
53

УДК 355.02(44)“2013“

Пре глед ни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година X, vol. 19
Број 1/2014.

стр. 53-79

53

* Ге не рал штаб Вој ске Ср би је, 204. ва зду хо плов на бри га да, ВиП ВО, Бе о град. 

** Ге не рал штаб Вој ске Ср би је, Ка би нет на чел ни ка Ге не рал шта ба. 

ГоранВукадиновић*
СрђанСтарчевић**

БЕЛАКЊИГАОДБРАНЕ
ФРАНЦУСКЕРЕПУБЛИКЕ

2013.ГОДИНЕ
- ФранцускауНАТОиЕУ -

Сажетак

РепубликаФранцуска,колевкамодернеидејеоуједиње
њуЕвропе,заснованенапотребизамеђусобнимекономским
повезивањем, заједничким вредностима и трајном миру,
данаспредстављаактивногчланаидржавуносиоцаполи
тичкемоћииутицајаЕвропскеУнијеиНАТОа.Поредтога
штосеевропскоуједињењепонекадсматракаоопштану
жностзападног света,Француска јеипактражиланачи
незауспостављањесамосталнеЕвропечијебисемишљење
равноправноуважавалонамеђународнојсцени.Крозпризму
хладногратаибиполарнихмеђународниходносатражиосе
начин,моделуједињења,којибиспречиодаљасукобљавања
на европском континенту, уз упоредно јачање евроатлан
скогсавезништаиекономскиходноса.

Примарнициљсвихевропскихсавезникајебиоокупља
њерадистабилизацијеекономскихиполитичкихприликау
ратомпорушенојЕвропи.Спорастомутицаја,економскеи
политичкемоћиНемачке,којајепрошлакрозгодинеослоба
ђањабаластакривицеиукупногнаслеђаизДругогсветског
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рата, дошло је и до померањатежиштамоћи у уједиње
нојЕвропиказваничномБерлину,наосовиниПариз–Берлин
(Бон).Ипак,удухунекадавеликеколонијалнеисветскеси
ле,Францускаактивнопратиимерибезбедноснепроменеи
активнотражисвојеместоумеђународнимодносима.Да
насјефранцускадржаваидаљеокосницамодернеЕвропеи
ЕвропскеУније.

Усвајањем кровног доктринарног документа „Беле
књигеодбране,2013.године“,Францускајејавноизнеласво
јевиђењемеђународнихполитичкихивојнихприлика,каои
разумевањесопственеулогеурегионалним,европскимиме
ђународнимодносима.

Првенственициљовогистраживањајестеприказпо
гледаФранцуске (политичке елите) на сопствене позиције
уоквиримаЕвропскеУнијеиНАТОкрозпоследњиусвојени
доктринарнидокумент,„Белукњигеодбране,2013.године“
упериодуод20132018.године.
Кључнеречи:„Белакњигаодбране“,РепубликаФранцуска,

доктрина, одбрана, уједињење, стратегија,
ЕвропскаУнија,НАТО,изазови, претње, ризи
ци.

УвОДНАРАзмАТРАЊА

Под ути ца јем укуп них ме ђу на род них без бед но сних 
иза зо ва, са вре ме на Фран цу ска тра жи на чи не за до сти за ње 
соп стве них на ци о нал них ин те ре са, пар ти ци пи ра њем у без-
бед но сним струк ту ра ма Европ ске Уни је и НА ТО. Та ко да се 
да нас, „фран цу ска на ци о нал на, од брам бе на стра те ги ја не мо-
же ни за ми сли ти из ван окви ра Се вер но а тлан ске Али јан се и 
ан га жо ва ња у Европ ској Уни ји“.1 У окви ру са гле да ва ња стра-
те шког окру же ња Фран цу ска сма тра да је оно исто вре ме но 
и „не ста бил но и не си гур но“,2 и пред ви ђа по ли тич ке и вој не 
окол но сти ко је су не за ми сли ве за фран цу ску др жа ву и на-
род. Да је се пре глед без бед но сних мо гућ но сти, без бед но сних 
иза зо ва, ко је тре ба из бе ћи по сва ку це ну. 

1 French Whi te Pa per on de fen ce and na ti o nal se cu rity – 2013., p. 59, In ter net, 
26/01/2014, http://www.de fen se.go uv.fr/en glish/por tail-de fen se.

2 French Whi te Pa per on de fen ce and na ti o nal se cu rity – 2013., p. 59.
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Фран цу ска без бед но сна ели та на ме ра ва да из бег не мо-
гућ ност са мо стал ног де ло ва ња и си ту а ци ју ка да би вој но и 
по ли тич ки фран цу ска „би ла са ма“. Дру гим ре чи ма, од бра-
на соп стве них ин те ре са уз од ри ца ње би ло ка кве ре ги о нал-
не или гло бал не од го вор но сти, за не ма ри ва ње свог ста ту са у 
Ује ди ње ним На ци ја ма, НА ТО и ЕУ, од ри ца ње од по ли тич-
ких и вој них ин те ре са ши ром све та, ни је ре ал на оп ци ја.

Фран цу ска је од луч на да за др жи без бед но сну са мо стал-
ност и не же ли да под ре ди сво ју бу дућ ност ис кљу чи во во љи 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва и НА ТО. У „Бе лој књи зи“ 
се ка же да је Се вер но а тлант ска Али јан са и да ље основ ни  
стуб фран цу ске од брам бе не по ли ти ке, али да се мо ра ју узе-
ти у раз ма тра ње све  раз ли ке у при о ри те ти ма ко је од сва ког 
чла на ове али јан се зах те ва ју да пре у зме део сво је, соп стве не 
од го вор но сти. 

Ка ко би мо гла да за др жи соп стве не без бед но сне по зи-
ци је Фран цу ска мо ра да за др жи соп стве не ка па ци те те од бра-
не, а пре све га од брам бе не ин ду стри је. Оп ци ја ин те гри са не 
европ ске од бра не је сце на рио оси гу ра ња без бед но сти ко ји 
Фран цу ска же ли да из бег не. У „Бе лој књи зи“ се ка же:„Фран-
цу ска ре а фир ми ше сво ју ам би ци ју за ве ро до стој ном и ефи-
ка сном Европ ском од брам бе ном стра те ги јом, али не мо же да 
за не ма ри ка ме не спо ти ца ња у раз во ју европ ског од брам бе ног 
окви ра“.3

Сва ова на сто ја ња на ла зи мо са же то:„На ци о нал на од-
брам бе на стра те ги ја има за циљ да спо ји нај по зи тив ни је 
аспек те сва ке од ове три оп ци је: не за ви сност на ших од лу ка, 
пу но ан га жо ва ње у ди на ми ци Атлант ске Али јан се, про ак-
ти ван и ам би ци о зан став у од но су пре ма Европ ској Уни ји“.4 
НА ТО и ЕУ су сва ка ко за Фран цу ску у без бед но сном сми слу 
раз ли чи те али до пу њу ју ће вр сте ор га ни за ци ја. НА ТО је вој-
но-по ли тич ки са вез, док је Европ ска Уни ја, за сво је чла но ве, 
гло бал ни про је кат са по ли тич ком, еко ном ском, ко мер ци јал-
ном, ди пло мат ском и вој ном ди мен зи јом.

3 Ibid., p. 59.
4 Ibid., p. 59.
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ИСТОРИјАОДНОСАФРАНЦУСКЕ
ИЕвРОПСКЕУНИјЕ

На кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та све зе мље 
европ ског кон ти нен та су при о ну ле на ре кон струк ци ју на ци о-
нал них еко но ми ја. Пр во ује ди ња ва ње на том пла ну, на осно-
ву Мо не о вог не у спе лог по ку ша ја ус по ста вља ња Бри тан ско-
Фран цу ске уни је 1940. го ди не, из ве ле су Хо лан ди ја, Бел ги ја 
и Лук сем бург 1948. го ди не фор ми ра ју ћи Бе не лукс, за јед нич-
ко ца рин ско под руч је три ју др жа ва.5

Фран цу ска је ак тив но уче ство ва ла у европ ским ин те-
гра ци ја ма ка да је, 5. ма ја 1949. го ди не, пот пи сан ста тут Ве ћа 
Евро пе, ко ји је, по ред Фран цу ске, пот пи са ло још де вет вла да: 
Ве ли ке Бри та ни је, Хо лан ди је, Бел ги је, Лук сем бур га, Ир ске, 
Ита ли је, Дан ске, Нор ве шке и Швед ске. Ово је пр ви по ку шај 
ус по ста вља ња сво је вр сне вла де Евро пе. На пр вом са стан ку се 
по кре ну ла ве ли ка ини ци ја ти ва за ства ра ње над на ци о нал них 
вла сти у кључ ним ре со ри ма по пут од бра не, људ ских пра ва, 
енер ге ти ке и про из вод ње угља и че ли ка. Бел гиј ски пре ми јер 
Спак (PaulHenriSpaak) је по чео на ме та ти иде ју Ма ле Евро-
пе, ко ја би би ла у са ста ву: Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја и 
зе мље Бе не лук са. 

Аме ри ка, на кон по чет ка су ко ба у Ко ре ји и ула ска Ки-
не у рат, све гла сни је зах те ва вој но оку пља ње за пад но е вроп-
ских са ве зни ка. Фран цу ска у овој си ту а ци ји ви ди шан су и 
пре у зи ма ини ци ја ти ву за еко ном ску и по ли тич ку са рад њу, 
ко ја се огле да у не ко ли ко ини ци ја ти ва у крат ком вре мен ском 
пе ри о ду. Мо не (JeanMonet) је сма трао да ује ди ње ње мо ра 
по чи ва ти на не че му мно го кон крет ни јем и прак тич ни јем од 
пу ке еко но ми је. Осно ва за ује ди ње ње мо ра би ти та ква да све 
уче сни це има ју же љу да бу ду део ин те гра ци ја. По сто ји ли ве-
ћа прет ња од без бед но сне? Без об зи ра на по де ље ну Не мач ку, 
на кон три ра та с њи ма, Фран цу ска је и да ље па ти ла од не мач-
ког син дро ма. Не мач ка је, с дру ге стра не, по де ље на, с не ре-
ше ним гра ни ца ма, има ла же љу да што пре бу де рав но пра ван 
члан на ме ђу на род ној сце ни и да евен ту ал но омо гу ћи ује ди-

