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Fillimisht duhet të përzgjidhni shtetin prej të cilit dëshironi të eksportoni në BE (p.sh. Kosova), duke vazhduar me 
përzgjedhjen shtetin e BE-së në të cilin dëshironi të eksportoni (p.sh. Gjermani), e pastaj duhet të shkruani kodin e 
produktit në kutinë përkatëse, ku ofrohen informatat në vijim:

• Procedurat e tregut të BE-së, ku përfshihen rregullat themelore, procedurat dhe dokumentet e nevojshme për 
   qasje në këtë treg
• Kërkesat teknike, ku përfshihen kërkesat ligjore dhe kufizimet në fusha si ambienti, marketingu, etj.
• Detyrimet për import, ku përfshihen çështje si kuotat, si dhe uljet potenciale të çmimeve
• Tatimet e brendshme, ku përfshihen informatat mbi Tatimin në Vlerën e Shtuar (TVSH)
• Rregullat e Origjinës, ku përfshihen informatat e përgjithshme dhe informatat mbi marrëveshjet specifike 
• Statistikat të cilat tregojnë se në çfarë sasie është importuar produkti juaj në BE.

Çka është Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA)
Marrëveshja e Stabilizim Asociimit paraqet strukturën 
e marrëdhënieve ndërmjet Bashkimit Evropian dhe 
shteteve të Ballkanit Perëndimor, lidhur me 
implementimin e Procesit të Stabilizim-Asociimit 
(Komisioni Evropian). 

MSA ndërmjet Kosovës dhe BE-së është nënshkruar 
më 27 tetor 2015. Kjo marrëveshje identifikon synimet 
e përbashkëta politike e ekonomike ndërmjet Kosovës 
dhe BE-së.

Synimet kryesore të MSA janë të:
• Mbështetja e përpjekjeve të Kosovës për fuqizimin e demokracisë dhe sundimit të ligjit
• Kontribuimi në stabilitetin politik, ekonomik dhe institucional në Kosovë, si dhe në stabilitetin e rajonit
• Sigurimi i një kornize të përshtatshme për dialogun politik
• Mbështetja e përpjekjeve të Kosovës për zhvillimin e bashkëpunimit të saj ekonomik dhe ndërkombëtar, duke 
   përfshirë përafrimin e legjislacionit me atë të BE-së
• Mbështetja e përpjekjeve të Kosovës për përmbylljen e kalimit në një ekonomi funksionale të tregut
• Promovimi i marrëdhënieve të harmonizuara ekonomike dhe zhvillimi i një hapësire të tregut të lirë ndërmjet 
   BE-së dhe Kosovës
• Nxitja e bashkëpunimit rajonal në të gjitha fushat e përfshira në këtë marrëveshje. 
 

Pse është MSA e rëndësishme për bizneset?
Bizneset në Kosovë janë pala më e prekur nga marrëveshja. Përmes adresimit të çështjeve si lëvizja e lirë e mallrave, 
respektimi i pronësisë intelektuale dhe industriale, krijimi i parakushteve për konkurrencë të drejtë etj., MSA do të 
ndihmojë bizneset kosovare që të aplikojnë standardet Evropiane, si dhe përmirësimin e mjedisit afarist. Megjithatë, 
MSA poashtu paraqet një sfidë të konsiderueshme në aspektin e konkurrueshmërisë së bizneseve kosovare në 
tregun evropian.

MSA u mundëson në masë të madhe produkteve kosovare qasje pa detyrime doganore në tregjet e sheteve anëtare të 
BE-së, ndërsa në anën tjetër liberalizimi i tregtisë për produktet e BE-së do të ndodhë në mënyrë graduale: 
 

                          

                                  Skema e reduktimit të detyrimeve doganore për importet e produkteve të BE-së në Kosovë

Dy dokumente kyçe si korniza gjithëpërfshirëse për zbatimin e reformave të MSA-së:
• Programi Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (PKZMSA) 2017-2021 - Dokument ombrellë 
   që adreson politikat e nevojshme të BE-së për zbatim të suksesshëm të marrëveshjes dhe reformave të saj
• Agjenda për Reforma Evropiane (ARE) - Dokument në përpunim, në kuadër të të cilit shtjellohen mekanizmat për 
   përfitim nga marrëveshja.
 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Produktet industriale të BE-së (Shtojca Ia) 6% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Produktet industriale të BE-së (Shtojca Ib) 8% 7% 5%  3%  1% 0% 0% 0% 0% 

Produktet bujqesore të BE-së (Shtojca IIIa) 6% 4%   2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Produktet bujqesore të BE-së (Shtojca IIIb) 8%  7% 5%   3%  1% 0% 0% 0% 0% 

Produktet bujqesore të BE-së (Shtojca IIIc) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 3% 1% 0% 

Produktet e peshkut të BE-së (Shtojca V) 6% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 Fushat e identifikuara në kuader të Agjendës për Reforma Evropiane (ARE) për përfitim nga MSA:
• Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjit përmes mekanizmave ligjorë dhe analizave të monitorimit për një mjedis 
   më të sigurtë për të bërë biznes
• Konkurrueshmëria dhe Klima e Investimeve duke promovuar investimet e huaja direkte dhe përmirësimin e 
mjedisit afarist
• Punësimi dhe Arsimimi përmes integrimit të forcës punëtore drejt efikasitetit dhe produktivitetit më të madh.

Çka është Platforma Ndihmuese Tregtare e BE-së (EU Trade Helpdesk)?
Platforma EU Trade Helpdesk (www.trade.ec.europa.eu/tradehelp/) është mënyra më e thjeshtë për t’u informuar 
përkitazi me tregun e BE-së dhe kërkesat për eksport. 
 

Kjo marrëveshje hap një fazë të re në marrëdhëniet 
BE-Kosovë. Ajo paraqet një kontribut të rëndësishëm 
në stabilitetin dhe prosperitetin e Kosovës dhe rajonit 
në përgjithësi. Mezi pres që ajo të hyjë në fuqi! 

 
Federica Mogherini 

Përfaqësuese e Lartë për Politikë të Jashtme e BE-së 
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