më shpejtë drejt reformimit të tregjeve financiare dhe sistemeve 
të sigurisë sociale, si dhe do të hapin sektoret e tyre të telekomunikacionit dhe 
energjisë për konkurrencë;

 �  do të përmirësojnë sistemet e veta të arsimimit, do të bëjnë më tepër për 
t’u ndihmuar të rinjve të gjejnë vende të punës, përforcojnë linket midis 
universiteteve dhe bizneseve dhe të vazhdojnë programet Erasmus, Leonardo 
dhe Erasmus Mundus;

 �  do të ndërmarrin aktivitete më të shpejta (p.sh. me harmonizimin e tatimeve 
dhe marrëveshjeve për siguri sociale) për të krijuar një ‘treg unik’ të hulumtimit 
në Evropë — duke u mundësuar shkencëtarëve, njohurisë dhe teknologjisë të 
gëzojnë lëvizje të lirë në mbarë Evropën;

 �  do të shtojnë shpenzimet në fushën e hulumtimit dhe inovacionit në 3 % nga 
PBN (synim ky i miratuar edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës).
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Shtetësia e Bashkimit Evropian është e përfshirë në Traktatin e BE-së: ‘Secili person 
që posedon shtetësinë e vendit anëtar do të jetë edhe shtetas i Unionit. Shtetësia e 
Unionit do të jetë plotësuese dhe nuk do të zëvendësojë shtetësinë nacionale’ (Neni 
20(1) i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian). Mirëpo, çka do të thotë 
shtetësia e BE-së në praksë?

I.  të udhëtosh, të jetosh dhe të Punosh  
në evroPë

Nëse je qytetar i BE-së, atëherë gëzon të drejtën të udhëtosh, të punosh dhe të 
jetosh kudo në Bashkimin Evropian.

Nëse keni diplomuar në universitet tre vjet ose më tepër, kualifikimi juaj do të 
njihet në të gjitha vendet e BE-së, pasi që shtetet anëtare të BE-së kanë besim në 
kualitetin e sistemeve arsimore dhe trajnuese të njëra tjetrës.

Mund të punoni në shërbimet e shëndetësisë, arsimit dhe shërbimet e tjera publike 
(përveç në polici, ushtri, etj.) të cilitdo vend të Bashkimit Evropian. Në të vërtetë, 
çka do të ishte më e natyrshme se të punësosh një mësimdhënës nga Anglia të japë 
mësim të gjuhës angleze në Romë, ose të inkurajosh një të diplomuar nga Belgjika 
të hyjë në provimin e shërbimit civil në Francë?

Para se të udhëtoni përbrenda BE-së, nga autoritetet nacionale mund të merrni 
kartë të sigurimit shëndetësor, në mënyrë që të mbuloni shpenzimet mjekësore 
nëse sëmureni gjatë qëndrimit në ndonjë vend tjetër të BE-së.
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 �  

Qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian mund të 
udhëtojnë, të jetojnë dhe të punojnë kudo në BE.

 �  BE-ja inkurajon dhe financon programet, sidomos 
në fushat e arsimit dhe kulturës, për të afruar dhe 
bashkuar qytetarët e BE-së.

 �  Ndjenja e përkatësisë në Bashkimin Evropian do të 
zhvillohet në mënyrë graduale, atëherë kur BE-ja do të 
arrijë rezultate konkrete dhe do të sqarojë më mirë se 
çka bën për njerëzit.

 �  Njerëzit i njohin simbolet e identitetit të përbashkët 
Evropian siç është valuta e vetme, flamuri dhe himni i 
Evropës.

 �  Një ‘sferë publike Evropiane’ fillon të dalë në shesh, 
me parti politike nga mbarë Evropa. Qytetarët votojnë 
çdo pesë vjet për Parlamentin e ri Evropian, i cili pastaj 
voton Komisionin e ri Evropian.

Evropianët lirshëm zgjedhin të jetojnë dhe punojnë në cilindo vend të Evropës
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II.  sI mund të realIzosh të dre jtat tua sI 
qy tetar I evroPës

Si qytetar i Bashkimit Evropian, nuk jeni vetëm punëtor ose konsumator: keni edhe 
të drejta të veçanta politike. Prej hyrjes në fuqi të Traktatit të Mastrihtit, pa marrë 
parasysh shtetësinë tuaj, keni të drejtë të votoni dhe të kandidoheni në zgjedhjet 
lokale të vendit tuaj të rezidencës dhe në zgjedhjet për Parlamentin Evropian.

Duke filluar nga dhjetori 2009 (kur hyri në fuqi Traktatit të Lisbonës), keni të drejtë 
gjithashtu, edhe t’i bëni kërkesë Komisionit të dorëzojë propozim legjislativ — 
me kusht që të grumbulloni një milion njerëz nga një numër i konsiderueshëm i 
vendeve të BE-së, të cilët do të nënshkruajnë kërkesën tuaj. 

III. të dre jtat fundamentale
Angazhimi i Bashkimit Evropian për të drejtat e qytetarëve u bë i qartë në Nicë, në 
dhjetor 2000, kur Këshilli Evropian shpalli kartën e të drejtave fundamentale të 
Bashkimit evropian. Kjo Kartë është hartuar në Konventën e përbërë nga anëtarë të 
parlamenteve nacionale, deputetë të Parlamentit Evropian, përfaqësues të qeverive 
nacionale dhe një anëtar i Komisionit Evropian. Në gjashtë tituj — Dinjiteti, Liria, 
Barazia, Solidariteti, të drejtat e Qytetarëve dhe Drejtësia —– 54 nenet përcaktojnë 
vlerat fundamentale të Bashkimit Evropian dhe të drejtat qytetare, politike, ekonomike 
dhe sociale të qytetarëve të BE-së.

Nenet hyrëse përfshijnë dinjitetin njerëzor, të drejtën për jetë, të drejtën për ‘integritetin 
e njeriut’ dhe të drejtën e shprehjes dhe ndërgjegjes. Kapitulli mbi solidaritetin, në 
mënyrë inovative bashkon të drejtat sociale dhe ekonomike, si vijon:

 � të drejtën e grevave;

 � të drejtën e punëtorëve për t’u informuar dhe këshilluar;

 � të drejtën e balancimit të jetës familjare dhe profesionale;

 �  të drejtën e kujdesit shëndetësor, sigurimit social dhe ndihmën sociale në 
mbarë Bashkimin Evropian.

Karta gjithashtu promovon barazinë midis meshkujve dhe femrave dhe përfshin 
edhe të drejtat siç janë mbrojtja e të dhënave, ndalimi i praksës eugjenike (shënim 
i përkthyesit: shkencë e aplikuar, cila përkrah përmirësimin e përbërjes gjenetike 
të qenieve njerëzore) dhe klonimin riproduktiv të qenieve njerëzore, të drejtën për 
mbrojtjen e ambientit jetësor, të drejtat e fëmijëve dhe të moshuarve dhe të drejtën 
për administrim të mirë.

Traktati i Lisbonës, i cili hyri në fuqi më 1 dhjetor 2009, i jep Kartës fuqinë e njëjtë ligjore 
si Traktateve — kështu që, mund të përdoret si bazë për të nxjerrë një rast para Gjykatës 
të të Drejtës të BE-së. (Megjithatë, një protokol përcakton zbatimin e Kartës në Poloni 
dhe në Britani të Madhe, e cila më vonë do të vlejë edhe për Republikën Çeke).

Veç kësaj, Neni 6 i traktatit të Lisbonës siguron bazë ligjore për BE-në që të pajtohet 
të jetë pjesëmarrëse e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Në këtë rast, kjo 
Konventë nuk do të përmendej në të gjitha traktatet e BE-së por e njëjta do të kishte 
fuqi ligjore në vendet e BE-së, me të cilën ofrohet mbrojtje më e madhe e të drejtave 
të njeriut në Bashkimin Evropian.

Iv. evroPa Promovon arsImIn dhe kulturën
Ndjenja e përkatësisë së përbashkët dhe e posedimit të fatit të përbashkët nuk mund 
të fabrikohet. Ajo mund të lindë vetëm nga një vetëdije e përbashkët kulturore, dhe 
prandaj Evropa duhet të fokusohet jo vetëm në ekonomi, por gjithashtu edhe në 
arsim, shtetësi dhe kulturë.