5 Ли ди ја Че ху лић, Еуропскаобрана, По ли тич ка кул ту ра на клад но-из да вач ки за-
вод, За греб, 2006., стр. 34.
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ње ње сво је те ри то ри је. При ли ка се ука за ла на кон фран цу-
ског зах те ва за ус по ста вља ње Ме ђу на род не Рур ске упра ве, 
1948. го ди не и не мач ког про ти вље ња, за то што је би ла све сна 
да ће ве ћи део угља и че ли ка за вр ши ти баш у Фран цу ској. 
Ме ђу на род но ар би три ра ње је би ло је ди но ре ше ње. Ре ше ње 
овог спо ра се огле да ло у спа ја њу ин ду стри ја угља и че ли ка 
и ус по ста вља њу над на ци о нал не вла сти. На тај на чин ус по-
ста ви ла би се кон тро ла над основ ним си ро ви на ма по треб ним 
вој ној ин ду стри ји и оне мо гу ћи ло би се по сто ја ње  без бед но-
сне ди ле ме. Зе мља ма Евро пе би се дао за јед нич ки те мељ за 
еко ном ски раз вој и био би то пр ви ко рак ка фе де ра ли за ци-
ји Евро пе. Фран цу ски ми ни стар ино стра них по сло ва Ро берт 
Шу ман (JeanBaptiste Nicolas Robert Schuman) је из нео ову 
иде ју, ина че из вор но Мо не о ву, ко ја је ка сни је по ста ла по зна та 
као Шу ма нов план. Фран цу ска је би ла основ ни ини ци ја тор 
европ ске ин те гра ци је упо зна ва њем ши ре јав но сти са Шу ма-
но вим пла ном и ње го вим пот пи си ва њем 9. ма ја 1950. го ди не, 
да нас сла вље ним као Дан Евро пе. Фран цу ска је те жи ла да 
све др жа ве има ју јед нак трет ман, што је де ли мич но на ру ше-
но, али је Па ри ски спо ра зум ипак пот пи сан 18. апри ла 1951. 
го ди не. Та да је ство ре на Европ ска за јед ни ца за угаљ и че лик, 
пр ва за пад но е вроп ска ор га ни за ци ја на ста ла као ре зул тат ин-
тен зив них на сто ја ња фран цу ских по ли ти ча ра.6 

Дру га фран цу ска ини ци ја ти ва по зна та је као Пле ве нов 
(RenéPleven) план. Фран цу зи су же ле ли да ство ре Европ ску 
од брам бе ну за јед ни цу ко ја је, та ко ђе по Мо не о вом пла ну, 
пред ви ђа ла европ ску вој ску. Да на 24. ок то бра 1950. го ди не, 
фран цу ски пре ми јер Ре не Пле вен пред ста вио је пред лог и ре-
као да за ње го во спро во ђе ње тре ба са че ка ти ус по ста вља ње 
Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик, што је пар ла мент одо-
брио. На жа лост, на кон не ко ли ко го ди на, 1954. го ди не, пар ла-
мент др жа ве ко ја је ини ци ра ла ову иде ју је, на кон што су је 
пот пи са ле оста ле чла ни це За јед ни це за угаљ и че лик, обо рио 
на гла са њу и оне мо гу ћио ње но спро во ђе ње. Фран цу ски ин те-
лек ту ал ци и вој ска су би ли про тив одва ја ња од бра не Фран-
цу ске од од бра не Фран цу ске уни је, по што се Фран цу ска уни-
ја про сти ра ла ван гра ни ца Евро пе, а Европ ска од брам бе на 
за јед ни ца је ста вља ла под је дин стве ну ко ман ду све вој ске 

6 Ibid., стр. 35-37.
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зе ма ља у Евро пи.7 Сле де ћи ко рак ко ји су учи ни ле чла ни це 
Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик је пот пи си ва ње Рим ских 
уго во ра 25. мар та 1957. го ди не и осни ва ње Европ ске еко ном-
ске за јед ни це (ЕЕЗ) и Европ ске за јед ни це за атом ску енер-
ги ју (Euro pean Ato mic Energy Com mu nity) - Еура том (EAEC 
или Eura tom). ЕЕЗ-ом је уста но вље на ца рин ска уни ја из ме-
ђу шест др жа ва пот пи сни ца и по ста вље ни су кри те ри ју ми 
и те мељ ни ци ље ви ства ра ња за јед нич ког тр жи шта ко је би 
оси гу ра ло сло бод но кре та ње љу ди, ро ба, услу га и ка пи та ла.8 
Ства ра ње ЕЕЗ је био ком про мис Не мач ке и Фран цу ске, где 
се пр вој омо гу ћа вао при јем у ме ђу на род ну за јед ни цу и ве ћи 
по ли тич ки ути цај, а дру гој пре вен тив но су зби ја ње не мач ке 
опа сно сти и осло ба ђа ње од вој не и без бед но сне за ви сно сти 
од Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва.9

То ком ше зде се тих го ди на Фран цу ска је по ку ша ла до 
огра ни чи над на ци о нал на овла шће ња ор га ни за ци је и оне мо-
гу ћи ла је члан ство Ве ли ке Бри та ни је. Све три за јед ни це (ЕЕЗ, 
Еуро а том и Европ ска за јед ни ца за угаљ и че лик) су се спо ји-
ле Бри сел ским уго во ром из 1967. го ди не, Уго во ром о спа ја њу 
и кре и ра њу Европ ске За јед ни це (ЕЗ). Пе ри од од кре и ра ња ЕЗ 
до еко ном ске ре це си је, ко ја је по го ди ла свет по чет ком осам-
де се тих и уве ла од ре ђе ну до зу евро скеп ти ци зма, про те као је 
у ши ре њу члан ства ЕЕЗ. Евро скеп ти ци зам је по ти снут пла-
ном Европ ске Ко ми си је, из не тим у „Бе лој књи зи“ 1985. го-
ди не10, у ком се пред ви ђа 1. ја ну ар 1993. го ди не као крај њи 
рок за фор ми ра ње је дин стве ног тр жи шта.11 Да ље ши ре ње и 
пре го во ри САД и СССР о по вла че њу аме рич ког ну кле ар ног 
на о ру жа ња из Евро пе, су ини ци ра ли фор ми ра ње за јед нич-
ке фран цу ско-не мач ке бри га де 1988. го ди не, ко ја је има ла 
сим бо лич ну вред ност. Бит но je на гла си ти да не мач ке сна ге 
у са ста ву бри га де ни су би ле под ин те гра ци јом НА ТО са ве за, 
док су фран цу ске би ле ван са ве за још од 1966. го ди не. Ово 

7 Ibid., стр. 38-41.
8 Pa scal Fon ta i ne, Europe in 12 lessons, Lu xem bo urg: Pu bli ca ti ons Of fi ce of the 

Euro pean Union, 2010., p. 11.
9 Chri stop her Don nelly, NATO i novimeđunarodni odnosi/ Chri stop her Don nelly, 

Chri stop her Ben net, F. Step hen Lar ra bee, Ra do van Vu ka di no vić i dr.; ured ni ca Li-
di ja Če hu lić, Za greb: Po li tič ka kul tu ra, 2004. стр. 136.

10 Com ple ting the In ter nal Mar ket: Whi te Pa per from the Com mis sion to the Euro-
pean Co un cil (Mi lan, 28-29 Ju ne 1985) COM(85) 310, Ju ne 1985.

11 Pa scal Fon ta i ne, op.cit., p. 12.
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је пр ви зна чај ни ји ко рак у фор ми ра њу фран цу ско-не мач ке 
са рад ње и но вог европ ског си сте ма без бед но сти не за ви сног 
од НА ТО. Зaврш ет ком Хлад ног ра та Фран цу зи су по ку ша ли 
да пред во де из град њу но ве европ ске без бед но сне струк ту ре. 
Ма стрихтски спо ра зум, ко ји је сту пио на сна гу 1. но вем бра 
1993. го ди не, ство рио је Европ ску Уни ју и кре и рао за јед нич-
ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку (Com mon Fo re ign and Se-
cu rity Po licy - CFSP), ко ја би тре ба ла да раз ма тра сва пи та ња 
ве за на за од бра ну Европ ске Уни је као и „ства ра ње за јед нич ке 
од брам бе не по ли ти ке, ко ја би у бу дућ но сти мо гла про у зро ко-
ва ти ства ра ње за јед нич ких од брам бе них сна га“.12 Фран цу ска 
је увек за го ва ра ла по тре бу да ЕУ, по пи та њу од бра не, бу де 
не за ви сна од НА ТО, да се сна ге оку пе око Еуро коп са и да 
Евро пља ни ја ча ју цео спек тар сво јих сна га, по ла зе ћи од кла-
сич них вој них и сна га за не рат не опе ра ци је до оба ве штај не 
слу жбе, у свим обла сти ма у ко јим је зна чај но за о ста ја ње за 
САД. „Уго вор из Ма стрих та пред ста вља сво је вр стан ком про-
мис Евро пља на и НА ТО са ве за“13 ко јим је пред ви ђе но да За-
пад но е вроп ска Уни ја (We stern Euro pean Union - WEU) бу де 
за ду же на за пи та ња ко ја се ти чу од брам бе не по ли ти ке ЕУ. 
Фран цу ска је, за раз ли ку од Ве ли ке Бри та ни је, ус по ста вља-
ње европ ске за јед нич ке и од брам бе не по ли ти ке и ком би но ва-
них здру же них удар них сна га ви де ла као европ ски про је кат, 
а Бри та ни ја као сред ство за ја ча ње атлан ти зма.

Де ве де се тих го ди на се по ка за ло да чла ни це ЕУ не ма-
ју за јед нич ки став по пи та њу узро ка и по сле ди ца су ко ба у 
Ју го сла ви ји. Сна ге ЕУ ни су би ле до вољ не да ре а гу ју на тлу 
Евро пе и би ла је по треб на ин тер вен ци ја НА ТО сна га, пре-
вас ход но САД, као гло бал ног без бед но сног игра ча. Ус по ста-
вља ње европ ских сна га за бр зо ре а го ва ње има ло је за по сле-
ди цу ви ше са ста на ка, пре вас ход но фран цу ско-бри тан ских, 
по пи та њу без бед но сне струк ту ре. Је дан од пр вих је са ста нак 
у Сент Ма лоу (SaintMalo) где је усво је но да „ЕУ мо ра има ти 
спо соб но сти за ауто ном ну ак ци ју, под у пр ту ве ро до стој ним 
вој ним сна га ма, сред стви ма за од лу чи ва ње о њи хо вом ко ри-
шће њу и спрем но сти да се то учи ни у скло пу ре ак ци је на 

