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Marrëdhëniet mes BE-së dhe Ballkanit Perëndimor – rekomandime të KESE-së 
 
HYRJE 
 
Fqinjësia e BE-së, veçanërisht vendet kandidate dhe kandidate të mundshme për anëtarësim në BE, 
është në krye të listës së prioriteteve për Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian (KESE) në lidhje me 
marrëdhëniet e jashtme. 
 
Për të dhënë një kontribut më efikas në negociatat e anëtarësimit në BE, politika e KESE-së ka qenë të 
krijojë Komitete të Përbashkëta Konsultative (KPK) të Shoqërisë Civile vetëm pasi të hapen kapitujt e 
parë të negociatave. Komiteti Shqyrtues i KESE-së i Ballkanit Perëndimor ka vazhduar praktikën e 
organizimit të studimeve të rregullta ose vizitave shqyrtuese në vendet me të cilat nuk është krijuar 
ende një Komitet i Përbashkët Konsultativ, për të mbajtur kontakte me organizatat lokale. 
 
Në periudhën e raportimit KESE-ja lëshoi pesë opinione mbi Ballkanin Perëndimor dhe zhvilloi: 
 

- dy Forume të Shoqërisë Civile të Ballkanit perëndimor (në Beograd në datat 2-3 qershor 2015 
dhe në Sarajevë, në datat 10-11 korrik 2017); 
 

- dhjetë takime të Komitetit Shqyrtues të Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë dy jashtë 
Brukselit, në Sarajevë (Bosnjë e Hercegovinë) dhe Tiranë (Shqipëri); 
 

- katërmbëdhjetë takime të Komiteteve të Përbashkëta Konsultative që rrjedhin nga 
Marrëveshjet e Stabilizim-Asociimit: shtatë me Malin e Zi (tre në Malin e Zi dhe katër në 
Bruksel) dhe shtatë me Serbinë (katër në Serbi dhe tre në Bruksel); 
 

- Një Konferencë e Nivelit të Lartë mbi kohezionin ekonomik dhe social në Ballkanin Perëndimor 
në Sofje (Bullgari) më 15 maj 2018; dhe 
 

- dy misione faktmbledhëse në Maqedoninë e Veriut (Shkup, Kumanovë dhe Tetovë). 
 

KESE vendosi të kompilojë në një dokument unik aktivitetet e veta në rajon që prej Forumit të 5-të të 
Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor – një eveniment pararojë i KESE-s në Ballkanin Perëndimor që 
u zhvillua në Beograd në datat 2-3 qershor 2015. Qëllimi ynë në këtë përmbledhje ishte të mblidhnim, 
në format konciz dhe të lehtë për t’u lexuar, vëzhgimet dhe rekomandimet që ka bërë KESE në 
opinionet e veta rreth Ballkanit Perëndimor dhe në takimet e përbashkëta me partnerët e shoqërisë 
civile në rajon, forumet rajonale, konferencat dhe misionet bilaterale në rajon. 
 
Ky dokument është i ndarë në tema të identifikuara, së bashku me partnerët tanë nga organizatat e 
shoqërisë civile (OSHC-të) në rajon, si të rëndësishme dhe të përbashkëta për Ballkanin Perëndimor. 
Ato grupohen në pesë fusha: zgjerimi, liritë dhe të drejtat; kohezioni social dhe ekonomik; një 
vështrim mbi nevojat e grupeve specifike; dhe mjetet për një të ardhme të qëndrueshme. Në rastet ku 
kemi trajtuar tema specifike që lidhen me vende individuale kandidate ose kandidate të mundshme, 
këta shembuj tregohen qartë në dokument. 
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PËRMBAJTJA 
 
 
1. ZGJERIMI 
 
2. LIRITË DHE TË DREJTAT 
 

 Liria e shprehjes dhe e medias 

 Drejtësia, Liria dhe Siguria, me fokusin te migrimi 

 Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit 

 Liria e lëvizjes së mallrave dhe punëtorëve, e drejta e vendosjes dhe liria për të ofruar 
shërbime 

 
3. KOHEZIONI SOCIAL DHE EKONOMIK 
 

 Gjendja e dialogut social 

 Kohezion ekonomik dhe social në Ballkanin Perëndimor 

 Roli i shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit dhe respektimi i shtetit ligjor 

 Arsimi dhe ndikimi i tij në tregun e punës 

 Politika sociale dhe punësimi, me fokus të veçantë në Shtyllën Evropiane të të Drejtave 
Sociale 

 Pabarazitë në fushat e politikës sociale dhe të punësimit 

 Politika industriale dhe e ndërmarrjeve, me fokus te nxitja e sipërmarrjes 

 Ekonomia sociale dhe ndërmarrjet sociale 

 Reforma e administratës publike 

 Programi i Reformës Ekonomike dhe Programi i Reformës së Politikës Sociale në Serbi 
 
4. NJË VËSHTRIM MBI NEVOJAT E GRUPEVE SPECIFIKE 
 

 Mundësimi i hapësirës civile dhe gjendja e dialogut civil 

 Politikat për rininë 

 Të drejtat dhe fuqizimi i grave 

 Të drejtat e pakicave 
 
5. MJETET PËR NJË TË ARDHME TË QËNDRUESHME 
 

 Roli i shoqërisë civile në promovimin e rritjes së qëndrueshme dhe punësimit 

 Axhenda e lidhshmërisë 

 Dixhitalizimi si mjet për zhvillimin social dhe ekonomik 

 Instrumenti i Asistencës Para Anëtarësimit 
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1. ZGJERIMI 
 
Mbështetja e BE-së për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor është e qartë. Një 
perspektivë e qartë për anëtarësimin është e domosdoshme për stabilitetin e rajonit. Zgjerimi duhet 
të mbetet një prej prioriteteve të BE-së, pavarësisht sfidave të shumta me të cilat po përballet 
aktualisht. Procesi i anëtarësimit duhet të ndiqet më tej me vigorozitet dhe rigorozitet si një prej 
përparësive kryesore të BE-së, sipas kushteve të qarta dhe të rrepta që janë baza e të gjitha 
proceseve të anëtarësimit - as më shumë e as më pak. 
 
Theks i veçantë u jepet bazave në procesin e anëtarësimit dhe nevojës që vendet e procesit të 
zgjerimit t’u japin përparësi reformave në fushat e shtetit ligjor, të drejtave themelore, funksionimit 
të institucioneve demokratike (duke përfshirë reformën e sistemit zgjedhor dhe reformën në 
administratën publike), zhvillimit ekonomik dhe forcimit të aftësisë konkurruese. 
 
Nevojitet konsistencë më e lartë për t’u siguruar që si institucionet e BE-së ashtu edhe qeveritë në 
fjalë të aplikojnë një qasje transparente dhe përfshirëse përmes procesit të anëtarësimit, në të gjitha 
fushat e politikave dhe në të gjitha vendet kandidate dhe kandidate të mundshme. 
 
Partnerët e Ballkanit Perëndimor duhet të organizojnë strukturën e tyre për të negociuar bisedimet e 
lidhura me anëtarësimin me BE-në në një mënyrë përfshirëse dhe transparente, duke përfshirë 
njëkohësisht qeverinë dhe opozitën si edhe organizatat e shoqërisë civile. 
 
Angazhimi i shoqërisë civile në procesin e anëtarësimit përfshin: 
 

1. përfshirjen direkte në negociatat aktuale (pra, kontrollimi, përgatitja e pozicioneve 
kombëtare, mbikëqyrja e progresit); 

2. dialogun social dhe civil në lidhje me formulimin e politikave dhe harmonizimin legjislativ me 
acquis-in; 

3. pjesëmarrjen në programimin e fondeve para anëtarësimit; 
4. monitorimin e pavarur të progresit dhe të efekteve sociale të proceseve të reformave. 

 
Brenda Ballkanit Perëndimor, ekziston një dëshirë dhe gatishmëri për reformat që do të sillnin 
integrimin në BE, por është vërejtur gjithashtu se suksesi është në varësi të shkallës në të cilën 
institucionet shtetërore janë në gjendje të implementojnë dhe zbatojnë këto reforma, si edhe në 
varësi të shkallës së asimilimit të procesit nga organizatat e shoqërisë civile dhe popullata në 
përgjithësi. 
 
Qeveritë në rajon duhet të kryejnë vlerësime të ndikimit rregullator (VNR) kur përgatisin pozicionet e 
negociatave kombëtare dhe harmonizimin ligjor në mënyrë që të identifikojnë rreziqet e rregullimit. 
Është e rëndësishme që të angazhohen aktorë jo shtetërorë, përfshi komunitetin e biznesit, 
sindikatat dhe përfaqësuesit e grupeve të prekura sociale kur kryejnë VNR-të. 
 
Një udhërrëfyes specifik për negociatat e anëtarësimit në BE me një kronologji të saktë dhe 
angazhime konkrete për secilin vend të Ballkanit Perëndimor, mund t’i motivonte këto vende që t’i 
implementonin më shpejt reformat e nevojshme. 
 
Do të ishte e këshillueshme për të gjitha vendet në rajon që të ngrinin këshilla kombëtarë për 
integrimin evropian ose organe të tjera të ngjashme që do të sillnin rregullisht në një tryezë 
autoritetet politike të nivelit të lartë dhe organizatat kyçe të shoqërisë civile, me qëllim që të bëhet 
më transparent procesi drejt integrimit në BE dhe që ai të publikohet më gjerë. 
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Parlamentet kombëtare duhet të luajnë një rol proaktiv, meditues dhe mbikëqyrës në procesin e 
anëtarësimit në kohë dhe në mënyrë strategjike;  
 
Përgëzohen përpjekjet e zyrave të Kryenegociatorit për të hapur negociata me përfaqësuesit e 
shoqërisë civile, duke pasur parasysh kompleksitetin e procesit të negocimit si edhe mungesën e 
kapacitetit administrativ të administratës publike. Këto konsultime duhet të jenë reale dhe jo të 
kufizuara me pjesëmarrjen pro forma të OSHC-ve në grupet e punës. 
 
Do të jetë thelbësor forcimi i rolit të Komiteteve të Përbashkëta Konsultative të shoqërisë civile. KPK-
të duhet të përpiqen të mbushin vakuumin që nuk mbulohet nga organet e tjera në procesin e 
negociatave dhe të fokusohen në një numër të caktuar fushash. 
 
KESE u ka kërkuar qeverive në rajonin e Ballkanit Perëndimor të mbështesin në mënyrë të barabartë 
partnerët socialë dhe organizatat e tjera të shoqërisë civile, si dhe t’i përfshijnë ato ngushtë në 
strategjitë e tyre kombëtare, politikat drejt anëtarësimit në BE dhe strukturat e negocimit, si dhe në 
programimin dhe implementimin e projekteve të financuara nga BE-ja. Është thelbësor angazhimi i 
aktorëve jo shtetërorë, përfshi komunitetin e biznesit, sindikatat dhe përfaqësuesit e grupeve të 
prekura sociale. 
 
Institucionet e BE-së dhe Shtetet Anëtare të BE-së ftohen të përfshijnë rregullisht përfaqësues nga 
vendet e Ballkanit Perëndimor në samitet e BE-së, si provë se BE-ja e konsideron këtë rajon si pjesë e 
të ardhmes së saj, dhe për të nxitur një debat të informuar rreth ndikimit politik, ekonomik dhe social 
të politikës së zgjerimit. 
 
Pas tensioneve politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin 2014, KESE ndërmori një 
mision eksplorues në Shkup dhe Kumanovë në korrik 2015, duke demonstruar angazhimin e vet, së 
bashku me institucionet e tjera të BE-së, për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës së këtij vendi kandidat 
të BE-së. Ne e dënuam dhunën në qytetin e Kumanovës, e cila tregoi se sa i brishtë është stabiliteti 
në Ballkanin Perëndimor dhe se sa e domosdoshme është që të jepet një perspektivë e qartë 
anëtarësimi për rajonin. 
 

 

2. LIRITË DHE TË DREJTAT 
 
Liria e shprehjes dhe e medias 
 
Liria e shprehjes, media e lirë dhe autonomia e gazetarëve janë kushte paraprake themelore për 
ngritjen e demokracive të forta dhe lejimin e zhvillimit të një shoqërie civile energjike. Shoqëria civile 
duhet të ketë zërin e saj e të udhëheqë në denoncimin e zhvillimeve negative në rajon në lidhje me 
lirinë e shprehjes siç është presioni politik ndaj medias. 
 
Ekzistojnë shqetësime serioze për zhvillimet e konsiderueshme negative në rajon në lidhje me lirinë e 
shoqërimit, grumbullimit dhe shprehjes dhe pavarësisë së medias. 
 
