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Parathënie
 
 

Që nga fillimet e veta, Bashkimi Evropian ka pranuar vazhdimisht shtete të reja 
anëtare, që ndajnë të njëjtat vlera që ndodhen në thelbin e saj: paqen, solidaritetin 

dhe demokracinë. Zgjerimi është faktori karakterizues i BE-së, është i shkruar në ADN-në e 
saj. Është një prej politikave më të suksesshme të BE-së. Ai sjell përfitime për të gjithë dhe 
është në interesin strategjik të të gjithëve: së bashku, jemi më të fortë t’u bëjmë ballë sfidave 
rajonale dhe globale. Kjo është veçanërisht e vërtetë sot, duke qenë se duhet të përballemi 
me çështje që kanë ndikim shumë më të madh siç janë kriza globale financiare, siguria 
energjetike ose ndryshimi i klimës.  

Megjithë këto sfida, ose më mirë të them për shkak të tyre, BE-ja respekton angazhimin e 
saj ndaj vendeve që aspirojnë të bëhen pjesë e saj. Merrni për shembull Kroacinë. Tani ai 
është një vend ndryshe nga ç’ishte një dekadë më parë kur aplikoi për anëtarësi. Suksesi 
i saj tregon se si perspektiva evropiane mund të ndihmojë në reformimin e shteteve dhe 
në transformimin e shoqërive. Kjo dërgon gjithashtu një sinjal të fortë për të gjitha vendet 
aspiruese: dera e BE-së mbetet e hapur dhe përfitimet e integrimit evropian janë të arritshme.

Ndryshimet e nevojshme që një vend duhet të bëjë për të qenë gati për të hyrë në BE 
mund të ngrenë pyetje dhe shqetësime se si do të jetë jeta e përditshme kur vendi juaj të 
bashkohet me BE-në. Do të jetë më e mirë? Më ndryshe? A do të jem unë vetë më mirë? Do 
të jem në gjendje të ruaj vendin e punës? Kjo është e kuptueshme: procesi i integrimit në BE 
është i gjatë, teknik dhe kërkues. Për shumë mes jush mund të duket si një çështje interesi 
vetëm për sferat më të larta politike. Por integrimi në BE është shumë më tepër se thjesht 
politikë; anëtarësimi në BE sjell shumë mundësi për qytetarë si ju! 

Për ta ilustruar këtë, kemi folur me qytetarë nga shtetet evropiane që janë bërë pjesë e 
Bashkimit Evropian dekadën e fundit. I kemi pyetur nëse anëtarësimi në BE ka ndryshuar 
diçka për ta, kryesisht në lidhje me shqetësimet tona më të zakonshme, konkretisht:

• Përfitimi i një arsimi dhe trajnimi profesional të mirë; 
• Gjetja e një pune të mirë; 
• Shëndeti;
• Kujdesi për familjen. 

Shpresoj që përmes historive të tyre të keni një ide më të qartë se çfarë nënkupton në 
praktikë anëtarësimi në BE. Sinqerisht, pres me padurim që të gjithë ju të bëheni qytetarë 
aktivë të Bashkimit Evropian, duke përfituar nga të gjitha mundësitë emocionuese që sjell 
anëtarësimi në BE. 

Ju uroj lexim të këndshëm.
Štefan Füle

Komisioner i BE-së për Zgjerimin
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Kur Polonia u bashkua 
me Bashkimin Evropian 
në vitin 2004, shumë 
patën frikë se fermat 
të vogla dhe të 
mesme familjare do 
të shtypeshin nga 
konkurrenca globale. 
Megjithatë, ato 
vazhdojnë të qëndrojnë 
të forta, ndoshta edhe 
më të forta se kurrë  
më parë.

Ferma e Tomasz 
Obszański-t është e 
madhe 21 hektarë dhe 
ndodhet në Tarnogród, 
pranë kufirit me Ukrainën. 
Ferma është në gjendje 
shumë të mirë dhe kohët e 
fundit është rinovuar dhe 
përmirësuar. 

Ashtu si fermerët e 
tjerë polakë, Tomasz-i 
ka përfituar shumë nga 
anëtarësimi në BE për ta 
kthyer fermën e tij në një 
biznes modern konkurrues. 

Tomasz-i thotë se i pëlqen 
të shëtisë rreth fermës 
së tij me tre fëmijët, 
Bartłomiej-in, Szymon-in 
dhe Emilia-n. Ai përfiton 
nga kjo mundësi për të 
shpjeguar rrugëtimin e tij 
që nga koha kur Polonia u 
bë anëtare e BE-së.

“Në fakt, nuk isha i sigurt 
nëse anëtarësimi do të 
kishte ndikim të vërtetë në 

jetën time të përditshme 
apo jo,” thotë ai. “Por, disa 
muaj më vonë, fillova 
ta vlerësoja faktin se 
anëtarësimi i Polonisë 
ishte diçka pozitive për 
mua, veçanërisht kur 
kuptova se kisha të drejtë 
të merrja financime për 
të ndihmuar zhvillimin e 
fermës sime.”

Tomasz-i i përdori me 
mençuri këto financime 
dhe e ktheu fermën e 
tij në një sipërmarrje të 
suksesshme. 

Prodhimet dhe fitimet 
e tij janë rritur falë dy 
transformimeve të mëdha 
në fermë. Fillimisht, 
Tomasz-i aplikoi dhe 
përfitoi nga Programi për 
Modernizimin e Fermave, 
i cili i dha mundësinë 
të blinte një traktor dhe 
mjete e makineri moderne 
për prodhimin e frutave 
dhe zarzavateve.

Si sipërmarrës ambicioz, 
Tomasz-i mori pjesë në një 
program për Diversifikimin 
në Aktivitetet Jobujqësore 
në vitin 2010, që i dha 

mundësinë të zhvillonte 
më tej fermën dhe të 
themelonte një kompani të 
re për rritjen e drithërave 
bio dhe prodhimin e 
vajrave bio të cilësisë së 
lartë.