12 TreatyofEuropeanUnion, Ma a stricht, Fe bru ary 7, 1992.
13 Ли ди ја Че ху лић, op.cit., стр. 115.
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ме ђу на род не кри зе“14, али ни је до нео ни шта ра ди кал но но во 
у по гле ду раз во ја европ ске од бра не. На са стан ку је по кре нут 
про цес усва ја ња про јек та кон крет них европ ских сна га за бр-
зо ре а го ва ње. На са стан ку у Кел ну, одр жа ном у ју ну 1999. 
го ди не, све чла ни це ЕУ су се са гла си ле са ста во ви ма са стан-
ка из Сент Ма лоа и сло жи ле се да је за пи та ње ко лек тив не 
од бра не за пад но е вроп ских са ве зни ка још увек над ле жан НА-
ТО. Са стан ком у Хел син ки ју су фор ми ра не европ ске сна ге 
за бр зо ре а го ва ње (EuropeanRapidReactionForce ERRF), 
ко је се фор ми ра ју на до бро вољ ној ба зи чла ни ца и слу же за 
из вр ше ње Пе терс бер шких за да та ка, за ко је је прет ход но би-
ла за ду же на За пад но е вроп ска Уни ја. Пе терс бер шки за да ци 
под ра зу ме ва ју опе ра ци је ус по ста вља ња ми ра, очу ва ња ми-
ра и ху ма ни тар не опе ра ци је. Та ко ђе се ис ти че да би опе ра-
ци је у ко ји ма би уче ство ва ле европ ске сна ге би ле опе ра ци је 
сред њег ни воа, ко је би во ди ла ЕУ, али уз ко ри шће ње НА ТО 
сред ста ва, или пак ма ле опе ра ци је ко је би ЕУ пред во ди ла са-
мо стал но без НА ТО сред ста ва. Фран цу ска је за „чвр сту кон-
тро лу и спре гу др жа ве и вој не ин ду стри је“15 и раз вој са мо-
стал них европ ских ка па ци те та. Ове сна ге би тре ба ле бро ја ти 
50-60 хи ља да вој ни ка, али су чла ни це ЕУ на гла ша ва ле да 
ове сна ге не пред ста вља ју ус по ста вља ње европ ске вој ске. Са-
ста нак у Сан та Ма риа де Фе и ри (SantaMariadaFeira) је по-
кре нуо пи та ње ко ри ште ња НА ТО вој ног по тен ци ја ла, укљу-
чу ју ћи и ко манд ни ка дар од стра не ЕУ, и прав но ре гу ли сао 
по ли циј ску са рад њу из ме ђу зе ма ља чла ни ца. Ко нач ни до го-
вор из 2002. го ди не, о ко ри шће њу НА ТО вој ног по тен ци ја ла, 
је по знат као Бер лин плус. Иако се Фран цу ска све вре ме тру-
ди ла да пре не се европ ску од бра ну на чла ни це ЕУ, у че му је 
има ла успе ха, ипак се у тим про це си ма све ви ше при бли жа-
ва ла НА ТО са ве зу. Ка па ци те ти зе ма ља ЕУ прак тич но ни су 
по сто ја ли ван НА ТО са ве за, ни је би ло је дин стве не ко ман де, 
а ни до дат них сна га ко је би се ан га жо ва ле. 

На са стан ку у Ни ци, чла ни це су се сло жи ле да су тре-
нут не Европ ске сна ге за бр зо ре а го ва ње не а де кват но опре-
мље не и оспо со бље не за од го во ре на но ве без бед но сне прет-

14 Чла нак 2. де кла ра ци је, Jo int Sta te ment by the Bri tish and French Go vern ments, 
Fran co-Bri tish Sum mit, Sa int-Ma lo, Fran ce, 4. De cem ber, 1998.

15 Ли ди ја Че ху лић, op.cit., стр. 131.
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ње. Зна чај но је ре ћи да су чел ни ци ЕУ усво ји ли прин цип 
про ши ре не са рад ње (enchancedcooperation) ко ји пред ви ђа да 
нај ма ње осам др жа ва уче ству је у спро во ђе њу ци ље ва за јед-
нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ.16

Оче ки ва ло се да ће се на тај на чин оне мо гу ћи ти трај но 
па ра ли са ње ЕУ ка да је реч о од лу чи ва њу о спољ но по ли тич-
ким пи та њи ма, та ко што би оно што осам зе ма ља при хва ти, 
ауто мат ски тре ба ло да при хва те и све оста ле чла ни це. До са-
да, до ово га још увек ни је до шло.

Европ ске бор бе не гру пе (EU Bat tle gro up - EUBG) су вој-
не је ди ни це фор ми ра не 1. ја ну а ра 2007. го ди не. По ла го ди не 
је јед на бор бе на гру па у при прав но сти, а пр ва бор бе на гру па 
је би ла под вођ ством Фран цу ске. У „Бе лој књи зи“ из 2008. 
го ди не Фран цу зи ис ка зу ју да је њи хо во глав но на че ло да ЕУ 
по ста не „зна ча јан играч у упра вља њу кри за ма и ме ђу на род-
ној без бед но сти“ и да же ли да „Евро па бу де опре мље на са 
од го ва ра ју ћим вој ним и ци вил ним спо соб но сти ма“.17

Са мо стал не сна ге ЕУ, у пот пу но сти не за ви сне од НА-
ТО, ни су фор ми ра не, а и Фран цу ска се, као глав ни за го вор-
ник оса мо ста ља ва ња европ ске без бед но сти, по но во, на кон 43 
го ди не, вра ти ла у струк ту ре НА ТО 2009. го ди не.

ИСТОРИјАОДНОСАФРАНЦУСКЕ
ИНАТО

Се вер но а тлант ска али јан са ство ре на је 4. апри ла 1949. 
го ди не, пот пи си ва њем „Се вер но а тлант ског спо ра зу ма“. Пот-
пи си ва ње уго во ра је усле ди ло на кон што је Тру ма но ва ад ми-
ни стра ци ја ус пе ла да убе ди аме рич ки Се нат, ко ји ни је био 
во љан да при хва ти оба ве зу ко ја ни је ли чи ла ни на јед ну у до-
та да шњој аме рич кој исто ри ји. То је би ла оба ве за са др жа на у 
чла ну 5 Спо ра зу ма: „Стра не се сла жу да ће се ору жа ни на пад 
про тив јед не (др жа ве) или ви ше њих у Евро пи или Се вер ној 
Аме ри ци сма тра ти на па дом на све њих и са мим тим се сла жу 
да, уко ли ко се та кав ору жа ни на пад до го ди, сва ка од њих, у 
оства ри ва њу пра ва на ин ди ви ду ал ну или ко лек тив ну са мо-

16 Ibid., стр. 145.
17 TheFrenchWhitePaperondefenceandnationalsecurity, 2008., p. 7., In ter net, 

26/01/2014, http://www.am ba fran ce-ca.org/IMG/pdf/Li vre_blanc_Press_kit_en-
glish_ver sion.pdf.
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од бра ну пре ма чла ну 51. По ве ље Ује ди ње них на ци ја, по мо ћи 
на пад ну ту стра ну или стра не та ко што ће без од ла га ња, са-
мо стал но или у до го во ру с дру гим стра на ма, пред у зе ти нео-
п ход не ме ре, укљу чу ју ћи упо тре бу си ле, за рад об но ве и очу-
ва ња без бед но сти у се вер но а тлант ском под руч ју.“18

У по сле рат ном пе ри о ду, Фран цу ска се тру ди ла да по ве-
же САД и За пад ну Евро пу у ста лан са вез, ка ко би се из бе гло 
по на вља ње ис ку ста ва из хи ља ду де вет сто два де се тих, да би 
за шти ти ла За пад ну Евро пу од Со вјет ске прет ње и, пре ћут но, 
да се ба ви не мач ким пи та њем. На рав но, Фран цу ска је би ла 
јед на од два на ест осни ва ча Са ве за и, ре кло би се, је дан од 
нај ак тив ни јих за го ва ра ча са мог са ве за и од но са у ње му. Пакт 
(Уго вор на ор га ни за ци ја - TheTreatyOrganisation) сам по се-
би, се ни је фор ми рао још две го ди не, све до апри ла 1951. го-
ди не, као од го вор на из не над ни ки не ски и со вјет ски на пад 
на Ко ре ју, ју на 1950. го ди не. Ње гов циљ је био да ор га ни зу је 
вој не сна ге са ве зни ка у за пад ној Евро пи у вре ме ми ра та ко 
да би мо гли ре а го ва ти без од ла га ња на би ло ка кав со вјет ски 
на пад, на на чин као да су већ у ра ту. Ово је до ве ло до ин-
те гра ци је и пре да ва ња кон тро ле пла ни ра ња и лан ца ко ман-
до ва ња у ру ке „аме рич ког Ге не рал шта ба“, Пен та го на. САД 
су на мет ну ле ове про ме не без про ти вље ња, а Вр хов ни ко-
ман дант са ве знич ких сна га за Евро пу (SupremeAlliedCom
mander Europe  SACEUR) је увек до са да био, ис кљу чи во, 
Аме ри ка нац. Ге не рал Ај зен ха у ер је, пре но што је био иза-
бран за пред сед ни ка САД 1952. го ди не, крат ко био пр ви „SA
CEUR“. Вр хов ни штаб са ве знич ких си ла у Евро пи (Supreme
HeadquartersoftheAlliedPowersinEuropeSHAPE) осно ван 
је у Ро кен ку ру (Rocquencourt). На кон што је  по сле гла са ња 
у фран цу ском Пар ла мен ту, 30. ав гу ста 1954. го ди не, од ба че-
на Европ ска Од брам бе на За јед ни ца, ко ја је би ла не у спе шан 
Евро-аме рич ки по ку шај да фран цу ски по ли ти ча ри при хва те 
по нов но на о ру жа ва ње Не мач ке, За пад на Не мач ка је при мље-
на у НА ТО у ма ју 1955. го ди не. Чла но ви су та да, по ред САД, 
би ли: Бел ги ја, Ка на да, Дан ска, Фран цу ска, Ита ли ја, Исланд, 
Лук сем бург, Нор ве шка, Хо лан ди ја, Пор ту гал, Ве ли ка Бри та-
ни ја, Грч ка и Тур ска (од 1952. го ди не), а од та да и Не мач ка.