Duhet të forcohet pavarësia e transmetuesve publikë dhe duhet t’iu jepet fund zotërimit dhe 
varësive jotransparente financiare të mediave, përqindjes së lartë të ndihmës shtetërore dhe/ose 
reklamave shtetërore në financimin e medias dhe shpërndarjes së tyre arbitrare. 
 
Duhet theksuar roli i rëndësishëm që luan media në parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve, ndërsa 
transmetuesit publikë duhet të jenë në pararojë të promovimit të tolerancës, mirëkuptimit dhe 
respektit reciprok dhe në dhënien e kontributit konstruktiv të paqes në shoqëri. 
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Autoritetet publike duhet të përpiqen të sigurojnë financim efikas, transparent dhe jodiskriminues të 
medias, duke përfshirë edhe në terma të anësisë politike. Pavarësia e medias publike duhet të 
përmirësohet përmes krijimit të mekanizmave të pavarur për financimin dhe për zgjedhjen e bordeve 
menaxhuese dhe organeve drejtuese. 
 
Mbrojtja e dobët sociale dhe kushtet e këqija të punës për gazetarët përbëjnë një formë direkte 
presioni që nxit përhapjen e vetëcensurimit, pengon gazetarinë e pavarur dhe cilësore dhe favorizon 
në vend të kësaj efektin e “tabloidizimit”. Sindikatat e gazetarëve dhe ligjet e punës janë të 
rëndësishme për largimin e këtyre problemeve. Autoritetet kombëtare dhe institucionet e BE-së 
duhet të forcojnë kapacitetet e shoqatave dhe sindikatave të gazetarëve profesionistë, si dhe të 
organeve vetërregullatore. 
 
Përmirësimi i lirisë së medias, mes të tjerash, mund të ndihmojë në rritjen e ndërgjegjësimit për 
çështjet e barazisë gjinore dhe në përkrahjen e një mjedisi mediatik më të sigurt ku stereotipet 
gjinore mund të thyhen përmes debatit publik dhe ku gratë nuk bëhen objekt i seksizmit, gjuhës së 
urrejtjes ose fushatave të baltosjes. 
 
Partnerët në rajon ftohen të përmirësojnë rregullat mbi lirinë e aksesit në informacion dhe 
implementimin e tyre praktik, të miratojnë dhe implementojnë ligje mbi denoncimin dhe ta bëjnë më 
efikas sistemin e mbrojtjes së denoncuesve në praktikë. 
 
KPK-ja e Shoqërisë Civile BE-Serbi ka shprehur shqetësimet e veta rreth situatës në Serbi në lidhje me 
lirinë e shprehjes, të shoqërimit dhe të medias dhe u ka bërë thirrje autoriteteve serbe të vënë në 
zbatim të gjitha masat e nevojshme për të përmirësuar këtë situatë, veçanërisht në lidhje me sulmet e 
përsëritura mbi gazetarët, organizatat e shoqërisë civile dhe aktivistëve me rrënjë në komunitet. 
Duhet të vihet në zbatim plotësisht ndjekja penale e personave përgjegjës për kërcënimet, dhunën 
dhe ngacmimet ndaj gazetarëve. 
 
Autoritetet serbe nxiten të sigurojnë pavarësinë e Autoritetit Rregullator të Medias Elektronike (REM) 
për të parandaluar presionin ekonomik dhe politik mbi këtë autoritet rregullator. Është rekomanduar 
që, për të përmirësuar pajtueshmërinë me Kodin e Gazetarëve, të forcohet roli i Këshillit të Shtypit, si 
një organ vetë-rregullator. 
 
KPK-ja e Shoqërisë Civile BE-Mali i Zi ka përsëritur shqetësimet e veta rreth lirisë së medias në Malin e 
Zi, veçanërisht kur bëhet fjalë për rastet e ndërhyrjes politike në punën e transmetuesit publik 
kombëtar RTCG. Duhet të theksohet rëndësia e garantimit të pavarësisë së Agjencisë për Median 
Elektronike (AME), në veçanti kur bëhet fjalë për emërimin e anëtarëve të organeve të saj drejtuese. 
Duhet të theksohet mungesa e progresit në trajtimin e rasteve të vjetra dhe të reja të dhunës kundër 
gazetarëve, si p.sh. sulmi me armë zjarri ndaj gazetares së Vijesti, Olivera Lakić. 
 
Përmes Konferencës së Medias të organizuar nga KESE, iu bë thirrje krerëve të shteteve në Samitin 
BE-Ballkani Perëndimor në Sofje, që të japin një mbështetje më direkte publike për median e 
pavarur. 
 
 
Drejtësia, Liria dhe Siguria, me fokusin te migrimi 
 
Duhet të mbrohen të drejtat kulturore, fetare dhe të pakicave dhe duhet të bëhet çdo përpjekje për 
t’i ruajtur këto atribute. Trajtimi i barabartë dhe politikat anti-diskriminuese janë shtyllat e politikës 
së BE-së, duke përfshirë politikat që lidhen me integrimin e shtetasve të vendeve të treta. 
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BE-ja dhe partnerët e Ballkanit Perëndimor kanë shumë sfida të përbashkëta sigurie që kërkojnë 
veprim të koordinuar individual dhe kolektiv. Aftësia për t’iu adresuar këtyre sfidave në mënyrë 
efikase, përveç bashkëpunimit efikas në frenimin e flukseve të migrimit të paligjshëm, ka treguar 
vlerën e vet dhe mund të zhvillohet më tej. 
 
Është e rëndësishme që të njihen përpjekjet dhe burimet e konsiderueshme që vende të caktuara në 
rajon kanë investuar në adresimin e krizës së refugjatëve dhe në dhënien e asistencës dhe strehimit 
të nevojshëm për mijëra refugjatë që kalojnë përmes dhe/ose që qëndrojnë në territorin e tyre, në 
përputhje me Konventën e Gjenevës. 
 
Është i rëndësishëm bashkëpunimi rajonal mes KPK-ve që specializohen për migrantët dhe refugjatët, 
për të shkëmbyer praktikat më të mira në fushat e tyre specifike të ekspertizës dhe për të luftuar 
ksenofobinë. KPK-të nga Ballkani Perëndimor duhet të ftohen të marrin pjesë në debatet rreth 
refugjatëve dhe migrimit që zhvillohen në nivel BE-je. 
 
Autoritetet politike inkurajohen të përfshijnë KPK-të, duke përfshirë partnerët socialë, në hartimin e 
politikave të qëndrueshme dhe afatgjata të integrimit, që mbulojnë përcaktimin dhe njohjen e 
aftësive, arsimin dhe formimin profesional, duke përfshirë edukimin civil, kurset e gjuhës dhe aksesin 
në tregun e punës, që të aplikohen sa më shpejt të jetë e mundur nëse pritet një rezultat pozitiv nga 
procedura e azilit. 
 
Duke parë rritjen e intolerancës, racizmit dhe ksenofobisë ndaj migrantëve dhe refugjatëve në 
Evropë, duhet të aplikohet një narrativë e ndryshme rreth migrimit, ku shihet si një fenomen normal 
social dhe ekonomik dhe duhet të lehtësohen përpjekjet për të edukuar shoqërinë rreth kësaj 
çështjeje dhe duke luftuar kështu narrativat me gjuhë urrejtjeje. 
 
KESE ka theksuar problemin specifik të Ballkanit Perëndimor të shpopullimit si rezultat i migrimit 
ndër-rajonal dhe emigrimit, veçanërisht i të rinjve, drejt BE-së, që ka një ndikim të konsiderueshëm 
në demografinë dhe shoqërinë e këtyre vendeve dhe kështu edhe në peizazhin dhe perspektivën 
social-ekonomike të këtyre vendeve. 
 
Nevojitet koordinim i mirëmenduar dhe gjithëpërfshirës mes migrimit dhe zhvillimit, për të krijuar 
situatat që janë të dobishme për të gjitha palët e përfshira. Në këtë kontekst, mirëpritet fakti se Mali i 
Zi ka miratuar Kompaktin Global të OKB-së për Migracionin e Sigurt, të Sistemuar dhe të Rregullt. 
Nevojiten përpjekjet e Malit të Zi, duke përfshirë bashkëpunimin e ngushtë me fqinjët e tij në lidhje 
me masat parandaluese në rastin e një hyrjeje masive migrantësh të parregullt dhe masat për 
forcimin e kapaciteteve të akomodimit për migrantët dhe azilkërkuesit. 
 
Autoritetet kombëtare dhe vendore malazeze duhet të hartojnë plane masash dhe të ofrojnë 
financime të mjaftueshme për të ofruar shërbime dhe mbështetje për migrantët dhe azilkërkuesit. 
Është e nevojshme që të punohet ngushtë me OSHC-të e specializuara në këtë fushë, rolet e të cilave 
duhet të përcaktohen ligjërisht dhe kapacitetet të forcohen. Autoritetet malazeze duhet t’u kushtojnë 
vëmendje të veçantë personave vulnerabël në tranzit, në veçanti të miturve të pashoqëruar. 
 
KPK-ja BE-Serbi ka njohur përpjekjet dhe burimet e konsiderueshme që autoritetet e Serbisë kanë 
investuar në adresimin e krizës së refugjatëve dhe në dhënien e asistencës dhe strehimit të nevojshëm 
për mijëra refugjatë që kalojnë përmes dhe/ose që qëndrojnë në territorin e saj. Sigurimi i kufijve nuk 
duhet të nënkuptojë lënien jashtë të atyre që kanë nevojë për mbrojtje për arsye humanitare, në 
përputhje me Konventën e Gjenevës. Refugjatët kanë nevojë për itinerare të sigurta dhe të rregullta 
për të mbërritur në BE, për të shmangur vdekjet e mëtejshme, shkeljet e të drejtave të njeriut dhe 
ekspozimin ndaj trafikimit të qenieve njerëzore. 
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Duhet të hapet një dialog mes Shteteve Anëtare të prekura të BE-së dhe autoriteteve serbe rreth 
çështjeve të rëndësishme, si p.sh. aksesi në të drejtat sociale dhe ekonomike, në lidhje me personat e 
kthyer sipas marrëveshjeve të ripranimit, shumë prej të cilëve i përkasin pakicës rome në Serbi. 
 
 
Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit 
 
Duhet theksuar rëndësia e ndërtimit të kapaciteteve për organizatat e shoqërisë civile aktive në 
fushën e mbrojtjes së konsumatorëve në Ballkanin Perëndimor, në mënyrë që të jenë në gjendje të 
kontribuojnë në mënyrë efikase në mbrojtjen e konsumatorëve. 
 
Qeverive të Ballkanit Perëndimor u kërkohet të përfshijnë realisht OSHC-të në procesin e 
vendimmarrjes rreth shëndetit publik. Nuk mjafton që ato të ftohen periodikisht në dëgjesa: duhet të 
merren parasysh edhe komentet e tyre rreth propozimeve të reja për legjislacionin dhe politikat. 
Duhet të zhvillohet strategjia e komunikimit në lidhje me qytetarët, për t’i informuar ata rreth të 
drejtave të pacientëve dhe punën e mbrojtësve të të drejtave të pacientëve. 
 
Kujdesi shëndetësor në Ballkanin Perëndimor është i njohur si një fushë që është veçanërisht 
vulnerabël ndaj korrupsionit. Në këtë aspekt, duhet të sigurohet mbikëqyrja e shoqërisë civile. Duke 
pasur këtë parasysh, brenda Agjencisë së Antikorrupsionit duhet të ngrihet një organ me përfaqësues 
të OSHC-ve të pavarura për të marrë dhe hetuar raportimet anonime të korrupsionit në shëndetin 
publik privat. Gjithashtu, duhet të përcaktohen më qartë dhe më mirë aktivitetet e mbrojtësve të të 
drejtave të pacientëve. 
 
Duhet të forcohet kapaciteti administrativ në fushën e shëndetit publik, për të siguruar 
implementimin efikas të legjislacionit të BE-së. Ndërtimi i kapaciteteve në lidhje me kujdesin 
shëndetësor duhet të vazhdojë me mbështetjen financiare nga fondet e para anëtarësimit të BE-së. 
Ky proces duhet të përfshijë modernizimin e pajisjeve, ndërtimin e kapacitetit administrativ përmes 
trajnimit të ofruar për forcën punonjëse të kujdesit shëndetësor, dhe ndërtimin e një themeli të 
qëndrueshëm për forcën punonjëse të kujdesit shëndetësor me një numër më të lartë specialistësh 
përkatës, zhvillimin e mëtejshëm të axhendës dixhitalizuese të shërbimeve mjekësore dhe sistemit të 
informacionit shëndetësor, dhe grumbullimin më të mirë të të dhënave statistikore të shëndetit 
publik. 
 