“Falë këtij financimi bleva 
një presë për drithëra për 
të prodhuar vaj bio në 
përputhje me standardet 
evropiane për bujqësinë 
bio,” shpjegon ai. “Kjo 
më bëri edhe më të fortë 
dhe të gatshëm për t’u 
përballur me sfidën e një 
ekonomie të hapur,”

Nga një fermë e vogël, në një biznes  
online falë fondeve të BE-së

Çështjet e familjes
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Nga një fermë e vogël, në një biznes  
online falë fondeve të BE-së

Me shitje në rritje të 
vazhdueshme, tani ai 
i shet produktet e tij 
nga një dyqan lokal 
me ushqime bio për 
panairet, tregjet dhe 
farmacitë rajonale. 
Ai madje ka filluar të 
shesë edhe në internet. 
Ai është shumë krenar 
gjithashtu që ka arritur 
të punësojë një punonjës 
me kohë të plotë për të 
menaxhuar porositë dhe 
për të dërguar mallrat te 
shitësit me pakicë.

“E gjithë kjo më ka dhënë 
mundësinë t’i siguroj 
familjes sime standarde 
të mira jetese”, thotë ai. 
“Në fund, kam dëshirë të 
krijoj një biznes të vërtetë 
familjar, ku fëmijët të 
vazhdojnë të punojnë dhe 
të dëshirojnë të punojnë, 
ndërkohë që ferma 
vazhdon të zhvillohet dhe 
të përfitojë nga idetë dhe 
teknologjitë e reja.”
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Bashkimi Evropian përballet me sfida të paprece-
dente kur vjen fjala te çështjet e familjes. Struk-
turat familjare janë duke ndryshuar, prindërit kanë 

vështirësi në gjetjen e ekuilibrit të duhur mes punës dhe 
jetës, barazia gjinore nuk është gjithmonë një realitet dhe 
varfëria te fëmijët është në rritje. 

Në vitin 2007 u krijua Aleanca Evropiane për Familjet; 
anëtarët e saj synojnë përmirësimin e furnizimit dhe 
cilësisë së kujdesit për fëmijët dhe të moshuarit, 
planifikime pune më të favorshme për familjen, si edhe 
më shumë barazi gjinore dhe përfshirje më të madhe 
të baballarëve në rritjen e fëmijëve. Ja disa shembuj të 
praktikës së mirë që tregojnë një pjesë të punës së mirë 
që është arritur deri më tani:

•  Sllovenia prezantoi në vitin 2007 certifikatën Kompani e 
favorshme për familjen për të inkurajuar punëdhënësit 
të aplikojnë në vendin e punës parime të favorshme 
për familjen. Certifikata u jepet kompanive në Slloveni 
që miratojnë të paktën tre masa nga një listë masash 
për rregullimin e ekuilibrit punë-familje, siç janë oraret 
fleksibël të punës, shërbimet e kujdesit të fëmijëve në 

kompani, ndarja e punës, lejet e lindjes ose puna me 
kohë të pjesshme. 

•  Gjermania aplikon programin Familja: një faktor suksesi 
për ta bërë favorizimin e familjes një veçori dalluese të 
ekonomisë gjermane. Programi u ofron punëdhënësve 
këshilla se si të organizojnë aktivitetet e tyre në mënyrë 
të tillë që punonjësit të ekuilibrojnë më mirë jetën në 
familje dhe punë.

•  Në Torino të Italisë, në vitin 2007 u krijua një qendër 
shumëfunksionale social-kulturore për familjet, fëmijët 
dhe të moshuarit, Shtëpia e jetës së përditshme, me 
mbështetjen financiare të fondit European Urban II (7,3 
milionë euro). 

•  Portugalia dhe Rumania kanë vënë në zbatim 
programin e shkëmbimit Zëri i të moshuarve evropianë 
(2009 – 2011) të financuar nga Grundtvig, që u ofron 
vullnetarëve të moshuar mbi 50 vjeç e lart, praktika 
tre-javore në institucionet e kujdesit social. 

Çështjet e familjes
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Përveç kësaj, bizneset familjare përbëjnë 60% të ndërmarrjeve 
të vogla dhe të mesme (SME-ve). Ato konsiderohen si një nga 
faktorët kyçë në forcimin dhe nxitjen e ekonomisë evropiane. 
Komisioni Evropian mbështet bizneset familjare në Evropë. 
Shtetet anëtare nxiten të miratojnë masa që krijojnë mjedis 
më të favorshëm për bizneset familjare, konkretisht përmes 
ligjeve për tatimet dhe ndërmarrjet. 

Bizneset familjare përfshijnë edhe fermat. Bashkimi 
Evropian ofron mundësi të shumta për fermerët që 
dëshirojnë të modernizojnë ose zgjerojnë aktivitetet e tyre. 
Shpenzimet bujqësore financohen nga dy fonde: Fondi 
Evropian i Garancisë Bujqësore (EAGF) financon pagesa 
të drejtpërdrejta për fermerët dhe masa për rregullimin e 
tregjeve bujqësore siç janë ndërhyrjet dhe kompensimet 
e eksportit, ndërsa Fondi Evropian i Bujqësisë për Zhvillim 
Rural (EAFRD) financon programet e zhvillimit rural të 
shteteve anëtare. 

A e dini se…?

•  Viti 2014 do të jetë përvjetori i 20të i Vitit Ndërkombëtar 
të Familjes!

•  Në Bullgari dhe Rumani, të cilat u bashkuan me BE-
në në vitin 2007, shpenzimet mesatare për mbrojtjen 
sociale për banor u rritën me mbi 60% pasi vendi u 
bashkua me BE-në;

•  Në BE, 67% e grave dhe 90% e burrave me fëmijë 
punojnë, por në 43% të familjeve të dy prindërit janë 
në punë me kohë të plotë. 

•  Norma e punësimit për personat e moshës 60-64 
vjeçare u rrit nga 23% në vitin 2000 në 31% në vitin 
2010. 

•  Në vitin 2008, 74% e fëmijëve në 27 vendet anëtare 
të BE-së jetonin me prindër të martuar, ndërsa 14% 
jetonin në shtëpi me një prind dhe 12% në shtëpi ku 
prindërit bashkëjetonin.
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Peter-i është një shtetas 
bullgar 37 vjeçar që 
jeton në Qipro. Ai u 
transferua atje në vitin 
2008 për të përmirësuar 
karrierën dhe për të 
punuar për një nga 
kompanitë kryesore 
të vendit në fushën e 
telekomunikacionit.