18 TheNorthAtlanticTreaty,Article5, In ter net, 26/01/2014, http://www.na to.int/cps/
en/na to li ve/of fi cial_texts_17120.htm.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2014,год.Xvol.19 стр.5379

63

Од лу ка ге не ра ла де Го ла да на пу сти Здру же ну вој ну ко-
ман ду:Шарл де Гол (CharlesAndréJosephMariedeGaulle) је 
17. сеп тем бра 1958. го ди не, док је био пре ми јер Фран цу ске, 
по слао ме мо ран дум пред сед ни ку Ај зен ха у е ру (DwightDavid
Eisenhower) и пре ми је ру Мак Ми ла ну (MauriceHaroldMac
millan) у ком по зи ва на три пар тит но уре ђе ње упра ве Са ве-
зом, ко ју би чи ни ле САД, Ве ли ка Бри та ни ја и Фран цу ска, 
са гло бал ном, а не атлант ском ви зи јом њи хо ве без бед но сти. 
Упр кос то ме што су ди ску си је три ју зе ма ља тра ја ле три го ди-
не на кон овог по те за, ни Ке не ди (JohnFitzgeraldKennedy), ко-
ји је го во рио о „европ ском сту бу“ Али јан се, а још ма ње Џон-
сон (LyndonBainesJohnson), ни су ура ди ли ни шта да про ме не 
про це ду ре до но ше ња од лу ка и ко манд не ве зе у Али јан си. 
Вр хов ном Ко ман дан ту НА ТО сна га би ло је за бра ње но да на-
ци о нал ним вла сти ма, чак и пред сед ни ку Фран цу ске, от кри-
је у ко јим је ба за ма у њи хо вим зе мља ма сме ште но Али јан-
си но ну кле ар но оруж је. По ред то га, ге не рал де Гол је же лео 
да Фран цу ска има стро го од вра ћа ју ћу ну кле ар ну стра те ги ју. 
Због то га, он је био про тив стра те ги је „флек си бил ног од го-
во ра“, пред ло же не од стра не ми ни стра од бра не Мак На ма ре 
(RobertStrangeMcNamara) ко ји је ка сни је био у ста њу да на-
мет не Али јан си ову стра те ги ју, уме сто „Дул со ве“19 док три не 
ма сов не од ма зде. Ова из ме на је за шти ти ла САД од опа сно-
сти и ри зи ка огра ни че ног ну кле ар ног ра та у Евро пи, пре ак-
ти ви ра ња аме рич ког стра те шког од вра ћа ња. Де Гол је, та ко-
ђе, био за бри нут због по тен ци јал не еска ла ци је су ко ба у Ви-
јет на му, што га је на ве ло да да упо зо ре ње са др жа но у чу ве ној 
из ја ви из Пном Пе на (PhnomPenh) 1. сеп тем бра 1966. го ди-
не. Ко нач но, по сле осам го ди на уза луд них на по ра и не ко ли-
ко од лу ка са огра ни че ним ути ца јем (по вла че ње фран цу ске 
ме ди те ран ске и атлант ске фло те из Здру же не вој не ко ман де 
1959. и 1962. го ди не), ге не рал де Гол је, 7. мар та 1966. го ди не, 
по слао пред сед ни ку Џон со ну ру ком пи са но пи смо с об ја вом 
да је „Фран цу ска од лу чи ла да по вра ти су ве ре ни тет на сво јој 
це ло куп ној те ри то ри ји“, „да пре ки да уче шће у здру же ним 
ко ман да ма“ и „да ви ше не ће ста вља ти сво је сна ге на рас по-
ла га ње НА ТО-у“.20 У то вре ме је опо зи ци ја цен трал не и ле ве 

19 Џон Фо стер Дулс (John FosterDulles)  је био Др жав ни се кре тар САД под 
пред сед ни ком Ај зен ха у е ром у пе ри о ду од 1953. до 1959. го ди не.

20 Let ter from Pre si dent Char les de Ga ul le to Pre si dent Lyndon Johnson on Fran-
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ори јен та ци је сна жно на па ла ову од лу ку. Ме ђу тим, Фран цу-
ска је и да ље би ла чла ни ца Али јан се и „спрем на да по стиг не 
спо ра зум са сво јим са ве зни ци ма у по гле ду ме ђу соб ног при-
ла го ђа ва ња вој них обје ка та у слу ча ју су ко ба“.21 Штаб НА ТО 
пре ме штен је из Фран цу ске у Бел ги ју.

Ову од лу ку ни ка да ни су по но во раз ма тра ли пред сед ни-
ци Фран цу ске Пом пи ду (Georges JeanRaymond Pompidou), 
Д’Естен (Valéry Marie René Giscard d’Estaing) и Ми те ран 
(FrançoisMauriceAdrienMarieMitterrand). Вре ме ном, ни во 
са гла сно сти о по ли тич ким и ди пло мат ским пред но сти ма ко-
је је Фран цу ска до би ла из ове си ту а ци је уте ме љио се у тој зе-
мљи и био по твр ђен не ким прак тич ним аран жма ни ма. По сле 
1990. го ди не, ка да се СССР рас па дао, пред сед ник Ми те ран се 
са гла сио да Фран цу ска уче ству је у че тво ро стра ној ди ску си ји 
уну тар НА ТО о бу дућ но сти ор га ни за ци је и уче шћу Фран цу-
ске, од слу ча ја до слу ча ја, у од ре ђе ним вој ним те ли ма Али-
јан се (нпр. Вој ном Ко ми те ту за ми ров не опе ра ци је у Бо сни). 
Кра јем 1991. го ди не, аме рич ки пред сед ник Џорџ Буш (George
HerbertWalkerBush) и ње гов др жав ни се кре тар, Џејмс Беј кер 
(JamesAddisonBakerIII), ла ко су ус пе ли да са чу ва ју НА ТО 
по сле не стан ка со вјет ске прет ње, ко ја је би ла раз лог ње го вог 
осни ва ња. То су ура ди ли за то што су их зе мље цен трал не и 
ис точ не Евро пе, ко је су не дав но осло бо ђе не со вјет ског јар ма, 
за мо ли ле за то под но се ћи зах те ве за члан ство. За вре ме дру ге 
ко ха би та ци је пред сед ни ка Ми те ра на са де сни чар ским пре-
ми је ром, Еду а ром Ба ла ду ром (ÉdouardBalladur), 1993. го ди-
не је ше фу фран цу ске де ле га ци је до зво ље но да се ди у Вој-
ном Ко ми те ту и да пра ти кри зу у Ју го сла ви ји. Ја ну а ра 1994. 
го ди не, на НА ТО са ми ту, Фран цу ска је по др жа ла аме рич ку 
ини ци ја ти ву „Парт нер ство за мир“ са зе мља ма бив шег СССР 
и сло жи ла се са прин ци пом про ши ре ња са ве за, ко је су пред-
ло жи ле Сје ди ње не Др жа ве. 

„Бе ла књи га“ фран цу ске од бра не је 1994. го ди не про пи-
си ва ла фран цу ском Ми ни стру од бра не да бу де члан Атлант-
ског Са ве та, а на чел ни ку Ге не рал шта ба да уче ству је у Вој-
ном ко ми те ту. Ка да је Жак Ши рак иза бран за пред сед ни ка, 
ма ја 1995. го ди не, на фран цу ској те ри то ри ји је одр жа на НА-

ce’s wit hdra wal from the NA TO com mand struc tu re (March 7 1966) , In ter net, 
26/01/2014, http://www.rp fran ce-otan.org/Let tre-from-Pre si dent-Char les-de.

21 Ibid.
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ТО ве жба, пр ва од 1965. го ди не. По сле са ве знич ке ин тер вен-
ци је у Бо сни и Хер це го ви ни, де цем бра 1995. го ди не, пред-
сед ник Ши рак је од лу чио да на ста ви са пот пу ном ин те гра-
ци јом у НА ТО. Ми ни стар спољ них по сло ва је из ја вио да је: 
„Фран цу ска спрем на да у пот пу но сти од и гра сво ју уло гу у 
про це су об но ве НА ТО“.22 На ја вио је да ће фран цу ски ми ни-
стар од бра не би ти члан Са ве та, да ће Фран цу ска би ти члан 
Вој ног ко ми те та, уче ство ва ти у НА ТО Од брам бе ном ко ле-
џу и уна пре ђи ва ти свој рад ни од нос са „SHAPE“. Ме ђу тим, 
овај по ку шај по врат ка у за јед нич ку ко ман ду је про пао из два 
раз ло га: не у спе ле им пле мен та ци је си сте ма дво стру ког лан-
ца ко ман до ва ња уну тар НА ТО, ко ји би, те о рет ски, до зво лио 
„SACEUR“ да ак ти ви ра европ ски ла нац ко ман до ва ња уко ли-
ко САД не би же ле ле да уче ству ју. Дру ги раз лог је аме рич ко 
од би ја ње да до де ли Фран цу ској НА ТО Ју жну ко ман ду у На-
пу љу, ко ја је ба за аме рич кој Ше стој фло ти. 

По из бо ру за пред сед ни ка Фран цу ске, ма ја 2007. го ди-
не, Ни ко ла Сар ко зи (NicolasSarkozy) је био ре шен да рас ки не 
са „де Гол - Ми те ран“ за о став шти ном, а по себ но с Ши ра ко-
вом, ми сле ћи на спољ ну и од брам бе ну по ли ти ку, без об зи ра 
на то што је Ши рак по ку шао да вра ти Фран цу ску у НА ТО 
здру же ну вој ну ко ман ду. Но во и за бра ни пред сед ник се жа лио 
да би, по што је Фран цу ска је дан од во де ћих са рад ни ка, тре-
ба ло да ње на реч има ве ћу те жи ну у пла ни ра њу и спро во ђе-
њу опе ра ци ја, и да би, та ко ђе, сма њи ла не по ве ре ње сво јих 
са ве зни ка у по гле ду Европ ске од брам бе не ини ци ја ти ве. Ме-
ђу тим, ова од лу ка је про из вод од луч но сти да се по ђе пу тем 
збли жа ва ња са ад ми ни стра ци јом пред сед ни ка Бу ша, по сле 
оправ да ног Ши ра ко вог про ти вље ња аме рич ком ра ту у Ира-
ку 2003. го ди не, и же ље да Фран цу ска по но во бу де део „за-
пад не фа ми ли је“. Сар ко зи је по твр дио сво је на ме ре у свом 
го во ру у УН 7. но вем бра 2007. го ди не, ка да је из ја вио: „Што 
смо успе шни ји у ус по ста вља њу Европ ске од бра не, Фран цу-
ска ће би ти од луч ни ја да пре у зме сво ју пу ну уло гу у НА ТО. 