BE-ja nuk tregon se si duhen organizuar shkollat dhe arsimi, apo planprogramet 
mësimore: këto gjëra vendosen në nivel nacional ose lokal. Mirëpo, BE-ja menaxhon 
programe që përkrahin këmbimet arsimore, në mënyrë që të rinjtë të dalin jashtë 
vendit për trajnime ose studime, për të mësuar gjuhë të reja dhe për të marrë 
pjesë në aktivitete të përbashkëta me shkollat ose kolegët në vende të tjera. Këto 
programe janë Komenius (arsimi fillor), Erasmus (arsimi i lartë), Leonardo da Vinçi 
(trajnimi profesional), Grundtvig (arsimi për të rritur) dhe Zhan Mone (mësimdhënie 
në nivel universitar dhe hulumtim në integrimin evropian).

Vendet Evropiane punojnë së bashku — përmes ‘procesit të Bolonjës’ — për 
të krijuar zonën e arsimit të lartë në Evropë. Kjo do të thotë, për shembull, se 
studimet universitare në të gjitha shtetet e parapara do të rezultojnë me diploma 
të krahasueshme dhe të njohura në mënyrë reciproke (diploma, magjistratura dhe 
doktoratura).

Në fushën e kulturës, programet e BE-së ‘Kultura’ dhe ‘Media’ kultivojnë 
bashkëpunimin midis redaktorëve të programeve televizive dhe regjisorëve, 
promovuesve, transmetuesve dhe organeve kulturore nga vende të ndryshme. Kjo 

Një nga të drejtat themelore të përcaktuara në Kartën e të Drejtave Fundamentale të Bashkimit 
Evropian është organizimi i jetës familjare dhe karrierës
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inkurajon prodhimin e numrit më të madh të programeve televizive dhe filmave 
evropianë, dhe kështu ndihmon në rivendosjen e balansit midis prodhimit të 
Evropës dhe të Amerikës.

Një nga karakteristikat themelore të Evropës është shumëllojshmëria e gjuhëve — 
dhe ruajtja e kësaj shumëllojshmërie është një objektivë e rëndësishme e BE-së. 
Në të vërtetë, multilingualizmi është fundamental në mënyrën e funksionimit të 
Bashkimit Evropian. Legjislacioni i BE-së duhet të jetë në dispozicion në 23 gjuhë 
zyrtare, dhe çdo deputet i Parlamentit Evropian ka të drejtën e përdorimit të gjuhës 
së vet gjatë diskutimeve parlamentare.

v.  omBudsmanI dhe e dre jta jua j Për t ’I 
dhënë kërkesë ParlamentIt

Për të ndihmuar BE-në t’u afrohet qytetarëve të vet, Traktati i Bashkimit Evropian 
krijoi postin e Ombudsmanit. Parlamenti emëron Ombudsmanin, i cili mban 
mandatin në kohëzgjatje të njëjtë me Parlamentin. Roli i Ombudsmanit është 
të hetojë ankesat kundër institucioneve dhe trupave të BE-së. Ankesat mund t’i 
dorëzojë cilido qytetar i BE-së dhe nga çdo person ose organizatë që jeton ose ka 
seli në një vend të BE-së. Ombudsmani mundohet të arrijë marrëveshje miqësore 
midis personit që ka dorëzuar ankesën dhe institucionin apo trupin në fjalë.

Gjithkush  që jeton në një vend të BE-së mund t’i dorëzojë kërkesë Parlamentit 
Evropian. Ky është edhe një link me rëndësi midis institucioneve të BE-së dhe 
publikut.

vI. kuPtImI I PërkatësIsë
Ideja për ‘Evropën e qytetarëve’ është relativisht e re. Disa simbole të identitetit të 
përbashkët Evropian tani më ekzistojnë, siç janë pasaporta e Evropës, në përdorim 
prej vitit 1985. Patentat e BE-së për vozitje janë përdorë në të gjitha vendet e BE-së, 
duke fillluar nga viti 1996. BE-ja ka moton ‘Të bashkuar në diversitet’, dhe 9 maji 
kremtohet si ‘Dita e Evropës’.

Himni Evropian (‘Oda e Gëzimit’ nga Betoveni) dhe flamuri Evropian (një rreth me 
12 yje të arta në sfond të kaltër) qartësisht u vunë në pah në propozim-Kushtetutën 
e vitit 2004 për Bashkimin Evropian, mirëpo u hoqën nga Traktati i Lisbonës, i cili 
zëvendësoi Kushtetutën. Këto janë akoma simbole të BE-së dhe shtetet anëtare, 
autoritetet lokale dhe individët mund t’i përdorin nëse dëshirojnë.

Mirëpo, njerëzit nuk mund të ndjejnë se i ‘përkasin’ Bashkimit Evropian nëse nuk 
janë të vetëdijshëm dhe nuk e kuptojnë se çka bën BE-ja. Institucionet e BE-së dhe 
shtetet anëtare duhet të bëjnë shumë më tepër për t’i sqaruar çështjet e BE-së në 
gjuhë të qartë dhe të thjeshtë.

Njerëzit gjithashtu kanë nevojë të shohin se BE-ja bën ndryshime konkrete në jetën 
e tyre të përditshme. Lidhur me këtë, përdorimi i monedhave euro prej vitit 2002 
ka pasur ndikim kryesor. Më se dy të tretat e qytetarëve të BE-së tani menaxhojnë 
buxhetin dhe kursimet e tyre personale në euro. Vënia e çmimeve të mallërave dhe 
shërbimeve në euro do të thotë se konsumatorët mund të krahasojnë çmimet direkt 
nga një vend në tjetrin.

Kontrollet kufitare janë hequr pothuajse midis të gjitha vendeve të BE-së që kanë 
nënshkruar Marrëveshjen Shengen, dhe kjo u jep njerëzve ndjenjën që u përkasin 
një zone të vetme dhe të unifikuar gjeografike.

Ndjenja e përkatësisë, mbi të gjitha, vjen me ndjenjën e involvimit personal 
në vendim-marrjen e BE-së. Çdo qytetar i rritur i BE-së ka të drejtën e votës 
në zgjedhjet e Parlamentit Evropian, dhe kjo është një bazë me rëndësi për 
legjitimitetin e demokracisë të BE-së. Legjitimiteti është gjithnjë e më i madh tani 
kur Parlamenti Evropian ka më tepër ingerenca, parlamentet nacionale kanë rol me 
rëndësi në biznesin e BE-së dhe qytetarët e Evropës janë më aktivisht të inkuadruar 
nëpër OJQ, në lëvizje politike dhe në krijimin e partive politike mbarë evropiane. 
Nëse doni të ndihmoni në formulimin e agjendës evropiane dhe të influenconi 
në politikën e BE-së, ekzistojnë shumë mënyra për ta bërë këtë. Për shembull, 
ekzistojnë forume diskutimi onlajn, të dedikuara për çështjet e Bashkimit Evropian, 
ku mund të debatoni dhe të publikoni qëndrimet tuaja për blloget e Komisionerëve 
ose deputetëve të Parlamentit Evropian. Mund të kontaktoni edhe Komisionin ose 
Parlamentin në mënyrë direkte, onlajn ose përmes ndonjërës nga zyrat e tyre në 
vendin tuaj (shih anën e brendshme të kopertinës për hollësira).

Bashkimi Evropian u themelua për t’u shërbyer popujve të Evropës, dhe e ardhmja e 
tij duhet të formësohet me involvimin aktiv të njerëzve nga të gjitha nivelet e jetës 
dhe të gjitha profesionet. Themeluesit e BE-së ishin të vetëdijshëm për këtë. ‘Ne nuk 
i bashkojmë shtetet, i bashkojmë njerëzit’, tha Zhan Mone, në vitin 1952. Ngritja e 
vetëdijes publike lidhur me BE-në dhe përfshirja e qytetarëve në aktivitetet e BE-së 
është edhe më tej një nga sfidat kryesore, me të cilat përballen institucionet e BE-së 
sot. 
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 �  Hapja e kufijve të brendshëm midis shteteve anëtare 
të BE-së është beneficion konkret për njerëzit e 
zakonshëm, duke u lejuar atyre të udhëtojnë lirshëm 
pa iu nënshtruar kontrolleve kufitare.