Megjithë shiun që bie 
në Nikozia atë mëngjes, 
Peter-i shkon në këmbë 
në zyrë për të arritur 
në punë në kohë. “Më 
pëlqen të mendoj se jam 
profesionist serioz, por 
edhe bashkëshort dhe 
prind i përkushtuar, dhe 
prioriteti im numër një 

ka qenë gjithmonë të 
kujdesem për familjen 
time, “ thotë ai.

Në vitin 2008, kur filloi 
kriza ekonomike, po bëhej 
gjithnjë e më e vështirë 
për të që t’i siguronte 
jetesë të përshtatshme 
familjes në qytetin e tij, në 

Sliven të Bullgarisë.  
Peter-it i kujtohen kohët  
e vështira kur ishte i 
papunë, me shumë pak 
perspektiva për punësim, 
megjithë kualifikimet  
që kishte të cilat duhej  
t’i kishin hapur rrugën  
për shumë vende  
pune.

Punësimi

Mundësitë  
janë të  
shumta atje
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Kur e pyeta për jetën në 
Bullgari përpara hyrjes 
në BE, Peter-i ngryset: 
“Mund të udhëtonim në 
Evropë shumë lehtë, por 
situata atje ishte shumë 
e vështirë për të punuar. 
Bullgarëve që dëshironin 
të punonin jashtë vendit, 
u ofroheshin vetëm punë 

sezonale ose punë “në të 
zezë”, gjë që për mua ishte 
e papranueshme.” 

Kjo situatë ndryshoi shumë 
kur vendi u bashkua me 
Bashkimin Evropian në 
vitin 2007. Pas kësaj kohe, 
qytetarët bullgarë mund të 
përfitonin nga një gamë e 
gjerë programesh të BE-
së, siç është EURES-i, për 
të cilin Peter-i lexoi në një 
gazetë bullgare.

Ndërkohë që shumë 
persona përpiqen të mos 
largohen nga vendi i tyre, 
Peter-i dhe familja e tij 
nuk mendonin kështu. 
“Transferimi jashtë vendit 
na ka tërhequr gjithmonë, 
por dëshironim ta bënin 
në kushte të mira,” 
thotë ai. “Mendoj se u 
treguam të guximshëm që 
hodhëm këtë hap kur na 
erdhi mundësia e duhur, 
megjithëse familja e gruas 
sime në Qipro na ndihmoi 
shumë në këtë proces.”

Peter-i më pas u regjistrua 
me shpejtësi në uebsajtin 
e EURES-it, dhe pas 
pak muajsh e ftoi në 
Nikozia për një intervistë 

një kompani e madhe 
reklamash e cila më 
pas i ofroi atij një vend 
pune. Pas tre vjetësh në 
kompani dhe falë ndihmës 
së kolegëve të tij me 
gjuhën vendase, dhe me 
sistemimin në punën e re, 
ai ndihet si pjesë e vërtetë 
e ekipit, dhe jo si “i huaj”. 

“Peter-i ka bërë shumë 
përpjekje për t’u integruar, 
ka mësuar gjuhën dhe 
është integruar shumë 
mirë në ekipin tonë,” thonë 
ata.

Më vonë atë ditë, ndërsa 
Peter-i shëtit me gruan dhe 
djalin pesëvjeçar në plazh, 
ai shpjegon pse beson se 
EURES-i është një mjet i 
çmuar për evropianët që 
kërkojnë punë. 

“Me EURES-in, kërkimi 
i punës jashtë vendit 
është si të kërkosh punë 
në vendin tënd, përmes 
gazetës ose në zyrën 
e punës,” shpjegon ai. 
“Edhe transferimi në Qipro 
nga Bullgaria ishte si të 
transferoheshim në një 
qytet tjetër.” “

Përveç kësaj, komuniteti 
bullgar në Nikozia është 
shumë i madh, dhe Peter-i 
me gruan e tij kanë bërë 
tashmë shumë miq e 
shokë. Kjo i bën ata të 
ndihen edhe më shumë si 
në shtëpi në mjedisin e ri 
ku jetojnë. 

“Inkurajoj fort të punësuarit 
dhe të papunët në Bullgari 
të marrin në konsideratë 
transferimin në një vend 
tjetër evropian, për të 
provuar gjëra të reja ose 
për të mësuar gjuhë të 
reja, sepse mundësitë janë 
të panumërta,” përfundon 
Peter-i.

“Në Evropë gjen shumë 
mbështetje, dhe nëse 
dëshiron të punosh jashtë 
vendit, do të gjesh patjetër 
punë. EURES-i është një 
vend i shkëlqyer për të 
filluar! Jam me fat të 
them se puna që kam në 
Nikozia më plotëson nga 
ana personale dhe më jep 
sigurinë që kërkoja për 
t’u kujdesur si duhet për 
familjen time.”
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Në botën tonë të globalizuar, tregu i punës është 
bërë gjithnjë e më shumë konkurrues. Papunësia 
dhe problemet sociale janë në rritje. Punonjësit dhe 

ndërmarrjet e BE-së kanë nevojë të jenë elastike për t’iu 
përshtatur rrethanave të reja.

Në përputhje me strategjinë Evropa 2020, Strategjia 
Evropiane e Punësimit kërkon të krijojë më shumë vende 
më të mira pune në mbarë Bashkimin Evropian. Për të 
arritur këto objektiva, kjo strategji inkurajon masat për 
plotësimin e tre objektivave kryesorë deri në vitin 2020:

•  75% e personave të moshës 20-64 vjeç në marrëdhënie 
pune;

•  nivele të ndërprerjes së studimeve nën 10%, dhe të 
paktën 40% e 30-34-vjeçarëve me arsim të nivelit të 
tretë të përfunduar; 

•  të paktën 20 milionë persona më pak në varfëri ose 
rrezik varfërie dhe në përjashtim social. 

Si?

Dy nisma të rëndësishme përfshijnë veprime konkrete për 
të arritur objektivat e vitit 2020. 