22 Hu bert Védri ne, REPORTFORTHEPRESIDENTOFTHEFRENCHREPUBLIC
ON THE CONSEQUENCES OF FRANCE’S RETURN TO NATO’S INTEGRA
TEDMILITARYCOMMAND,ONTHEFUTUREOFTRANSATLANTICRELA
TIONS,ANDTHEOUTLOOKFORTHEEUROPEOFDEFENCE, p. 4, In ter-
net, 26/01/2014, http://www.di plo ma tie.go uv.fr/en/glo bal-is su es/de fen ce-se cu rity/
french-de fen ce/in ter na ti o nal-or ga ni za tion-in/na to/fran ce-and-na to/ar tic le/hu bert-
ve dri ne-re port-sub mit ted-to.
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Же лео бих да Фран цу ска, као зе мља осни вач на шег Са ве за и 
је дан од нај ве ћих са рад ни ка до са да, пре у зме пу ну од го вор-
ност у те жња ма да се за но ве НА ТО сред ства и на чи ни ак ци-
је и да, у том сми слу, до зво ли да се раз ви ја ју ње ни од но си 
са чла но ви ма са ве за, баш као што би тре ба ло да ра сте и да 
се раз ви ја Европ ска од бра на“.23 Овај фран цу ски пред сед ник, 
17. ју на 2008. го ди не, ка же да је „Ко ми си ја за Бе лу књи гу 
ре ши ла да не по сто је пре пре ке за на ше уче шће у НА ТО вој-
ним струк ту ра ма, по што, по мом ми шље њу, не мо же би ти 
на прет ка у фран цу ској ин те гра ци ји у НА ТО уко ли ко се пр во 
не по ја ви на пре дак на пла ну Европ ске од бра не“.24 

Он је по слао пи смо ше фо ви ма др жа ва и Вла да Атлант-
ског Са ве за да по твр де ње го ве на ме ре, 19. мар та 2009.  го ди-
не. Фран цу ски по вра так у Здру же ну ко ман ду НА ТО је на ја-
вљен на са ми ту НА ТО 3. и 4. апри ла 2009. го ди не. Пред сед-
ник Сар ко зи је на гла сио да се зна да он не тра жи ни шта за 
уз врат, по што је, по ње го вом ви ђе њу, по вра так био у фран цу-
ском крај њем ин те ре су, ни је под ри вао њен су ве ре ни тет и ни-
је жр тва ком пен за ци је. Али, тра жио је да се Фран цу ска вра ти 
на „ме сто ко је јој при па да“ – јед но од во де ћих ме ста у НА ТО. 
Но ве мо гућ но сти, ко ји ма се на дао за Европ ску од бра ну, пре 
се мо гу ви де ти у вој ним, ин ду стриј ским и тех но ло шким спо-
соб но сти ма, не го у ин сти ту ци о нал ним. Сар ко зи је ми слио да 
је Фран цу ска из деј ство ва ла не ке га ран ци је под Чла ном 20. 
Де кла ра ци је НА ТО Са ми та из 2009. го ди не „НА ТО при зна је 
ва жност ја чој и спо соб ни јој Европ ској од бра ни, и по здра вља 
на по ре ЕУ да оја ча сво је спо соб но сти и сво је ка па ци те те да 
се но си са за јед нич ким без бед но сним иза зо ви ма са ко ји се 
да нас су о ча ва ју и ЕУ и НА ТО“.25 Фран цу ска „Бе ла књи га о 
од бра ни и на ци о нал ној без бед но сти“, об ја вље на у ју ну 2008. 
го ди не, је по ста ви ла три усло ва за пу но уче шће Фран цу ске 
у НА ТО струк ту ра ма: пот пу на сло бо да да се про це ни фран-
цу ски до при нос НА ТО опе ра ци ја ма, на ста вак ну кле ар не не-
за ви сно сти (2009. го ди не Фран цу ска је, та ко ђе, по твр ди ла 
да не же ли да се при дру жи Гру пи за ну кле ар но пла ни ра ње 
(NuclearPlanningGroup NPG) и ово се не би тре ба ло ме-

23 Ibid. p. 5.
24 Ibid. p. 5.
25 Stras bo urg / Kehl Sum mit Dec la ra tion, Ar tic le 20, In ter net, 26/01/2014, http://

www.na to.int/cps/en/na to li ve/news_52837.htm.
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ња ти); у вре ме ми ра Фран цу ске сна ге се не мо гу по ста ви ти 
под стал ну НА ТО ко ман ду.26 Ова од лу ка је оно што је вој ска 
же ле ла и би ла је одо бре на од стра не вла да ју ће ве ћи не, али и 
кри ти ко ва на од стра не опо зи ци је, као и од не ких из вла да ју-
ће ве ћи не, ко ји су би ли скеп тич ни по во дом бе не фи та ко је ће 
до не ти та кви по те зи.

ФРАНЦУСКАИЕвРОПСКАУНИјА
2013-2018.

Про ме не у са вре ме ном све ту још јед ном по твр ђу ју ис-
прав ност Мон те скје о вог (CharlesLouisdeSecondat,baronde
LaBrèdeetdeMontesquieu) ви ђе ња све та као ису ви ше сло же-
ног, про стра ног, ди на мич ног и про тив реч ног да би мо гао би-
ти осво јив и Ру со о ве (JeanJacquesRousseau) опо ме не да ни 
нај ја чи ни ка да ни је до вољ но јак да увек бу де го спо дар, ако не 
пре тво ри сво ју сна гу у пра во. Мул ти по лар ност се, по сле ре-
ла тив но крат ке до ми на ци је јед не су пер си ле, по но во по ма ља 
на исто риј ском хо ри зон ту као суд би на све та.27

Ни огром ни ре сур си ко ји ма рас по ла жу САД у на ред-
ном пе ри о ду не ће би ти до вољ ни за одр жа ва ње ста ту са је ди не 
су пер си ле или ко нач ног до се за ња по зи ци је свет ског хе ге мо-
на, по себ но ка да се има ју у ви ду ефек ти свет ске еко ном ске 
кри зе, због ко јих је на де лу сма ње ње вој них тро шко ва и ве ћа 
се лек тив ност при ли ком ан га жо ва ња по сто је ћих вој них ка па-
ци те та. У све ту за хук та ле гло ба ли за ци је и све при сут не опа-
сно сти те ро ри зма, САД не ће мо ћи да бу ду све при сут не и мо-
ра ће да по ста вља ју при о ри те те свог де ло ва ња. 

У жи жи аме рич ке па жње, пре ма про це ни Фран цу ске, 
би ће Азиј ско-па ци фич ки ре ги он.28 То зна чи да ће пи та ња без-
бед но сти ко ја се нај ви ше ти чу Евро пља на, убу ду ће све ви ше 
би ти на пле ћи ма Евро пе, ко ја мо ра да раз ви ја сво ју спо соб-
ност за од бра ну. Ова про ме на де ша ва се у тре нут ку ка да се у 

26 Hu bert Védri ne, Op.Cit. p. 6.
27 Жак Ата ли твр ди да ће пр ви та лас бу дућ но сти би ти крај аме рич ке им пе ри је; 

Ерик Хоб сба ум су пер и ор ност Аме ри ка на ца тре ти ра као, исто риј ски гле да но, 
при вре ме ни фе но мен. Жак Ата ли, оp.cit., стр. 102-135. Ерик Хоб сба ум, Op.cit., 
стр. 156.

28 French Whi te Pa per on De fen ce and Na ti o nal Se cu rity – 2013, op.cit., p. 9.
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арап ском све ту од и гра ва ју по ли тич ке и со ци јал не ре во лу ци-
је, са не из ве сним ис хо дом и не увек пред ви ди вим ри зи ци ма.

Да нас је све уоч љи ви ја но ва сна га Ру си је и на ра ста-
ју ћа моћ Ки не. Оно што по ве зу је све зе мље чи ја еко ном ска 
моћ и ути цај у све ту ра сту (нпр. Ин ди ју, Бра зил, Ки ну, Ру-
си ју...) је сте чи ње ни ца да је реч о ве ли ким др жа ва ма ко је су 
овла да ле ви со ком тех но ло ги јом. Пи та ње ве ли чи не др жа ве, 
ире ле вант но у вре ме ка да су европ ске зе мље ус по ста вља ле 
свет ске (ко ло ни јал не) им пе ри је, да нас је зна чај но. „У про-
шло сти, пи та ње ве ли чи не ни је би ло бит но: Бри та ни ја, ко ја 
је упра вља ла нај ве ћом им пе ри јом сво га вре ме на, би ла је, чак 
и по стан дар ди ма тог до ба, др жа ва осред ње ве ли чи не. А у 
се дам на е стом ве ку, Хо лан ди ја, др жа ва истог ре да ве ли чи не 
као Швај цар ска, мо гла је да по ста не гло бал ни играч. Да нас 
је не за ми сли во да ијед на др жа ва мо же по ста ти гло бал на си-
ла уко ли ко ни је ре ла тив но огром на, без об зи ра на то ко ли ко 
је бо га та и тех но ло шки на пред на“.29 Европ ска уни ја не са мо 
што је от кло ни ла опа сност рат них су ко ба уну тар сво јих гра-
ни ца, ко ји су ка рак те ри са ли исто ри ју Евро пе по след њих пет 
ве ко ва, не го је и отво ри ла мо гућ ност Евро пи да оста не гло-
бал ни играч на „ве ли кој ша хов ској та бли“ (из раз Збиг ње ва 
Бже жин ског).

Да би се оства ри ла као та кав играч, ЕУ не мо же се би 
да при у шти да бу де по сма трач и да иг но ри ше кри зе и не-
ста бил ност у ње ном окру же њу. За то је, по зва нич ном ми-
шље њу Фран цу ске, из град ња европ ског при сту па од бра ни 
и без бед но сти – при о ри тет.30 Фран цу ска сма тра да европ ске 
зе мље мо ра ју да бу ду спо соб не да де фи ни шу за јед нич ке без-
бед но сне ин те ре се, кључ не за ЕУ, и пред ла же из ра ду „Бе ле 
књи ге“ ЕУ, као при ли ку за из ра жа ва ње гло бал не по ли тич ке 
ам би ци је, ка кву де ле зе мље чла ни це.31 За то Фран цу ска ви ди 
за јед нич ку без бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку не као циљ 
за се бе, већ као (ци вил ни и вој ни) ин стру мент у слу жби ви-
тал них ин те ре са ЕУ. Исто вре ме но, ја ча ње за јед нич ког европ-
ског при сту па без бед но сти и од бра ни не зна чи од у ста ја ње од 

29 Ерик Хоб сба ум, op.cit., стр. 75. и 156-147-148.
30 French Whi te Pa per on De fen ce and Na ti o nal Se cu rity – 2013, op.cit., p. 62.
31 Whi te Pa per, De fen ce and Na ti o nal Se cu rity 2013, Twel ve key po ints, Mi ni ste re de 

la De fen se, Re pu bli que Fran ca i se, p. 4., In ter net, 26/01/2014, http://www.de fen se.
go uv.fr/en glish/por tail-de fen se.
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са ве зни штва са САД. На про тив, пре у зи ма њем од го вор но сти 
за без бед ност у не ким ре ги о ни ма, исто вре ме но ће ја ча ти са-
ве зни штво са САД. 

У по сло ви ма без бед но сти и од бра не, Фран цу ска ће, с 
об зи ром на ње не мо гућ но сти, би ти је дан од ли де ра и има ће 
уло гу по кре та ча раз во ја европ ских од брам бе них ка па ци те та.

