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1. Konteksti

Në një fjalim para takimit informal të Ministrave të Jashtëm të Procesit të

Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP-it), më 9 tetor 2009, Kryeministri grek

George Papandreou shprehu domosdoshmërinë për një dinamikë të re në proceset e

integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në deklaratën e tij, Papandreou u

shpreh: “...pas axhendës së Samitit të Selanikut 2003, na duhet një udhërrëfyes i ri për vendet e

Ballkanit Perëndimor, i cili të parashikojë një datë për anëtarësim, dhe viti 2014 mund të jetë një

datë simbolike, por dhe realiste... 100 vjet nga fillimi i Luftës së Parë Botërore, me synim dhënien

fund të ndarjeve dhe konflikteve në rajon”.

Megjithatë, ky propozim ambicioz jo vetëm nuk u mbështet nga vendet e tjera anëtare

të BE-së, por në disa raste edhe u injorua. Një vit më vonë, është Ministri i Jashtëm grek

Dimitrios Droutsas, i cili në një fjalim para European Policy Center në Bruksel, më 22

nëntor 2010, shpalosi iniciativën e quajtur “Selanik II”: organizimin e një Samiti mes BE-

së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, gjatë Presidencës greke të BE-së, në 2014. Sipas

tij, ky Samit do të mund të caktonte 2018-ën, si vit të aderimit të vendeve të Ballkanit

Perëndimor në BE. Viti 2018 mbart simbolikën e përfundimit të luftës së Parë Botërore.

Njëkohësisht, Samiti do të duhej të miratonte një sërë instrumentesh të domosdoshëm

dhe një kuadër kohor indikativ për të bërë realitet aderimin e këtyre vendeve në BE.

Qëllimi i këtij punimi është të analizojë propozimin për një “Selanik II” dhe mundësitë

që ai ka për tu bërë realitet apo ndikuar në ecjen përpara të procesit të anëtarësimit në

BE. Vlerësimi i rezultateve të Axhendës së Selanikut të vitit 2003 dhe rrugëtimit

evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor, do të shoqërohet me analizimin e

qëndrimeve të institucioneve të BE për këtë proces. Punimi parashtron edhe disa

sugjerime për Bashkimin Evropian dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor në funksion të

përshpejtimit të procesit të zgjerimit.
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2. Selanik 2003, ose “Selanik I”

Një politikë më e strukturuar e BE-së ndaj Ballkanit Perëndimor u ravijëzua në vitin

1999 me lançimin e Procesit të Stabilizimit dhe Asociimit, si dhe gjatë Samitit të Zagrebit

në nëntor të vitit 2000. Ndërkohë, me marrjen e Presidencës së BE-së në janar 2003,

Greqia bëri të qartë se Ballkani Perëndimor do të ishte prioriteti kryesor në programin e

saj. Kabineti i Ministri të Jashtëm në atë kohë, Papandreou, publikoi një dokument

strategjik për Ballkanin Perëndimor, në të cilin shpalosej një axhendë ambicioze, dhe

shprehej besimi se Greqia, si fqinje e drejtpërdrejtë me vendet e rajonit, do të përbënte

një dallim të qartë nga vendet e tjera anëtare për avancimin e tyre në BE1.

2.1. Situata ndërkombëtare në prag të Samitit të Selanikut

Po të kthehemi pas për të analizuar panoramën e situatës ndërkombëtare në vitin 2003,

duhet theksuar se veprimi i guximshëm i Greqisë përkoi me zhvillimet që ndodhnin

përtej rajonit. Në analet e BE-së, viti 2003 do të mbahet mend si viti i firmosjes së

traktateve të anëtarësimit me dhjetë vendet e reja anëtare. Ishte Këshilli Evropian i

Kopenhagenit në dhjetor 2002, i cili shënoi fundin e procesit të zgjerimit për dhjetë

vendet e reja, sikundër përcaktoi datën e hyrjes në BE për dy të “mbeturit në klasë”:

Rumaninë dhe Bullgarinë (viti 2007). Ndërkohë që vendet e Ballkanit Perëndimor u

ndjenë të mënjanuara. Perspektiva e zgjerimit për më tej ishte e paqartë.

Paqartësia ishte reflektim i ndryshimeve të mëdha në nivel global dhe gjendjes së

Ballkanit Perëndimor midis BE-së dhe SHBA-ve. Vëmendja ndërkombëtare kishte

lëvizur drejt Lindjes së Mesme, ndërsa Ballkani Perëndimor ndjente se nuk mund të

mbështetej më në një trajtim preferencial nga Perëndimi. Brenda BE-së dhe mes Francës

e Gjermanisë nga njëra anë dhe SHBA-ve nga ana tjetër ekzistonin divergjenca mbi

luftën në Irak apo Gjykatën Penale Ndërkombëtare2. Pavarësisht këtyre divergjencave

dhe lëvizjeve tektonike në politikën globale, bashkëpunimi BE-SHBA lidhur me

1 Shih, Prioritetet e Presidencës Greke të BE-së për Ballkanin Perëndimor tek www.eu2003.gr/en.
2 Të gjitha vendet e rajonit u vunë para një zgjedhjeje të vështirë lidhur me Gjykatën Penale

Ndërkombëtare, pasi SHBA insistuan të nënshkruanin marrëveshje bilaterale me to për të përjashtuar

qytetarët amerikanë nga juridiksioni i Gjykatës. Gjithashtu, shumica e vendeve të Ballkanit mbështetën

luftën në Irak, duke u quajtur nga administrata e ish-Presidentit Bush si “Europa e Re”, çka nuk u prit

mirë nga disa vende anëtare të BE-së, si për shembull Franca.