Axhenda për aftësi dhe vende pune të reja synon:

•  nxitjen e reformave për të përmirësuar fleksibilitetin dhe 
sigurinë në tregun e punës (“fleksiguria”); 

•  pajisjen e njerëzve me aftësitë e duhura për punët e të 
sotmes dhe të së nesërmes; 

•  përmirësimin e cilësisë së vendeve të punës dhe 
garantimin e kushteve më të mira të punës;

•  përmirësimin e kushteve për krijimin e vendeve të punës

Rinia në lëvizje është një paketë gjithëpërfshirëse e 
nismave të politikave që synojnë rritjen e normës së 
punësimit te të rinjtë:

•  duke përshtatur arsimin dhe trajnimin për nevojat e të 
rinjve; 

•  duke inkurajuar më shumë të rinj të përfitojnë nga 
grantet e BE-së për të studiuar ose për t’u trajnuar në 
një vend tjetër; 

•  duke inkurajuar vendet e BE-së të marrin masa për 
lehtësimin e tranzicionit nga sistemi arsimor në atë të 
punës. 

Fondi Social Evropian 

Fondi Social Evropian (ESF) është instrumenti kryesor 
financiar i Bashkimit Evropian për mbështetjen e punësimit 
në shtetet anëtare dhe për promovimin e kohezionit 
ekonomik dhe social. Që prej vitit 1957 Fondi Social 
Evropian (ESF) ka ndihmuar miliona evropianë të gjejnë 
punë, të fitojnë aftësi të reja dhe të gjejnë punë më të 
mira. Sot, ky fond financon me dhjetëra mijëra projekte në 
mbarë Bashkimin të cilat sjellin një ndryshim të vërtetë në 
jetën e miliona individëve.

Gjatë periudhës 2007-2013 do të shpërndahen 75 
miliardë euro në shtetet anëtare dhe rajonet e BE-së për 
të mbështetur aktivitete të tilla siç janë trajnimet për 
personat që kërkojnë punë për fitimin e aftësive të reja 
dhe përmirësimin e kualifikimeve të tyre.

Në Poloni, për shembull, një projekt me bashkë-financimin 
e ESF-së ndihmoi 50 punëtorë të vjetër joaktivë ose të 
papunë të nisnin biznesin e tyre, ndërsa një nismë në 
Lituani u mundësoi 50.000 qytetarëve të fitonin aftësi bazë 
kompjuterike. 

ESF-ja mbështet gjithashtu aktivitete të shumta që kanë 
si objektiv 100 milionë personat e moshës 15-30 vjeç 
në Bashkimin Evropian. Për të lehtësuar tranzicionin 
nga arsimi dhe trajnimi në tregun e punës dhe për të 
përmirësuar perspektivën e tyre të punësimit, ESF-ja 
mbështet programet e praktikës, si edhe kontratat e 
trajnimit ose kontratat e përkohshme të subvencionuara të 
punës për të rinjtë. 

EURES

EURES, portali i BE-së për punën dhe lëvizjen, u ofron 
personave që kërkojnë punë mundësinë të njihen me të 

Punësimi



gjitha vendet e lira të punës 
të publikuara nga shërbimet 
e punësimit në Evropë. 

Portali përmban gjithashtu 
të dhënat e kontaktit të më 
shumë se 850 këshilluesve 
të EURES-it të cilët u ofrojnë 
personave që kërkojnë 
punë këshillim falas për 
çështjet praktike, ligjore dhe 
administrative në lidhje me 
lëvizjen në nivel shtetëror 
ose përtej kufijve. 

Këshilluesit e EURES-it 
punojnë në Shërbimin e 
Punësimit Publik të secilit 

shtet anëtar, ose në organizata të tjera partnere të rrjetit 
të EURES-it. 

A e dini se…?

•  Në vitin 2000, 22% e vendeve të punës kërkonin 
kualifikime të nivelit të lartë, ndërsa 29% kërkonin 
kualifikime të nivelit të ulët. Në vitin 2010, këto përqindje 
këmbyen vendet. Deri në vitin 2020, 35% e punëve do të 
kërkojnë kualifikim të lartë. 

•  Në vitin 2010, norma e punësimit në 27 vendet e BE-së 
për personat e moshës 15 deri 64 vjeç ishte 64,2 %.

•  Sipas Eurostat-it, mosha mesatare e daljes nga tregu i 

punës është 61,5 vjeç. Megjithatë, 42% e evropianëve 
besojnë se do të ishin në gjendje ta kryenin punën që 
bëjnë aktualisht deri në moshën 65-vjeçare ose më tej. 

•  Në vitin 2010, në Bashkimin Evropian 81,8% e grave të 
moshës 20 deri 24-vjeçare kishin përfunduar të paktën 
arsimin e mesëm krahasuar me 76,2% të burrave. 

•  Kombet më të reja në BE përfshinin Irlandën, Qipron, 
Sllovakinë dhe Poloninë, secila me 24% të rinj; në 
Danimarkë, Gjermani dhe Itali, nga ana tjetër, të rinjtë 
përbënin më pak se 18% të popullsisë.

Shembuj të projektit:

•  Në Trebišov të Sllovakisë, 3500 banorë romë vuajnë një 
papunësi pothuajse 100%. Një projekt për punë sociale 
në terren punëson punonjës të specializuar dhe merr 
përsipër rinovimin dhe zgjerimin e shkollës lokale për më 
shumë se 600 nxënës të komunitetit rom.

•  Programi “EmpleaVerde” ose “Punët e gjelbra” në Spanjë 
është një nismë që promovon punësimin dhe ruan 
mjedisin. Ai synon të mbështesë më shumë se 28.000 
persona dhe të krijojë 1000 SME dhe vende të reja pune 
të favorshme për mjedisin.

•  Në Bullgari, projekti “Unë mundem” i ofron çdo personi 
të punësuar mundësinë të aplikojë dhe të marrë një 
certifikatë për trajnim në kompetenca kyçe ose një kurs 
që çon në kualifikime profesionale. Në dy fazat e para të 
projektit “Unë mundem”, morën pjesë 140.000 punonjës, 
ndërsa në projektin vijues “Unë mund të bëj edhe më 
mirë”, priten 81.000 pjesëmarrës të tjerë deri në fund 
të vitit 2013.

•  Në Danimarkë, një numër i madh të rinjsh me prejardhje 
nga pakicat etnike, braktisin shkollën përpara se të 
marrin kualifikimet e nevojshme. Që prej vitit 2009, 
nivelet e braktisjes së shkollës dhe kurseve të trajnimit 
nga të rinjtë e pakicave etnike kanë rënë nga 20% në 
më pak se 15%. Kjo u arrit nga projekti “Qëndro me 
karvanin”, cili mbështet proceset trajnuese dhe arsimore.