Mali i Zi ka bërë progres të konsiderueshëm në përafrimin me acquis-in e BE-së dhe standardet dhe 
cilësinë përkatëse të shërbimeve. Megjithatë, dhe duke monitoruar këtë progres, në lidhje me 
mbrojtjen e konsumatorëve, nevojiten përpjekje të mëtejshme për të përfunduar këtë proces, duke 
qenë se ai nuk do të përfundojë deri kur legjislacioni të implementohet në mënyrë efikase dhe 
sistematike. 
 
Qeveria malazeze duhet pikë së pari t’i japë një shtysë të re strategjisë së saj për mbrojtjen e 
konsumatorëve, në bazë të modelit aktiv të konsumatorit të informuar. Qeverisë i kërkohet të 
miratojë një ligj të ri për mbrojtjen e konsumatorëve për ta përafruar atë me standardet më të larta 
evropiane në fushat e zhvillimit të qëndrueshëm dhe ekonomisë qarkulluese, për të krijuar mekanizma 
për dialogun e strukturuar me shoqërinë e organizuar civile për të diskutuar proceset e përafrimit dhe 
implementimit të acquis-it të BE-së, dhe për të rritur fushatat dhe investimin në fushat e arsimit dhe 
informacionit, duke filluar nga niveli i shkollës fillore dhe të mesme. 
 
Ajo duhet të përmirësojë gjithashtu implementimin e Ligjit “Mbi kufizimin e përdorimit të produkteve 
të duhanit”, veçanërisht në lidhje me inspektimin dhe monitorimin, dhe për t’iu adresuar në mënyrë 
efikase dëmeve që shoqërojnë alkoolin. Implementimi i Programit Kombëtar për Zbulimin e Hershëm 
të Kancerit duhet të përmirësohet në mënyrë të konsiderueshme, në mënyrë të tillë që programet e 
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kontrolleve të kancerit të mbulojnë të gjitha bashkitë në Malin e Zi dhe mbulojnë në mënyrë 
sistematike kancerin e gjirit, kolorektal dhe kancerin cervikal. 
Liria e lëvizjes së mallrave dhe punëtorëve dhe e drejta e vendosjes dhe liria për të ofruar shërbime 
 
Lëvizja e lirë e mallrave, e cila ka ndihmuar në ndërtimin e tregut të brendshëm nga i cili tani 
përfitojnë qytetarët dhe bizneset evropiane, është me një rëndësi të jashtëzakonshme. Lëvizja e lirë 
e mallrave nuk është një vlerë absolute dhe disa objektiva të caktuara politike anuluese që shërbejnë 
për qëllime të rëndësishme, si p.sh. të drejtat e konsumatorit, mbrojtja e mjedisit ose shëndetit të 
njeriut, mund të kërkojnë kufizime. 
 
Lëvizja e lirë e punonjësve vazhdon të hasë pengesa të mëdha në praktikë në BE. Megjithatë, 
ushtrimi i lëvizjes së lirë të punonjësve, pa pengesa ose diskriminim, do të ndihmojë në mbrojtjen e 
të drejtave themelore dhe do të përmirësojë aftësinë konkurruese të BE-së, produktivitetin e biznesit 
dhe cilësinë e punësimit për punonjësit. 
 
Duhet të miratohen masa shtesë në nivel BE-je për të vënë në dispozicion të punonjësve lëvizës 
informacione lehtësisht të kuptueshme mbi ligjin e punës dhe atë social në gjuhët e tyre përkatëse 
amtare. Gjithashtu, me partnerët socialë duhet të bashkëpunojnë ngushtë pika përkatëse këshillimi 
për t’u siguruar që punonjësit lëvizës të jenë të informuar rreth kushteve sociale dhe ligjore në 
vendet pritëse përpara se të largohen nga vendet e origjinës. 
 
Paketa e shërbimeve e publikuar nga Komisioni më 10 janar 2017 përmban propozime të ndryshme 
të reja legjislative (për një kartë elektronike shërbimesh, një procedurë njoftimi shërbimesh, dhe një 
test proporcionaliteti përpara miratimit të një rregulloreje të re profesionesh) që synojnë ta bëjnë 
më efikas tregun e brendshëm të BE-së. Autoritetet e Ballkanit Perëndimor, si edhe OSHC-të 
përkatëse, duhet të ndjekin nga afër zhvillimet në miratimin e kësaj pakete legjislacioni. Duhet të 
ketë gjithashtu konsultim me partnerët socialë dhe organizatat e mbrojtjes së konsumatorëve për t’u 
siguruar për pajtueshmëri të plotë me të drejtat e punonjësve dhe konsumatorëve. 
 
Mali i Zi duhet të fillojë të përgatitet në kohë për pjesëmarrjen e tij në koordinimin e sistemeve të 
sigurimeve sociale, si edhe për të përdorur Kartën Evropiane të Sigurimit Shëndetësor. Pjesëmarrja në 
këto procese komplekse kërkon kapacitet të konsiderueshme në nivel kombëtar dhe lokal, dhe qeveria 
malazeze duhet të investojë burime të mjaftueshme për të punësuar dhe trajnuar personel përpara 
anëtarësimit në BE. 
 
Është mirëpritur synimi i qeverisë së Malit të Zi për të miratuar ligjin mbi mbrojtjen e qytetarëve të 
Malit të Zi që punojnë jashtë vendit. Gjatë hartimit të këtij ligji, autoritetet malazeze duhet të marrin 
në konsideratë përvojën dhe praktikat më të mira nga Shtetet Anëtare të BE-së. Megjithatë, duhet të 
adresohet edhe rreziku i mundshëm i fenomenit të “rrjedhjes së trurit”. 
 
Autoritetet inkurajohen që të rrisin aktivitetet që lidhen me përgatitjen e rregullores së Sportelit Unik 
të Kontaktit që do të krijonte një pikë të vetme kontakti për shërbimet me qëllim që të ofrohet 
informacion më lehtë, më shpejtë dhe më efikas mbi ofrimin dhe ngritjen e shërbimeve. Është e 
nevojshme që të kryhen ndryshimet në kuadrin ligjor që do të anulonin kërkesat për nënshtetësi për të 
pasur akses dhe për të ushtruar lirinë për ofrimin e shërbimeve. 
 
KPK-ja BE-Mal i Zi ka mirëpritur synimin e qeverisë malazeze për të hartuar një studim rreth ndikimit 
të lëvizjes së lirë të punonjësve mes Malit të zi dhe Shteteve Anëtare të BE-së, financuar nga 
Instrumenti i Integrimit i BE-së dhe u ka bërë thirrje partnerëve socialë dhe OSHC-ve të tjera që të 
përfshihen në hartimin e saj. 
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3. KOHEZIONI SOCIAL DHE EKONOMIK 
 
Gjendja e dialogut social 
 
Dialogu social është kyç për zhvillimin ekonomik dhe social të Ballkanit Perëndimor dhe BE-së. KESE 
ka bërë thirrje për përfshirje të hershme të partnerëve socialë në aktivitetet e hartimit të 
legjislacionit dhe për konsultime të rregullta me Këshillat Socialë dhe Ekonomikë në lidhje me 
propozimet e reja legjislative. Gjithashtu ajo u ka bërë thirrje qeverive në rajon të pajtohen dhe të 
garantojnë pajtueshmërinë me ligjet e punës dhe të përmirësojnë dialogun social trepalësh. 
 
Forcimi i kapacitetit të partnerëve socialë për të marrë pjesë aktive në dialogun social duhet të jetë 
një prioritet kyç për programet e asistencës së BE-së. Institucionet e BE-së dhe qeveritë nga rajoni 
ftohen të forcojnë kapacitetet e përgjithshme të partnerëve socialë. Qeverive në rajon u kërkohet të 
mbështesin në mënyrë të barabartë partnerët socialë dhe organizatat e tjera të shoqërisë civile, si 
dhe t’i përfshijnë ato ngushtë në strategjitë e tyre kombëtare drejt anëtarësimit në BE dhe strukturat 
e negocimit, si dhe në programet e financuara nga BE-ja. 
 
Më shumë fonde, duke përfshirë grantet organizative, duhet të caktohen për ndërtimin e 
kapaciteteve të partnerëve socialë dhe OSHC-ve, në mënyrë që të mund të marrin pjesë në mënyrë 
efikase në këto procese. Duhet të inkurajohen përmirësimet në cilësinë dhe përmbajtjen e dialogut 
social në vendet kandidate dhe kandidate të mundshme. 
 
Në raste të shumta KESE ka theksuar rëndësinë e dialogut social dhe ka ftuar autoritetet nga Ballkani 
Perëndimor, përfshi edhe në nivel lokal, për të rritur bashkëpunimin me partnerët socialë dhe OSHC-
të e tjera që veprojnë në fushën e politikës sociale, punësimit dhe politikave ekonomike. Partnerët 
socialë duhet të konsultohen, më sistematikisht dhe në kohën e duhur, rreth të gjitha propozimeve 
përkatëse legjislative dhe në të gjitha fazat kur zhvillojnë dokumente strategjike në fushën e politikës 
sociale dhe punësimit. 
 
Është e rëndësishme që të ratifikohen të gjitha konventat e punës të ONP-së, veçanërisht tetë 
konventat bazë të punës të ONP-së dhe të implementohen ato në mënyrë efikase, dhe të bëhet 
progres në forcimin e të drejtave të punës dhe të sindikatave. 
 
Niveli i dialogut social trepalësh në Malin e Zi shihet në një dritë pozitive dhe konsiderohet një 
shembull i mirë për rajonin. Megjithatë, statusi dhe kompetencat e Këshillit Social kërkojnë forcim të 
mëtejshëm. Ekziston një niveli i ulët i dialogut social trepalësh në fushat e tregtisë, kateringut dhe 
aktiviteteve bankare. Autoriteteve u duhen kujtuar Rekomandimet mbi shkeljen e të drejtave të punës 
dhe të sindikatave në Uzinën e Aluminit të Podgoricës nga Komiteti i ONP-së mbi Aplikimin e 
Standardeve. 
 
KESE nënvizon rëndësinë e dialogut social në Shqipëri dhe u bën thirrje të gjitha grupeve të interesit 
që të shfrytëzojnë në maksimum institucionet ekzistuese, veçanërisht Këshillin Kombëtar të Punës 
(KKP). Qeveria shqiptare duhet të promovojë më tej KKP-në dhe të konsultohet me të në mënyrë më 
sistematike rreth të gjitha politikave në të cilat punëdhënësit dhe punonjësit kanë interes legjitim. 
Dialogu social duhet të inkurajohet më tej në nivel rajonal dhe lokal. Dialogu social duhet të bëhet i 
një natyre të rregullt dhe strukturore dhe jo “ad hoc”, dhe duhet gjithashtu të jetë më efikas dhe më i 
orientuar drejt rezultateve. Shumë më tepër duhet të investohet nga qeveria shqiptare në 
promovimin e dialogut social, edukimit të punonjësve rreth të drejtave të tyre dhe sigurimit që 
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punëdhënësit, veçanërisht në sektorin privat, të respektojnë në mënyrë efikase të drejtat e 
punonjësve. 
 
Partnerët socialë në Bosnjë e Hercegovinë duhet të kapërcejnë ndryshimet e tyre duke zhvilluar një 
dialog aktiv mes tyre, si edhe me autoritetet publike, jo vetëm për të qenë kritikë, por edhe për të 
propozuar zgjidhje konkrete për situatën e vështirë ekonomike dhe sociale me të cilën po përballet 
vendi. Autoritetet publike në vend, në të gjitha nivelet, ftohen të bëjnë përpjekje të forta për të 
bashkëpunuar me partnerët socialë dhe OSHC-të e tjera dhe, duke ndërtuar një atmosferë besimi dhe 
bashkëpunimi, t’i përfshijnë ata në të gjitha fazat e politikëbërjes, në veçanti në implementimin e 
masave që përfshihen në Axhendën e Reformave për BiH (2015-2018). 
 
Në Maqedoninë e Veriut, KESE vërejti përkeqësim të dialogut social dhe funksionimit të Këshillit Social 
dhe Ekonomik (KSE) drejt fundit të vitit 2017. Përpjekjet e qeverisë për të promovuar transparencën 
dhe gjithëpërfshirjen në punën e KSE-së duhet të shkojnë krah për krah me respektimin e dispozitave 
aktuale në Ligjin e Punës, si edhe në Rregullat e saj të Procedurës. Duhet të gjendet një zgjidhje e 
kënaqshme për funksionimin aktual dhe të ardhshëm të KSE-së në një dialog konstruktiv me partnerët 
socialë përfaqësues, për të shmangur tensionet e mëtejshme dhe një bojkotim të mundshëm të 
mbledhjeve të KSE-së nga një ose më shumë palë. 
 
