
Po, ne duhet të reformojmë Bashkimin Evropian (BE)! Thellimi i vonuar i BE-së nuk është 
kontradiktë për zgjerimin e saj. Një BE më e madhe që në të njëjtën kohë është më e aftë për 
të vepruar, më sovrane dhe më demokratike, mund të krijojë më shumë siguri për popullin e 
saj.  
 
Për këtë arsye Presidenti në largim i Komisionit Evropian Juncker ka plotësisht të drejtë: Është 
një “gabim historik” që kryetarët e qeverive dhe shteteve të BE-së më 18 tetor kanë mohuar 
dhënien e dritës jeshile për hapjen e planifikuar të negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë 
dhe Maqedoninë e Veriut.  
 
Një vendim i tillë dështoi për shkak të kushtit të unanimitetit. Shtyrja e përsëritur e një votimi 
pozitiv shkaktoi habi – si në Ballkan, ashtu edhe në BE. Ngaqë BE-ja ka dhënë fjalën: Ndërsa 
të dyja shtetet kanë përmbushur kushtet e vendosura nga BE-ja. Komisioni i BE-së në raportet 
e tij ka vërtetuar këtë fakt kohë më parë.  
 
Duhet të jetë prioritet i yni të bëjmë çmos për paqe, pajtim dhe demokraci në Ballkanin 
Perëndimor. Meqenëse rajoni nuk është në periferi por në zemër të shtëpisë evropiane. 
Stabilizimi dhe integrimi i rajonit është në interes të drejtpërdrejtë evropian dhe gjerman. Në 
qoftë se BE-ja i kthen shpinën Ballkanit Perëndimor, atëherë ua lë në dorë terrenin akterëve 
tjerë, siç janë Rusia, Kina ose Turqia. Dhe sigurisht që interesi i tyre primar nuk është forcimi i 
demokracisë dhe sundimi i ligjit. 
 
Një vendim pozitiv do të kishte dërguar mesazhin e duhur: BE-ja merr seriozisht përgjegjësinë 
e saj për të gjithë Evropën dhe perspektiven e anëtarësimit për Ballkanin Perëndimor. Dhe do 
të kishte vlerësuar faktin se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë kryer punë të 
jashtëzakonshme dhe kanë shtyrë përpara reformat në mënyrë konsekuente. Në të dy vendet 
populli dhe qeveritë në vazhdimësi kanë dëshmuar gatishmëri të hyjnë në kompromise të 
dhimbshme. 
 
Shtyrja e përsëritur dëmton masivisht kredibilitetin e BE-së. Ndërsa në rajon forcon rolin e 
fuqive që nuk kanë interes të shohin progres dhe reforma. Kryeministri i Maqedonisë së 
Veriut Zaev, tanimë ka paralajmëruar dorëheqjen e tij dhe zgjedhje të parakohshme për 
muajin prill. Kanoset rreziku i kthimit prapa në nacionalizëm dhe i zgjimit të plagëve të vjetra 
dhe konflikteve etnike.  
 
Fakti që hapja e negociatave të anëtarësimit në BE me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut 
dështoi së fundmi për shkak të kundërshtisë së vendeve të veçanta, është një disfatë e hidhur. 
Por do të ishte e gabuar që tani të fshihnim kokën në rërë. 
 
Në pranverën e vitit 2020 kjo temë do të zë vend përsëri në agjendën e kryetarëve të qeverive 
dhe shteteve të BE-së. Atëherë ne do të duhet të bëjmë përfundimisht të qartë se i qëndrojmë 
prapa perspektivës së anëtarësimit. Vonesa të tjera do të ishin të papërgjegjshme. 
 
Në ndërkohë Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria duhet të vazhdojnë të angazhuara përpjekjet 
e tyre për reforma. Ky është sinjali më i mirë për të gjithë skeptikët. Njëkohësisht, ne brenda 
BE-së, duhet të bëjmë detyrat tona dhe të sqarojmë se si do mund të tejkalojmë rezervat e 
shteteve anëtare. 
 



BE-ja prej kohësh ka kuptuar se në disa raste në proceset e mëhershme të zgjërimit ka nxituar 
paksa në dhënien e dritës jeshile. Ne kemi rishikuar metodologjinë e proceseve të 
anëtarësimit dhe në ndërkohë kemi vendosur një fokus të madh në demokraci dhe sundim të 
ligjit. Në muajt në vijim ne duhet të vazhdojmë të intensifikojmë bashkëpunimin me të dy 
vendet. BE-ja nuk është mjaft e dukshme në Ballkanin Perëndimor.  
 
Më në fund Komisioni i ri Evropian duhet të bëjë rajonin prioritet kryesor! Ne mund t’i 
ndihmojmë me ekspertë për të shtyrë përpara reformat e nevojshme në mënyrë të 
vazhdueshme. Edhe në kuadër të Procesit të Berlinit do të duhej të angazhoheshim më shumë 
dhe të investonim më tepër në bashkëpunim rajonal.  
Veç kësaj duhet të forcojmë Zyrën Rajonale për Bashkëpunim Rinor, ashtu që gjeneratat e 
reja t’i bëjmë ambasadorë të paqes dhe pajtimit. Ballkani Perëndimor mbetet një sfidë 
vendimtare për suksesin e qëndrueshëm të modelit evropian. Evropën nuk e bëjmë më të 
mirë duke mos mbajtur fjalën. 
 
 