•  Në kuadër të projektit “QUALI-FORM-IDE” të financuar 
nga ESF-ja, shërbimi publik i punësimit në Belgjikë Forem 
drejton një rrjet që përfshin nëntë qendra kualifikimi dhe 
tre qendra “të hapura” trajnimi rreth rajonit Wallonia dhe 
në disa pjesë të Brukselit. Qendrat i pajisin punëtorët për 
punë lokale në industri të tilla si logjistikë, lyerje, turizëm 
dhe katering, si edhe në mirëmbajtjen e parqeve. Gjatë 
viteve 2009-2010, qendrat ofruan trajnim për 8860 
persona.
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Politika e zgjerimit e 
Bashkimit Evropian 
Që prej fillimit, Bashkimi Evropian ka ndjekur një integrim 
edhe më të thellë së bashku me pranimin e anëtarëve të 
rinj. Të dyja këto procese ndodhën paralelisht dhe kanë 
kontribuuar në një periudhë të paprecedentë paqeje dhe 
stabiliteti në vendet e përfshira dhe në Evropën në tërësi. 
Ky proces vazhdon edhe sot, me perspektivë të hapur për 
anëtarësim në BE për Islandën, Turqinë dhe Ballkanin 
Perëndimor. 

Kush mund të 
bashkohet?
Traktati mbi Bashkimin Evropian përmend se për anëtarësi 
mund të aplikojë çdo vend evropian, nëse respekton 
vlerat demokratike të BE-së dhe është i përkushtuar t’i 
promovojë ato. 

Çdo vend aspirues fillimisht duhet të plotësojë kriteret 
kyçe për anëtarësim. Këto kritere janë përkufizuar nga 
Këshilli i Evropës në Kopenhagë në vitin 1993 dhe për 
këtë arsye referohen si «Kriteret e Kopenhagës». Vendet 
që dëshirojnë të bashkohen, duhet të kenë:

•  institucione të qëndrueshme që garantojnë demokracinë, 
shtetin ligjor, të drejtat e njeriut dhe respektim dhe 
mbrojtje të pakicave;

•  një ekonomi tregu funksionale dhe kapacitetin për të 
përballuar konkurrencën dhe forcat e tregut në BE;

•  aftësi për të ndërmarrë dhe implementuar me efikasitet 
detyrimet e anëtarësimit, duke përfshirë respektimin e 
objektivave të bashkimit politik, ekonomik dhe monetar.

 BE-ja ruan të drejtën të vendosë se kur mund të 
bashkohen vendet aspiruese. Ajo gjithashtu ka nevojë të 
jetë në gjendje të integrojë anëtarët e rinj.

Kur janë bashkuar 
vendet ekzistuese të 
BE-së? 
Fillimisht, organizata që sot njihet si Bashkimi Evropian, 
përbëhej nga gjashtë anëtarë: Belgjika, Franca, Gjermania, 
Italia, Luksemburgu dhe Holanda. 

Danimarka, Irlanda dhe Mbretëria e Bashkuar u bënë 
anëtare në vitin 1973. Greqia u bashkua në vitin 1981, 
e ndjekur nga Spanja dhe Portugalia në vitin 1986 edhe 
Austria, Finlanda dhe Suedia në vitin 1995.

Në vitin 2004, gjatë bashkimit më të madh deri më sot me 
BE-në, u bënë anëtare Qiproja, Republika Çeke, Estonia, 
Hungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Sllovakia dhe 
Sllovenia. Në janar 2007, u bashkuan edhe Bullgaria dhe 
Rumania, duke e çuar në 27 numrin e shteteve anëtare 
të BE-së.

Si rezultat i këtyre zhvillimeve, BE-ja është tregu më i 
madh botëror, duke ofruar mundësi më të mira për 
shtetasit dhe bizneset e saj. Procesi i zgjerimit është 
gradual dhe menaxhohet me kujdes, prandaj krijon një 
situatë ku përfitojnë të gjitha vendet e përfshira.

Të kuptojmë  
zgjerimin 
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*  Ky përcaktim bëhet pa paragjykuar pozicionet për 
statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën 
1244/99 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe 
Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë 
mbi deklaratën e pavarësisë të Kosovës.

Kush e ka radhën për 
t’u anëtarësuar? 
Qeveritë e shteteve anëtare të BE-së, të mbledhura 
në Këshillin e Evropës, kanë rënë dakord të zgjerojnë 
perspektivën e BE-së me vendet e Evropës Juglindore 
- Shqipërinë, Bosnjë e Hercegovinën, ish-Republikën 
Jugosllave të Maqedonisë, Malin e Zi, Serbinë, si dhe 
Kosovën* dhe Turqinë. Këshilli i Evropës vendosi t’i japë 
statusin e vendit kandidat ish-Republikës Jugosllave të 
Maqedonisë në dhjetor 2004, Malit të Zi në dhjetor 2010 
dhe Serbisë në mars 2012. Negociatat e anëtarësimit 
me Turqinë u hapën në tetor 2005, me Islandën në 
korrik 2010, si dhe duhet të fillojnë me Malin e Zi në 
qershor 2012. Traktati i anëtarësimit me Kroacinë është 
nënshkruar dhe vendi pritet të bashkohet në vitin 2013, 
menjëherë pasi të plotësohet procesi i ratifikimit. 

Mbështetja e BE-së 
për vendet aspiruese
Pjesë dhe paketë e procesit të zgjerimit ka qenë ofrimi 
i asistencës financiare për vendet që aspirojnë të 
bashkohen për t’i ndihmuar ato në plotësimin e kushteve 
të kërkuara për hyrje. Që prej vitit 2007 ky financim vjen 
përmes një kanali të vetëm, Instrumentit për Asistencën 
e Para-Anëtarësimit (IPA). Financimi total sipas këtij 
instrumenti është aktualisht 11,5 miliardë euro për 
periudhën 2007-2013. Fondet e IPA-s, për të dhënë disa 
shembuj, përdoren për të modernizuar administratën 
publike dhe për të rritur kapacitetin e saj, për të ndihmuar 
në reformimin e gjyqësorit dhe për të përforcuar luftën 
kundër krimit dhe korrupsionit, për të rritur bashkëpunimin 
rajonal, për të investuar në infrastrukturë dhe për të 
mbështetur mbrojtjen mjedisore dhe zhvillimin rural. 