European Movement-Albania | Rr. Brigada VIII, Godina 1/3, Ap.9, Tiranë, Albania, Tel/Fax: +35542253184

www.em-al.org info@em-al.org

5

Ballkanin Perëndimor u zhvillua më tej. Ilustrim i këtij bashkëpunimi ishte lançimi nga

BE i misionit paqeruajtës në Bosnjë dhe Hercegovinë, në janar 2003, si dhe marrja e

detyrave paqeruajtëse në Maqedoni nga NATO, në mars të po atij viti.

Vështruar nga ky rrafsh gjeopolitik, Presidenca greke e BE-së ia doli me sukses të

forconte rrezen demokratike të veprimit te BE-së në Ballkanin Perëndimor. Dëshira dhe

ambicia e Greqisë për një angazhim të ri të BE-së në rajon u bë realitet, pasi siç do të

pasqyrohet më poshtë, Samiti i Selanikut injektoi optimizëm dhe hapa konkrete drejt

integrimit në BE. Sipas Ministrit të Jashtëm grek Droutsas: “Vlera e Axhendës së Selanikut

nuk qëndron vetëm në Procesin e Stabilizim Asociimit që përshkruan. Por tek vizioni që ofroi për

popujt e Ballkanit: se një ditë urrejtja do t’i përkiste së kaluarës dhe të gjithë do të gëzonin liri

dhe prosperitet në një hapësirë të përbashkët evropiane”3.

2.2 Propozimet e Samitit të Selanikut 2003 për Ballkanin Perëndimor

Vetë vendet e Ballkanit Perëndimor luajtën një rol aktiv në vigjilje të Samitit. Kryetarët e

shteteve të rajonit i përdorën të gjitha kanalet diplomatike për të theksuar ambiciet e

tyre në drejtim të rezultateve të Selanikut. Kështu, në një takim të organizuar më 2

qershor 2003 në Ohër, ata i kërkuan BE-së t’i jepte rajonit një perspektivë të qartë

anëtarësimi, instrumente dhe hapa konkretë për këtë qëllim4.

Samiti i Selanikut në qershor 2003 afirmoi në mënyrë të qartë perspektivën evropiane të

rajonit. Në fillim të punimeve, Komisioneri për Çështjet me Jashtë, Chris Patten deklaroi

se: “Selaniku do të përçojë mesazhin se perspektiva e anëtarësimit në BE është reale, dhe ne nuk

do ta konsiderojmë hartën e Bashkimit të plotë derisa ju [vendet e Ballkanit Perëndimor] të na

bashkëngjiteni”.5

3 Shih, fjalën e Ministrit të Jashtëm grek Dimitris Droutsas në European Policy Centre (EPC): “A new

European agreement on the Balkans and Turkey: Greece’s role”, 22 Nëntor 2010 në www.mfa.gr
4 Nga vendet e rajonit u kërkua që Komisioni të mbulonte Ballkanin Perëndimor përmes Drejtorisë së

Përgjithshme të Zgjerimit, të cilin deri atëherë e mbulonte Drejtoria e Përgjithshme e Marrëdhënieve me

Jashtë (RELEX). Gjithashtu, u kërkua që fondet e mbetura për zgjerimin e 2004, të kanalizoheshin për

programin CARDS.
5 Deklarata e Selanikut: Samiti BE-Ballkani Perëndimor, 21 qershor 2003
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Në mbështetje të këtij angazhimi politik, Samiti miratoi dhe instrumentet e duhura për

integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, duke huazuar nga përvoja me

vendet të Europës Qendrore dhe Lindore që u përfshinë në procesin e zgjerimit:

 Konfirmimi i Procesit të Stabilizim Asociimit dhe forcimi i mëtejshëm i tij si kuadri

i orientuar drejt zgjerimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

 Aplikimi i Partneritetit Evropian i cili përcakton në përputhje me nevojat specifike

të secilit vend, qëllimet, prioritetet, kriteret dhe ndihmën financiare të procesit të

para-aderimit. Ky proces monitorohet nga publikimi vjetor i Raporteve të Progresit

që paraqiten nga Komisioni Evropian.

 Forcimi i bashkëpunimit politik dhe atij në fushën e Politikës së Përbashkët të Jashtme

dhe Sigurisë – çka konsiston në formalizimin e forumit politik të nivelit të lartë

mes BE-së dhe vendeve të rajonit. Forumi zhvillohet çdo vit. Gjithashtu, u

vendos që vendet e Ballkanit Perëndimor t’i bashkëngjiten deklaratave dhe

qëndrimeve të përbashkëta të BE-së për politikën e jashtme.

 Politika e mbështetjes për ndërtimin e institucioneve përmes programeve Twinning

dhe TAIEX, pjesëmarrjes në programet komunitare të kërkimit shkencor dhe edukimit

dhe rritja e mbështetjes financiare të BE-së për rajonin përmes programit CARDS.

 Angazhimi për liberalizimin e regjimit të vizave të BE-së për qytetarët e vendeve të

Ballkanit Perëndimor, duke u bazuar në reformat që kërkohen në drejtim të

forcimit të shtetit të së drejtës, sigurisë së dokumenteve, kontrollit të kufijve,

luftës kundër krimit të organizuar, korrupsionit, dhe migracionit të paligjshëm.

Samiti i Selanikut përçoi mesazhin se progresi i vendeve të rajonit drejt integrimit

evropian do të varej nga meritat në plotësimin e kritereve të Kopenhagenit.

Bashkëpunimi i plotë me Tribunalin Penal Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë,

sikundër bashkëpunimi rajonal, mbetej një parakusht i rëndësishëm.