 
Kohezion ekonomik dhe social në Ballkanin Perëndimor 
 
Gjatë Konferencës së Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor të organizuar nga KESE në Sofje, krerët 
e shteteve në samitin BE-Ballkani Perëndimor në Sofje u ftuan që të shprehin angazhimin e tyre të 
qartë për mbështetje më të qëndrueshme dhe të drejtpërdrejtë për organizatat e shoqërisë civile të 
çdo niveli. 
 
KESE ka vërejtur se procesi i anëtarësimit në BE mbetet një motivim kyç për reformat në vendet e 
Ballkanit Perëndimor. Vlen të theksohet mungesa e vëmendjes ndaj efekteve ekonomike dhe sociale 
të reformave që kryhen, duke konsideruar ndryshimet e mëdha në sigurinë ekonomike dhe sociale të 
popujve mes Shteteve Anëtare të BE-së dhe vendeve kandidate për anëtarësim. Prandaj, duhet të 
vlerësohet kohezioni social, ekonomik dhe territorial gjatë vlerësimit të përmbushjes së kritereve për 
anëtarësimin në BE. 
 
Vendet kandidate në rajonin e Ballkanit Perëndimor kanë nevojë për incentiva më të forta përmes 
reformave. Në veçanti, është e nevojshme që të inkurajohet bashkëpunim më i afërt rajonal për të 
lehtësuar përmbushjen e kritereve për anëtarësimin në BE. 
 
BE-ja duhet të forcojë dhe intensifikojë angazhimin e saj në të gjitha nivelet për të mbështetur 
transformimin politik, ekonomik dhe social të rajonit, duke përfshirë përmes asistencës së shtuar 
bazuar në progresin konkret në shtetin ligjor, si edhe në reformat social-ekonomike, nga partnerët e 
Ballkanit Perëndimor. 
 
KESE propozon që institucionet e BE-së ta vendosin dialogun funksional social dhe civil në nivel 
kombëtar, si një nga kriteret për anëtarësimin në BE. 
 
 
Roli i shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit dhe respektimi i shtetit ligjor 
 
Forcimi i shtetit ligjor është një sfidë kyçe për shumicën e vendeve në procesin e zmadhimit, në 
veçanti në lidhje me përmirësimin e funksionimit dhe pavarësisë së gjyqësorit dhe luftës së 
korrupsionit dhe krimit të organizuar. Praktikat e korruptuara jo vetëm që ndikojnë negativisht në 
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klimën e biznesit dhe të investimeve, por ato ndikojnë direkt edhe te qytetarët kur ata kërkojnë akses 
në shërbime të caktuara publike si p.sh. arsimi dhe shërbimet shëndetësore. 
 
Masat e përcaktuara në strategjitë e antikorrupsionit dhe në planet korresponduese të masave duhet 
të implementohen brenda afateve të vendosura. Një mekanizëm monitorimi efikas dhe funksional 
me përfshirjen e shoqërisë civile duhet të lejojë monitorim të rregullt dhe të kujdesshëm të 
rezultateve të implementimit. 
 
Janë të mirëpritura të gjitha përpjekjet për të hapur konsultimet me përfaqësuesit e shoqërisë civile, 
në veçanti në lidhje me shtetin ligjor, duke pasur parasysh kompleksitetin e procesit të negocimit si 
edhe mungesën e kapacitetit administrativ të administratave publike. Këto konsultime duhet të jenë 
reale dhe jo të kufizuara me pjesëmarrjen pro forma të OSHC-ve në grupet e punës. 
 
Autoritetet politike duhet të punojnë krah për krah me organizatat e shoqërisë civile gjatë 
prezantimit të reformave dhe implementimit të legjislacionit mbi çështjet kyçe si p.sh. trajtimi i 
rasteve të korrupsionit të profilit të lartë, mbikëqyrja më e mirë e procedurave të prokurimit publik 
dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për financimin e partive politike. 
 
KESE bën thirrje për miratimin dhe implementimin e ligjeve mbi denoncimin dhe për marrjen e 
hapave për ta bërë më efikas sistemin e mbrojtjes së denoncuesve në praktikë. Ajo ka bërë thirrje 
gjithashtu për rritjen e ndërgjegjësimit të publikut rreth mundësive për raportimin e rasteve të 
korrupsionit. 
 
Promovimi i sipërmarrjes mund të arrihet me sukses vetëm duke pasur respekt për shtetin ligjor dhe 
duke iu adresuar me efikasitet korrupsionit (si në nivel lokal dhe kombëtar), krimit të organizuar dhe 
ekonomisë informale. 
 
Në këtë kontekst, roli i gazetarisë investigative është thelbësor në luftën kundër korrupsionit. 
 
Autoritetet në vendet e rajonit këshillohen të ngrenë dhe mbështesin funksionimin e institucioneve 
të forta dhe të pavarura rregullatore, veçanërisht në fushat e luftës kundër korrupsionit, lirisë së 
aksesit në informacion, mbrojtjes së privatësisë, auditimit dhe zgjedhjeve. Avokatët e Popullit mund 
të japin kontribut vendimtar, duke plotësuar punën e organizatave të shoqërisë civile mbi të drejtat 
themelore, në veçanti në mbrojtjen e pakicave. 
 
Duhet theksuar rëndësia e organeve të pavarura rregullatore në Serbi, duke përfshirë Avokatin e 
Popullit dhe Komisionerin për Mbrojtjen e Informacionit me Rëndësi Publike dhe të Dhënave 
Personale, për të garantuar mbikëqyrjen dhe përgjegjshmërinë e ekzekutivit. Autoritetet serbe 
inkurajohen t’u sigurojnë organeve të pavarura rregullatore mbështetje të plotë politike, 
administrative dhe financiare për punën e tyre dhe të mbrojnë të drejtën për punë të pavarur dhe të 
ndjekin punën me konstatimet dhe rekomandimet e tyre. 
 
Korrupsioni në Serbi vazhdon të mbizotërojë në shumë fusha, dhe duhen shtuar masat për hetimin 
dhe ndjekjen penale të rasteve të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Autoritetet e zbatimit të ligjit 
duhet të zhvillojnë një sjellje më proaktive për të hetuar akuzat për korrupsion, veçanërisht çështjet e 
profilit të lartë dhe çështjet që përfshijnë zyrtarët publikë. 
 
 
Arsimi dhe ndikimi i tij në tregun e punës 
 
KESE thekson nevojën për të forcuar më tej aftësinë konkurruese dhe të përforcojë reformat 
strukturore në të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, për të përforcuar tregun e punës dhe për të 



12/25 

ngadalësuar emigracionin. Nga ana tjetër, KESE shpreh gjithashtu bindjen e vet se roli i arsimit është 
shumë i rëndësishëm në kapërcimin e mosmarrëveshjeve të të kaluarës dhe në përforcimin e vlerave 
demokratike. Ajo ka mirëpritur nismat e institucioneve arsimore dhe kulturore shtetërore, 
akademikëve dhe organizatave të shoqërisë civile mbi pajtimin, marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë 
dhe një qasje kritike ndaj të kaluarës. 
 
Roli i arsimit në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë aksesin e barabartë në 
sistemet arsimore, është thelbësor për promovimin e vlerave evropiane, kultivimin e tolerancës ndaj 
pakicave, luftimin e padrejtësive dhe forcimin e kohezionit social. 
 
Duke parë normat e larta të papunësisë mes të rinjve, rekomandohet që EU Youth Guarantee të 
shtrihet edhe në Ballkanin Perëndimor, në bashkëpunim me partnerët socialë në rajon. 
 
“Axhenda e kohezionit social” duhet të korrigjojë boshllëqet e aftësive dhe mospërputhjet e aftësive 
duke përmirësuar efikasitetin dhe efektivitetin e sistemeve arsimore. Shtimi i mbështetjes financiare 
për programet e arsimit profesional do të ndihmonte në adresimin e mospërputhjes së aftësive në 
tregun e punës dhe reduktimin e niveleve të larta të papunësisë. 
 
Për të trajtuar sfidat e tregut të punës, qeveritë kombëtare, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit 
dhe sindikatave duhet të vazhdojnë të përshtatin sistemin arsimor me parimet e arsimit të dyfishtë. 
Gjithashtu, duhet të përmirësohet arsimi zyrtar në të gjitha nivelet për të nxitur zhvillimin e aftësive 
sipërmarrëse dhe për të krijuar nisma spin-off, në veçanti ato të bazuara në njohuritë. Duhet të 
mbështetet më tej arsimi dhe formimi profesional i të rriturve me përfshirjen aktive të grupeve 
përkatëse të interesit: shoqatat e biznesit, sindikatat dhe OSHC-të e tjera. 
 
Autoritetet e Ballkanit Perëndimor duhet të vazhdojnë zhvillimin e Kornizave Kombëtare të 
Kualifikimeve, në përputhje me Kornizën Evropiane të kualifikimeve, sepse ajo përbën mjet kyç për 
njohjen e kualifikimeve dhe aftësive që kërkohen në nivel zyrtar dhe jozyrtar, si dhe për të inkurajuar 
lëvizshmërinë territoriale dhe profesionale të punonjësve. Kjo do të sillte eventualisht një lidhje më 
të mirë mes sistemit arsimor dhe tregut të punës dhe do të përmirësonte aftësinë e punonjësve për 
t’u punësuar. 
 
Autoritetet e Ballkanit Perëndimor këshillohen të zhvillojnë dhe implementojnë programe formimi 
për punonjësit me nivel të ulët aftësish pa arsim fillor ose vetëm me arsim fillor, për t’i mundësuar 
ata, me kombinimin e duhur të kurrikulave të përshtatura, metodave të përshtatshme mësimore dhe 
asistencës financiare, që të fitojnë kualifikimin e tyre të parë profesional, të përmirësojnë aftësinë e 
tyre për t’u punësuar dhe për t’i nxjerrë ata nga punët me pagë të ulët dhe varfëria. 
 
BE-ja dhe autoritetet kombëtare duhet të bashkëpunojnë më shumë për të thyer stereotipat në 
arsim në mënyrë që të sigurohet që vajzat dhe gratë të mund të kenë akses në arsim të 
përballueshëm dhe cilësor gjatë gjithë jetës së tyre, duke i pajisur me aftësi të rëndësishme dhe duke 
lehtësuar karrierën e tyre dhe aksesin në vende pune cilësore në tregun e punës. 
 
Për të trajtuar sfidat e tregut të punës, KPK-ja e Shoqërisë Civile BE-Serbi e inkurajoi Serbinë të 
vazhdojë me zhvillimin dhe modernizimin e sistemit të saj arsimor. Ky proces duhet të jetë në 
përputhje me vlerat evropiane dhe parimet e barazisë, mosdiskriminimit dhe qytetarisë aktive dhe 
duhet të ndjekë nga afër nismat që ndërmerren në nivel BE-je, si p.sh. Axhenda e Re e Aftësive për 
Evropën, që fokusohet në aftësitë dixhitale dhe koordinim më të mirë të sistemit arsimor dhe 
nevojave të tregut të punës. KPK-ja theksoi se kurrikulat modernë duhet të nxisin zhvillimin e aftësive 
sipërmarrëse dhe t’u mësojnë studentëve parimet e sipërmarrjes sociale dhe qytetarisë aktive. 
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Politika sociale dhe punësimi, me fokus të veçantë në Shtyllën Evropiane të të Drejtave Sociale 
 
Autoritetet publike nga rajoni inkurajohen të përfshijnë Shtyllën Evropiane të të Drejtave Sociale në 
ciklin e radhës të Programit të Reformës Ekonomike dhe Programit të Punësimit dhe Reformës së 
Politikës Sociale. Gjithashtu, autoritetet në bashkëpunim me partnerët socialë dhe OSHC-të e tjera, 
ftohen të kryejnë vlerësime të ndikimit social të të gjitha reformave strukturore, dhe t’i lidhin këto 
vlerësime me prioritetet e përcaktuara në Programin e Punësimit dhe Reformës së Politikës Sociale. 
 
Partnerët e BE-së dhe Ballkanit Perëndimor duhet t’i kushtojnë më shumë vëmendje cilësisë së jetës 
dhe sigurisë sociale të qytetarëve të tyre. Sugjerohet gjithashtu që t’i jepet konsideratë mundësisë 
për të aplikuar parimet e Shtyllës Evropiane të të Drejtave Sociale gjatë vlerësimit të përmbushjes së 
kushteve për anëtarësimin në BE. 
 