Jeni të interesuar të 
mësoni më shumë?
Më shumë informacion mbi politikën e zgjerimit të 
BE-së, mbështetjen financiare të BE-së për vendet që 
aspirojnë të bashkohen si edhe mbi progresin e tyre drejt 
anëtarësimit, mund të gjeni në faqen tonë të internetit: 
http://ec.europa.eu/enlargement
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Piroska Beke është  
24 vjeçe. Ajo 
jep mësime 
gjermanishteje në 
një shkollë fillore në 
Hungari. Për një vit, 
ajo studioi në Austri 
si pjesë e programit 
EdTWIN me nismën 
dhe financimin e 
Bashkimit Evropian, 
dhe që drejtohet nga 
katër vende: Hungaria, 
Republika Çeke, 
Sllovakia dhe Austria. 

Programi EdTWIN i 
dha asaj mundësinë të 
studionte mësimdhënie 
përmes një këndvështrimi 
tjetër, diçka që e lehtësoi 
shumë anëtarësimi i 
Hungarisë në BE. Kurset 
në Austri përfshinin edhe 
punën si praktikant. Kjo 
plotësoi formimin teorik 

të Piroska-s dhe forcoi 
aftësinë e saj për të dhënë 
mësim. 

“Në Shkollën 
Multinacionale të Vjenës, 
dhashë mësim për 
nxënës që vinin nga 26 
kombësi të ndryshme, dhe 
metodat e mësimdhënies 
atje janë krejtësisht të 
ndryshme nga ato në 
Hungari,» shpjegon ajo. 
«Ata përdorin metoda 

të ndryshme siç është 
metoda Montessori, për 
të cilën në Hungari vetëm 
kisha lexuar. Njohuria ime 
teorike është bërë rutinë 
përmes vëzhgimit dhe 
praktikës.» 

Puna me fëmijë me 
prejardhje multikulturore 
ka ndryshuar metodën 
e saj të përgjithshme të 
mësimdhënies.

“Fëmijët kanë nevoja 
dhe aftësi të ndryshme. 
Përvoja ime në Austri 
më ka dhënë mundësinë 
ta kuptoj këtë gjë më 
mirë,» thotë ajo me 
krenari. «Kjo është një 
aset i madh për mua në 
punën e përditshme, duke 
qenë se më ka mësuar t’i 
vlerësoj dhe t’i diferencoj 
shumë shpejt nxënësit. 
Më ka dhënë një mënyrë 
të ndryshme veprimi 

Arsimi 

Studimi jashtë vendit, një  
përvojë që të ndryshon jetën
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Studimi jashtë vendit, një  
përvojë që të ndryshon jetën

për t’u mësuar gjuhën e 
huaj fëmijëve, dhe më ka 
mësuar teknika që ende 
nuk janë vënë në zbatim 
në Hungari!” 

Ajo tani në punën e saj 
të përditshme aplikon me 
shumë sukses koncepte të 
tilla siç janë puna në ekip, 
shumëgjuhësia, krijimtaria 
dhe aktivitetet, duke u 
bazuar në entuziazmin e 
nxënësve të saj. 

Brenda dhe jashtë shkollës 
Piroska është një grua 
shumë e sigurt, diçka që 
ajo pranon se e ka fituar 
gjatë qëndrimit jashtë 
vendit. “Mësimdhënia dhe 
studimi në një mjedis 
të huaj kanë sjellë për 
mua përfitime në shumë 
drejtime, në aspektin 
profesional sigurisht, 
por edhe në aspektin 
personal. Mësova më 
shumë mbi Austrinë dhe 

kulturën e saj dhe, ç’ishte 
më e rëndësishme, zura 
shoqëri të shkëlqyer me 
të cilët kam interesa të 
përbashkëta dhe tek të 
cilët kam besim.”

Fakti që Hungaria 
është shtet anëtar i 
BE-së ka qenë shumë i 
rëndësishëm në zhvillimin 
profesional të Piroska-s. 
Kjo gjë i dha asaj akses 
në një shumëllojshmëri 

projektesh dhe 
programesh për të 
përmirësuar aftësitë e saj. 

“Nëse Hungaria nuk do të 
ishte në BE, nuk besoj se 
do të isha në gjendje të 
studioja në Austri dhe do 
të më ishin dashur vite 
të mësoja atë që kam 
mësuar atje. Do të kisha 
qenë një individ shumë i 
ndryshëm nga ç’jam tani”, 
buzëqesh ajo.
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Bashkimi Evropian ofron një gamë të gjerë mundë-
sish në fushën e arsimit, siç janë grantet për të 
studiuar ose për t’u trajnuar jashtë vendit, pro-

gramet e shkëmbimit, trajnimet, vizitat studimore dhe 
programet kërkimore. Këto mundësi nuk janë të hapura 
vetëm për studentët, por edhe për studiuesit dhe stafin 
akademik, nxënësit e shkollave dhe mësuesit, ose për 
persona të rritur që dëshirojnë të përmirësojnë njohuritë 
dhe aftësitë me qëllim që të shtojnë mundësitë e tyre 
për karrierë.

Qytetarët e BE-së lejohen të studiojnë në çdo universitet 
sipas të njëjtave kushte si qytetarët e atij vendi, pa 
komisione shtesë, dhe kanë të drejtë të marrin të 
njëjtat grante si qytetarët e atij vendi.

Më poshtë jepet një përmbledhje e programeve kryesore 
të Bashkimit Evropian në fushën e arsimit dhe trajnimit: 

•  Erasmus është një nga programet më të njohura 
arsimore të BE-së. Ai u ofron mundësi studentëve të 
marrin një grant nga BE-ja për të studiuar ose për t’u 
trajnuar për tre deri 12 muaj në një vend tjetër të BE-së. 
Që nga fillimi i programit Erasmus në vitin 1987, prej 
tij kanë përfituar rreth 3 milionë studentë. Programi 
Erasmus Mundus ofron bursa për studentët që 

dëshirojnë të marrin pjesë në një program shkëmbimi 
studentësh përtej kufirit të BE-së. 