Gjithashtu, mesazhi kuptimplotë i ish-Komisionerit Patten kishte dhe anën tjetër të

medaljes kur shprehej se: “Ne, në Komisionin Evropian do të bëjmë ç’është e mundur që ju
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t’ia arrini. Por anëtarësimi duhet fituar. Do të duhet shumë punë dhe vullnet i dëshmuar politik

nga ana e atyre që janë në pushtet në rajon. Se sa larg do të shkoni në rrugën drejt integrimit

evropian dhe sa shpejt do të arrini, kjo do të varet nga ju”. Kështu, parimi i kushtëzimit u

vendos në themel të konsensusit për zgjerimin.

2.3 Rezultati i Selanikut 2003

Rezultati i Samitit të Selanikut ishte në thelb pozitiv dhe justifikoi pritshmëritë lidhur

me rajonin. Megjithëse niveli i angazhimit politik nuk shënoi një hov cilësor përpara,

Procesi i Stabilizimit dhe Asociimit u pasurua me elementet e duhura, duke e

transformuar atë në një kuadër më koherent dhe të përshtatshëm për zgjerimin e BE-së,

të ngjashëm me kuadrin e aplikuar për dhjetë vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore.

Ç’është më e rëndësishmja, Axhenda e Selanikut i dha Komisionit një rol më të madh6,

duke e kthyer kështu në një ritual të përvitshëm vlerësimin e ecurisë së vendeve të

Ballkanit Perëndimor drejt anëtarësimit në BE.

Procesi i liberalizimit të vizave, një proces me fillesa të qarta në Samitin e Selanikut,

është një tregues shumë i mirë i faktit se, kur ka vullnet politik dhe vizion të qartë,

frytet do të jenë konkrete e të prekshme. Ky proces vërtetoi se, të vënë para një axhende

konkrete, realiste, me detyra të qarta dhe një afat kohor relativisht të përcaktuar, vendet

e Ballkanit Perëndimor u nxitën në një përpjekje të shëndetshme individuale për

plotësimin e standardeve të trupëzuara në Udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave.

Mirëpo, pavarësisht arritjeve, entuziazmi i Selanikut 2003 për një axhendë të

përshpejtuar të anëtarësimit të Ballkanit Perëndimor në BE, ia la vendin zhgënjimit dhe

kuptimit se ky proces nuk do të ishte i thjeshtë dhe i shpejtë. Procesi i shtet-ndërtimit në

rajon vijon të përballet me vështirësi, si pasojë e mungesës së kulturës demokratike të

elitave politike, ekonomive jo konkurruese, institucioneve demokratike të brishta,

korrupsionit gërryes, papunësisë, dhe ç’është më e keqja, e mosmarrëveshjeve

ndërshtetërore të pazgjidhura, të cilat janë bërë pjesë kryesore e menysë së procesit të

6 Komisioni Evropian publikon çdo fund viti Paketën e Zgjerimit (Enlargement Package), në të cilën

përfshihen Strategjia e Zgjerimit për rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Progres Raportet individuale për

secilin vend. Strategjia e Zgjerimit i paraqitet Këshillit dhe Parlamentit Europian. Ky dokument bën një

analizë të evoluimit të procesit të zgjerimit dhe përcakton prioritetet dhe propozimet për objektivat e vitit

të ardhshëm.
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zgjerimit. Këto problematika frenuese për procesin e demokratizimit dhe transformimit

të rajonit mund të adresohen përmes një qasjeje më strategjike e të mirë-strukturuar të

politikave të BE-së në rajon.

Afro tetë vjet pas Samitit të Selanikut, aderimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE,

me përjashtim të Kroacisë, nuk duket i afërt. Dështimi i Traktatit të Kushtetutës së BE-

së, dhe vonesat për miratimin e Traktatit të Lisbonës e mpinë procesin e zgjerimit.

Takimi i Nivelit të Lartë BE-Ballkan Perëndimor, që u mbajt në 2 qershor 2010 në

Sarajevë nuk solli asgjë të re7, përveç riafirmimit të “perspektivës evropiane”, çka është

prej kohësh e pranishme në strategjinë e BE-së për Ballkanin Perëndimor. Nga ana

tjetër, përfaqësuesit e vendeve të rajonit nuk rakorduan asnjë qëndrim paraprak

ndërmjet tyre mbi atë çfarë do t’i kërkohej konkretisht partnerëve evropianë, sikurse

vepruan në vigjilje të Samitit të Selanikut.

Rrjedhimisht, Deklarata e Sarajevës ishte e mjegullt për sa i përket instrumenteve,

perspektivës financiare dhe kuadrit kohor indikativ që i nevojitet vendeve të Ballkanit

Perëndimor, si mundësi për të kaluar nga “dhoma e pritjes”, në të cilën qëndrojnë prej

më shumë se një dekade, në “dhomën e përgatitjes” për anëtarësim në BE.

3. Propozimi grek për Ballkanin Perëndimor gjatë Presidencës së BE-së në vitin

2014

3.1 Platforma e propozuar për një “Selanik II”

Politika e BE-së për Ballkanin Perëndimor është shembulli më tipik i asaj që European

Council on Foreign Relations, e konsideron si politikë “të shohim e të bëjmë”, e cila

kufizohet në procesin teknokratik,8 duke mos u shndërruar dot në një proces politik

transformues e zhvillimor në kuptimin e vërtetë të fjalës.