За хва љу ју ћи уче шћу у 28 ци вил них и вој них опе ра-
ци ја ши ром све та, од 2003. го ди не до да нас, ЕУ је већ сте-
кла не по сред но ис ку ство ка да је реч о упра вља њу кри за ма 
и из град њи ми ра и по ка за ла да је спо соб на да се ан га жу је 
ван сво је те ри то ри је. Ове опе ра ци је омо гу ћи ле су про ве ру 
ефи ка сно сти опе ра тив них кон це па та, би ло да се ра ди о бор-
би про тив пи ра та, по мо ћи у из град њи вла да ви не пра ва, ре-
фор ми без бед но сног си сте ма или ста би ли за ци ји на кон кри за. 
По ред то га, Фран цу ска сма тра да су ове опе ра ци је по ка за ле 
и огра ни че ња ЕУ, по себ но ка да је реч о по ли тич кој во љи. За-
то Фран цу ска пред ла же бо љу ин те гра ци ју ци вил ног и вој ног 
ме наџ мен та у кри за ма и ис ти че зна чај би ла те рал не са рад ње 
ко ја по ма же уна пре ђе њу за јед нич ких спо соб но сти, по пут са-
рад ње ко ју има ју Фран цу ска и Не мач ка, Фран цу ска и Ве ли ка 
Бри та ни ја или оне ко ја по ве зу је зе мље Бе не лук са.32

По ми шље њу Фран цу ске, да на шњи цу, тј. пе ри од дра-
стич ног сма ње ња бу џе та у свим европ ским др жа ва ма, тре-
ба згра би ти као при ли ку за ме ђу соб но по ве зи ва ње у по гле-
ду спо соб но сти, па из ра жа ва чвр сту на ме ру да се укљу чи 
ини ци ја ти ву „poolingandsharing“, ко ју су ми ни стри од бра не 
зе ма ља ЕУ при хва ти ли 2010. го ди не. Она же ли и ја ча ње ин-
сти ту ци ја ЕУ, ис ти чу ћи, на при мер, да Европ ска од брам бе на 
аген ци ја (EuropeanDefenceAgency) мо ра да пре у зме од го вор-
ност у од ре ђи ва њу про гра ма ко ји би мо гли би ти раз ви је ни за-
јед нич ки. Та ко ђе, ин си сти ра се на то ме да Евро па мо ра да за-
шти ти сво ју ви тал ну ин фра струк ту ру и сво је ин ду стриј ске, 
на уч не и тех нич ке по тен ци ја ле од на па да или сај бер-на па да 
ко је би пред у зе ле др жа ве или ор га ни за ци је ра ди шпи ју на же 
или са бо та же.33

32 French Whi te Pa per on De fen ce and Na ti o nal Se cu rity – 2013, op.cit., p. 64.
33 Ibid., p. 52.
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Фран цу ска се бе де фи ни ше као европ ску си лу са гло-
бал ним до ме том.34 За и ста, она је, за хва љу ју ћи пре ко мор-
ским те ри то ри ја ма, при сут на на ско ро свим кон ти нен ти ма и 
на свим оке а ни ма, што има ве ли ки стра те гиј ски, еко ном ски 
и по ли тич ки зна чај. Са ста нов ни штвом ко је чи ни ма ње од 
1% свет ске по пу ла ци је, она про из во ди ви ше од 3% свет ског 
БДП. У не дав ним де ша ва њи ма у Ли би ји и Ма ли ју по ка за ла 
је сво ју спо соб ност да ин тер ве ни ше и за шти ти сво је ин те ре-
се. Она је, та ко ђе, ну кле ар на си ла и стал на чла ни ца Са ве та 
без бед но сти УН. За хва љу ју ћи ну кле ар ној енер ги ји, по се ду је 
енер гет ску ауто но ми ју. Фран цу ски је зик је ма тер њи или дру-
ги је зик за 250 ми ли о на љу ди, зва ни чан је зик у 29 др жа ва, 
а је зик ад ми ни стра ци је, обра зо ва ња, пра во су ђа, ар ми је или 
би зни са у 52 зе мље. Али, по је ди ни ауто ри ис ти чу и да се ње-
но опа да ње бли жи и да га мо же осе ти ти „ко год бу де хтео да 
упо ре ди фран цу ске по дат ке са дру гим раз ви је ним зе мља ма и 
с ди на ми ком бу дућ но сти.“35 Фран цу ска је све сна да мо ра да 
бри не о на ци о нал ним ин те ре си ма, раз ви ја вла сти те спо соб-
но сти и бри жљи во не гу је сво ју стра те гиј ску ауто ном ност, јер 
ће ње на по зи ци ја у све ту и ЕУ за ви си ти од ње не сна ге и ње-
них мо гућ но сти. Вре ме на ци о нал них др жа ва ни је про шло. 
За то је ја ча ње соп стве них спо соб но сти и очу ва ње ка па ци те-
та за са мо стал ну ини ци ја ти ву у са мом вр ху фран цу ских при-
о ри те та. Са 179,2 ми ли јар де евра ко је ће Фран цу ска уло жи ти 
у од бра ну из ме ђу 2014. и 2019. го ди не и 364 ми ли јар де евра, 
ко ли ко ће из дво ји ти у ову свр ху у пе ри о ду од 2014. до 2025. 
го ди не, фран цу ски бу џет за од бра ну би ће дру ги нај ве ћи бу-
џет за од бра ну у ЕУ.36 Ну кле ар но оруж је и да ље ће би ти као 
фак тор од вра ћа ња, а спо соб ност за ин тер вен ци је би ће по ве-
ћа на.

Фран цу ска твр ди да ће ја ча њем вла сти тих ка па ци те-
та за од бра ну, спо соб но сти да пре у зме ини ци ја ти ву и пре-
ду зме ак ци ју, до при не ти за јед нич ким спо соб но сти ма37 и ин-
те ре си ма без бед но сти.38 Ме ђу за ви сност Фран цу ске и ње них 

34 Ibid., p. 13.
35 Жак Ата ли, op.cit., стр. 247.
36 Whi te Pa per, De fen ce and Na ti o nal Se cu rity 2013, Twel ve key po ints, op.cit., p. 3.
37 French Whi te Pa per on De fen ce and Na ti o nal Se cu rity – 2013, op.cit., p. 127.
38 По во дом ин тер вен ци је у Ма ли ју, ам ба са дор Фран цу ске у Бе о гра ду Фран соа 

Гза ви је Де нио на пи сао је: „...ин тер ве ни шу ћи у Ма ли ју, Фран цу ска бра ни 
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са ве зни ка огле да се и у стра те гиј ским при о ри те ти ма ко је 
је Фран цу ска про кла мо ва ла. Од пет при о ри те та, три ис пу-
ња ва са парт не ри ма и са ве зни ци ма (га ран то ва ње без бед но-
сти Евро пе и про сто ра Се вер ног Атлан ти ка, ста би ли за ци ја 
европ ског бли жег окру же ња и до при нос ста бил но сти Бли-
ског ис то ка и Пер сиј ског за ли ва), а још је дан (до при нос ми ру 
у све ту) ве ро ват но ће че шће би ти оства ри ван уз са ве зни ке 
не го са мо стал но. Та ко ђе, у слу ча ју ако Фран цу ска бу де мо-
ра ла да шти ти сво ју те ри то ри ју и др жа вља не, што је пр ви од 
пет при о ри те та, за оче ки ва ти је да ће ње ни са ве зни ци ис пу-
ни ти оба ве зе пре у зе те Чла ном 5. Се вер но а тлант ског уго во ра 
и чла ном 42. Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ.

О ме ђу за ви сно сти и по ве за но сти, та ко ђе, го во ри чи ње-
ни ца да се про стор ко ји Фран цу ска има у ви ду као под руч је 
без бед но сних иза зо ва, на ко ме Европ ска уни ја тре ба да де лу-
је као фак тор ста бил но сти, при лич но по ду да ра са под руч јем 
на ко је се про те жу и фран цу ски ин те ре си – то су Ме ди те ран, 
Бал кан, Афри ка од Са хе ла до Еква то ра, Бли ски ис ток, Пер-
сиј ски за лив и Кав каз. Фран цу ска, та ко ђе, ука зу је на чи ње-
ни цу да се још не ки ње ни на ци о нал ни ин те ре си по ду да ра ју 
са ин те ре си ма ЕУ. На при мер, у Фран цу ској Ги ја ни се на ла зи 
све мир ски цен тар „Ку ру“ (Kourou), па су без бед но сни иза зо-
ви с ко ји ма се у овом де лу све та су о ча ва Фран цу ска исто вре-
ме но иза зо ви и за Евро пу.39

На пу ту ка чвр шћој ин те гра ци ји ЕУ, ефи ка сни јим 
европ ским ин сти ту ци ја ма и ја сно ис ка за ној по ли тич кој во-
љи, и Фран цу ска и ЕУ на и ла зи ће на про бле ме. У ко јој ме ри 
ће ус пе ти да их ре ше, за ви си ће од мно го фак то ра, од ко јих су 
два нај зна чај ни ја – еко но ми ја и ви зи ја.

ис кљу чи во ин те ре се без бед но сти: без бед но сти се вер не Афри ке и Ма гре ба, 
без бед но сти Фран цу ске, без бед но сти Евро пе. Сле де ћи исту ло ги ку, у стал ној 
бри зи за људ ска пра ва, Фран цу ска ће буд но пра ти ти да ли се де мо крат ски 
про цес од ви ја хар мо нич но ка ко би Ма ли по вра тио свој ин те гри тет и ин сти ту-
ци је ко је функ ци о ни шу.“ Фран со Гза ви је Де нио, Фран цу ска у Ма ли ју: ми си ја 
оства ре на, Политика, 14.02.2013.

39 French Whi te Pa per on De fen ce and Na ti o nal Se cu rity – 2013, op.cit., p. 49-50.
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ФРАНЦУСКАИНАТО2013-2018.

У „Бе лој књи зи“ од бра не по себ но се ис ти че схва та ње 
без бед но сне ме ђу за ви сно сти из ме ђу Фран цу ске и НА ТО као 
и из ме ђу Фран цу ске и Европ ске Уни је. По нов ним ула ском у 
здру же не НА ТО ко манд не струк ту ре, Фран цу ска на ме ра ва 
да се вра ти на ме сто ко је јој и при па да у функ ци о ни са њу ор-
га ни за ци је чи ји је је дан од осни ва ча. За Фран цу ску, са да пот-
пу но укљу че ну у Се вер но а тлант ску Али јан су, пар ти ци па ци-
ја у овом вој ном са ве зу ис пу ња ва три основ не без бед но сне 
функ ци је. 