Gjatë hartimit të masave të punësimit dhe përfshirjes sociale, autoritetet nga rajoni mund të 
përdorin Direktivat e Punësimit të propozuara nga Komisioni Evropian që bashkërendisin parimet e 
Shtyllës Evropiane të të Drejtave Sociale me angazhimin për të përforcuar aftësinë konkurruese të 
BE-së përmes investimeve, krijimit të vendeve të punës dhe kohezionit social. Krijimi i vendeve të 
punës të qëndrueshme dhe cilësore duhet të bëhet një prej objektivave të Programit të Reformës 
Ekonomike dhe reformat strukturore duhet të hartohen për të arritur këtë objektiv. 
 
KPK-ja BE-Mal i Zi ftoi Komisionin të eksplorojë se si të integrohet Shtylla Evropiane e të Drejtave 
Sociale në negociatat e anëtarësimit në BE me Malin e Zi, duke u siguruar që të forcohen pjesët e 
ekzistuese të procesit, si p.sh. Programet e Reformës Ekonomike. Ajo ftoi gjithashtu autoritetet 
malazeze të studionin propozimet e ndryshme të përfshira në Shtyllën Evropiane të të Drejtave Sociale 
dhe t’i merrnin ato në konsideratë gjatë hartimit të reformave strukturore. 
 
 
Pabarazitë në fushat e politikës sociale dhe të punësimit 
 
KESE ftoi qeveritë nga rajoni t’u kushtonin vëmendje të veçantë punonjësve që janë në anën e ulët të 
spektrit të pagave dhe të rrisnin në mënyrë të konsiderueshme përfshirjen e personave të papunë në 
masat e tregut aktiv të punës, në veçanti grupet më vulnerabël siç janë gratë, romët dhe personat 
me aftësi të kufizuara. 
 
Niveli i lartë i varfërisë në Ballkanin Perëndimor është veçanërisht i theksuar në zonat rurale dhe 
KESE inkurajon autoritetet t’u adresohen pabarazive rajonale në vendet e tyre. Përfitimet e familjeve 
duhet të targetohen më mirë për të përmirësuar efikasitetin e tyre dhe duhen mbrojtur në mënyrë 
efikase nga varfëria fëmijët, familjet në situata vulnerabël dhe familjet e mëdha. 
 
Rëndësia e negociatave kolektive duhet të theksohet si një mekanizëm kyç për krijimin e një sistemi 
të drejtë dhe të qëndrueshëm pagash dhe që lufton hendekun e pagës mes gjinive, si edhe ndarjen 
vertikale dhe sektoriale në tregun e punës. Qeveritë nga rajoni duhet të sigurojnë një mjedis që do të 
stimulojë zhvillimin e negociatave kolektive. 
 
BE-ja dhe Ballkani Perëndimor po përballen me sfida të përbashkëta në lidhje me pabarazinë gjinore: 
dhuna shtëpiake e përhapur, mundësitë e kufizuara të tregut të punës dhe aksesi i pabarabartë në 
pjesëmarrjen në politikën e nivelit të lartë (pavarësisht objektivave ekzistuese të targetuara). 
 
Aktiviteti ekonomik informal është një problem i rëndë në rajon, që redukton aksesin në përfitimet 
sociale, kujdesin shëndetësor dhe pensionet. Qeveritë nga rajoni, në koordinim me partnerët socialë, 
ftohen të shtojnë përpjekjet për të trajtuar ekonominë informale dhe për t’i kushtuar vëmendje të 
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veçantë forcimit të marrëdhënieve administrative, në veçanti kur bëhet fjalë për sistemin e 
inspektimit të punës. 
 
Serbia ka një prej koeficienteve më të larta Gini dhe një prej normave më të larta të personave që 
janë në rrezik varfërie në Evropë (sipas “Anketës mbi të ardhurat dhe kushtet e jetesës” nga Eurostat 
– SILC). Një pjesë e madhe e arsyes së këtyre niveleve kaq të larta të pabarazisë është se sistemet 
tatimore dhe ato të përfitimeve janë tepër regresive. Autoritetet serbe duhet të ristrukturojnë në 
mënyrë gjithëpërfshirëse sistemin tatimor drejt një sistemi tatimor progresiv bazuar kryesisht në 
taksat e drejtpërdrejta, për të siguruar një financim të targetuar më mirë të politikave aktive sociale 
dhe mbrojtjes sociale. Kjo duhet bërë duke marrë në konsideratë efektet konkrete që do të kenë këto 
masa në reduktimin e deprivimit material, varfërinë dhe pabarazitë në të ardhura. 
 
TKPK-ja BE-Serbi ftoi qeverinë serbe të konsiderojë prezantimin e një shume të ardhurash minimale që 
lejon një jetesë të përshtatshme, e shoqëruar me nismat e duhura për integrimin dhe riintegirmin 
profesional. 
 
 
Politika industriale dhe e ndërmarrjeve, me fokus te nxitja e sipërmarrjes 
 
Është e rëndësishme që të krijohet një mjedis i favorshëm biznesi për të nxitur sipërmarrjen dhe 
krijimin e bizneseve, dhe për të ndihmuar që NVM-të të rriten, duke mundësuar kështu diversifikimin 
ekonomik dhe reduktimin e mëtejshëm të papunësisë. Gjithashtu, promovimi i sipërmarrjes mund të 
arrihet me sukses vetëm duke pasur respekt për shtetin ligjor dhe duke iu adresuar me efikasitet 
korrupsionit (si në nivel lokal dhe kombëtar), krimit të organizuar dhe ekonomisë informale. 
 
Mekanizmat e vlerësimit gjithëpërfshirës duhet të forcohen, veçanërisht miratimi i Strategjisë së 
Zhvillimit të NVM-ve, për të lejuar një vlerësim analitik të masave të implementuara për politikat dhe 
përshtatjeve të bazuara në prova. Për të përmirësuar mjedisin e biznesit, sugjerohet që testimi i 
NVM-ve të bëhet një element i detyrueshëm i vlerësimeve të ndikimit rregullator, që duhet të kryhen 
në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin e NVM-ve. 
 
Mund të krijohet një kornizë për ta bërë më të lehtë përballjen me formalitetet administrative në 
lidhje me ngritjen dhe menaxhimin e bizneseve në rrugë elektronike, duke marrë në konsideratë 
praktikat më të mira në implementimin e Sporteleve Unike të Kontaktit në nivel kombëtar dhe 
diskutimet në nivel BE-je rreth zhvillimit të tyre. 
 
Çështja e tarifave parafiskale është e vështirë për NVM-të; duhet të sigurohet një kornizë që duhet t’i 
bëjë këto tarifa transparente, të qëndrueshme dhe në proporcion me qëllimin për të cilin shërbejnë. 
 
Është thelbësore që të ketë bashkëpunim mes institucioneve dhe organizatave që ofrojnë 
mbështetje për NVM-të në tregjet e huaja për të kanalizuar dhe përforcuar aktivitetet e tyre. 
Vendimmarrësit dhe komuniteti i NVP-ve, si në Ballkanin Perëndimor ashtu edhe në BE, duhet të 
shtojnë bashkëpunimin e tyre për të shfrytëzuar më mirë instrumentet e disponueshme, si p.sh. ato 
që ofrohen nga COSME dhe Horizon 2020. 
 
Duhet të njihet rëndësia e politikës industriale, duke u bazuar mbi avantazhet konkurruese të 
ekonomisë së vendeve të Ballkanit Perëndimor për të promovuar zhvillimin ekonomik bazuar në 
rendimentet me vlerë të lartë të shtuar, në veçanti ato që vijnë nga teknologjia dhe inovacioni. 
 
Autoritetet inkurajohen që të sigurohen që të gjitha legjislacionet dhe politikat përkatëse në lidhje 
me industritë e ndryshme, të kenë kaluar testet e duhura të kujdesshme dhe të jenë vlerësuar në 
mënyrë të mjaftueshme dhe rigoroze për kërcënime ndaj shoqërisë, siç është ndryshimi i klimës. 
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Gjithashtu, ato duhet të jenë në përputhje me Axhendën e OKB-së të vitit 2030 për Zhvillimin e 
Qëndrueshëm. 
 
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që përbëjnë shumicën e bizneseve, mund të bëhen motorë të 
rritjes ekonomike në të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor. Për të arritur këtë, brenda rajonit 
nevojiten një reduktim në burokraci, një administratë publike më transparente, luftimi i korrupsionit 
dhe një gjyqësor plotësisht i pavarur. 
 
KPK-ja BE-Serbi ka mbështetur fuqishëm bashkëpunimin mes komunitetit të NVM-ve, partnerëve 
socialë dhe autoriteteve serbe, në veçanti përmes platformave të tilla si Forumi i NVM-ve, Këshilli i 
NVM-ve dhe Këshilli Social dhe Ekonomik dhe ka bërë thirrje për  përdorim më të madh të tyre në 
hartimin e rregulloreve dhe politikave. 
 
 
Ekonomia sociale dhe ndërmarrjet sociale 
 
Autoritetet e Ballkanit Perëndimor ftohen të miratojnë me përparësi Ligjin mbi Ekonominë Sociale, 
duke qenë se ekonomia sociale dhe ndërmarrjet sociale kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme 
në adresimin e sfidave të tilla si përfshirja në shoqëri ashtu edhe në tregun e punës e grupeve më të 
margjinalizuara dhe vulnerabël. Duhet të krijohet një ekuilibër mes objektivit legjislativ për t’i dhënë 
vizibilitet këtij sektori dhe për të mbështetur zhvillimin e tij, dhe rrezikut të neglizhimit të disa 
formave të tjera të ndërmarrjeve sociale që nuk njihen si të tilla, por sidoqoftë ofrojnë shërbime me 
interes të përgjithshëm. 
 
Qasja ndaj njohjes së ekonomisë sociale dhe ndërmarrjeve sociale duhet të zgjidhet pas një vlerësimi 
të kujdesshëm të ndikimit të masave të ndryshme në këtë sektor në Shtetet Anëtare të BE-së. Duhet 
të vlerësohet dhe të përdoret përvoja përkatëse në Shtetet Anëtare të BE-së për të ndërtuar besimin 
në sektor dhe për të rritur të kuptuarit e koncepteve evoluese të ekonomisë sociale dhe 
ndërmarrjeve sociale. 
 
KPK-ja BE-Serbi ftoi qeverinë serbe që të krijojë në nivel kombëtar një grup pune për sipërmarrjen 
sociale që do të sjellë bashkë në një dialog konstruktiv të gjitha grupet përkatëse të interesit. Ky grup 
pune do të krijonte një kornizë të gjerë për zhvillimin e sipërmarrjes sociale, do të formulonte një 
strategji zhvillimi të sipërmarrjes sociale në Serbi dhe do të monitoronte cilësinë dhe nivelin e 
trajnimit të sipërmarrësve socialë. 
 
Në nivel lokal, KPK-ja BE-Serbi rekomandoi që të krijoheshin qendra të mbështetjes rajonale për 
sipërmarrjen sociale për të ofruar mbështetje për autoritetet lokale në njohjen e rolit të ndërmarrjeve 
sociale. Ato qendra duhet të ndihmojnë gjithashtu ndërmarrjet sociale me masa për ndërtimin e 
kapaciteteve dhe me krijimin e partneriteteve me sektorët publikë dhe privatë. 
 
 
Reforma e administratës publike 
 
Ekziston tanimë korniza legjislative në Ballkanin Perëndimor dhe legjislacioni duket se është i një 
cilësie të mirë, por ajo që mungon është implementimi efikas i tij. Në të gjitha vendet në rajon shumë 
organe duket se ekzistojnë vetëm në letër, dhe administratës, si në nivel kombëtar dhe lokal, duket 
se i mungon kapaciteti për të implementuar, monitoruar dhe vlerësuar legjislacionin ekzistues dhe 
planet e masave. 
 
Autoritetet e Ballkanit Perëndimor nuk duhet të kufizojnë praktikën e mirë të zhvillimit të 
konsultimeve publike. Qeverive u kërkohet të mundësojnë aksesin e lirë në informacionin për 
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qytetarët, pa kufizime të panevojshme në formën e konfidencalitetit të “biznesit” ose “tatimor”. Për 
të përmirësuar vënien në dispozicion të informacionit për publikun, autoritetet mund të krijonin 
katalogë të shërbimeve që ofrohen nga secili organ publik individual për t’i bërë qytetarët më të 
informuar dhe për të implementuar më tej politikat e modernizimit. 
 
Ka një shqetësim rreth përdorimit të gjerë të procedurave urgjente në miratimin e legjislacionit, duke 
përfshirë legjislacionin që lidhet me procesin e anëtarësimit në BE, sepse këto procedura nuk lejojnë 
konsultime të mjaftueshme me grupet e interesit dhe publikun e gjerë. Konsultimet publike duhet të 
jenë efikase dhe afatet më realiste për t’u dhënë mundësinë të gjitha palëve të interesuara të japin 
kontribut cilësor. 
 