Në të shkuarën, Italia, Austria dhe Sllovenia kanë kërkuar përshpejtimin e procesit të

anëtarësimit në BE të vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke insistuar në përcaktimin e

7 Deklarata e Sarajevës, takimi i nivelit të lartë BE-Ballkani Perëndimor, 2 qershor 2010.
8 Shih, ECFR policy brief, “Beyond wait-and-see: The way forward for EU Balkan Policy”, Heather

Grabbe, Gerald Knaus dhe Daniel Korski, Maj 2010, tek www.ecfr.eu
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qartë të udhës së tyre drejt shtet-ndërtimit, së bashku me një kuadër kohor indikativ për

anëtarësimin në BE. Ndërkohë, Greqia synon që të japë instrumente në funksion të

perspektivës së aderimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. Gjatë presidencës së

saj të BE-së, në gjysmën e parë të vitit 2014, Greqia do të organizojë një Samit BE-

Ballkani Perëndimor. Pra, një “Selanik 2014”, në vazhdën e “Selanikut 2003”, i cili sipas

Ministrit të Jashtëm grek duhet të përfshijë:

 Miratimin e një deklarate politike të Samitit, në të cilën të caktohet një afat kohor

indikativ për mbylljen e procesit të aderimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor

në BE (viti 2018 si objektiv).

 Forcimin e bashkëpunimit rajonal mes vendeve të rajonit dhe BE-së, duke

konsoliduar platformat e bashkëpunimit ekzistues nën formate si Procesi i

Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (South East European Co-operation

Process, SEECP), Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (Regional Cooperation

Council, RCC), në fushat e energjisë, transportit, mjedisit, etj.

 Krijimin e mekanizmave të cilët do të bëjnë të mundur suksesin e procesit të

aderimit, duke krijuar grupe pune dhe caktuar shtete “mbikëqyrëse” për vendet

kandidate. Kjo mund të arrihet, përmes:

- ngritjes së grupeve përgatitore të specializuara mes vendeve kandidate

dhe vendeve anëtare;

- dërgimit të zyrtarëve të administratës publike nga vendet anëtare në

vendet kandidate për dhënie përvoje;

- organizimit të trajnimeve, tryezave të përbashkëta;

- vlerësimit të vazhdueshëm të progresit dhe bashkëpunim të ngushtë

me Komisionin Evropian.

Jetësimi i këtyre masave do të injektonte energji pozitive dhe përshpejtim të aderimit të

vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. Gjithashtu do të realizojë adoptimin e politikës

rajonale të BE-së për Ballkanin Perëndimor në funksion edhe të zbatimit të strategjisë

“BE 2020”. Athina synon ta rikthejë çështjen e zgjerimit, në një angazhim të

rëndësishëm për Evropën, përmes zbatimit të instrumenteve specifikë, dhe objektivave
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realiste, duke nxitur në të njëjtën kohë reforma të qëndrueshme në Ballkanin

Perëndimor. Paralelisht me nismën “Selanik II”, instrumentet ekzistues të procesit të

zgjerimit duhen aplikuar më me zhdërvjelltësi me qëllim përfshirjen e plotë të vendeve

të Ballkanit Perëndimor në rrjedhat Evropiane.

Ndërmarrja e masave të mësipërme nënkupton që viti 2014 t’i gjejë të gjitha vendet e

Ballkanit Perëndimor në tryezën e bisedimeve për anëtarësim në BE dhe “Selanik II” të

miratojë hapat fundorë për anëtarësimin e vendeve të rajonit në BE. Në mënyrë të qartë,

Greqia është tërhequr nga propozimi i një viti më parë, kur identifikoi vitin 2014 si afat

për aderimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. Propozimi i ri duket se i afrohet

më shumë realitetit dhe përcaktimi i një kuadri kohor indikativ si 2018 shërben më

tepër si një nxitës për të intensifikuar procesin nga të dy palët: për BE-në duke

përforcuar dhe strukturuar më mirë strategjinë e zgjerimit, dhe për vendet e rajonit me

synim kryerjen dhe zbatimin e reformave, të cilat janë çelësi i suksesit në rrugën e

integrimit.

3.2 Reagimet për propozimin grek të “Selanik II”

Ndonëse nuk ka ende një reagim zyrtar nga Bashkimi Europian ndaj nismës greke,

diplomatë të vendeve anëtare kanë shprehur në mënyrë konfidenciale dyshime mbi

këtë nisëm, duke e konsideruar pozicionin e Greqisë kontradiktor në vetvete9. Në fakt,

nga njëra anë Greqia kërkon integrim të shpejtë në BE të vendeve të Ballkanit

Perëndimor, por, nga ana tjetër bllokon anëtarësimin e Maqedonisë në NATO dhe

çeljen e bisedimeve për anëtarësim me BE-në, si rezultat i mosmarrëveshjeve mbi emrin.

Gjithashtu, perceptimi i opinionit publik në rajon për rolin e Greqisë është i përçarë, çka

mund të dëmtojë nismën në vetvete10. Greqia konsiderohet si mbështetësja më e madhe

e integrimit europian të Serbisë. Por, nga ana tjetër, ajo konsiderohet kundërshtare e

integrimit europian të Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kosovës. Bllokimi i Maqedonisë në

rrugën e integrimit euro-atlantik, mosnjohja e Kosovës edhe pas Opinionit Këshillimor

të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë dhe mosgjetja e gjuhës së përbashkët me

9 WAZ Euobserver, 23.11.2010: Greece will fix dates for Balkan EU membership.

http://waz.euobserver.com/?aid=31326.
10 Shih, Gallup Balkan Public Opinion Survey në lidhje me pyetjen “perceptime rreth mbështetësve dhe

pengesave të vendeve të Ballkanit Perëndimor në rrugën e anëtarësimit në BE”.
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Shqipërinë për disa çështje të interesit të ndërsjellë, duket se janë arsyet kryesore që

ndikojnë në këtë perceptim për Greqinë.