„Пр во, га ран ту је ко лек тив ну од бра ну свих ње них чла-
но ва. Дру го, Али јан са је ва жан ин стру мент стра те шког парт-
нер ства из ме ђу две стра не Атлан ти ка. И тре ће, по на ша се као 
за јед нич ки оквир за вој ну ак ци ју ка да год се са ве зни ци сло-
же да ин тер ве ни шу за јед но да би од го во ри ли на за јед нич ке 
ри зи ке и прет ње“.40

Ре пу бли ка Фран цу ска де лу је у прав цу ис ка за не же ље 
да по ве ћа сна гу вој не али јан се, ко ја оку пља 28 на ци ја, ре ше-
них да обез бе де за јед нич ку од бра ну од би ло ка кве ору жа не 
агре си је. На осно ву без бед но сне про це не, Фран цу ска на сто-
ји да бу де „по себ но опре зна у по гле ду очу ва ња од го ва ра ју-
ће ком би на ци је ну кле ар них, кон вен ци о нал них и про ти вра-
кет них спо соб но сти, у скла ду са ан га жма ни ма на ве де ним у 
Стра те шком кон цеп ту НА ТО, што по твр ђу је уло гу ну кле ар-
ног оруж ја као вр хов ног га ран та без бед но сти и сту ба Али јан-
си не од брам бе не док три не“.41 У ви ше де це ниј ском на сто ја њу 
очу ва ња са мо стал них ну кле ар них сна га мо же се пре по зна ти 
са ма бит док три нар ног опре де ље ња Фран цу ске за од ре ђе-
ном, мо же се ре ћи кри тич ном, ко ли чи ном вој не и по ли тич-
ке са мо стал но сти. У из ме ње ним без бед но сним окол но сти ма 
ка да је удру жи ва ње, ства ра ње парт нер ста ва и „ми ни“ са ве за, 
по ста ла по тре ба, Фран цу ска те жи ис кљу чи вој са мо стал но-
сти у по гле ду ну кле ар них ка па ци те та и опе ра тив них спо-
соб но сти. У ак ту ел ној „Бе лој књи зи“ од бра не ис ка за но је 
ми шље ње да „не за ви сне стра те шке ну кле ар не сна ге Ве ли-

40 Ibid., p. 60.
41 Ibid., p. 60.
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ке Бри та ни је и Фран цу ске, има ју сво ју уло гу у од вра ћа њу и 
на тај на чин до при но се гло бал ном од вра ћа њу и без бед но сти 
са ве зни ка“.42 Фран цу ска док три нар на ми сао сма тра да сна га 
Али јан се ле жи у чи ње ни ци да је она по ли тич ко-вој на али-
јан са ис кљу чи во из ме ђу зе ма ља ко је де ле за јед нич ке вред-
но сти. Ипак, чи ни нам се, Ре пу бли ка Фран цу ска се не осе ћа 
„ко мот но“ у ова квим без бед но сним и по ли тич ким ин те гра-
ци ја ма. На гла ша ва ње по тре бе за про ме на ма и пре го во ри ма у 
ве зи са по ли тич ким и вој ним по ве зи ва њем, у скла ду са без-
бед но сним иза зо ви ма са ко ји ма се са ве зни ци су сре ћу, на ме ће 
за кљу чак да по гле ди уну тар са ве зни штва ни су увек исти и 
да по сто ји про стор за но ву по де лу од го вор но сти, а с тим и за 
пре ра спо де лу мо ћи уну тар са ве за из ме ђу по је ди них др жа ва 
чла ни ца НА ТО. Овај про стор отва ра се, пре све га, због но ве 
уло ге САД у до бу ко је Ерик Хоб сба ум (EricJohnErnestHob
sbawm) на зи ва „на кра ју им пе ри ја“43 и гло бал ним кре та њем 
ка мул ти цен трич ном све ту.

За то Фран цу ска „на ме ра ва да пот пу но ис ко ри сти по-
ли тич ке окви ре да би ди ску то ва ла са свим са ве зни ци ма о за-
јед нич ким без бед но сним иза зо ви ма са ко ји ма се су сре ћу“44 и 
сма тра да „НА ТО у вре ме ми ра тре ба да раз ви ја про це ду ре и 
за јед нич ке стан дар де нео п ход не за ин тер о пе ра бил ност соп-
стве них вој них сна га“.45

У скла ду са „Бе лом књи гом“ сма тра се да Али јан са 
тре ба да бу де „ор га ни зо ва на да пре ду зме од го ва ра ју ће ак ци-
је као од го вор на раз ли чи те вр сте су ко ба, у ди ја па зо ну од 
ко лек тив не од бра не до спро во ђе ња опе ра ци ја ста би ли за ци је. 
За јед нич ка од бра на мо ра да оста не ка мен те ме љац Али јан се, 
али она та ко ђе мо ра би ти у мо гућ но сти да уче ству је у опе ра-
ци ја ма упра вља ња кри за ма, про тив све про жи ма ју ћих прет-
њи, и у опе ра ци ји ма ко лек тив не без бед но сти“.46 Ин тер вен ци-
је ко је Али јан са пред у зи ма ну жно мо ра ју да бу ду сме ште не 
у окви ре ме ђу на род них за ко на, што је бит на раз ли ка у од но-
су на ин тер вен ци ју 1999. го ди не у Са ве зној Ре пу бли ци Ју го-

42 Ibid., p. 60.
43 Ерик Хоб сба ум, Глобализација, демократија итероризам, Ар хи пе лаг, Бе о-

град 2008, стр. 75. и 156-157.
44 French Whi te Pa per on de fen ce and na ti o nal se cu rity – 2013, op.cit., p. 60.
45 Ibid., p. 60.
46  Ibid., p. 60.
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сла ви ји ко ја се због од су ства ме ђу на род ног одо бре ња сма тра 
агре си јом. Ов де је на де лу те жња за ус по ста вља њем ме ђу на-
род ног прав ног окви ра за из во ђе ње вој них ин тер вен ци ја без 
об зи ра на узро ке и раз ло ге ин тер вен ци је. Из во дљи вост и по-
ли тич ка свр сис ход ност вој них ин тер вен ци ја оце њи ва ће се од 
слу ча ја до слу ча ја и би ће про пра ће на по ли тич ком пост-кри-
зном стра те ги јом. Узро ке ова квог ста ва тре ба тра жи ти у ре-
ал ном по ли тич ком, вој ном и еко ном ском по ло жа ју Фран цу-
ске на по чет ку 21. ве ка. Пре ма оце ни Жа ка Ата ли ја (Jacques
Attali) „у тре нут ку ка да се на ја вљу је не ми нов ност аме рич ког 
опа да ња, опа да ње Фран цу ске је уве ли ко по че ло“.47

Фран цу ска је убе ђе на да ја ка и де ло твор на Али јан са 
слу жи на ци о нал ним, али и укуп ним европ ским ин те ре си ма. 
У том сми слу је и по треб но раз ви ја ти од но се уну тар са ве зни-
штва. Сход но то ме, са ве зни ци су до не ли од лу ку да до де ле по-
ло жај вр хов ног са ве знич ког ко ман дан та за тран сфор ма ци ју48 
фран цу ском ге не ра лу што омо гу ћа ва да Фран цу ска ак тив но 
уче ству је у ре струк ту и ра њу са ве знич ких сред ста ва за ак ци-
ју. У том свој ству, Фран цу ска ће на ста ви ти да да је пред ност 
при ла го ђа ва њу ко ман до ва ња нај ве ро ват ни јим опе ра тив ним 
ан га жма ни ма, ра ци о на ли зу ју ћи сво је аген ци је, и уна пре-
ђу ју ћи пред ви ђа ње и фи нан сиј ски ме наџ мент. Као је дан од 
глав них чи ни ла ца по ли тич ког, вој ног и фи нан сиј ског ути ца ја 
и зна ча ја НА ТО са ве за, Фран цу ска је убе ђе на да ви тал ност 
Али јан се за ви си од то га ко ли ко је сва ки члан уве рен да су 
ње го ви ин те ре си у пот пу но сти при зна ти и при хва ће ни де ло-
ва њем са мог са ве за. Фран цу ска ће и да ље охра бри ва ти са ве-
зни ке да пре у зму део од го вор но сти ра ди успе шног де ло ва ња 
са ве за. „Бе лом књи гом“ се до но си став да „за јед нич ко фи-
нан си ра ње мо ра би ти стро го кон тро ли са но и ре зер ви са но за 
при о ри тет не про јек те и ак тив но сти ко је до но се ко рист свим 
са ве зни ци ма, оја ча ва ја ћи њи хо ву ин тер о пе ра бил ност“.49

По ред ја ча ња опе ра тив них и функ ци о нал них спо соб-
но сти НА ТО са ве за, Фран цу ска на ме ра ва да очу ва сред ства 
сво је су ве ре но сти у свим ме ђу на род ним окол но сти ма и при-
ли ка ма. На ин ду стриј ском ни воу, окви ри са рад ње ко ји про-

47 Жак Ата ли, Краткаисторијабудућности, Ар хи пе лаг, Бе о град 2010, стр. 252.
48 SupremeAlliedCommanderTransformation(SACT).
49 French Whi te Pa per on de fen ce and na ti o nal se cu rity – 2013, op.cit., p. 61.
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из ла зе из па мет не од бра не50 тре ба да узму у об зир по тре бу да 
се про мо ви шу про јек ти ко је ини ци ра Европ ска од брам бе на 
ин ду стри ја, ра ди очу ва ња соп стве них сна га на осно ва ма нај-
са вре ме ни јих тех но ло ги ја и про из вод ње до ба ра ве ли ке ма те-
ри јал не вред но сти. За Фран цу ску „НА ТО и Европ ска Уни ја 
ни су кон ку рен ти јед ни дру гом“.51 Две ор га ни за ци је се ме ђу-
соб но до пу њу ју, би ло у без бед но сним од но си ма са дру гим 
ак те ри ма или ини ци ја ти ва ма удру жи ва ња и де ље ња52 без-
бед но сних спо соб но сти или у кон цеп ту па мет не од бра не. 

За хва љу ју ћи њи хо вим спе ци фич ним ка рак те ри сти ка-
ма, оне ну де ши рок оп сег од го во ра омо гу ћа ва ју ћи и Фран цу-
ској и ње ним са ве зни ци ма да се су о че са све ши рим спек тром 
ри зи ка и прет њи. Бли ска и праг ма тич на са рад ња из ме ђу ове 
две ор га ни за ци је је ва жан циљ за Фран цу ску. Да кле, Фран-
цу ска на ме ра ва да игра сво ју пу ну уло гу у обе ор га ни за ци је 
да би да ла свој до при нос ко лек тив ној без бед но сти. Оно што 
је кључ но то је да ће уче шће Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва 
у без бед но сти Евро пе би ти ве ће „ако Евро па има по тре бе да 
их зо ве да по де ле те рет вој них тро шко ва“.53 

зАКљУчАК

У пе ри о ду до 2018. го ди не Фран цу ска ће на сто ја ти да се 
у окви ру НА ТО и ЕУ по зи ци о ни ра као европ ска си ла са гло-
бал ним до ме том, спо соб на да соп стве ним сна га ма за шти ти 
сво ју те ри то ри ју, др жа вља не и ви тал не на ци о нал не ин те ре се 
и да, за јед но са парт не ри ма и са ве зни ци ма, за шти ти без бед-

50 Ини ци ја ти ва па мет не од бра не је ини ци ра на од стра не Ге не рал ног Се кре та ра 
НА ТО. Циљ јој је да оп ти ми зу је са ве знич ке вој не тро шко ве пу тем удру жи ва-
ња, мул ти на ци о нал них на бав ки и за јед нич ког фи нан си ра ња са ве знич ких спо-
соб но сти. За сни ва се на три прин ци па (мул ти на ци о нал ној са рад њи, спе ци ја-
ли за ци ји та мо где има сми сла и при о ри тет ним спо соб но сти ма), ова ини ци ја-
ти ва је раз ви је на од стра не Вр хов не Са ве знич ке Ко ман де за Тран сфор ма ци ју 
(Su pre me Al lied Com mand for Tran sfor ma tion (SACT)).