 �  Mirëpo, kjo liri e lëvizjes së brendshme duhet të 
zbatohet së bashku me kontrollet gjithnjë e më të 
mëdha në kufijtë e jashtëm të BE-së, për të luftuar 
në mënyrë efikase krimin e organizuar, terrorizmin, 
migracionin ilegal dhe trafikimin e njerëzve dhe 
lëndëve narkotike.

 �  Vendet e BE-së bashkëpunojnë në sferën e policisë dhe 
gjyqësisë, për të bërë Evropën më të sigurtë.

Qytetarët evropianë gëzojnë të drejtën të jetojnë të lirë, pa frikë nga persekutimi 
ose dhuna, kudo në Bashkimin Evropian. Megjithatë, krimi ndërkombëtar dhe 
terrorizmi janë disa nga brengat kryesore të qytetarëve të Evropës sot.

Qartësisht, liria e lëvizjes doemos duhet të nënkuptojë mbrojtjen e barabartë dhe 
qasjen e njëjtë në drejtësi për të gjithë, kudo në BE. Kështu, me anë të ndryshimeve 
të njëpasnjëshme të Traktateve, Bashkimi Evropian gradualisht është duke u 
shndëruar në një ‘zonë të vetme të lirisë, sigurisë dhe drejtësisë’.

Liria e veprimit të BE-së në këto fusha është zgjeruar me kalimin e viteve, pasi që 
Këshilli Evropian ka miratuar tre programe të njëpasnjëshme kornizë: Programin 
Tampere (1999-2004), programin e Hagës (2005–09) dhe programin e Stokholmit 
(2010–14). Ndërsa programet e Tamperes dhe Hagës kanë për qëllim sigurinë 
më të madhe, programi i Stokholmit përqëndrohet në mbrojtjen e të drejtave të 
qytetarëve.

Vendim-marrja në këto fusha është bërë më efikase falë Traktatit të Lisbonës, i 
cili hyri në fuqi në dhjetor 2009. Deri atëherë, shtetet anëtare kanë rezervuar për 
vete të gjithë përgjegjësinë e krijimit dhe menaxhimit të zonës së lirisë, sigurisë 
dhe drejtësisë. Punën kryesisht e realizoi Këshilli (p.sh. me anë të diskutimeve dhe 
marrëveshjes midis ministrave qeveritarë), duke lënë Komisionin dhe Parlamentin 
të luajnë vetëm rol të vogël. Traktati i Lisbonës ka ndryshuar atë: që Këshilli tani i 
merr shumicën e vendimeve me anë të votimit të mazhorancës së kualifikuar kurse 
Parlamenti është partner i barabartë në procesin e vendim-marrjes.
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I.  lëvIz ja e lIrë PërBrenda Be-së dhe 
mBrojtja e kufIjve të vet të jashtëm

Lëvizja e lirë e njerëzve përbrenda BE-së hap çështjet e sigurisë për shtetet 
anëtare, pasi që ato më nuk kanë nevojë për kontroll të brendshëm të kufijve të 
BE-së. Për të kompenzuar këtë, në kufijtë e jashtëm të BE-së duhet të zbatohen 
masa plotësuese sigurie. Veç kësaj, pasi që kriminelët mund të eksploatojnë lirinë e 
lëvizjes përbrenda BE-së, forcat policore nacionale dhe autoritetet gjyqësore duhet 
të punojnë së bashku për të luftuar krimin jashtë kufijve.

Një nga lëvizjet më të rëndësishme për të lehtësuar jetën e udhëtarëve në 
Bashkimin Evropian u realizua në vitin 1985, kur qeveritë e Belgjikës, Francës, 
Republikës Federale të Gjermanisë, Lluksemburgut dhe Hollandës nënshkruajtën 
një marrëveshje në një qytezë të vogël të Luksemburgut të quajtur Shengen. Ata u 
pajtuan që në kufijtë e tyre të përbashkët t’i heqin të gjitha kontrollet e njerëzve, 
pa dallim se çfarë nacionaliteti kanë, të harmonizojnë kontrollin e kufijve të tyre me 
shtetet që nuk janë anëtare të BE-së dhe të prezantojnë politikën e përbashkët të 
vizave. Prandaj formuan një zonë pa kufij të brendshëm, të njohur si zona Shengen.

Marrëveshjet Shengen prej atëherë janë bërë pjesë përbërëse e Traktateve të BE-së, 
dhe zona Shengen është zgjeruar gradualisht. Në vitin 2010, rregullat e Shengenit 
janë implementuar plotësisht nga të gjitha vendet e BE-së, përveç Bullgarisë, 
Qipros, Irlandës, Rumanisë dhe Britanisë së Madhe. Tre vende që nuk i përkasin BE-
së — Islanda, Norvegjia dhe Zvicra — janë gjithashtu në zonën Shengen.

Ashpërsimi i kontrollit në kufijtë e jashtëm të BE-së u bë prioritet kur BE-ja u 
zgjerua në vitet 2004 dhe 2007. Agjencia e BE-së e njohur si Fronteks, me seli në 
Varshavë, përgjigjet për menaxhimin e bashkëpunimit të BE-së në sigurinë e kufijve 
të jashtëm. Shtetet anëtare mund të huazojnë anijet, helikopterët dhe aeroplanët e 
tyre për të realizuar patrulla të përbashkëta — për shembull në zona të ndjeshme 
të Mesdheut. BE-ja gjithashtu ka parasysh edhe themelimin e shërbimit Evropian 
për ruajtjen e kufirit. 

II. PolItIka e a zIlIt dhe ImIgracIonIt
Evropa krenohet me traditën e vet humanitare për mikpritjen e të huajve dhe 
ofrimin e azilit për refugjatët që ikin nga rreziku dhe persekutimi. Megjithatë, sot 
qeveritë e BE-së ballafaqohen me pyetjen urgjente për atë se si të trajtohet numri 
gjithnjë e më i madh i emigrantëve, qoftë legalë ose ilegalë, në një zonë pa kufij të 
brendshëm.

Qeveritë e BE-së janë pajtuar të harmonizojnë rregullat e tyre dhe deri në vitin 
2012, aplikacionet për azil mund të përpunohen në pajtim me parimet themelore 
të njohura në mënyrë uniforme në mbarë Bashkimin Evropian. Janë miratuar disa 
masa teknike, siç janë standardet minimale për pranimin e kërkuesve të azilit dhe 
për dhënien e statusit të refugjatit.

Në vitet e fundit, një numër i madh i emigrantëve ilegalë kanë arritur në brigjet 
e Evropës, dhe një nga prioritetet kryesore të BE-së është të përballet me këtë 
problem. Qeveritë anëtare janë duke punuar së bashku për të trajtuar problemin e 
njerëzve që trafikohen dhe të arrijnë marrëveshje të përbashkëta për riatdhesimin 
e emigrantëve ilegalë. Njëkohësisht, emigracioni legal është duke u koordinuar 
më mirë sipas rregullave të BE-së për ribashkimin familjar, lidhur me statusin 
e rezidentëve afatgjatë dhe lidhur me pranimin e shtetasve të jashtëm, të cilët 
dëshirojnë të vijnë në Evropë për të studiuar ose për të hulumtuar.

Me plakjen e popullatës së BE-së, emigrantët legalë me kualifikimet e duhura ndihmojnë në 
mbushjen e shprazëtirave në tregun e punës.
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III. luftImI I krImInalItetIt ndërkomBëtar
Nevojitet përpjekje e koordinuar për të luftuar bandat kriminele, të cilat udhëheqin 
rrjetet e trafikimit të njerëzve dhe eksploatojnë qeniet e cenueshme njerëzore, 
sidomos femrat dhe fëmijët.

Krimi i organizuar po bëhet gjithnjë e më i sofistikuar dhe rregullisht shfrytëzon 
rrjetet evropiane dhe ndërkombëtare për aktivitetet e veta. Terrorizmi ka treguar 
qartë se mund të godasë, dhe atë me brutalitet të madh, kudo në botë.

Për këtë arsye, u themelua sistemi informativ i Shengenit (SIS). Kjo është një bazë 
e ndërlikuar e të dhënve, e cila u mundëson forcave policore dhe autoriteteve 
gjyqësore të këmbejnë informatat për personat për të cilët është lëshuar fletarresti 
ose kërkesë për ekstradim, si dhe informata për prona të vjedhura, siç janë 
automjetet ose punimet e artit. Baza e re e të dhënave e njohur me emrin SIS II, 
do të ketë kapacitet më të madh ku do të mund të memorohen lloje të reja të të 
dhënave.