Në lidhje me ligjin mbi punonjësit e administratës dhe punonjësit shtetërorë, KPK-ja BE-Mali i Zi i 
kërkoi qeverisë malazeze të miratojë legjislacionin e nevojshëm ndihmës për të siguruar depolitizimin 
e mëtejshëm të administratës shtetërore, veçanërisht në lidhje me punësimin e personelit të ri. Ajo 
theksoi se procedura e përzgjedhjes pas një konkurrimi të hapur duhet të kryhet gjithmonë në 
përputhje me kriteret objektive, ashtu si duhen bërë edhe vlerësimet e personelit. 
 
Anëtarët e KPK-së i bënë thirrje qeverisë malazeze të krijojë një regjistër gjithëpërfshirës 
(“metaregjistër”) të të gjithë regjistrave të sektorit publik në vend, si në format të printuar ashtu edhe 
format elektronik, për të ofruar bazën për shkëmbim më efikas të të dhënave nga regjistrat zyrtarë. 
 
 
Përfshirja e partnerëve socialë dhe OSHC-ve të tjera në përgatitjen e Programit të Reformës 
Ekonomike dhe Programit të Punësimit dhe Reformës së Politikës Sociale 
 
Është theksuar rëndësia e Programeve të Reformës Ekonomike (PRE-ve), siç është theksuar edhe ajo 
e përfshirjes kuptimplotë nga partnerët socialë dhe OSHC-të e tjera në procesin e zhvillimit dhe 
implementimit të këtyre programeve. 
 
Është me rëndësi të jashtëzakonshme që të sigurohet qëndrueshmëria e strukturave dhe mekanizmi 
monitorues i PRE-së dhe PPRS-së, si në nivel qeverie dhe shoqërie civile. Njohuria dhe përvoja e 
marrë gjatë fazës së parë të monitorimit të strukturuar të PRE-së dhe PPRS-së nga shoqëria civile 
duhet të mbahet aktive dhe e zhvilluar. 
 
Këshillat Socialë dhe Ekonomikë luajnë një rol të rëndësishëm në formimin dhe monitorimin e PRE-së 
dhe PPRS-së dhe autoritetet e Ballkanit Perëndimor ftohen t’i përfshijnë dhe të konsultohen 
rregullisht me ta në procesin e miratimit të këtyre dokumenteve të rëndësishme dhe të të gjitha 
reformave që lindin prej tyre. 
 
KPK-ja BE-Serbi mirëpriti krijimin e Platformës për Monitorimin dhe Implementimin e Programit të 
Reformës Ekonomike (PRE) dhe Programin e Punësimit dhe të Reformës Sociale (PPRS), të përfshirë në 
Konventën Kombëtare mbi BE-në (KKBE), si një formë e re e dialogut të strukturuar mes qeverisë 
serbe dhe OSHC-ve. Ajo u kujtoi autoriteteve serbe se Udhëzuesi i Komisionit Evropian për Programet 
e Reformës Ekonomike vëren se përfshirja e partnerëve socialë dhe organizatave të tjera të shoqërisë 
civile në raportimin mbi implementimin e programit, është thelbësor në krijimin e asimilimit dhe 
mbështetjen më të gjerë të mundshme politike. 
 
 

4. NJË VËSHTRIM MBI NEVOJAT E GRUPEVE SPECIFIKE 
 
Mundësimi i hapësirës civile dhe gjendja e dialogut civil 



17/25 

 
Ekziston një shqetësim i thellë rreth tkurrjes së hapësirës për shoqërinë civile në një numër vendesh 
në Ballkanin Perëndimor. Ajo vërejti se BE-ja dhe Shtetet Anëtare të saj janë angazhuar në 
promovimin e hapësirës për shoqërinë civile dhe përmirësimin e mbështetjes për ndërtimin e  
kapacitetit të OSHC-ve për të përforcuar zërin e tyre në procesin e zhvillimit dhe për të çuar më tej 
dialogun politik, social dhe ekonomik. BE-ja dhe Shtetet Anëtare të saj ftohen të miratojnë qasje më 
të ashpra dhe më koherente dhe të marrin veprime konkrete për të mbrojtur dhe zgjeruar hapësirën 
e shoqërisë civile dhe për të sjellë përfitime konkrete për qytetarët e vendeve të Ballkanit 
Perëndimor. 
 
Qeveritë në rajon inkurajohen fort që të përkushtohen për një kronologji dhe shpërndarje burimesh 
më specifike dhe më të parashikueshme për të mundësuar një mjedis për zhvillimin e shoqërisë 
civile, dhe për të përshpejtuar krijimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKSHC). Kriteret e 
përzgjedhjes për anëtarët e KKSHC-së duhet të deklarohen qartë në dispozitat ligjore, dhe OSHC-të 
duhet të mbështeten në ngritjen e mekanizmit të tyre transparent për emërimin e përfaqësuesve të 
tyre. 
 
Institucionet e BE-së duhet t’u kushtojnë më shumë vëmendje nevojave reale të qytetarëve brenda 
rajoneve të Ballkanit Perëndimor dhe pikëpamjeve dhe analizës së organizatave të shoqërisë civile, 
duke qenë se ato në përgjithësi janë më afër qytetarëve se elitat politike. 
 
Përfshirja e organizatave me rrënjë në komunitet, veçanërisht jashtë kryeqytetit, mbetet një sfidë që 
duhet adresuar si përparësi kryesore financimi si për asistencë financiare kombëtare ashtu edhe nga 
BE-ja, pra duke inkurajuar përdorimin e mbështetjes institucionale në skemat financiare kombëtare 
për OSHC-të, zhvillimin e një qendre burimesh për OJQ-të e besueshme lokale që fokusohen në 
proceset pjesëmarrëse mbështetëse për ndërtimin e komuniteteve, për t’iu adresuar çështjeve të 
komunitetit lokal, promovimit të vlerave të OSHC-ve dhe vullnetarizmit. 
 
KPK-ja BE-Mali i Zi ka mirëpritur krijimin e këshillit për bashkëpunim mes instituteve qeveritare dhe 
OJQ-ve, ku do të kontribuojë në përfshirjen funksionale dhe jodiskriminuese të OSHC-ve në proceset e 
konsultimeve. Nga ana tjetër, KPK-ja shprehu shqetësim rreth mjedisit negativ në të cilin operojnë 
disa OSHC (ato që janë kritike ndaj politikave qeveritare në fushën e shtetit ligjor) dhe rreth fushatave 
të baltosjes që drejtohen ndaj tyre dhe drejtuesve të tyre, si edhe rreth heqjes së përfaqësuesve të 
tyre nga organet e tilla si këshilli i RTCG dhe këshilli i Agjencisë së Antikorrupsionit. 
 
KPK-ja BE-Serbi shprehu shqetësime rreth tkurrjes së hapësirës civile, si në BE ashtu edhe në Serbi. Ajo 
dënoi sulmet ndaj OSHC-ve nga përfaqësues të qeverisë, parlamentit dhe medias së financuar nga 
qeveria. KPK-ja ftoi autoritetet serbe të garantojnë mbrojtjen e mbrojtësve të të drejtave të njeriut, 
organizatave antikorrupsion dhe gazetarëve të pavarur dhe të ndjekë penalisht dhe të sjellë para 
drejtësisë autorët dhe ata që kanë porositur sulme mbi OSHC-të. Ajo ftoi qeverinë serbe të miratojë 
një strategji kombëtare për një mjedis mundësues për OSHC-të dhe planin shoqërues të masave. 
 
Pas konkludimit rreth mesit të vitin 2015 se hapësira për OSHC-të në Maqedoninë e Veriut po tkurret, 
aksesi në institucionet shtetërore po mohohet, mjedisi është jomiqësor, intimidimi është i përhapur 
dhe paratë publike shkojnë vetëm për OSHC-të pranë qeverisë, tabloja ndryshoi në mënyrë dramatike 
drejt fundit të vitit 2017 kur KESE vërejti se me qeverinë e re klima në vend ishte përmirësuar në 
mënyrë të konsiderueshme, me shenja pozitive në fushën e të drejtave të njeriut, lirisë së medias dhe 
pjesëmarrjes së OSHC-ve në vendimmarrje. 
 
KESE konkludoi në shtator 2018 se hapësira civile në Shqipëri nuk dukej se po tkurrej, megjithëse 
mjedisi i funksionimit dhe financimit të OSHC-ve duhej përmirësuar. Duhet të forcohen OSHC-të jashtë 
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Tiranës, si edhe të përforcohet pjesëmarrja e OSHC-ve në vendimmarrjen politike (duhet promovuar 
një qasje nga poshtë-lart). 
 
 
 
 
 
 
Politikat për rininë (punësimi dhe pjesëmarrja në shoqëri) 
 
KESE ka organizuar dëgjesa mbi çështjet e zhvillimit të aftësive dhe rolit të arsimin dhe formimin 
profesional (AFP) për të luftuar papunësinë dhe emigrimin e popullatës, veçanërisht të rinjve, nga 
vendet e Ballkanit Perëndimor. 
 
Papunësia te të rinjtë është një tregues kyç i shkallës së mirëqenies së shoqërisë në çdo vend. Vihet 
re se shifra e personave në grupimin JAPFP (Jashtë Arsimit, Punësimit ose Formimit Profesional) në 
Ballkanin Perëndimor është mbi mesataren e BE-së dhe se autoritetet publike duhet të krijojnë një 
udhëzues të përshtatshëm dhe sistem formimi të dyfishtë (arsim/punë) sa më shpejt të jetë e 
mundur, për t’u rritur të rinjve aftësinë për t’u punësuar dhe për të ndihmuar përshtatjen e kërkesës 
dhe ofertës për aftësi në tregun e punës. 
 
Duke konsideruar nivelin shumë të lartë të papunësisë mes të rinjve në Ballkanin Perëndimor, 
rekomandohet që EU Youth Guarantee të shtrihet edhe në këtë rajon, me qëllimin e ofrimit të 
zgjidhjeve praktike për të rinjtë brenda katër muajve nga përfundimi i një kursi studimi ose pune, me 
opsione të reja arsimimi, formimi dhe punësimi. Duhet të krijohet formimi arsimor i dyfishtë në 
bashkëpunim me partnerët socialë, duke përfshirë dhomat e tregtisë dhe industrisë dhe shoqata të 
tjera biznesi. 
 
Këshillohet forcimi i bashkëpunimit mes arsimit dhe sektorëve privatë dhe publikë, me qëllim që të 
ofrohet formim praktik, praktika pune ose punësim për të rinjtë. Në këtë kontekst, është e 
rëndësishme që të mbështetet njohja e kompetencave dhe arsimit joformal. 
 
Theksohet rëndësia e mbështetjes së vetëpunësimit, si edhe ajo e lehtësimit të aksesit në marrjen e 
kredive për sipërmarrësit e rinj, duke përfshirë masat “ad hoc” për fermerët e rinj. 
 
Ndërmarrjet sociale luajnë një rol të rëndësishëm në afrimin e sipërmarrëseve femra dhe duhet të 
inkurajohet në mbarë rajonin për të koordinuar veprimet dhe për të lehtësuar aksesin e suksesshëm 
në financim. Po aq e rëndësishme sa kjo, edhe sipërmarrja e të rinjve duhet të bazohet në 
inovacionet dhe frymën e sipërmarrjes të brezit të mijëvjeçarit të ri. 
 
Autoritetet e Ballkanit Perëndimor duhet të ndërmarrin një qasje holistike ndaj papunësisë së të 
rinjve, mbështetjes së të rinjve përmes arsimit, udhëzimit për karrierë, formimit dhe punësimit, dhe 
krijimit të mundësive për ta që t’u japin mundësinë të planifikojnë të ardhmen e tyre dhe të hyjnë në 
fazën e tyre si të rritur. 
 
KPK-ja BE-Mali i Zi theksoi rëndësinë e vlerësimit të të gjitha programeve ekzistuese në lidhje me 
formimin profesional të të rinjve. Gjithashtu, u bëri thirrje autoriteteve malazeze të vazhdojnë t’u 
japin të rinjve informacione mbi programin e ri Erasmus+ dhe t’i inkurajojnë ata fuqishëm që të 
marrin pjesë në të. 
 
KPK-ja e Shoqërisë Civile BE-Serbi theksoi nevojën që autoritetet serbe t’u kushtojnë vëmendje të 
veçantë të rinjve për t’u dhënë atyre arsim cilësor dhe udhëzime profesionale cilësore me qëllim që të 
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jenë të gatshëm për profesionin e tyre të ardhshëm. Me qëllim që të rinjtë të përfitojnë nga 
lëvizshmëria kombëtare dhe ndërkombëtare gjatë arsimit dhe punës së tyre, u theksua se me rëndësi 
të madhe është gjithashtu edhe shfrytëzimi i instrumenteve evropiane të njohjes së aftësive. 
 