Aktualisht, vetëm aderimi i Kroacisë shihet si i mundshëm në një të ardhme të afërt nga

ana e vendeve anëtare të BE-së. Ndërkohë që ende nuk ka një kuadër kohor të

mirëpërcaktuar për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, diplomacia greke

ka filluar të vendosë piketat kryesore të “Selanikut II”, duke u përpjekur të gjenerojë

konsensusin e vendeve që do të marrin stafetën e drejtimit të BE-së për vitin 2011.

Kështu, në takimin mes ministrit të jashtëm grek dhe atij hungarez, më 25 nëntor 2010,

u konfirmua vendosmëria për të forcuar perspektivën europiane të rajonit gjatë

presidencës hungareze të BE-së, në gjysmën e parë të vitit 2011. Një objektiv konkret i

presidencës hungareze është përfundimi i bisedimeve të anëtarësimit me Kroacinë

brenda gjysmës së parë të vitit 2011.

Do të ishte mirë që Hungaria dhe Polonia, si dy nga vendet ish-komuniste që u

anëtarësuan në BE në 2004, të konsideronin me përparësi aplikimin e instrumenteve të

duhur, për të mbajtur të fokusuar perspektivën e aderimit të vendeve të Ballkanit

Perëndimor në BE, duke përgatitur në këtë mënyrë përmes hapash konkretë “Selanikun

II”. Akordimi i statusit të vendit kandidat dhe miratimi i një udhërrëfyesi për

mundësinë e fillimit të bisedimeve të anëtarësimit për vendet e Ballkanit Perëndimor

dhe përfshirja e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave e negocimin e një

marrëveshjeje stabilizim asociimi, brenda një afati kohor të arsyeshëm, do të

konsideroheshin si sinjale inkurajuese në funksion të jetësimit të perspektivës europiane

të rajonit.

Për fat të keq, vendet e rajonit ende nuk kanë reaguar e as sinkronizuar qëndrimet,

përveç Ministrit të Jashtëm të Serbisë Jeremiç, i cili ka përshëndetur me entuziazëm

propozimin grek11. Ndoshta me zyrtarizimin e propozimit nga pala greke do të ketë

edhe qëndrime nga diplomacia e vendeve të tjera. Ato duhet të shfrytëzojnë paralelisht

instrumentet e procesit të zgjerimit dhe forumet ekzistuese rajonale të formatit të

Procesit të Brdos, Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, SEECP-it, etj.

11 Deklarata e Ministrit të Jashtëm Serb, Vuk Jeremic, gjatë takimit të Ministrave të Jashtëm të Organizatës

së Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi (BEDZ), Selanik, 27 nëntor 2010.
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Për vendet e rajonit, përgatitjet për “Selanik II” duhet të konsiderohen si një mundësi

unike për të ringjallur procesin e ngadalësuar të zgjerimit, duke hedhur poshtë në të

njëjtën kohë edhe praktikat e së shkuarës ku organizimi i një takimi konsiderohet shenjë

pozitive për rajonin, ndërkohë që çdo rezultat konkret që vjen si pasojë e takimit do të

konsiderohej si bonus.

4. Faktorët kryesorë që ndikojnë në politikën e zgjerimit

Qëndrimi ndaj procesit të zgjerimit ka ndryshuar, sidomos pas zgjerimeve të viteve

2004 dhe 2007. Bashkimi Europian është bërë më i kujdesshëm dhe i shtrënguar në

premtimet për zgjerim. Procesi i negocimit të Kroacisë me BE-në u shoqërua për herë të

parë me aplikimin e parimit të kushtëzimit për hapjen dhe mbylljen e çdo kapitulli të

acquis communautaire. Aplikimet për anëtarësim në BE, në rastin e Maqedonisë dhe Mali

të Zi u shoqëruan më një ndarje mes statusit të vendit kandidat nga çelja e bisedimeve

për anëtarësim, ndërsa në rastin e Shqipërisë, as me akordimin e statusit të vendit

kandidat12. Ndërkohë, Komisioni Europian në rolin e “ndërmjetësit” mes vendit

aplikant dhe vendeve anëtare të BE-së nuk mund të mos marrë parasysh humorin e

këtyre të fundit të cilët janë vendimmarrësit kryesorë.

Aktualisht, faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë në procesin e zgjerimit, përveç

stadit të reformave të vendeve që synojnë anëtarësimin në BE janë:

 Kriza ekonomike dhe financiare

Pas më shumë se një viti nga fillimi i saj kriza ekonomike dhe financiare nuk është

kaluar ende. Ndërkohë që situata në Greqi vazhdon të jetë e rëndë, skenarët për një

falimentim të mundshëm vazhdojnë me Irlandën, e ndoshta dhe Portugalinë e

Spanjën13. Euro, si simbol i BE-së, është në rrezik. Çështja që shtrohet nuk është nëse një

krizë e re do të shfaqet në horizont, por nëse ka një të ardhme afat-gjatë për euron pa një

12 Shih, në lidhje me këtë argument, EMA Policy Paper, “Skenarët e një aplikimi: Në pritje të Opinionit të

Komisionit Europian mbi aplikimin për anëtarësim të Shqipërisë në BE”, Nëntor 2010, tek www.em-

al.org
13 Në lidhje me argumentet dhe pasojat e krizës financiare të BE-së, shih, Paul Krugman, “Can Europe be

saved?”, The New York Times Magazine, 12 Janar 2011.
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bashkërendim të rreptë fiskal, pasi papërgjegjshmëria fiskale nga ana e disa vendeve

anëtare ka rrezikuar të gjithë grupin e eurozonës. Zgjidhja e krizës financiare dhe

marrja e masave për të parandaluar ato në të ardhmen do të vijojë të mbetet një prioritet

i axhendës së BE-së për një kohë të konsiderueshme, duke i bërë çështjet e tjera si

integrimi i Ballkanit, më pak të rëndësishme.