•  BE-ja ofron mbështetje të gjerë për studiuesit e rinj. 
Janë të disponueshme bursa (nga Marie Curie Actions) 
për të nisur një program kërkimor, për të përmirësuar 
aftësitë e studiuesve ose për të zhvilluar bashkëpunimin 
kërkimor mes Evropës dhe pjesëve të tjera të botës. 
Studiuesit mund të konsultohen gjithashtu me portalin 
në internet të EURAXESS-it (www.euraxess.eu) i cili 
ofron informacion mbi vendet e lira të punës dhe 
programet e bursave në 38 vende evropiane. 

•  Përmes programit Comenius BE-ja mbështet programet 
e përbashkëta mes shkollave të ndryshme partnere 
në vende të ndryshme. Qëllimi është të përmirësohet 
arsimi dhe të ndihmohen të rinjtë të fitojnë aftësitë 
dhe kompetencat bazë të jetës të nevojshme për 
zhvillim personal, punësim në të ardhmen dhe qytetari 
aktive. Mësuesit mund të marrin grante përmes 
programit Comenius për të përmirësuar aftësitë e 
tyre në mësimdhënie dhe për të pasur një perspektivë 
ndërkombëtare. Më shumë se 27 000 shkolla, 135 
000 mësues dhe 1,5 milionë nxënës përjetojnë çdo 
vit Evropën në jetën e tyre të përditshme në shkollë 
përmes programit Comenius.

Arsimi 
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•  Programi Leonardo da Vinci ofron trajnime jashtë vendit 
për studentët e arsimit profesional, duke përfshirë 
edhe praktikantët. Punësimi i të rinjve në kompani të 
huaja po bëhet gjithnjë e më shumë popullor dhe sjell 
përfitime si në aftësitë e personave nën trajnim, ashtu 
edhe për vetë bizneset. Rreth 90 000 studentë do të 
përfitojnë në vitin 2012. 

Në vitin 2000 nisi Grundtvig, një program për arsimin për 
të rriturit, për të krijuar mundësi të reja për të mësuarit 
gjatë gjithë jetës. Një nga objektivat e programit është t’u 
mundësojë të paktën 7000 personave të përfitojnë çdo vit 
nga arsimi për të rriturit jashtë vendit deri në vitin 2013.

A e dini se...?

•  Evropa ka rreth 4000 institucione të arsimit të lartë, me 
mbi 19 milionë studentë dhe 1,5 milionë anëtarë stafi.

•  Destinacionet më të kërkuara të Erasmus-it janë 
Spanja, Franca dhe Gjermania; 40% e studentëve që 
marrin pjesë në Erasmus vijnë gjithashtu nga po këto 
tre vende.

•  Buxheti total për programet Comenius, Erasmus, 
Leonardo da Vinci dhe Grundtvig për vitet 2007-2013 
arrin në 7 miliardë euro. 

•  Më shumë se 160 000 mësues janë regjistruar për të 
marrë pjesë në eTwinning, komunitetin online evropian 
për shkollat, ku mund të takohen në realitet virtual, të 
shkëmbejnë ide dhe të praktikojnë shembuj, të mësojnë 
së bashku ose të themelojnë projekte online me shkolla 
partnere në më shumë se 30 vende evropiane: http://
www.etwinning.net.
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Metka Srnec është 
54 vjeçe. Ajo punon 
si infermiere në një 
nga spitalet kryesore 
të Sllovenisë. Në fund 
të vitit 2011 ajo u 
diagnostikua me kancer 
në gji, kur mori pjesë në 
një program kombëtar 
kontrolli për kancerin, 
një nismë e qeverisë 
sllovene e mbështetur 
nga kolegët mjekë nga 
vendet skandinave. 

Mjekes së saj i kujtohet 
kur i dha lajmin Metka-s, 
njërës prej kolegeve të saj, 
se ishte diagnostikuar me 
kancer në gji të fshehtë 
dhe jo të përhapur. “Është 

diçka gjithmonë e vështirë, 
ndoshta këtë herë ishte 
edhe më e vështirë sepse 
Metka është kolegia 
ime, por falë programit 
kombëtar të kontrollit 
të ngritur nga një ekip 
shkencëtarësh evropianë, 
arritëm ta diagnostikojmë 
sëmundjen në fazë të 
hershme që ta kuronin në 
mënyrë shumë efikase,” 
tha ajo.

Për Metka-n kjo ishte 
sigurisht edhe më 
tronditëse, siç shpjegon 
ajo pasi përfundon turnin. 
“Unë trajtoj pacientë me 
kancer çdo ditë dhe jam 
dëshmitare e vuajtjeve të 

tyre. Gjithmonë më  
kishte frikësuar ideja se 
si do të ishte po të kisha 
vetë kancer… Prandaj,  
kur u diagnostikova me  
kancer në nëntor të vitit 
2011, ishte shumë e 
vështirë ta pranoja. Por 
falë zbulimit në fazë të 
hershme, diagnoza ime 
frikësuese u përmirësua,“ 
kujton ajo. “Jemi me 
fat që Sllovenia ka këtë 
program kontrolli.”

Pak pas hyrjes së saj në 
BE në vitin 2004, Sllovenia 
u përfshi në Rrjetin 
Evropian të Kancerit (ECN) 
dhe programe të tjera 
kërkimore të fokusuara në 

luftimin e pabarazive në 
trajtimin e kancerit duke 
përmirësuar informacionin 
dhe njohuritë. Sllovenia 
adoptoi gjithashtu edhe 
modelin skandinav të 
kontrollit. Kolegë mjekë 
nga vendet skandinave 
erdhën në Slloveni për të 
ofruar njohuritë e tyre. 

“Ne morëm pjesë në 
sesione për krijimin e 
ideve, ndoqëm kurse e 
leksione dhe madje patëm 
takime kokë më kokë 
me ta,”, kujton Metka. 
Si rezultat, programi 
i kontrollit në fazë të 
hershme në Slloveni 
është shumë më i 

Bashkëpunimi mjekësor shpëton jetë

Shëndetësia 



19

Bashkëpunimi mjekësor shpëton jetë
përparuar krahasuar me 
vendet e tjera anëtare 
që u bashkuan me BE-në 
dekadën e fundit. 