51 French Whi te Pa per on de fen ce and na ti o nal se cu rity – 2013, op.cit., p. 61.
52 Ини ци ја ти ва па мет не од бра не је ини ци ра на од стра не Ге не рал ног Се кре та-

ра НА ТО. Циљ јој је да оп ти ми зу је са ве знич ке вој не тро шко ве пу тем удру-
жи ва ња, мул ти на ци о нал них на бав ки и за јед нич ког фи нан си ра ња са ве знич-
ких спо соб но сти. За сни ва се на три прин ци па (мул ти на ци о нал ној са рад њи, 
спе ци ја ли за ци ји та мо где има сми сла и при о ри тет ним спо соб но сти ма), ова 
ини ци ја ти ва је раз ви је на од стра не Вр хов не Са ве знич ке Ко ман де за Тран-
сфор ма ци ју (Su pre me Al lied Com mand for Tran sfor ma tion (SACT)).

53  French Whi te Pa per on de fen ce and na ti o nal se cu rity – 2013, op.cit., p. 61.



ГоранВукадиновић,СрђанСтарчевић БЕЛАКЊИГАОДБРАНЕ...

76

ност Евро пе и се вер ног Атлан ти ка, ути че на ста би ли за ци ју 
у не по сред ном европ ском окру же њу, до при не се ста бил но сти 
Бли ског ис то ка и Пер сиј ског за ли ва и уче ству је у опе ра ци ја-
ма по др шке ми ру у све ту. Без бед но сни ри зи ци и прет ње са 
ко јим се Фран цу ска су сре ће ра сту по бро ју и раз ли ку ју се 
све ви ше. Су о че на са мно го број ним прет ња ма и ри зи ци ма, а 
у ду ху не дав них ак ци ја у Ли би ји, Ма ли ју, Оба ли Сло но ва че 
и др., вој на ин тер вен ци ја и да ље оста је ва жан део Фран цу-
ске без бед но сти. По ред да љег сма ње ња број ног ста ња ору-
жа них сна га, у на ред ном пе ри о ду, оба ве штај на де лат ност и 
спе ци јал не сна ге до би ја ју на ро чит при мат и по ста ју те жи ште 
фран цу ских ула га ња, с же љом да и европ ски парт не ри пре-
у зму део тро шко ва и оба ве за у обез бе ђи ва њу и де ље њу ин-
фор ма ци ја. Оче ку ју ћи да ка пи та ли зу је свој пу ни ан га жман 
у НА ТО и све сна да де ли суд би ну сво јих парт не ра у Евро пи, 
она ће де ло ва ти уз кон сул та ци је са са ве зни ци ма, али ће по-
ку ша ти да одр жи спо соб ност за са мо стал но де ло ва ње. Ова 
спо соб ност се нај ви ше огле да у ка па ци те ти ма „од брам бе не 
ин ду стри је“, чи је уна пре ђе ње и очу ва ње кроз ула га ња и ко о-
пе ра ци ју с дру гим европ ским са ве зни ци ма оста је при мар ни 
циљ од брам бе не стра те ги је.

За Фран цу ску НА ТО и Европ ска Уни ја ни су и не мо-
ра ју би ти кон ку рен ти, не го две ор га ни за ци је ко је се ме ђу-
соб но до пу њу ју. У си ту а ци ји ка да се Аме ри ка фо ку си ра на 
Азиј ско-па ци фич ки ре ги он, Фран цу ска ви ди шан су за ЕУ да 
пре у зме од го вор ност за без бед ност у де ло ви ма све та за ко је 
сма тра да су од ви тал ног зна ча ја за Евро пу и да се по зи ци о-
ни ра као гло бал ни играч и рав но прав ни ји са ве зник Аме ри ке. 
За то Фран цу ска ви ди за јед нич ку без бед но сну и од брам бе-
ну по ли ти ку не као циљ за се бе, већ као (ци вил ни и вој ни) 
ин стру мент у слу жби ви тал них ин те ре са ЕУ. Али, европ ске 
зе мље мо ра ју да бу ду спо соб не да де фи ни шу за јед нич ке без-
бед но сне ин те ре се, кључ не за ЕУ. При ли ку за то Фран цу ска 
ви ди у из ра ди Бе ле књи ге ЕУ, у ко јој ће ује ди ње на Евро па 
из ра зи ти сво је гло бал не по ли тич ке ам би ци је. Уни ја, та ко ђе, 
мо ра да из ву че по у ке из опе ра ци ја у ко ји ма је уче ство ва ла. 

Фран цу ска ће по ку ша ти да бу де ли дер и по кре тач раз-
во ја европ ских од брам бе них ка па ци те та. При то ме, не ће за-
не ма ри ти вла сти те спо соб но сти. На про тив, на сто ја ће да их 
оја ча, с уве ре њем да на тај на чин нај бо ље до при но си сна зи 
за јед нич ких спо соб но сти ЕУ.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2014,год.Xvol.19 стр.5379

77

ЛИТЕРАТУРА

Ата ли, Жак, Кратка историја будућности, Ар хи пе лаг, Бе о-
град, 2010.

Védri ne, Hu bert, Re port for the pre si dent of the french re pu blic on 
the con se qu en ces of fran ce’s re turn to na to’s in te gra ted mi li tary 
com mand, on the fu tu re of tran sa tlan tic re la ti ons, and the outlo-
ok for the euro pe of de fen ce, In ter net, 26/01/2014, http://www.
di plo ma tie.go uv.fr/en/glo bal-is su es/de fen ce-se cu rity/french-de-
fen ce/in ter na ti o nal-or ga ni za tion-in/na to/fran ce-and-na to/ar tic-
le/hu bert-ve dri ne-re port-sub mit ted-to  

Don nelly, Chri stop her, NATOinovimeđunarodniodnos / Chri stop-
her Don nelly, Chri stop her Ben net, F. Step hen Lar ra bee, Ra do-
van Vu ka di no vić i dr.; ured ni ca Li di ja Če hu lić, Za greb: Po li tič ka 
kul tu ra, 2004.

Jo int Sta te ment by the Bri tish and French Go vern ments, Fran co-
Bri tish Sum mit,  Sa int-Ma lo, Fran ce, 4. De cem ber, 1998.

Let ter from Pre si dent Char les de Ga ul le to Pre si dent Lyndon John-
son on Fran ce’s wit hdra wal from the NA TO com mand struc tu re 
(March 7 1966) , In ter net, 26/01/2013, http://www.rp fran ce-otan.
org/Let tre-from-Pre si dent-Char les-de  

Stras bo urg / Kehl Sum mit Dec la ra tion, In ter net, 26/01/2014, http://
www.na to.int/cps/en/na to li ve/news_52837.htm

Tre aty of Euro pean Union, Ma a stricht, Fe bru ary 7, 1992.
The French Whi te Pa per on de fen ce and na ti o nal se cu rity, 2008., 

In ter net, 26/01/2013, http://www.am ba fran ce-ca.org/IMG/pdf/
Li vre_blanc_Press_kit_en glish_ver sion.pdf 

Fon ta i ne, Pa scal, Europein12lessons, Lu xem bo urg: Pu bli ca ti ons 
Of fi ce of the Euro pean Union, 2010.

French Whi te Pa per on de fen ce and na ti o nal se cu rity – 2013, In ter-
net, 26/01/2013, http://www.de fen se.go uv.fr/en glish/por tail-de-
fen se

Хоб сба ум, Ерик, Глобализација, демократија и тероризам, 
Ар хи пе лаг, Бе о град 2008.

Com ple ting the In ter nal Mar ket: Whi te Pa per from the Com mis sion 
to the Euro pean Co un cil (Mi lan, 28-29 Ju ne 1985) COM(85) 310, 
Ju ne 1985

Че ху лић, Ли ди ја, Еуропска обрана, По ли тич ка кул ту ра на-
клад но-из да вач ки за вод, За греб, 2006.



ГоранВукадиновић,СрђанСтарчевић БЕЛАКЊИГАОДБРАНЕ...

78

Whi te Pa per, De fen ce and Na ti o nal Se cu rity 2013, Twel ve key po-
ints, Mi ni ste re de la De fen se, Re pu bli que Fran ca i se, In ter net, 
26/01/2013,  http://www.de fen se.go uv.fr/en glish/por tail-de fen se 

GoranVukadinovic
SrdjanStarcevic

FRENCHREPUBLICWHITEPAPER
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-FRANCEINNATOANDEU-

Resume

RepublicofFrance,thecradleofthemodernideaofuniting
Europe, based on the need formutual economic linkage, com
monvaluesand lastingpeace, today representsactivemember
andthestatewhichisacarrierofpoliticalpowerandinfluence
oftheEuropeanUnionandNATO.Despitetheunderstandingof
theEuropeanunitingasgeneralnecessityoftheWesternworld,
France has sought ways of establishing independent Europe,
whose oppinion would be equally recognized on international
scene.ThroughtheprismoftheColdWarandbipolarinternati
onalrelations,amodelofunitingthatwouldpreventfurthercon
flictontheEuropeancontinent,withparallelstrenghteningofthe
EuroAtlanticallianceandeconomictieswassought.

TheprimarygoalofallEuropeanallieswas togather in
ordertostabilizeeconomicandpoliticalsituationinthewartorn
Europe.Theincreaseofinfluence,economicandpoliticalpower
ofGermany,whichhasgonethroughyearsofliftingtheballast
ofguiltandoverallinheritanceofWorldWarTwohasledtothe
shiftingofthecenterofpowerintheunitedEuropetowardsoffi
cialBerlin,ontheaxisParisBerlin(Bonn).However,inthespirit
ofoncegreatcolonialandworldpower,Franceisactivelymoni
toringandmeasuringsecuritychanges,andactivelyseekingits
spotininternationalrelations.Today,Franceisstillthecenterof
modernEuropeandEuropeanUnion.

Byadoptingtheroofdoctrinarydocument“WhitePaperof
Defence,2013”,Francehaspubliclyexpresseditsviewoninter
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nationalpoliticalandmilitarysituation,aswellasunderstanding
ofitsroleinregional,Europeanandinternationalrelations.

Theprimarygoalofthisresearchisthereviewoftheatti
tudesofFrance(itspoliticalelite)onitspositionwithintheEuro
peanUnionandNATOinthelastadopteddoctrinarydocument
“WhitePaperofDefence,2013”intheperiod20132018.
Keywords:“WhitePaperofDefence,2013”,RepublicofFran

ce, doctrine, defence, uniting, strategy, European
Union,NATO,challenges,threats,risks
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