 Thellimi i integrimit përkundrejt zgjerimit

Qëllimi kryesor i Traktatit të Lisbonës, i cili hyri në fuqi më 1 dhjetor 2009, ishte që të

bënte Bashkim Europian më demokratik, transparent dhe efektiv në vendimmarrje,

duke i hapur rrugën kështu procesit të zgjerimit të mëtejshëm të BE-së. Megjithatë,

zbatimi i suksesshëm i risive institucionale të parashikuara nga Traktati i Lisbonës ka

zhvendosur një pjesë të mirë të vëmendjes së BE-së nga zgjerimi tek thellimi, me

zbatimin e politikave të përbashkëta nga vendet anëtare. Ky proces mund të reduktojë

angazhimin e burimeve njerëzore dhe financiare për procesin e zgjerimit.

 Mosmarrëveshjet ndërshtetërore

Ndërkohë që Procesi i Stabilizim Asociimit përfshin kushtëzimin dhe bashkëpunimin

rajonal, procesi i aderimit është në thelb një proces bilateral14. Në këtë kontekst, vendet

anëtare të BE-së kanë këmbëngulur që mosmarrëveshjet me vendet aplikante t’i

zgjidhin para se këto të fundit të bëhen vende anëtare. Për BE-në duket e vështirë që të

mirëpresë vendet aplikante pa zgjidhur këto mosmarrëveshje. Ajo kërkon të shmangë

precedentin e Qipros, e cila u pranua, pavarësisht faktit se ishulli vijon të mbetet i

ndarë.

Për shkak të mosmarrëveshjeve për çështjen e emrit me Greqinë, Maqedonia qëndron

që nga 2005 në pritje të dritës së gjelbër për çeljen e bisedimeve për anëtarësim.

Mosmarrëveshjet mbi vijën kufitare ndërmjet Sllovenisë dhe Kroacisë ngadalësuan

rrugëtimin e kësaj të fundit drejt BE-së. Kosova, si shteti më i ri i rajonit nuk ka një

marrëveshje stabilizim asociimi apo udhërrëfyes për liberalizimin e vizave, pasi nuk

është njohur ende nga pesë vende anëtare të BE-së. Gjithashtu, përcaktimi i vijës

14 Shih, në lidhje me këtë argument, EPC Policy Brief, “A bridge over troubled borders: Europeanizing the

Balkans”, Rosa Balfour and Dijana Basic, November 2010 në www.epc.eu
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kufitare detare ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë mund të shtrohet si çështje për t’u

zgjidhur nga ana e Greqisë para aderimit të Shqipërisë në BE.

Në rastin e Ballkanit Perëndimor, mosmarrëveshjet ndërshtetërore mund të krijojnë një

efekt spiral, duke sjell edhe një ndarje tjetër ndërmjet vendeve që janë në pararojë në

këtë proces dhe që pritet të aderojnë në BE më shpejt dhe atyre të prapambetura.

Kështu, Kroacia dhe Serbia ende nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët në lidhje me vijën

kufitare dhe të drejtat e lundrimit mbi Danub. Kroacia dhe Bosnje Hercegovina janë të

pakënaqura me vijën ekzistuese detare ndërmjet tyre, të përcaktuar në marrëveshjen e

vitit 1999. Të dy mosmarrëveshjet e sipërpërmendura mund të parashtrohen për t’u

zgjidhur nga ana e Kroacisë brenda procesit të zgjerimit. Gjithashtu, Serbia dhe Bosnje

Hercegovina ende nuk kanë zgjidhur mosmarrëveshjet territoriale ndërmjet tyre, të

trashëguar që nga koha e Jugosllavisë.

Natyra komplekse e çështjeve ndërkufitare është kthyer në një pengesë shtesë për

procesin e zgjerimit, pasi vendet anëtare e shohin më të mundshme zgjidhjen e

mosmarrëveshjeve ndërshtetërore me vendet aplikante, duke ushtruar influencën e tyre

përmes këtij procesi. Ndërkaq, deri më tani, procesi i zgjerimit nuk ka shpalosur

instrumente politike konkrete për të adresuar të tilla çështje në kuadër të

bashkëpunimit rajonal.

 Lodhja dhe zhgënjimi nga zgjerimi

Lundrimi i anijes së zgjerimit kundër rrymës është më i vështirë sesa në kushtet kur era

do të ishte e favorshme, sidomos kur vendet e reja kandidate apo potenciale kandidate,

vijnë nga një rajon i vështirë si Ballkani15. Performanca e dobët në përmbushjen e

kritereve të anëtarësimit nga Bullgaria dhe Rumania ka ndikuar në uljen e entuziazmit

për zgjerim të shpejtë me vende të reja. E madje në disa raste është shoqëruar me

zhgënjim nga zgjerimi. Në gjirin e vendeve më të rëndësishme anëtare ndjehet njëfarë

lodhjeje e zhgënjimi. Efekti është shtrëngimi i procedurave për vendet e ardhshme

aspirante. Shembulli i Kroacisë është shumë i qartë. BE monitoron me shumë kujdes

15 Sipas Ministrit të jashtëm grek “rajoni i Ballkanit është i vogël në përmasë por i madh për sa i takon

problemeve” (Small in size, large in problems). Shih, fjalën e Ministrit të Jashtëm grek Dimitris Droutsas

në European Policy Centre (EPC): “A new European agreement on the Balkans and Turkey: Greece’s role

22 Nëntor 2010, tek www.mfa.gr
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plotësimin e kushteve para hapjes dhe mbylljes së çdo kapitulli në negociatat e

anëtarësimit. Fjala kyç e BE-së tashmë është: “vetëm ata që janë 100% gati mund të

anëtarësohen”.