Një nga mënyrat më të mira për kapjen e kriminelëve është gjetja e pronave 
të tyre të fituara në mënyrë të paligjshme. Për këtë arsye, dhe për të ndërprerë 
financimin e organizatave kriminele dhe terroriste, BE-ja ka miratuar legjislacion 
për parandalimin e shpërlarjes së parave.

Përparësia më e madhe, e arritur në vitet e fundit në fushën e bashkëpunimit midis 
autoriteteve të zbatimit të ligjit, ishte krijimi i Europol-it, një organ i BE-së me seli 
në Hagë, ku punojnë policë dhe zyrtarë doganorë. Ky organ trajton një varg krimesh 
ndërkombëtare: trafikimin e drogës, tregtinë e automjeteve të vjedhura, trafikimin 
me njerëz dhe rrjetet e migracionit ilegal, eksploatimin seksual të femrave dhe 
fëmijëve, pornografinë, falsifikimin, trafikimin e materieve radioaktive dhe 
nukleare, terrorizmin, shpërlarjen e parave dhe falsifikimin e euros.

Bashkëpunimi midis autoriteteve doganore Evropiane është reduktimi i trafikimit dhe krimit
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Iv. dre jt një ‘sfere jurIdIke evroPIane’
Aktualisht, shumë sisteme juridike operojnë në mënyrë simultane në Bashkimin 
Evropian, secila përbrenda kufijve nacionalë. Mirëpo krimi ndërkombëtar dhe 
terrorizmi nuk kanë asnjë konsideratë për kufijtë nacionalë. Prandaj BE-ja ka 
nevojë për kornizë të përbashkët të luftimit të terrorizmit, trafikimit të drogës 
dhe falsifikimit, në mënyrë që t’u garantojë qytetarëve të vet nivel të lartë të 
mbrojtjes dhe të përmirësojë bashkëpunimin ndërkombëtar në këtë fushë. BE-ja 
ka nevojë edhe për politikën e përbashkët të të drejtës penale, për të garantuar 
se bashkëpunimi midis gjykatave në vende të ndryshme nuk pengohet nga 
definicionet e tyre të ndryshme të akteve të caktuara penale.

Shembulli kryesor i bashkëpunimit praktik në këtë fushë është Euroxhasti (Eurojust), 
një strukturë qendrore koordinative, e themeluar në Hagë, në vitin 2003. Qëllimi i 
tij është të aftësojë autoritetet nacionale hetuese dhe të prokurorisë, të punojnë 
së bashku lidhur me hetimet kriminele, të cilat përfshijnë disa shtete të BE-së. Në 
bazë të Euroxhastit, mund të themelohet Zyra Evropiane e Prokurorit Publik — 
nëse kështu vendos Këshilli (ose një grup i së paku nëntë shteteve anëtare). Roli 
i prokurorit do të jetë të hetojë dhe të ndjekë aktet penale, të cilat janë kundër 
interesave financiare të BE-së.

Një mjet tjetër për bashkëpunim praktik ndërkufitar është urdhëresa evropiane e 
arrestit, e cila ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2004. Kjo urdhëresë është paraparë të 
zëvendësojë procedurat e gjata të ekstradimit.

Në fushën e të drejtës civile, BE-ja ka miratuar legjislacionin që do të ndihmojë 
zbatimin e vendimeve gjyqësore në rastet ndërkufitare, që kanë të bëjnë me 
divorc, ndarje, kujdestari të fëmijëve dhe kërkimin e mirëmbajtjes. Qëllimi është 
të garantojë se vendimet në një vend vlejnë në një vend tjetër. BE-ja ka krijuar 
procedurat e përbashkëta për të thjeshtësuar dhe përshpejtuar zgjidhjen e rasteve 
ndërkufitare, në kërkesat e vogla dhe të pakontestuara siç janë kthimi i borxheve 
dhe bankroti.
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 �  Bashkimi Evropian ka më tepër ndikim në skenën 
botërore kur flet njëzëshëm lidhur me çështjet 
ndërkombëtare siç janë negociatat tregtare. Për 
të ndihmuar arritjen e këtij synimi, dhe për të 
përmirësuar profilin ndërkombëtar të BE-së, në vitin 
2009 Këshilli Evropian kishte nevojë për President të 
përhershëm dhe postin e Përfaqësuesit të Lartë për 
Punë të Jashtme dhe Politikë Sigurie.

 �  Në fushën e mbrojtjes, çdo shtet mbetet sovran, qoftë 
anëtar i NATO-s apo neutral. Sidoqoftë, shtetet anëtare 
të BE-së janë duke zhvilluar bashkëpunimin ushtarak 
për misionet paqeruajtëse.

 �  BE-ja është aktor kryesor në tregtinë ndërkombëtare 
dhe është duke punuar me Organizatën Botërore 
Tregtare për të garantuar tregje të hapura dhe një 
sistem tregu, bazuar në rregulla të caktuara.

 �  Për arsye historike dhe gjeografike, BE-ja i kushton 
vëmendje të veçantë Afrikës (me anë të politikave për 
ndihmë të zhvillimit, preferencave tregtare, ndihmës 
në ushqim dhe promovimin e respektimit të të drejtave 
të njeriut). 
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e Në aspektin ekonomik, tregtar dhe monetar, Bashkimi Evropian është fuqi kryesore 

botërore. Ndonjëherë thuhet se BE-ja është vigan ekonomik por ka mbetur 
shkurtabiq politik. Kjo është e tepruar. Bashkimi Evropian ka ndikim mjaft të madh 
në organizatat ndërkombëtare siç janë Organizata Botërore Tregtare dhe trupat 
e specializuar të Kombeve të Bashkuara, si dhe në samitet botërore lidhur me 
zhvillimin dhe ambientin jetësor.

Ndërkaq, duhet theksuar se BE-ja dhe shtetet anëtare kanë edhe shumë punë, në 
aspektin diplomatik dhe politik, para se të flasin njëzëshëm lidhur me çështjet e 
mëdha botërore. Veç kësaj, mbrojtja ushtarake (gurthemeli i sovranitetit nacional) 
mbetet në duart e qeverive nacionale, të cilat kanë krijuar lidhje me aleanca siç 
është NATO-ja.

I. PolItIka e PërBashkët e Punëve të   
    jashtme dhe sIgurIsë

(a) formimi i shërbimit diplomatik evropian
Politika e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë dhe Politika Evropiane për Siguri dhe 
Mbrojtje, definojnë detyrat kryesore të politikës së jashtme të BE-së. Këto politika u 
prezantuan me Traktatet e Mastrihtit (1992), Amsterdamit (1997) dhe Nicës (2001). 
Ato formuan ‘shtyllën e dytë’ të BE-së — sferë politike ku veprimet vendosen 
përmes marrëveshjes ndërqeveritare dhe ku Komisioni dhe Parlamenti kanë vetëm 
një rol të parëndësishëm. Vendimet në këtë sferë merren me konsenzus, edhepse 
shtete individuale mund të abstenojnë. Megjithëse Traktati i Lisbonës hoqi ‘shtyllat’ 
nga struktura e BE-së, nuk e ndryshoi mënyrën e vendosjes të çështjeve të sigurisë 
dhe mbrojtjes. Mirëpo, ndryshoi emrin e politikës nga ESDP në CSDP — politika 
e përbashkët e sigurisë dhe mbrojtjes. Traktati gjithashtu ngriti profiling e CFSP-
së, duke krijuar postin e Përfaqësuesit të Lartë për Punë të Jashtme dhe Politikë të 
Sigurisë.

Duke filluar nga 1 dhjetori 2009, ky post i është besuar Kethrin Eshton nga Britania 
e Madhe, e cila është njëkohësisht edhe Zëvendës Presidente e Komisionit Evropian. 
Puna e saj është të përfaqësojë qëndrimit kolektiv të BE-së dhe të veprojë në emër 
të BE-së brenda organizatave ndërkombëtare dhe në konferenca ndërkombëtare. 
Asaj i ndihmojnë mijëra zyrtarë të BE-së dhe zyrtarë nacionalë, të cilët e përbëjnë 
Shërbimin Evropian për Aktivitetete të Jashtme — në fakt, shërbimi diplomatik i 
BE-së.
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marrëveshje i jep BE-së qasje në burimet logjistike të NATO-s (për zbulim, 
komunikim, komandë dhe transport).

