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E nderuar Znj. Ministre Gjosha, 

I nderuar Ambasador Rumbold, 

Të nderuar pjesëmarrës, 

 

Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen, dhe më kënaqësi vë re që 

jeni të shumtë sot në sallë, për prezantimin e rezultateve të një pune 

mjaft sfiduese të kryer nga një ekip prej 8 ekspertësh, nën drejtimin e 

ACIT dhe financuar nga Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. 

 

Është në traditën e fondacionit të mbështesi ecurinë e procesit të 

integrimit, duke kërkuar dhe monitoruar zbatimin e angazhimeve të 

Qeverisë Shqiptare. Kjo për faktin se ne kërkojmë me ngulm që 

Shqipëria të bëhet pararendëse e rajonit në proceset integruese, dhe jo 

dëshmitare e sukseseve të fqinjëve. 

 

Në takimin e sotëm, ne duam të përpiqemi të marrim përgjigje për një 

numër pyetjesh por më shumë të fokusohemi se: Çfarë synon integrimi 

europian për qytetarët e Shqipërisë dhe se çfarë kostosh dhe 

përfitimesh do të kenë ata? Ekipi i ACIT ka hartuar një analizë, dhe unë 

do të doja të shpreh mirënjohjen time për këtë, pasi kjo është përpjekja e 

parë për të analizuar kostot dhe përfitimet e integrimit të Shqipërisë.  

 

Po ashtu nuk ka asnjë studim përfundimtar që të mundësojë një 

vlerësim ekonomik të anëtarësimit të Shqipërisë në BE, për më tepër ta 

përcaktojë në një shifër të vetme, apo edhe në mënyrë të 

pakundërshtueshme, të vlerësoj nëse efektet neto janë pozitive apo 
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negative, që  është një ushtrim tejet i vështirë. Kjo vjen edhe për faktin 

se pjesërisht shumë nga kostot dhe përfitimet janë në aspekte të 

caktuara, subjektive, të përhapura ose të paprekshme. 

 

Sot unë dua të përqëndrohem në katër pika: 

 

Së pari dua të ndalem tek përfitimet.  

 Të gjithë biem dakord që për Shqipërinë dhe për gjithë vendet e 

rajonit integrimi në Bashkimin Europian do të ishte një përfitim jo 

vetëm nga ana ekonomike, por do të sillte përmirësimin e 

standardeve dhe cilësinë e jetesës së qytetarëve.  

 Jacques Delors, ish presidenti i Komisionit Evropian dhe arkiteti i 

programit të parë për tregun e përbashkët europian që në vitin 

1988 vlerësonte se krijimi i një tregu të përbashkët do të sillte jo 

vetëm përfitime ekonomike, por do të jetë një mjet i fuqishëm edhe 

për integrimin politik e social. 

 Megjithëse lëvizja e lirë e mallrave, shërbimeve, njerëzve dhe 

kapitaleve ka qenë një e drejtë themelore e vendosur që me 

Traktatin e Romës të 1957, heqja e barrierave për Shqipërinë do 

të ndihmonte konkurrencën dhe bizneset vendase të 

specializoheshin në ato produkte dhe shërbime që janë me efikase 

dhe që të kenë akses në një treg prej 500 milionë konsumatorë. 

 Antarësimi në BE do të inkurajonte investimet e huaja në Shqipëri 

nga vendet jashtë Europës pasi kjo do ti mundësonte ato të kishin 

akses nëpërmjet Shqipërisë në tregun e përbashkët europian. 

 Dhe përmendja e të gjitha përfitimeve nga integrimi në BE do të 

ishte një listë shumë e gjatë për tu përfunduar këtu. 
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Së dyti lidhur me kostot e integrimit dua ta filloj duke përmendur 

kostot e përkthimit ku janë mbi 200,000 faqe direktiva, ligje dhe 

dokumenta të cilat shtohen çdo vit me 3,000 deri në 5,000 faqe të reja 

dhe shembulli i Kroacisë ka treguar se kjo kërkon një kosto mbi 10 

milion euro. Për të vazhduar më tej me kapacitetet e kërkuara për 

kryerjen e analizave të impaktit të ligjeve, apo edhe analizën e 

boshllëqeve ligjore që janë një praktikë akoma fillestare në Shqipëri apo 

e mbështetur vetëm nga projektet e donatorëve. 