Pra, duhet pranuar se “oferta e anëtarësimit” do të jetë më pak e favorshme këtë

dhjetëvjeçar se çka qenë në dy dekadat e fundit. Ndaj, sfida kryesore është se si

“kërkesa” për anëtarësim të vijojë të jetë një magnet i fuqishëm për zhvillimin,

transformimin dhe modernizimin e Ballkanit Perëndimor.

5. Sfidat e vendeve të rajonit në avancimin drejt BE-së

Tetë vjet nga Samiti i Selanikut, me përjashtim të Kroacisë, asnjë nga vendet e Ballkanit

Perëndimor nuk ka filluar ende bisedimet për anëtarësim me BE. Ndërkohë, për

shumicën e vendeve të Europës Qendrore dhe Lindore u desh pikërisht ky numër i

njëjtë vitesh për të mbyllur negociatat e anëtarësimit.

Kroacia është në mbyllje të bisedimeve të anëtarësimit dhe pritet që brenda vitit 2011 t’i

përfundojë ato, për t’u bërë vend anëtar i BE-së me ratifikimin e traktatit të aderimit

rreth vitit 2013.

Maqedonia duket se do të mbetet vend kandidat pa një datë për fillimin e negociatave të

anëtarësimit edhe për vitin 2011, për shkak se gjetja e një kompromisi me Greqinë në

lidhje me emrin nuk duket e afërt. Në të njëjtën kohë, zbatimi i Marrëveshjes së Ohrit

mbetet një sfidë për të ardhmen europiane të Maqedonisë.

Ndryshimet e fundit politike në Mal të Zi synojnë çeljen e bisedimeve për anëtarësim

brenda vitit 2011. Në funksion të këtij objektivi, autoritetet malazeze kanë miratuar një

plan veprimi dhe kanë krijuar një komitet ministror të posaçëm të drejtuar nga

Kryeministri dhe grupe pune për të 7 kushtet e listuara në Opinionin e Komisionit

Europian.

Shqipëria ka mundësi të rikuperojë kohën e humbur, duke fituar statusin e vendit

kandidat, e më pas çeljen e bisedimeve për anëtarësim në rast se zgjidh ngërçin politik
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dhe adreson 12 kushtet e listuara në Opinionin e Komisionit Europian. Autoritetet

shqiptare së fundmi miratuan një plan veprimi në përgjigje të 12 kushteve të vendosura

në Opinionin e Komisionit Europian16. Këshilli i Stabilizim Asociimit BE-Shqipëri që

pritet të zhvillohet në korrik 2011 do të bazohet në gjetjet e raportit analitik të

Komisionit dhe konkluzionet e Këshillit të BE-së të dhjetorit 2010. Sakaq, konkluzionet e

Këshillit të Stabilizim Asociimit BE-Shqipëri si dhe ato të Komitetit të Stabilizim-

Asociimit (i cili do mbahet në mars 2011) do të shërbejnë si pikënisje për vlerësimin

vjetor të Komisionit Europian që pritet të publikohet në tetorin e vitit 2011.17 Gjithsesi,

situata politike e këtij fillim viti nuk duhet premtuese.

Serbia shpreson të marrë statusin e vendit kandidat e madje datën për fillimin e

bisedimeve për anëtarësim në BE brenda vitit 2011. Në 31 janar, autoritetet serbe i

dorëzuan shërbimeve të Komisionit Europian përgjigjet e pyetësorit, të cilat do të

shërbejnë si bazë e vlerësimit të Komisionit Europian në lidhje me aplikimin e Serbisë

për anëtarësim në BE. Gjithçka do të varet nga bashkëpunimi i ngushtë me Tribunalin

Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë, që nënkupton para së gjithash, arrestimin e të

shumëkërkuarve Mladic dhe Hadzic.

Zgjedhjet parlamentare të tetorit 2010 në Bosnje dhe Hercegovinë nuk prodhuan një

qeverisje të aftë për kryerjen e reformave të nevojshme, që do të mundësonte

njëkohësisht edhe mbylljen e Zyrës së Përfaqësuesit të Lartë. Për fat të keq, komunitetet

etnike nuk po konvergojnë në krijimin e një qeverie që do të hidhte hapa vendimtar

drejt integrimit të vendit në BE, por po tentohet ndarja.

Shteti më i ri në rajon, Kosova, nuk ka avancuar drejt integrimit europian dhe vijon të

mbetet “vrima e zezë” e Ballkanit Perëndimor. 2011 duket e zymtë për sa i përket nisjes

së dialogut për liberalizimin e vizave me BE-në, çka u bë realitet për 5 vendet e rajonit

apo fillimit të bisedimeve për një marrëveshje stabilizim asociimi. Gjithashtu, adresimi i

mangësive të vëna re në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe një luftë më e vendosur

kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbeten sfida kryesore të Kosovës.