Nga viti 2003, Bashkimi Evropian ka filluar 22 operacione ushtarake dhe misione 
civile. Operacioni i parë i tillë ishte në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku trupat e BE-së 
zëvendësuan forcat e NATO-s. Këto misione dhe operacione, nën flamurin e Evropës, 
janë pozicionuar ose janë duke u pozicionuar në tre kontinente. Këto përfshijnë 

misionin EUFOR në Çad dhe në Republikën Qendrore të Afrikës, operacioni ‘Atalanta’ 
i Eunavfor-it për të luftuar piratët në Somali në Gjirin e Adenit, misioni EULEX për 
të ndihmuar Kosovën në themelimin e sundimit të ligjit, dhe misioni EUPOL në 
Afganistan, për të ndihmuar trajnimin e policisë afgane.

Pasi që teknologjia ushtarake bëhet gjithnjë e më e sofistikuar dhe më e shtrenjtë, 
qeveritë e BE-së gjithnjë e më tepër e konsiderojnë domosdoshmërinë e punës së 
përbashkët në prodhimin e armëve — sidomos tani kur po përpiqen të zvogëlojnë 
shpenzimet publike për t’u ndihmuar atyre të tejkalojnë krizën financiare. Prandaj, 
nëse forcat e tyre të armatosura duhet të realizojnë misione të përbashkëta jashtë 
Evropës, sistemet e tyre duhet të jenë ndër-operative dhe pajisja e tyre duhet të 
jetë relativisht e standardizuar. Kjo është arsyeja që Këshilli Evropian i mbajtur në 
Selanik në qershor 2003 vendosi të themelojë Agjencinë Evropiane të Mbrojtjes 
(EDA), që të ndihmojë zhvillimin e aftësive ushtarake të BE-së. Kjo agjenci zyrtarisht 
u themelua në vitin 2004.

Qëllimi i politikës së jashtme të BE-së është kryesisht për të garantuar siguri, 
stabilitet, demokraci dhe respektim të të drejtave humanitare — jo vetëm midis 
fqinjëve më të afërt (p.sh. Ballkani) por edhe mes vendeve të rrezikuara në botë, 
siç janë Afrika, Lindja e Mesme dhe Kaukazi. Mjeti i vetëm i BE-së është ‘fuqia e 
butë’, e cila përfshin misionet mbikqyrëse gjatë zgjedhjeve, ndihmën humanitare 
dhe ndihmën për zhvillim. Në vitin 2009, BE-ja dhuroi ndihmë humanitare me 
vlerë prej 900 milionë euro për 30 vende, kryesisht në Afrikë. BE-ja siguron 60 % 
të ndihmës botërore për zhvillim dhe u ndihmon shteteve që kanë nevojë për të 
luftuar skamjen, të ushqejnë popujt e këtyre shteteve, t’u shmangen katastrofave 
natyrore, të kenë qasje për ujë të pijshëm dhe të luftojnë sëmundjet. Njëkohësisht 
BE-ja në mënyrë aktive inkurajon këto vende të respektojnë sundimin e ligjit dhe 
të hapin tregjet e veta për tregtinë ndërkombëtare. Komisioni dhe Parlamenti 
Evropian janë të kujdesshëm për të garantuar sigurimin e përgjegjshëm të ndihmës 
dhe menaxhimin dhe përdorimin e duhur të tyre. 

A ka mundësi dhe vullnet Bashkimi Evropian të kalojë përtej kësaj diplomacie të 
‘fuqisë së butë’? Kjo është sfida kryesore për vitet e ardhshme. Shumë shpesh, 
deklaratat dhe qëndrimet e përbashkëta të Këshillit Evropian lidhur me çështjet 
kryesore ndërkombëtare (procesi paqesor i Lindjes së Mesme, Iraku, terrorizmi, 
marrëdhëniet me Rusinë, Irani, Kuba, etj.) nuk shprehin asgjë tjetër përveç 
emëruesit të përbashkët. Ndërkaq, shtetet e mëdha anëtare vazhdojnë të luajnë 
rolet e tyre individuale diplomatike. Megjithatë, vetëm atëherë kur Bashkimi 
Evropian flet njëzëshëm konsiderohet si aktor global. Për të shtuar kredibilitetin 
dhe ndikimin e vet, BE-ja duhet të kombinojë fuqinë e vet ekonomike dhe tregtare, 
me implementimin stabil të politikës së vet të përbashkët për siguri dhe mbrojtje.

(b) arritjet konkrete në politikën e përbashkët të sigurisë dhe të mbrojtjes
Nga viti 2003, Bashkimi Evropian ka pasur kapacitetin për të zbatuar operacione për 
menaxhim të krizës, pasi që shtetet anëtare vullnetarisht ia kanë ofruar BE-së një 
numër të forcave të tyre, për të realizuar operacione të tilla.

Përgjegjësia për realizimin e operacioneve u përket disa trupave politiko-ushtarake: 
Komiteti Politik dhe i Mbrojtjes, Komiteti Ushtarak i BE-së, Komiteti i Aspekteve 
Qytetare të Menaxhimit të Krizës (Civcom) dhe Personeli Ushtarak i Bashkimit 
Evropian (EUMS). Këto trupa i përgjigjen Këshillit dhe kanë seli në Bruksel.

Këto mjete janë ato që i japin substancë politikës së përbashkët të sigurisë dhe 
të mbrojtjes. Kështu BE-ja mund të zbatojë detyrat që ia ka caktuar vetes — 
misionet humanitare dhe misione paqebërëse dhe paqeruajtëse. Këto misione 
duhet t’i shmangen dyfishimit të akiviteteve që i bën NATO, dhe kjo garantohet 
me marrëveshjen ‘Berlin plus’, e cila është arritur midis NATO-s dhe BE-së. Kjo 

BE-ja drejton operacionet paqesore siç janë forcat kundër piraterisë rreth bregdetit të Somalisë
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II. PolItIka tregtare që është e haPur Për Botën
Rëndësia e vet si fuqi tregtare, i jep Bashkimit Evropian ndikim të madh 
ndërkombëtar. BE-ja përkrah sistemin rregullativ të Organizatës Botërore Tregtare, 
e cila ka 153 vende anëtare. Sistemi ofron një shkallë të sigurisë ligjore dhe 
transparencë në zbatimin e tregtisë ndërkombëtare. Organizata Botërore Tregtare 
cakton kushte sipas të cilave anëtarët e vet mund të mbrojnë vehten nga përvojat e 
padrejta siç është dampingu (shitja nën çmim) përmes të cilit, eksportuesit u bëjnë 
konkurrencë rivalëve të tyre. Organizata Tregtare Botërore siguron procedurën 
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që mund të shfaqen midis dy ose më tepër 
partnerëve tregtarë. 

Nga viti 2001, me bisedimet tregtare të emëruara ‘rundi Doha’, BE-ja është munduar 
të hapë tregtinë botërore. Këto janë negociata të vështira mirëpo BE-ja beson se, 
menjëherë pas krizës financiare dhe ekonomike, një tkurrje në tregtinë botërore do 
të shndërronte recesionin në depresion të plotë. 

Politika tregtare e BE-së është e lidhur ngushtë me politikën e vet të zhvillimit. Në 
suaza të ‘sistemit të vet të përgjithshëm të preferencave’, BE-ja ka mundësuar qasje 
preferenciale pa tatime ose me çmime të ulëta në tregun e vet, pothuajse për të 
gjithë importin nga vendet në zhvillim dhe ekonomitë në tranzicion. Kjo politikë 
bën edhe më tepër për 49 vendet më të vobegëta në botë. I gjithë eksporti i tyre, 
me përjashtim të vetëm të armëve, gëzojnë privilegjen e hyrjes në tregun e BE-së 
pa tatim.