Pas organizimit të një dëgjese me OSHC-të lokale mbi Politikat e të Rinjve dhe Pjesëmarrjen e të 
Rinjve, KESE rekomandoi që autoritete shqiptare të luftojnë me vendosmëri problemet më të 
theksuara me të cilat po përballen të rinjtë në Shqipëri, si varfëria, papunësia, emigracioni (70% e të 
rinjve dëshirojnë të largohen nga vendi, duke përmendur si arsyet kryesore korrupsionin, 
margjinalizimin dhe varfërinë), kriminalitetin mes të rinjve (më shumë se gjysma e veprave penale 
kryhen nga të rinjtë), pjesëmarrja e ulët e të rinjve në politikë (politikanët e rinj janë figura të profilit 
të ulët dhe u mungon fuqia e vërtetë vendimmarrëse). 
 
 
Të drejtat dhe fuqizimi i grave në Ballkanin Perëndimor 
 
BE-ja dhe Ballkani Perëndimor po përballen me sfida të përbashkëta në lidhje me pabarazinë gjinore: 
dhuna shtëpiake e përhapur, mundësitë e kufizuara të tregut të punës, ngacmimi dhe dhuna në 
vendin e punës, hendeqet në paga dhe pensione mes grave dhe burrave, të drejtat e riprodhimit dhe 
të lindjes dhe aksesi i pabarabartë në pjesëmarrjen në politikën e nivelit të lartë (pavarësisht 
objektivave ekzistuese të targetuara). 
 
Për shkak të kulturës patriarkale që rezulton në rolin e tyre të margjinalizuar, gratë përballen me 
paragjykime dhe stereotipa gjinorë, ndarje në tregun e punës dhe në arsim, dhe rrezik shumë më të 
lartë diskriminimi dhe dhune, të cilat pengojnë përparimin e tyre në pozicione drejtuese. Duhet të 
mbështetet lidershipi i grave në Ballkanin Perëndimor dhe të promovohet pjesëmarrja aktive e grave 
në shoqëri. Inkurajohet zhvillimi i nismave që do të lejonin barazinë gjinore në organet e 
vendimmarrjes dhe bordet e kompanive, si edhe shtimi i sipërmarrjes nga gratë. Theksohet se këto 
nisma do të përfshinin gjithashtu edhe komunitetet e pakicave, në veçanti romët, komunitetin 
LGBTIQ dhe gratë me aftësi të kufizuara. 
 
Tendencat e tregut të punës në rajon zbulojnë shifra të larta mungese aktiviteti mes grave. Qeveritë 
duhet të ofrojnë mbështetje për të siguruar arritjen e niveleve më të larta të punësimit për gratë 
gjatë procesit të zgjerimit. 
 
Është shumë i rëndësishëm roli i OSHC-ve në Ballkanin Perëndimor në vendosjen e qeverive përpara 
përgjegjësisë për implementimin efikas të politikave, si edhe në monitorimin dhe parandalimin e 
dhunës kundër grave. OSHC-të që punojnë në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të grave 
duhet të njihen si partnerë të rëndësishëm në zhvillimin e reformave gjithëpërfshirëse dhe 
sistematike që synojnë arritjen në praktikë të barazisë gjinore. 
 
Është e rëndësishme që të zhvillohet një udhërrëfyes dhe masa që do të çonin në shpërndarje më të 
barabartë të pushtetit dhe burimeve në Ballkanin Perëndimor. Ekziston një nevojë për punë të fortë 
dhe të vazhdueshme me partnerët civilë dhe socialë për të qenë efikasë për të mbrojtur dhe për të 
luftuar për të drejtat e grave. Përpjekjet e ardhshme në Ballkanin Perëndimor duhet të synohen jo 
vetëm në përafrimin me acquis-in e BE të legjislacionit për të drejtat e grave, por gjithashtu dhe më e 
rëndësishme, në mbylljen e hendekut mes ligjeve ekzistuese dhe implementimit të tyre të duhur. 
 
Ekziston nevoja që të gjithë faktorët të promovojnë dhe përforcojnë më tej rolin e grave dhe vajzave 
si agjente të ndryshimit për promovimin e shoqërive paqësore dhe përfshirëse, duke përfshirë 
parandalimin e konflikteve, ndërmjetësimin, ndërtimin e paqes dhe rimëkëmbjen nga konfliktet. 
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Dhuna kundër grave zakonisht nuk njihet si e tillë në Ballkanin Perëndimor: shpesh ekziston një 
mungesë ndjekjeje penale dhe e dënimit të duhur të autorëve si edhe mbështetje e ulët për viktimat. 
Theksohet se institucioneve që duhet të ofrojnë mbrojtje shpesh u mungon aftësia për të kuptuar 
dhe nuk reagojnë dhe ndihma ligjore falas nuk është gjithmonë e disponueshme. Theksohet 
gjithashtu se duhet të rritet ndërgjegjësimi në rajon, duhet të përforcohet parandalimi i dhunës dhe 
duhet implementuar Konventa e Stambollit - një prej objektivave të së cilës është të sigurohen 
shërbime të mjaftueshme me mbështetje të specializuar, duke përfshirë qendrat e strehimit dhe 
linjat e ndihmës për të mbijetuarat - në veçanti në lidhje me financimin e shtëpive të sigurta të 
menaxhuara nga OSHC-të. 
 
Vëmendje e veçantë duhet t’i jepet sipërmarrjes së grave duke parë potencialin e saj për të shtuar në 
mënyrë të konsiderueshme perspektivat e rritjes së rajonit. Sipërmarrëset gra dhe organizatat e tyre 
të biznesit duhet të përfshihen sistematikisht në të gjitha proceset e zhvillimit të politikave që janë të 
rëndësishme për dimensionin social dhe ekonomik të zgjerimit. 
 
Barazia gjinore duhet të jetë mes prioriteteve kryesore në negociatat e anëtarësimit në BE me vendet 
e Ballkanit Perëndimor. 
 
 
Të drejtat e pakicave 
 
Nevojitet një bashkëpunim më efikas dhe veprim i përbashkët mes strukturave kombëtare të të 
drejtave të njeriut, partnerëve socialë, organizatave të shoqërisë civile dhe autoriteteve qeveritare 
për të çuar më tej axhendën e të drejtave të njeriut dhe për të asistuar ata që janë në veçanti 
vulnerabël. 
 
Respektimi i të drejtave dhe kulturës së pakicave është themelor për zhvillimin e një shoqërie civile 
demokratike në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Prandaj, vendet e Ballkanit Perëndimor 
inkurajohen që t’i kushtojnë vëmendje më të lartë grupeve dhe pakicave vulnerabël dhe të 
margjinalizuara, sidomos romëve. Theksohet se duhet të ketë rezultate të qarta në këtë fushë, si 
edhe progres të mëtejshëm në marrëdhëniet ndëretnike dhe mbrojtjen e pakicave dhe të drejtave të 
pakicave (në arsim, aksesin në media, përdorimin e gjuhës së pakicave në administratën publike etj). 
 
Ekziston një nevojë urgjente që autoritetet publike që të ndërmarrin veprime më të forta në 
bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile në mënyrë që të mbrojnë më mirë të drejtat e 
pakicave, veçanërisht në një kohë kur implementimi i instrumenteve ekzistuese të të drejtave të 
njeriut mbetet i kufizuar, përfshi ato që mbrojnë komunitetin LGBTIQ (lesbiket, homoseksualët, 
transeksualët, interseksualët dhe queer) dhe personat me aftësi të kufizuara si dhe implementimi i 
planeve të masave për romët. 
 
Komuniteti LGBTIQ vazhdon të vuajë nga paragjykimi i përhapur, diskriminimi, kërcënimi dhe sulmet 
fizike dhe u kërkohet qeverive të përafrojnë legjislacionin e tyre me acquis-in e BE-së, ta 
implementojnë dhe të financojnë fushatat publike për të luftuar paragjykimin dhe për t’i mbështetur 
ata në përpjekjet e tyre për të rritur vizibilitet. 
 
Me një popullsi prej 6 milionë banorësh në BE dhe 1 milion në Ballkanin Perëndimor, kërkohet 
mbrojtja e të drejtave të romëve, të ushtruara lirisht dhe të realizuara progresivisht në lidhje me 
arsimin, shëndetin, punësimin dhe strehimin. 
 
Është e rëndësishme që të sigurohet akses i barabartë në kujdesin shëndetësor për grupet 
vulnerabël, veçanërisht personat me aftësi të kufizuara dhe romët. Në këtë kuptim, duhet të hiqen të 
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gjitha pengesat për të pasur akses në shërbimet e shëndetësore: pengesat fizike, pengesat logjistike 
ose praktikat diskriminuese. 
 
KPK-ja e Shoqërisë Civile BE-Serbi bëri thirrje për rishikim të legjislacionit në lidhje me rolin e 
këshillave kombëtarë dhe pakicave kombëtare, për të siguruar mekanizma më efikasë për mbrojtjen e 
pavarësisë së politikës editoriale në mediat e themeluara nga këshillat kombëtarë. Rekomandohet që 
sigurimi i pluralizmit mediatik duhet të nxitet në media duke përdorur gjuhët e pakicave kombëtare 
duke zhvilluar mekanizma për financimin e mediave që nuk janë themeluar nga këshillat kombëtarë, 
duke promovuar në të njëjtën kohë vlerat e informimit ndërkulturor dhe multikulturor të publikut. 
 
KPK-ja e Shoqërisë Civile BE-Serbi shprehu kënaqësi që edicionet e fundit të Paradës së Krenarisë në 
Beograd ishin zhvilluar pa incidente dhe u ndoqën nga disa prej zyrtarëve më të lartë serbë. 

 
 

5. MJETET PËR NJË TË ARDHME TË QËNDRUESHME 
 
Roli i shoqërisë civile në promovimin e rritjes së qëndrueshme dhe punësimit 
 
Autoritetet politike duhet të fokusohen më shumë në adresimin e reformave themelore në fazat e 
hershme të procesit të zgjerimit, në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ekonomikë dhe socialë. 
Vendet e Ballkanit Perëndimor dhe BE-ja duhet të sigurojnë një shfrytëzim efikas të programeve të 
BE-së që mbështesin aftësinë konkurruese dhe promovojnë rritje ekonomike, si p.sh. Horizon 2020 
dhe COSME për NVM-të. 
 
Dialogu social është kyç për zhvillimin ekonomik dhe social të Ballkanit Perëndimor dhe BE-së. 
Theksohet se, në kontekstin e zgjerimit, vendet kandidate dhe vendet kandidate të mundshme duhet 
të inkurajohen të konsultohen dhe të përfshijnë partnerët socialë, në veçanti gjatë reformimit të 
legjislacionit të politikës së punësimit dhe asaj sociale. 
 
Qeveritë e rajonit ftohen të investojnë në qasjet plotësuese ndaj politikave klasike ekonomike 
(ekonomia qarkulluese, ekonomia sociale, objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ-të), 
kanalizimi) për të nxitur rritjen e përgjithshme dhe punësimin. 
 
Duhet të ofrohet mbështetje për partnerët socialë dhe organizatat e tjera të shoqërisë civile në baza 
të barabarta dhe të dyja grupet duhet të përfshihen nga afër në strategjitë e tyre kombëtare për 
anëtarësimin në BE dhe strukturat e negocimit, si edhe në programet e financuara nga BE-ja. Më 
shumë fonde, duke përfshirë grantet organizative, duhet të caktohen për ndërtimin e kapaciteteve të 
partnerëve socialë dhe OSHC-ve, në mënyrë që të mund të marrin pjesë në mënyrë efikase në këto 
procese. Duhet të inkurajohen përmirësimet në cilësinë dhe përmbajtjen e dialogut social në vendet 
kandidate dhe kandidate të mundshme. 
 
KESE duhet të inkurajojë partnerët socialë nga Ballkani Perëndimor që të thellojnë lidhjet e tyre në 
nivel rajonal. 
 
Qeveritë e vendeve në rajon duhet të pajtohen dhe të garantojnë pajtueshmërinë me ligjet e punës 
dhe të përmirësojnë dialogun social trepalësh. Efikasiteti i dialogut është dobësuar nga performanca 
e dobët ekonomike dhe rritja e ulët, gjë që i ka shtyrë palët në pozicione mbrojtëse. Theksohet 
gjithashtu se kohezioni social kërkon politika dhe masa ekonomike miqësore për punësimin që 
sigurojnë qëndrueshmërinë e rrjeteve të mbrojtjes sociale. 
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Axhenda e lidhshmërisë 
 
Infrastruktura - çështjet e transportit dhe energjisë - duhet të jenë prioritet i lartë në negociatat me 
vendet e Ballkanit Perëndimor. Si pjesë e negociatave të anëtarësimit, vendet kandidate inkurajohen 
të implementojnë acquis-in e BE-së sa më shpejt të jetë e mundur për të promovuar integrimin e tyre 
në tregun e brendshëm të energjisë të BE-së, në dobi të qytetarëve të tyre. 
 