 

Përveç kësaj transpozimi i këtij legjislacioni dhe zbatimi i tij në praktikë 

ka një kosto shumë të lartë duke pasur parasysh stadin aktual të 

Shqipërisë. Këtu vlen të përmendet një studim anglez i kryer nga instituti 

Open Europe i cili në analizën e 2,500 ndryshimeve ligjore të kërkuara 

nga Brukseli, kishin prodhuar për Mbretinë e Bashkuar një kosto të 

akumuluar deri në vitin 2013 prej mbi 19 miliard paund. 

 

Fondacioni Shoqëria e Hapur në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimit 

Europian, janë duke punuar për monitorimin e 13 kapitujve kryesorë të 

Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit dhe ecurinë gjatë periudhës 2009-

2014. Një nga konkluzionet kryesore është, se pavarësisht progresit në 

disa raste me miratimin e ligjeve të reja të kërkuara, është shumë më i 

vështirë realizimi i masave zbatuese ose ato që lidhen me krijimin e 

institucioneve të reja, shtimi e stafit apo zbatimin e angazhimeve 

konkrete në praktikë. Janë këto masa zbatuese që kërkojnë pjesën më 

të madhe të buxhetit dhe që do të kërkojnë në vazhdim fokusim më të 

madh nga Qeveria, për shkak të mosrealizimit të tyre. 



 

 

 

 

 

4 

 

 

Së treti Aristoteli thoshte një herë e një kohë se shteti është një entitet 

moral. Në këtë kuptim, transformimi i tij demokratik ka nevojë për një 

udhëheqje morale me vizion për të ardhmen, e gatshme për të 

sakrifikuar pushtet. Dhe shembullin e dha Kroacia të cilës iu desh të 

ndërmerrte vendime të dhimbshme në funksion të jetësimit të ëndrrës 

Europiane. Kroacia vërtetoi gjithashtu se, procesi i zgjerimit pavarësisht 

ndërlikimeve që ka pësuar në vite, konfirmohet si një mundësi e 

patjetërsueshme për rrugëtimin europian për sa kohë reformat 

përmbushen.  

 
Së katërti  dua të theksoj rolin dhe kontributin që mund të japi shoqëria 

civile dhe media. Më shumë duhet të bëhet, dhe kjo përpjekje është për 

tu përgëzuar pasi çdo debat mbi integrimin europian do të ndihmojë që 

të ta sqarojë publikun me imtësi, për problemet e veçanta të rrugës drejt 

antarësimit. Një punë e tillë, krahas asaj që duhej të zhvillonte Qeveria 

dhe Opozita, do të na bënte të vetëdijshëm e kërkues, do të 

mundësonte të kishim një gjykim real për punën e deritanishme dhe 

çfarë mbetet për të bërë.  

 

Në projektet që ne zbatojmë, konstatojmë se ka nevojë shumë të madhe 

për ta shpjeguar Europën. Ky ndërgjegjësim do të luante rol pozitiv në 

plotësimin e detyrave dhe në kërkimin e llogarisë, por dhe vetë qytetarët 

në këtë proces vetëdijesimi, si ta themi, do të “europianizohen” në 

mendësinë dhe sjelljen  e tyre politike e shoqërore. 

 

Antarësimi në Europë mbetet destinacioni i dëshirave të shumicës 

dërrmuese të shqiptarëve, kjo e vërtetuar edhe nga sondazhi i fundit për 
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2014 që ne kemi realizuar së bashku me Delegacioni e Bashkimit 

Europian dhe që rezultatet do ti shpallim së shpejti. Kjo duhet të shtyjë 

dhe nxisë forcat politike të cilitdo orientim, të punojnë për këtë qëllim, me 

plane e afate të përcaktuara qartë, me sisteme monitorimi funksionale 

dhe, mbi të gjitha, transparente për publikun. Këto të fundit kanë 

munguar dhe janë deri-diku arsyet e mos plotësimit të kushteve dhe 

detyrave. 

 

Sipas mitologjisë greke, Pandora kur hapi kutinë e saj dhe nxori andej 

gjithë prapësitë la aty vetëm shpresën. Dhënia e statusit të vendit 

kandidat në qershor tregoi që Shqipëria, megjithëse ka lënë pas plot 

mundësi të humbura, ka nevojë për shumë më shumë punë nga të gjithë 

aktorët që shpresën ta kthejë në realitet. 

 

 