16 Miratuar në Komitetin Ndërministror të Integrimit, 31 Janar 2011.

17 Nga letra e Komisionerit për Zgjerimin dhe Politikën Europiane te Fqinjësisë Stefan Fule drejtuar

Kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha, Strasburg 18.01.2011.
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6. “Selanik II” si mbështetje për besueshmërinë e procesit të zgjerimit

Në themel të Strategjisë së Zgjerimit që u miratua nga Këshilli i Ministrave të BE-së në

dhjetor 2010, qëndron besueshmëria18. Për të qenë i suksesshëm, procesi i zgjerimit duhet

të mbetet i besueshëm, për të gjitha palët e përfshira, si për vendet aspirante, ashtu dhe

për vendet anëtare. EMA konsideron se besueshmëria për vendet anëtare të BE-së

simbolizohet me zbatimin rigoroz të politikës së kushtëzimit ndaj vendeve aspirante.

Ndërsa për vendet aspirante, besueshmëria duhet përkthyer në ofrimin nga ana e BE-së

të një udhërrëfyesi me instrumente të mirëpërcaktuara dhe një kuadër kohor indikativ për

anëtarësimin e tyre në BE.

Nëse dikur disa pseudo-optimistë në Ballkan kishin shpresë se kriteret e Kopenhagenit

mund të mos merreshin më aq seriozisht, me synim që rruga e tyre drejt BE të

përshpejtohej, koha i ka provuar krejtësisht të gabuar. Kriteret e Kopenhagenit janë

konfirmuar si elementi kyç në doktrinën e politikës së zgjerimit të BE-së. Por nga ana

tjetër, përcaktimi i një kuadri kohor indikativ për hyrjen e rajonit në BE nuk bie në

kundërshtim me politikën e kushtëzimit19. Përkundrazi, ai mund të shërbejë si

katalizator për zbatimin e reformave. Procesi i liberalizimit të vizave është dëshmia më

e gjallë në këtë drejtim.

Në kontekstin aktual, propozimi grek për një “Selanik II” për Ballkanin Perëndimor, ka

një vlerë të rëndësishme pasi rrit besueshmërinë e procesit të zgjerimit duke rihapur

diskutimin lidhur me mënyrën sesi duhet pasuruar ky proces, duke aplikuar, në të

njëjtën kohë, më me zhdërvjelltësi instrumentet ekzistues. EMA konsideron se, akordimi

i statusit të vendit kandidat dhe përfshirja në procesin “screening” (shqyrtimit) të të gjitha

vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke marrë shkas edhe nga përvoja pozitive e procesit të

liberalizimit të vizave, do të bënte që viti 2014 t’i gjente të gjitha vendet e Ballkanit

Perëndimor në tryezën e bisedimeve për anëtarësim në BE.

18 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Enlargement

Strategy and Main Challenges 2010-2011, Brussels, 9.11.2010, COM (2010) 660 final.

19 Nga disa zyrtarë të BE-së është shprehur shqetësimi se deklarimi i datave për anëtarësim në BE vetëm

mund të përdoret nga politikanët në vendet e rajonit për konsum të brendshëm politik gjatë fushatave

elektorale.
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Propozimi për një “Selanik II” për Ballkanin Perëndimor rrit besueshmërinë e procesit

të zgjerimit gjithashtu, pasi adreson nevojën për një debat më specifik mbi këtë proces,

duke dalë nga mënyra dëshirore e të shprehurit se diçka do të ndodhë një ditë.

Përcaktimi i parametrave konkretë për integrimin evropian do të injektonte energji

pozitive në funksion të përshpejtimit të aderimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në

BE dhe rikthimit të çështjes së zgjerimit, në një angazhim jetik për Evropën.

Megjithatë, duke u nisur nga faktorët e analizuar në këtë punim që shkojnë jo në favor

të zgjerimit, EMA konsideron se një “Selanik II” nuk mund të merret i mirëqenë nga

vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndaj, pasiviteti duhet t’ia lërë vendin bashkëpunimit në

mënyrë që “Selanik II” të mos jetë thjesht një takim politik, por të shoqërohet me

instrumente konkrete se si duhet të zhvillohet më tej procesi i integrimit evropian.

EMA sugjeron që vendet e Ballkani Perëndimor duhet t’i shfrytëzojnë këto tre vite për

të bërë që tani një vlerësim dhe hartim strategjie në nivel kombëtar e rajonal se si u

intereson që të jetë një “Selanik II” dhe çfarë angazhimesh konkrete mund të marrin ato.

Kjo kërkon vitalizimin e forumeve ekzistuese rajonale, sikundër bashkëpunimin e

ngushtë me vendet anëtare dhe institucionet e BE-së, për të përcaktuar bashkërisht

piketat e “Selanikut II”. Vendet e Ballkanit Perëndimor duhet gjithashtu të

ndërgjegjësohen mbi rëndësinë e avokimit sa më herët për një “Selanik II” në kuadër e

hartimit të Perspektivës Financiare të BE-së për vitet 2014 – 2018. Nëse synohet që

zgjerimi i BE-së në këtë rajon të realizohet brenda këtij afati kohor indikativ,

Perspektiva Financiare e lartpërmendur duhet të marrë parasysh edhe një aderim të

mundshëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Demonstrimi i vullnetit politik nga ana e vendeve të Ballkanit Perëndimor mbi këtë

proces duhet të mbështetet nga ndërmarrja e reformave konkrete që kanë të bëjnë me

shtet-ndërtimin, çka do të mirëpritej nga institucionet dhe vendet anëtare të BE-së. Një

gjë e tillë, do t’i motivonte vendet anëtare të BE-së që të shkonin drejt pozicionit grek

për një “Selanik II”, duke përcaktuar më qartë mekanizmat dhe afatin kohor për

integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE.