Komuniteti i Energjisë, i cili synon të zgjerojë acquis-in e BE-së për energjinë në vende te zgjerimit 
dhe vendet fqinje, duhet të forcohet dhe integrohet më tej në projektin e Bashkimit të Energjisë. 
OSHC-të duhet të përfshihen dhe integrohen sistematikisht në mbledhjet e Komunitetit të Energjisë. 
 
Energjia duhet të jetë një faktor për zhvillimin dhe ndërlidhshmërinë e rajonit dhe të qytetarëve të 
Ballkanit Perëndimor. Këta faktorë duhet të japin një ide të qartë të përfitimeve ekonomike dhe 
mjedisore të anëtarësimit në BE. 
 
Nevojitet bashkëpunim më i mirë ndër-rajonal së bashku me zhvillimin e projekteve në fushën e 
energjisë; kjo do të rrisë stabilitetin rajonal, aktivitetin e biznesit dhe krijimin e vendeve të punës 
brenda Ballkanit Perëndimor (vende pune të gjelbra, si edhe vende pune tradicionale). 
 
Zhvillimi i një ekonomie përfshirëse të gjelbër  do të rrisë mundësitë për krijimin e vendeve të punës. 
Theksohet se vendet e gjelbra të punës nuk duhen kuptuar si vende pune në disa sektorë të rinj 
emergjentë, por të gjitha vendet e punës të krijuara në lidhje me “gjelbërimin” e proceseve të 
prodhimit dhe produkteve në të gjithë sektorët. 
 
Duhet të krijohet një ekuilibër mes energjive tradicionale dhe atyre të rinovueshme në rajon: duhet 
të krijohen ndërlidhje të reja mes rrjeteve të energjisë ose të forcohen ndërlidhjet ekzistuese me 
rrjetet e BE-së. Theksohet se investimi në energjitë e rinovueshme është i nevojshëm dhe duhet të 
bazohet në lidhjet dhe rrjetet e përforcuara dhe duhet të mbështetet nga një kornizë ligjore e qartë 
dhe e shëndoshë. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë potencial të lartë për energjitë e rinovueshme, 
që duhet të mobilizohet dhe të përfitojë nga investimi në mënyrë që t’u jepet mundësia këtyre 
vendeve të marrin pjesë në Kornizën e BE-së për Politikat e Klimës dhe Energjisë për vitin 2030. 
 
KESE mbështeti Traktatin e Komunitetit të Transportit të nënshkruar nga BE-ja dhe vendet kandidate 
dhe kandidate të mundshme të Ballkanit Perëndimor më 12 korrik 2017 dhe i inkurajoi palët që ta 
zhvillojnë atë më tej. Donatorët këshillohen t’i përqendrojnë investimet e tyre për të lidhur Rrjetin 
Bazë të BE-së TEN-T dhe infrastrukturën e Ballkanit Perëndimor. 
 
KPK-ja BE-Serbi u ka bërë thirrje autoriteteve serbe ta shfrytëzojnë procesin e vazhdueshëm të 
zhvillimit të një strategjie si një mundësi për të përshtatur, në mënyrë pjesëmarrëse, programet e veta 
politike në fushat e tilla si energjia, transporti dhe bujqësia, në mënyrë që të nxitet zhvillimi i karbonit 
të ulët. Autoritetet serbe u inkurajuan të përfshijnë në mënyrë të përshtatshme dhe transparente të 
gjitha grupet përkatëse të interesit, në veçanti OSHC-të dhe komunitetet lokale, si partnerë të 
barabartë në këtë proces. Anëtarët e KPK-së ftuan autoritetet serbe të implementojnë plotësisht 
parimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe të mbrojnë zonat e mbrojtura natyrale nga projektet e reja 
të energjisë ose minierave që mund të ndikojnë negativisht në mjedis. 
 
KPK-ja BE-Mali i Zi rekomandoi që autoritetet malazeze të forcojnë bashkëpunimin rajonal në fushat 
e transportit dhe energjisë. Këshillohet që qeveria e Malit të Zi të shfrytëzojë në maksimum mundësitë 
për financimin privat/bashkëfinancimin e projekteve prioritare si edhe projekteve plotësuese 
(partneritetet publik-privat) dhe të krijojë kushte të përshtatshme për këto lloj projektesh, duke 
treguar vëmendje të veçantë që të mos krijojë një mjedis që do të mundësonte zhvillimin e importimit 
të krahut të lirë të punës ose do të ndikonte ndryshe në të drejtat e punonjësve. 
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Dixhitalizimi si mjet për zhvillimin social dhe ekonomik 
 
Autoritetet e Ballkanit Perëndimor duhet të rrisin përpjekjet drejt implementimit efikas dhe 
sistematik të legjislacionit në fushën e dixhitalizimit. Në veçanti, duhet të integrohet dhe 
monitorohet dixhitalizimi në fushën e ndërtimit dhe mirëmbajtjes së një infrastrukture kritike (si 
energjia dhe transporti) dhe kur ofrohen shërbime të interesit të përgjithshëm (si p.sh. shërbimet 
dixhitale administrative dhe ato shëndetësore). 
 
Aksesi në internet është një e drejtë themelore e çdo qytetari dhe, për të ofruar shërbime universale 
cilësore, qeveritë në rajon duhet të synojnë të arrijnë mbulim të plotë të territorit të tyre me internet 
me shpejtësi të lartë me brez të gjerë. 
 
Qytetarët janë motori real i zhvillimit dixhital dhe duhet të jenë në gjendje të shfrytëzojnë plotësisht 
potencialin e dixhitalizimit si mjet për rritjen ekonomike dhe zhvillimin social. Rekomandohet që 
qeveritë të shtojnë përpjekjet e tyre në fushën e arsimit dhe formimit dixhital. Kjo duhet të bëhet në 
të gjitha nivelet dhe në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me partnerët socialë, me qëllimin 
përfundimtar të zhvillimit dhe modernizimit të kompetencave të nevojshme të punonjësve. 
Vëmendje e veçantë i duhet kushtuar trajnimit të specializuar për mësuesit dhe menaxherët. 
 
Dialogu social duhet të jetë i një rëndësie të lartë në përpjekjet për të lehtësuar efektet e revolucionit 
dixhital në organizimin e ardhshëm të punës dhe marrëdhënieve të punës, duke synuar zhvillimin e 
masave të përshtatshme afatmesme dhe afatgjata që do të garantojnë pagë dinjitoze, cilësi 
punësimi, ekuilibër mes punës dhe jetës sociale, si dhe akses universal në sigurimet shoqërore. 
 
Nga krijimi i një shoqërie të dixhitalizuar dhe zhvillimi i aftësive dixhitale në të gjitha vendet e 
Ballkanit Perëndimor duhet të përfitojë si sektori publik ashtu edhe ai privat. 
 
KPK-ja BE-Mali i Zi shprehu shqetësim rreth faktit se vetëm një numër i kufizuar ndërmarrjesh në 
Malin e Zi përdorin internetin dhe mjetet dixhitale për të rritur produktivitetin dhe zhvillimin e tyre. 
Ajo rekomandoi që qeveria malazeze të mbështesë zhvillimin e ndërmarrjeve që përdorin këto 
praktika, veçanërisht kompanitë start-up, që kanë “biznes kryesor” inovacionin dixhital. 
 
KPK-ja BE-Mali i Zi rekomandoi që qeveria malazeze dhe institucionet e BE-së të gjejnë një mënyrë për 
të përafruar Malin e Zi, sa më shumë të jetë e mundur, me nismat që janë në dobi të qytetarëve, p.sh. 
heqja e tarifave të roaming-ut. Ajo u kërkoi gjithashtu autoriteteve publike në Malin e Zi t’i kushtojnë 
vëmendje të veçantë identitetit dixhital, sigurisë së transaksioneve online, internetit si vend i sigurt 
për të miturit, të drejtës së privatësisë dhe të drejtës për t’u harruar. 
 
KPK-ja BE-Mali i Zi ka rekomanduar zgjerimin në Malin e Zi të nismës Wifi4EU, për të mundësuar 
internet falas me shpejtësi të lartë në zonat e thella në vend. Për këtë qëllim, KPK-ja ka nxitur 
institucionet e BE-së të sigurojnë fonde për ndërtimin dhe modernizimin e infrastrukturës dixhitale në 
Malin e Zi, jo vetëm përmes Instrumentit të Asistencës së Para Anëtarësimit (IPA), por edhe duke 
eksploruar opsionet për përfshirjen e Malit të Zi në programe dhe nisma të tjera të BE-së në fushën e 
dixhitalizimit. 
 
KPK-ja mirëpriti faktin që qeveria malazeze u ofrua vullnetarisht për të drejtuar grupin e punës rreth 
sigurisë kibernetike, duke qenë se mendojnë se kjo është një fushë me rëndësi të lartë për procesin e 
dixhitalizimit dhe një fushë ku duhen bërë përpjekje të konsiderueshme për ta mbajtur këtë proces të 
sigurt. 
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Instrumenti i Asistencës Para Anëtarësimit (IPA III) 
 
KESE mirëpret propozimin e Komisionit Evropian për të rritur fondet e caktuara për Programin e ri 
për Asistencën Para Anëtarësimit për vitet 2021-2027 (IPA III) dhe fton të gjitha institucionet e BE-së 
të mbështesin këtë rritje. Rritja në asistencën para anëtarësimit duhet t’i japë mundësi Ballkanit 
Perëndimor që të jetë më i përgatitur për anëtarësimin, të arrijë standardet e acquis-it dhe të 
përmirësojë  konvergjencën ekonomike dhe sociale me BE-në. 
 
Është e nevojshme të sigurohet që instrumenti i ri financiar para anëtarësimit sipas Kornizës 
Financiare Shumëvjeçare 2021-2027 (KFSH) të përgatitet në kohë dhe të harmonizohet me kërkesat e 
Fondeve Strukturore − veçanërisht në lidhje me programimin, menaxhimin financiar dhe kontrollin. 
KESE ka theksuar se fondet e BE-së duhet të marrin në konsideratë nevojën për t’u përballur me 
pabarazitë sociale dhe ekonomike. 
 
Komisioni inkurajohet që të lehtësojë më tej aksesin e partnerëve socialë dhe të organizatave të tjera 
të shoqërisë civile në Instrumentin për Asistencën Para Anëtarësimit (IPA). Duhet t’u jepet prioritet 
për asistencën para anëtarësimit institucioneve dhe nismave që krijojnë lidhje mes vendeve 
kandidate dhe kandidate të mundshme në fushat e energjisë, komunikimit, dixhitalizimit, inovacionit, 
transportit dhe mbrojtjes së mjedisit. 
 
IPA III duhet të rrisë financimin për OSHC-të, duke përfshirë ato në formën e granteve operuese dhe 
financimeve shumëvjeçare që mund të arrijnë te organizatat më të vogla dhe sektorët më pak të 
avantazhuar të shoqërisë. Komisioni inkurajohet të monitorojë implementimin e kodit të sjelljes në 
partneritet me shoqërinë civile brenda Fondeve Strukturore dhe Instrumentit të Asistencës Para 
Anëtarësimit. 
 
Partnerët e Ballkanit Perëndimor kanë nevojë të kanalizojnë perspektivën gjinore në të gjitha 
programet përkatëse të financuara përmes Instrumentit për Asistencën Para Anëtarësimit. Duhet të 
zhvillohen fondet tematike për luftimin e dhunës shtëpiake dhe mbështetjen e aktivizimit civil dhe 
mediatik të grave. 
 
Është me rëndësi shumë të lartë që të sigurohet që partnerët nga rajoni të zhvillojnë, forcojnë dhe 
ruajnë kapacitetet për të menaxhuar fondet e shtuara. Autoritetet ftohen të sigurojnë një hyrje të 
vazhdueshme projektesh dhe të zhvillojnë dhe implementojnë politika efikase rekrutimi dhe 
mbajtjeje për personelin që trajton planifikimin, implementimin dhe monitorimin e reformave dhe 
investimeve që nevojiten për integrimin në BE, duke lejuar thithje të mirë dhe përdorim optimal të 
fondeve të BE-së. 
 
Në fushën e menaxhimit të fondeve të BE-së, autoritetet ftohen të përdorin platformat ekzistuese 
përkatëse të shoqërisë civile në mënyrë më efikase dhe transparente, veçanërisht kur bëhet fjalë për 
monitorimin dhe implementimin e fondeve të IPA-s. 
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