Megjithatë, BE-ja nuk ka marrëveshje të veçanta me partnerët e vet kryesorë 
tregtarë nga vendet e zhvilluara siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 
Japonia. Marrëdhëniet tregtare trajtohen me anë të mekanizmave të Organizatës 
Tregtare Botërore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian po 
mundohen të zhvillojnë marrëdhënie të bazuara në barazi dhe partneritet. Pas 
zgjedhjes së Barak Obamës për President të SHBA-ve, liderët e BE-së kanë apeluar 
për lidhje më të ngushta trans-Atlantike. Në Mbledhjen e G-20 në Londër, në prill 
të vitit 2009, BE-ja dhe SHBA-të u pajtuan për domosdoshmërinë e një rregullative 
më të mirë të sistemit global financiar.

Bashkimi Evropian është duke shtuar tregtinë e vet me fuqitë e shfaqura në pjesë 
të tjera të botës, nga Kina dhe India deri në Amerikën Qendrore dhe Jugore. 
Marrëveshjet tregtare me këto vende përfshijnë edhe bashkëpunimin teknik dhe 
kulturor. Kina tani është partneri i dytë më i rëndësishëm i BE-së (pas Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës) dhe furnizuesi më i madh i produkteve të importuara. 
(Në vitin 2009, më se 17 % i importit të BE-së vjen nga Kina). Bashkimi Evropian 
është partneri kryesor tregtar i Rusisë dhe burimi më i madh i investimeve të huaja. 
Krahas tregtisë, çështjet kryesore të marrëdhënieve midis BE-së dhe Rusisë kanë 
të bëjnë me çështje ndërkufitare siç janë siguria e furnizimit të energjisë, sidomos 
gazit.

III. afrIka
Marrëdhëniet midis Evropës dhe Afrikës sub-Sahariane janë të kahmotshme. Me 
Traktatin e Romës në vitin 1957, kolonitë e atëhershme dhe territoret e jashtme 
të shteteve anëtare u lidhën me Komunitetin. Dekolonizimi, i cili filloi në fillim të 
viteve 1960, e ktheu këtë lidhje në një bashkëpunim të ndryshëm, një bashkëpunim 
midis vendeve sovrane.

Marrëveshja e Kotonusë, e nënshkruar në vitin 2000 në Kotonu, kryeqytetin e 
Beninit, shënoi një etapë të re në politikën zhvillimore të BE-së. Kjo marrëveshje 
midis Bashkimit Evropian dhe vendeve të Afrikës, Karaibeve dhe Paqësorit, është 
marrëveshja më ambicioze dhe me ndikim të madh tregtar dhe humanitar, e arritur 
midis vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim. Ishte ky një vijim i Konventës së 
Lomé-së, e cila u nënshkrua në vitin 1975 në Lomé, kryeqytetin e Togos, e cila më 
vonë azhurnohej në intervale të rregullta.

Kjo marrëveshje zgjat shumë më tepër se ato të mëparshmet, pasi që nga 
marrëdhëniet tregtare në bazë të qasjes në treg kalon në marrëdhëniet tregtare 
në aspekt më të gjerë. Marrëveshja gjithashtu prezanton procedura të reja për 
trajtimin e abuzimeve të të drejtave të njeriut.

Bashkimi Evropian ka dhënë koncesione speciale tregtare për vendet më të 
pazhvilluara, 39 nga të cilat kanë nëshkruajtur Marrëveshjen Kotonu. Që nga viti 
2005, këto shtete kanë eksportuar në BE pothuajse të gjitha llojet e prodhimeve, 
dhe atë pa tatim. Në vitin 2009, BE-ja u pajtua të sigurojë 2.7 miliardë euro ndihmë 
për 77 vende të Afrikës, Karaibeve dhe Paqësorit, në fushën e shëndetësisë, ujit, 
ndryshimit të klimës dhe ruajtjen e paqes.

BE-ja inkurajon hapjen e tregjeve dhe zhvillimin e tregtisë në  
kornizën multilaterale të Organizatës Tregtare Botërore

©
 A

nd
y 

A
itc

hi
so

n/
In

 P
ic

tu
re

s/
Co

rb
is



70 71

 �  ‘Evropa nuk do të bëhet e gjitha menjëherë, ose në 
bazë të një plani të vetëm. Ajo do të ndërtohet me 
arritje konkrete, të cilat së pari krijojnë një de facto 
solidaritet’

 �  Kjo deklaratë e vitit 1950 vlen edhe sot. Por, cilat janë 
sfidat e mëdha për Evropën në vitet që vijnë?
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? ‘Evropa nuk do të ndërtohet e gjitha menjëherë ose në bazë të një plani të vetëm. 

Ajo do të ndërtohet me arritje konkrete, të cilat së pari krijojnë solidaritet të 
vërtetë’. Kështu u shpreh Robert Shumani në Deklaratën e tij të famshme, kur filloi 
projektin e integrimit Evropian, më 9 maj 1950. Pas gjashtëdhjetë vitesh, fjalët e tij 
tingëllojnë më aktuale se kurrë më parë. Solidariteti midis popujve dhe kombeve të 
Evropës duhet të përshtatet vazhdimisht, për të trajtuar sfidat e reja, të cilat janë 
rrjedhojë e botës që po ndryshon. Kompletimi i tregut të përbashkët në fillim të 
viteve 1990 ishte arritje e rëndësishme, por nuk ishte e mjaftueshme. Në mënyrë që 
tregu të ishte efektiv, duhej të sajohej euroja — e cila u shfaq në vitin 1999. Për të 
menaxhuar euron dhe për të garantuar stabilitetin e çmimeve, u themelua Banka 
Qendrore e Evropës: mirëpo kriza e viteve 2008–09 dhe kriza e borxheve në vitin 
2010 demonstroi se euroja ishte e cenueshme nga sulmi i spekulatorëve globalë. 
Ajo që nevojitet, përveç Bankës Qendrore të Evropës, është koordinimi i politikave 
ekonomike nacionale — një koordinim shumë më i saktë se ai që është ofruar 
deri më tani nga Eurogrupi. Pra, a do të propozojë BE-ja plane për një qeverisje të 
përbashkët dhe të sinqertë ekonomike?

Zhan Mone, arkitekti i madh i integrimit Evropian, në vitin 1976 përfundoi 
memoaret e veta me këto fjalë: ‘Popujt sovranë të së kaluarës nuk mund t’i zgjidhin 
problemet e të tashmes: ata nuk mund të garantojnë progresin e tyre dhe nuk 
mund të kontrollojnë të ardhmen e tyre. Vetë Komuniteti është vetëm një skenë 
drejt botës së organizuar të së nesërmes’. Duke marrë parasysh ekonominë e 
sotme globale, a duhet menjëherë ta konsiderojmë Bashkimin Evropian politikisht 
jorelevant? Ose ndoshta më mirë do të ishte të pyetemi se si të lirojmë potencialin 
e plotë të një gjysmë miliarde qytetarë evropianë të cilët shfrytëzojnë vlera dhe 
interesa të përbashkëta?

Bashkimi Evropian së shpejti do të ketë më se 30 shtete anëtare, me histori, gjuhë 
dhe kultura shumë të ndryshme. A mundet një familje aq e shumëllojshme e 
kombeve të formojë një ‘sferë publike’ të përbashkët politike? A mundet qytetarët 
e vet të krijojnë një kuptim të përbashkët të ‘të qënit Evropian’ njëkohësisht duke 
mbetur të lidhur fort me vendin e tyre, rajonin e tyre dhe me komunitetin e tyre 
lokal? Ndoshta munden, nëse shtetet e sotme anëtare ndjekin shembullin e 
Komunitetit të parë Evropian — Komunitetin Evropian për Thëngjill dhe Çelik — i 
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cili u krijua nga rrënimet e Luftës së Dytë Botërore. Legjitimiteti i tij moral bazohej 
në pajtimin dhe konsolidimin e paqes midis kundërshtarëve të mëparshëm. Ky 
Komunitet i përmbahej parimit se të gjitha shtetet anëtare, qofshin ato të mëdha 
ose të vogla, duhej të kenë të drejta të barabarta dhe pakica të respektuara.

