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Z. Kryetar,  

Kam kënaqësinë që kam mundësinë të marr pjesë në këtë konferencë lidhur me 
perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor. Ky shkëmbim i pikëpamjeve, sidomos 
me Deputetët e Parlamentit Evropian, më kanë mundësuar të kuptoj pozitën e aktorëve 
kryesore dhe bashkëpunimin me të tjerët për të avancuar politikën tonë që nga fillimi i 
mandatit tim si Komisioner për Zgjerim dhe Politikë Fqinjësore Evropiane. 

Vitin e kaluar është shënuar progres i madh nga disa vende të Ballkanit Perëndimor, në 
rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian. Kroacisë i kanë mbetur vetëm disa muaj për t’u 
bërë shteti i 28 anëtar, Serbia është shtet kandidat dhe janë hapur negociatat me Malin 
e Zi.   

Në vitin 2013, është me rëndësi që të mbahet vrulli i zgjerimit dhe të ndiqen me energji 
reformat e domosdoshme për progres të vendeve të zgjerimit drejt rrugës evropiane. 
Ruajtja e vrullit të zgjerimit dhe vrullit të reformave janë dy anë të monedhës së njëjtë. 
Të dyja janë thelbësore për kredibilitetin e politikës sonë të zgjerimit. 

Një politikë e besueshme zgjerimi është pjesë e zgjidhjes për disa probleme me të cilat 
përballet kontinenti ynë, dhe jo pjesë e problemit – siç do të argumentonin disa. Zgjerimi 
do të thotë nxitje e stabilitetit ekonomik dhe financiar dhe mbështetje e mundësive të 
shtuara tregtare dhe të biznesit në vendet që kanë aspirate për anëtarësim, gjë që, së 
bashku me ekonomitë tona të ndërlidhura, është në interesin tonë të përgjithshëm pasi 
që nënkupton zhvillim më të madh dhe më shumë vende pune. Në të njëjtën kohë, duke 
marrë parasysh sfidat kryesore me të cilat ballafaqohet Bashkimi Evropian, politika e 
zgjerimit duhet të reflektojë një qasje të matur, një trajtim të kujdesshëm të bazuar në 
një kushtëzim të ashpër. 

Pas miratimit në muajin tetor të Paketës së Komisionit për Zgjerim, konkluzat e Këshillit 
për zgjerim në muajin e kaluar kanë përcaktuar një program ambicioz për gjysmën e 
parë të vitit 2013. Kjo nënkupton shumë punë për të gjithë të interesuarit. Gjëja e parë 
dhe më kryesore për vendet e zgjerimit do të jetë që ato të përmbushin pritjet dhe të 
tregojnë rezultate lidhur me kushtet e domosdoshme. 

Para se të elaborojmë agjendën e zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor në vitin që 
kemi përpara, më lejoni të prek disa çështje horizontale të cilat mendoj se janë 
jashtëzkonisht të rëndësishme dhe të cilat përcaktojnë zgjerimin e këtij viti. 

E para është çështja bilaterale dhe këtu përballemi me sfidë pasi që themi qartë se: 

• nuk duam që çështjet bilaterale të importohen në Bashkimin Evropian; dhe 
• nuk duam që 'minat' bilaterale të eksplodojnë në mes të procesit anëtarësues. 

Dhe kjo ngren pyetjen: si do të trajtojmë çështjet bilaterale? Disa mund të zgjidhen 
lehtë mes palëve të interesuara, të tjera mund të zgjidhen me ndihmën e Bashkimit 
Evropian, she siç kanë treguar Kroacia dhe Sllovenia, një mekanizëm arbitrazhi mund të 
ndihmojë. Në fund të fundit, kemi Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë. Gjëja 
më e rëndësishme në vitin 2013 është se kjo çështje njihet si element kryesor i 
marrëdhënieve të mira fqinjësore, një parim të cilit do t’i referohemi gjithnjë e më 
shumë në të ardhmen. Është me rëndësi që të fillojmë të trajtojmë këto çështje, në 
mënyrë që të mos e ngadalsojnë procesin e anëtarësimit. 
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Çështja e dytë horizontale që do të jetë shumë e rëndësishme në vitin që vjen është 
harmonizimi me acquis, të gjitha 130,000 ose 140,000 faqe, me atë që është në progres 
dhe atë që po vendoset në çdo seancë të Këshillit dhe Parlamentit Evropian. Kriza ka 
treguar se është me rëndësi të tregohen rezultate lidhur me acquis, e gjithashtu është 
me rëndësi që të gjitha vendet e zgjerimit të asocohen me ndryshimet në qeverisjen 
ekonomike të Bashkimit Evropian.  

Është e qartë që Bashkimi Evropian duhet të vazhdojë të evoluojë nëse don të tejkalojw 
sfidat kuptimplota me tw cilat pwrballet, nwse mendon tw jetw i suksesshwm nw njw 
mjedis global gjithnjw e mw konkurrues ekonomik. Bashkimi Evropian nw tw cilin vendet 
e Ballkanit Perwndimor duhet tw anwtarwsohen pwrfundimisht, pa dyshim se do tw 
duket shumw mw ndryshe nga Bashkimi Evropian qw kemi sot.  

Nw dokumentin Strategjik 2012, Komisioni Evropian ka theksuar rwndwsinw qw vendet 
e zgjerimit edhe mw tej tw asocohen me forcimin e qeverisjes ekonomike tw Bashkimit 
Evropian, as ëell as implementing measures to support economic recovery. Familiarising 
enlargement countries already noë ëith the changes underëay in the European Union ëill 
not only support economic reforms but also strengthen accountability in these countries. 

Looking to the ëork that lies ahead on enlargement, in the spring the European 
Commission ëill publish its last monitoring report on Croatia and also reports on several 
candidates and potential candidates.  On the basis of these reports, if sufficient progress 
has been made, the Member States ëill consider ëhether to open accession negotiations 
ëith Serbia and ëith the former Yugoslav Republic of Macedonia, and ëhether to approve 
a mandate to start negotiations ëith Kosovo on a Stabilisation and Association 
Agreement.  

Varësisht nga progresi, një raport mbi Shqipërinë është poashtu i mundshëm, ndërsa 
perspektiva e një aplikimi kredibil për anëtarësim nga Bosnja dhe Hercegovina mbetet e 
hapur, e cila do t’u nënshtrohet kushteve të njohura. Në vitin 2013, shpresoj të 
shënohet progres në negociatat e anëtarësimit me Malin e Zi dhe ecje përpara në 
dialogun e vizave me Kosovën.  

Z. Kryetar,  

Nëse plotësohen kushtet, për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor pikat e 
rëndësishme në rrugën evropiane janë të arritshme. 

Ne me kënaqësi presim që të gjithë të luajnë rolin e tyre për të lehtësuar edhe më tej 
progresin për agjendën e zgjerimit në periudhën e ardhshme, në mënyrë që të mund të 
realizojmë programin ambicioz të përcaktuar në Këshillin e Dhjetorit. 

Ne jemi të gatshëm të bëjmë pjesën tonë të punës. 

Ju falemnderit për vëmendjen, dhe ju ftoj të merrni pjesë në diskutim. 