Si Metka, ashtu edhe 
mjekja e saj janë 
dakord se anëtarësimi 
në BE ka qenë një 
moment vendimtar për 
kërkimet për kancerin në 
Slloveni. Dhe vërtet, falë 
diagnostikimit të hershëm, 
asaj iu desh të priste 
vetëm një muaj  
për operacionin që të  
hiqte tumorin, dhe vetëm 
tre javë më pas ajo 
gëzonte shëndetin e  
duhur për t’iu kthyer 
punës. 

“Metka tani është një 
grua pa kancer dhe 
shumë e shëndetshme,” 
thotë mjekja e saj, duke 
buzëqeshur. Mjekët 
sllovenë vazhdojnë të jenë 
në kontakt me specialistë 
nga e gjithë Evropa për 
të ndarë përvojën e tyre 
dhe për të përmirësuar 
më tej zbulimin e kancerit 
në vend. Kjo këmbëngulje 
e vazhdueshme për cilësi 
të shkëlqyer ishte shumë 
qetësuese për Metka-n 
gjatë gjithë procesit.

Metka tani është një grua 
shumë e lumtur dhe, siç 
thotë mjekja e saj, ka një 
të ardhme të shkëlqyer : 

“E gëzoj shëndetin edhe 
më shumë tani dhe mezi 
pres që të shoh nipërit 
e mi të rriten. Kjo falë 
bashkëpunimit mes 
mjekëve nga vende të 
tjera evropiane dhe nga 
Sllovenia. Jam e gëzuar që 
Sllovenia është në BE… I 
kam përjetuar personalisht 
përfitimet e kësaj.”
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Vendet evropiane kanë qenë gjithmonë në frontin 
e kërkimeve mjekësore. Pasi bashkohen me 
Bashkimin Evropian, ato mund të bashkëpunojnë 

me lehtësi për të krijuar sinergji. Ruajtja e shëndetit të 
qytetarëve është një nga prioritetet kryesore të BE-së. 
Ajo, për shembull, ka hapur kufijtë për pacientët që kanë 
nevojë të marrin kujdes shëndetësor cilësor në një shtet 
tjetër anëtar, duke demokratizuar kështu aksesin në 
shërbime të kujdesit shëndetësor të një cilësie shumë të 
lartë.

BE-ja gjithashtu lehtëson bashkëpunimin brenda 
industrisë mjekësore përmes programeve që ushqejnë 
bashkëpunimin dhe shkëmbimin e specialistëve dhe 
të ekspertizës. Përveç kujdesit për individët, BE-ja ka 
siguruar gjithashtu investime të konsiderueshme në 
prodhimin e medikamenteve të reja novatore, si dhe në 
kërkimet në fushën e shëndetësisë.

•  Në vitin 2004, BE-ja prezantoi një projekt unik, Kartën 
Evropiane të Sigurimit Shëndetësor. Karta është falas 
dhe u ofron personave akses të garantuar në shërbimet 
e kujdesit shëndetësor të sektorit publik njësoj si 
shtetasit e vendit anëtar që ata janë duke vizituar 
përkohësisht.

•  Një qytetar i BE-së që ka të drejtë të marrë shërbim të 
kujdesit shëndetësor në vendin e tij/saj amtar, mund ta 
kërkojë atë mjekim në një shtet tjetër anëtar dhe do 

të rimbursohet për koston e atij mjekimi në sistemin 
shëndetësor të vendit të tij/saj. Në disa raste (p.sh. për 
shërbim shëndetësor shumë të specializuar) mund të 
jetë e nevojshme që pacientët të kërkojnë autorizim 
përpara se të udhëtojnë për mjekim. Qytetarët e BE-së 
mund të referohen gjithashtu te një shtet tjetër anëtar 
nga sistemi i tyre shëndetësor për mjekime që nuk janë 
të disponueshme në vendin amtar.

•  BE-ja shpenzon çdo vit 1 miliard euro për mbështetjen 
e kërkimeve për trajtime të reja mjekësore, si edhe për 
prodhimin dhe zhvillimin e medikamenteve novatore 
dhe teknologjisë mjekësore. 

•  Gjatë 25 viteve të shkuara, BE-ja ka mbështetur 
aktivitetet për kontrollin dhe parandalimin e kancerit, 
duke përfshirë implementimin e programeve të 
organizuara kombëtare për popullsinë për kancerin e 
gjirit, atë cervikal dhe të zorrës së trashë. Këto aktivitete 
kontribuuan në një ulje prej 9% të vdekshmërisë nga 
kanceri, sipas një studimi të kryer në vitin 2003*. 
Objektivi i nismës më të fundit, Partneritetit Evropian 
për Veprim Kundër Kancerit, është reduktimi me 15% i 
rasteve të reja me kancer deri në vitin 2020. 

•  Për të inkurajuar ushqyerjen e shëndetshme të 
fëmijëve, BE-ja mbështet mendimin se në shkolla duhet 
të shërbehen më shumë fruta, zarzavate dhe produkte 
qumështi. BE-ja siguron 50 milionë euro për Programin 
Evropian të Qumështit për Shkollat dhe 90 milionë euro 
për programin e frutave dhe zarzavateve.

Shëndetësia 
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A e dini se...?

•  Deri në vitin 2050, numri i personave në BE me moshë 
65 vjeç e lart pritet të rritet me 70% dhe numri i 
personave të moshës mbi 80 vjeç me 170%.

•  Janë lëshuar Karta Evropiane të Sigurimit Shëndetësor 
për 190 milionë vetë, ose ndryshe për 38% të popullsisë.

•  Shuma e shpenzuar nga BE-ja për prodhimin dhe 
zhvillimin e medikamenteve dhe teknologjisë mjekësore 
është e barabartë me shumën e investimeve të të gjitha 
kompanive farmaceutike aktive në Evropë.

•  Gjatë vitit shkollor, Programi Evropian i Qumështit për 
Shkollat shpërndan pothuajse 300 000 ton qumësht në 
shkolla.
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Për më shumë informacion:

 
mbi… Zgjerimin

http://ec.europa.eu/dgs/enlargement/ 

mbi… Shëndetësinë
www.ec.europa.eu/dgs/health_consumer/

mbi… Familjen
www.ec.europa.eu/social/
www.enrd.ec.europa.eu/

mbi… Punësimin
www.ec.europa.eu/social/
www.ec.europa.eu/eures/

mbi… Arsimin
www.ec.europa.eu/dgs/education_culture/

www.edtwin.eu
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