A do të jetë e mundur të vazhdohet integrimi Evropian, me pretendimin se të 
gjitha shtetet anëtare të BE-së dhe popujt e tyre, të gjithë duan gjënë e njëjtë? A 
do të mund liderët e BE-së të kenë më tepër dobi nga ujdia e ‘bashkëpunimit të 
përforcuar’, përmes të cilës grupet ad hoc të shteteve anëtare mund të ecin përpara 
pa të tjerët, në këtë apo në atë drejtim? Shumëzimi i ujdive të këtilla mund të 
shpiejë drejt një Evrope à la carte ose Evropë me ‘gjeometri variabile’, ku të gjitha 
shtetet anëtare do të kishin lirinë të zgjedhin nëse do të ndjekin një politikë të 
veçantë apo do të bëhen pjesë e ndonjë institucioni të veçantë. Kjo zgjedhje mund 
të duket joshëse dhe e thjeshtë, mirëpo do të ishte fillimi i fundit të BE-së, i cili tani 
funksionon duke parashikuar interesat e përbashkëta të shteteve të veta anëtare, 
qoftë në afat të shkurtër apo në aftat të gjatë. Kjo zgjidhje bazohet në konceptin 
e solidaritetit — gjë që nënkupton ndarjen e shpenzimeve dhe përparësive. Kjo 
nënkupton posedimin e rregullave të përbashkëta dhe politikave të përbashkëta. 
Përjashtimet, degjenerimet dhe heqjet dorë duhet të jenë të jashtëzakonshme 
dhe shumë afatshkurta. Marrëveshjet e përkohshme dhe periudhat e zbatimit 
gradual ndonjëherë mund të jenë të domosdoshme, mirëpo nëse shtetet anëtare 
nuk u përmbahen rregullave të njëjta dhe nuk punojnë drejt qëllimeve të njëjta, 
solidariteti dobësohet dhe humben përparësitë e të qënit në një Evropë të fuqishme 
dhe të bashkuar.

Globalizimi e obligon Evropën të bëjë gara jo vetëm me rivalët e vet tradicionalë 
(Japoninë dhe SHBA-të) por edhe me fuqitë ekonomike gjithnjë e më të mëdha siç 
janë Brazili, Kina dhe India. A mund të vazhdojë të kufizojë qasjen në tregun e vet 
të bashkuar, në mënyrë që të mbrojë standardet e veta sociale dhe ato të mjedisit? 
Edhe nëse e bën atë, nuk do të kishte shpëtim nga realiteti i ashpër i konkurrencës 
ndërkombëtare. Zgjidhja e vetme është që Evropa të bëhet një lojtar i vërtetë global, 
duke vepruar njëzëshëm në skenën botërore dhe duke kërkuar interesat e veta në 
mënyrë efektive me anë të zërit unik. Në këtë drejtim, progresi mund të arrihet 
vetëm nëse shkohet drejt unionit politik. Presidenti i Këshillit Evropian, Presidenti 
i Komisionit dhe Përfaqësuesi i Lartë për Punë të Jashtme dhe Politikë të Sigurisë 
duhet së bashku t’i japin BE-së një lidership të fuqishëm dhe të qëndrueshëm. 

Njëkohësisht, BE-ja duhet të bëhet më demokratike. Parlamenti Evropian — të cilit 
i është dhënë fuqi më e madhe pas çdo traktati të ri — zgjidhet drjetpërsëdrejti 
me votim universal, çdo pesë vjet. Mirëpo, përqindja e popullatës që në të vërtetë 
voton në këto zgjedhje, ndryshon nga vendi në vend, kurse pjesëmarrja shpesh 
është e vogël. Sfida e institucioneve të BE-së dhe qeverive nacionale është të gjejnë 
mënyra më të mira për të informuar dhe për të komunikuar me publikun (përmes 
arsimit, rrjeteve të OJQ-ve, etj.) dhe në këtë mënyrë të kultivojnë shfaqjen e sferës 
së përbashkët publike të Evropës, në të cilën qytetarët e BE-së mund të formulojnë 
agjendën politike.

Së fundi, Evropa duhet të japë forcën e fundit në fushën e çështjeve ndërkombëtare. 
Një nga përparësitë më të mëdha të BE-së është aftësia e shpërndarjes së vlerave 
Evropiane përtej kufijve të vet; vlera siç janë respektimi i të drejtave të njeriut, 
përkrahja e sundimit të ligjit, mbrojtja e mjedisit dhe ruajtja e standardeve sociale 
në ekonominë e tregut social. Sa do që është i papërkryer, Bashkimi Evropian 
vështirë se mund të pretendojë të jetë model i shkëlqyeshëm për tërë njerëzimin. 
Mirëpo në ato sfera ku Evropa është e suksesshme, rajonet e thera do ta shohin atë 
si shembull. Çka do të konsiderohej sukses për BE-në, gjatë viteve të ardhshme? 
Balancimi i financave publike. Përballja me plakjen e popullatës pa e ndëshkuar 
në mënyrë të padrejtë gjeneratën e ardhshme. Gjetja e përgjigjeve etike për sfidat 
e mëdha që janë rrjedhojë e progresit shkencor dhe teknologjik — sidomos në 
bioteknologji. Garantimi i sigurisë për qytetarët e vet duke mos shkatërruar lirinë 
e tyre.  Nëse mund t’i bëjë këto, Evropa do të vazhdojë të respektohet dhe do të 
mbetet një burim i inspirimit për pjesën tjetër të botës.

Evropianët duhet të punojnë së bashku sot për të ardhmen e tyre
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Datat kyçe  
në historinë e  

integrimit Evropian

1950 9 maj – Robert Shuman, Ministri francez për Punë të Jashtme, mban 
fjalim të rëndësishëm duke prezantuar propozime në bazë të ideve të Zhan 
Monesë. Ai propozon që Franca dhe Republika Federale e Gjermanisë të 
bashkojnë burimet e veta të thëngjillit dhe çelikut në një organizatë, në të 
cilën mund të bashkohen edhe vende tjera të Evropës.

1951 18 prill – Në Paris, gjashtë vende — Belgjika, Republika Federale e 
Gjermanisë, Franca, Italia, Luksemburgu dhe Hollanda nënshkruajtën 
Traktatin që themelon Komunitetin Evropian për Thëngjill dhe Çelik. Ky 
Traktat hyri në fuqi më 23 korrik 1952, për një periudhë prej 50 vjetësh.

1955 1-2 qershor – Në mbledhjen e mbajtur në Mesina, ministrat e punëve të 
jashtme të gjashtë vendeve vendosin të zgjerojnë integrimin Evropian në 
fushën ekonomike.

1957 25 mars – Në Romë, gjashtë shtetet e para anëtare nënshkruajnë 
Traktatet, me të cilat themelohen Komuniteti Ekonomik Evropian dhe 
Komuniteti Evropian për Energji Atomike (Euratom). Këto Traktate hyjnë 
në fuqi më 1 janar 1958.

1960 4 janar – Me iniciativë të Britanisë së Madhe, Konventa e Stokholmit 
themelon Asociacionin Evropian për Tregti të Lirë (EFTA), i cili përbëhet nga 
disa vende të Evropës që nuk janë pjesë e Komunitetit Ekonomik Evropian.

1963 20 korrik – Në Jaunde, nënshkruhet marrëveshja shoqëruese midis 
Komunitetit Ekonomik Evropian dhe 18 vendeve të Afrikës.

1965 8 prill – Nënshkruhet traktati, i cili i bashkon trupat ekzekutivë të tre 
Komuniteteve (Komuniteti Evropian për Thëngjill dhe Çelik, Komuniteti 
Evropian Ekonomik dhe Euratom) dhe, i cili krijon një Këshill të vetëm dhe 
një Komision të vetëm. Ky traktat hyn në fuqi më 1 korrik 1967.

1966 29 janar – ‘Kompromisi i Luksemburgut’: pas krizës politike, Franca 
pajtohet që edhe një herë të marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit, dhe për 
kundërvlerë kërkon marrëveshje për të ruajtur rregullin e unanimitetit, në 
rastet kur ‘interesat vitale nacionale’ janë të rrezikuara.

1968 1 korrik – Hiqen plotësisht kufijtë doganorë për mallërat industriale midis 
shteteve anëtare dhe atë 18 muaj para afatit të paraparë. Prezantohet 
tatimi i përbashkët i jashtëm.

1969 1-2 dhjetor – Në Samitin e Hagës, liderët politikë të EEC-së vendosin të 
ecin përpara me integrimet Evropiane.

1970 22 prill – Në Luksemburg, u nënshkrua traktat që u lejon Komuniteteve 
Evropiane që gjithnjë e më tepër të financohen nga ‘resurset e veta’. Ky 
traktat i jep fuqi të madhe mbikqyrëse Parlamentit Evropian.
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1973 1 janar – Danimarka, Irlanda dhe Britania e Madhe bashkohen me 
Komunitetet Evropiane, kështu që shtohet numri i anëtarëve në nëntë. 
Norvegjia mbetet jashtë, pas referendumit.

1974 9-10 dhjetor – Në Samitin e Parisit, liderët politikë të nëntë shteteve 
anëtare vendosin të mbajnë mbledhje tre herë në vjet si Këshill Evropian. 
Ata gjithashtu i japin sinjalin e gjelbër për zgjedhjet direkte për 
Parlamentin Evropian dhe pajtohen të themelojnë Fondin Evropian për 
Zhvillim Rajonal.

1975 28 shkurt – Në Lomé, u nënshkrua konventa (Lomé I) midis EEC dhe 46 
vendeve të Afrikës, Karibeve dhe Paqësorit.

22 korrik – Nënshkruhet traktati që i jep Parlamentit Evropian fuqi më 
të madhe mbi buxhetin dhe për themelimin e Gjykatës Evropiane të 
Revizorëve. Ky traktat hyri në fuqi më 1 qershor 1977.

1979 7-10 qershor – Zgjedhjet e para direkte për Parlamentin Evropian me 410 
ulëse.

1981 1 janar – Greqia bashkohet në Komunitetin Evropian, dhe numri i shteteve 
anëtare arrin numrin 10.

1984 14 and 17 qershor – Zgjedhjet e dyta direkte për Parlamentin Evropian.

1985 7 janar – Zhak Delor bëhet President i Komisionit (1985–95).

14 qershor – Marrëveshja Shengen nënshkruhet me qëllim të heqjen e 
kontrollit në kufijtë midis shteteve anëtare të Komuniteteve Evropiane.

1986 1 janar – Spanja dhe Portugalia bashkohen me Komunitetet Evropiane 
dhe numri i shteteve anëtare arrin 12.

17 and 28  shkurt – Akti i Vetëm Evropian u nënshkrua në Luksemburg 
dhe në Hag. Ky Akt hyri në fuqi më 1 korrik 1987.

1989 15 and 18 qershor – Zgjedhjet e treta direkte për Parlamentin Evropian.

9 nëntor – Rënia e Murit të Berlinit.

1990 3 tetor – Bashkimi i Gjermanisë.

1991 9-10 dhjetor – Këshilli Evropian në Mastriht miraton Traktatin për 
Bashkimin Evropian. Me këtë vihet gurthemeli i politikës së përbashkët 
të punëve të jashtme dhe sigurisë, bashkëpunimi më i ngushtë për 

drejtësi dhe punë të brendshme dhe krijimi i Beshkësisë ekonomike dhe 
monetare, duke përfshirë valutën e përbashkët.

1992 7 shkurt – Në Mastriht u nënshkrua Traktati për Bashkimin Evropian. Ky 
Traktat hyri në fuqi më 1 nëntor 1993.

1993 1 janar – U formua tregu i përbashkët.

1994 9 and 12 qershor – U mbajtën zgjedhjet e katërta direkte për Parlamentin 
Evropian.

1995 1 janar – Austria, Finlanda dhe Suedia bashkohen me BE-në, duke shtuar 
kështu anëtarësinë në 15 shtete. Norvegjia përsëri mbetet jashtë, edhe një 
herë pas referendumit të dështuar.

23 janar – Komisioni i ri Evropian fillon punën me Presidentin e vet Zhak 
Santer (1995–99).

27-28 nëntor – Konferenca Euro-Mesdhetare në Barcelonë fillon 
partneritetin midis BE-së dhe vendeve të bregut jugor të Mesdheut.

1997 2 tetor – U nënshkrua Traktati i Amsterdamit, i cili hyri në fuqi më 1 maj 1999.

1998 30 mars – Fillon procesi i anëtarësimit për vendet e reja kandidate — 
Qipro, Malta dhe 10 vendet e Evropës qendrore dhe lindore.

1999 1 janar – Njëmbëdhjetë vendet e BE-së pranojnë euron, e cila futet në 
tregjet financiare dhe zëvendëson valutat e tyre me transakcione me para 
jo të gatshme. Banka Qendrore e Evropës merr përgjegjësinë e politikës 
monetare. Më 1 janar 2001, Greqia bëhet vendi i 12 që miraton euron.

10 and 13 qershor – Zgjedhjet e pesta direkte për Parlamentin Evropian.

15 shtator – Komisioni i ri Evropian fillon punën me Presidentin e vet 
Romano Prodi (1999–2004).

15-16 tetor – Këshilli Evropian i mbajtur në Tampere vendos të bëjë BE-në 
zonë të lirisë, sigurisë dhe drejtësisë.

2000 23-24 mars – Këshilli Evropian i mbajtur në Lisbonë harton një strategji 
të re për rritjen e punësimit në BE, modernizimin e ekonomisë dhe 
përforcimin e kohezionit social në një Evropë të bazuar në njohuri.

7-8 dhjetor – Në Nicë, Këshilli Evropian bën marrëveshjen lidhur me 
tekstin e traktatit të ri, i cili ndryshon sistemin vendim-marrës të BE-së, 
në mënyrë që Bashkimi Evropian të jetë i gatshëm për zgjerim. Presidentët 
e Parlamentit Evropian, Këshillit Evropian dhe Komisionit Evropian, 
solemnisht shpallin Kartën e të Drejtave Fundamentale të Bashkimit 
Evropian.

2001 26 shkurt – Nënshkruhet Traktati i Nicës. Hyn në fuqi më 1 shkurt 2003. 

14-15 dhjetor – Këshilli Evropian në Laken: u miratua deklarata për të 
ardhmen e BE-së. Kjo hap rrugën për reformën kryesore të BE-së dhe për 
themelimin e Konventës (të udhëhequr nga Valeri Zhiskar d’Esten) për të 
përpiluar Kushtetutën Evropiane.

2002 1 janar – Euro monedhat e letrës dhe ato metalike futen në 12 vende të 
zonës euro.
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2003 10 korrik – Konventa për Ardhmërinë e Evropës përfundon punimet e 
propozim Kushtetutës Evropiane.

2004 1 maj – Qiproja, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Sllovakia dhe Sllovenia anëtarësohen në Bashkimin 
Evropian.

10 and 13 qershor – Zgjedhjet e gjashta direkte për Parlamentin Evropian.

29 tetor – Kushtetuta Evropiane u nënshkrua në Romë nga 25 shefat e 
Shteteve ose Qeverive.

22 nëntor – Komisioni i ri Evropian fillon punën me Presidentin e vet 
Zhoze Manuel Baroso.

2005 29 maj and 1 qershor – Votuesit në Francë refuzojnë me referendum 
Kushtetutën, tre ditë pas votuesve në Hollandë. 

3 tetor – Fillojnë negociatat e anëtarësimit me Turqinë dhe Kroacinë.

2007 1 janar – Bullgaria dhe Rumania anëtarësohen në Bashkimin Evropian.
Sllovenia është vendi i 13 që pranon euron.

13 dhjetor – Nënshkruhet Traktati i Lisbonës.

2008 1 janar – Qiproja dhe Malta janë vendi i 14 respektivisht i 15 që pranojnë 
euron.

2009 1 janar – Sllovakia bëhet vendi i 16 që pranon euron.

4-7 qershor – U mbajtën zgjedhjet e drejtpërdrejta për të shtatën herë, 
për Parlamentin Evropian.

2 tetor – Referendumi i mbajtur në Irlandë miratoi Traktatin e Lisbonës.

1 dhjetor – Hyn në fuqi Traktati i Lisbonës.
Herman Van Rompuj bëhet President i Këshillit Evropian.
Kethrin Eshton merr postin e Përfaqësueses së Lartë për Punë të Jashtme 
dhe Politikë të Sigurisë.
 

2010 9 shkurt – Parlamenti Evropian jep pajtimin e vet për Komisionin e ri 
Evropian, me Zhoze Manuel Baroson si President të tij për herë të dytë.

9 maj – U formua Mekanizmi Evropian për Stabilizim Financiar, me vlerë 
prej 750 miliardë euro.

2011 1 janar – Estonia bëhet vendi i 17 që pranon euron.
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