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Сaжетак
Вре ме гло бал не ме ђу за ви сно сти и ме ђу по ве за но сти 
по ста ви ло је пред др жа ве, али и дру ге ак те ре гло
бал не по ли ти ке, иза зов про ме на и при ла го ђа ва ња до
та да шњих стра те ги ја де ло ва ња. Та кви зах те ви ни су 
ми мо и шли ни Европ ску уни ју чи ји је сло же ни апа рат 
од лу чи ва ња че сто по ка зи вао тро мост у вре ме ну ка да 
су би ле по треб не хи тре од лу ке. Европ ска уни ја је, пре
по знав ши про ме не у гло бал ном си сте му, на сто ја ла да 
кроз кон цепт „де ло твор ног мул ти ла те ра ли зма“ од
го во ри на по сто је ће иза зо ве, али и да ре ши де це ниј ске 
про бле ме не ко хе рент но сти у соп стве ном спољ но по ли
тич ком де ло ва њу. На ше ис тра жи ва ње има за циљ да 
про на ђе раз ло ге ода би ра де ло твор ног мул ти ла те ра
ли зма за по у зда ну „стра те ги ју“ Европ ске уни је у од
но си ма са све том, као и да пу тем ем пи риј ске ана ли зе 
ис тра жи да ли је кон цепт про из вео же ље не ре зул та
те. Ис пи ти ва ње при ме не де ло твор ног мул ти ла те
ра ли зма у прак си би ће вршеo кроз ана ли зу де ло ва ња 
Уни је у „Ма дрид ском квар те ту“, при ли ком ре фор ме 
Ује ди ње них на ци ја и то ком кри зе у Ли би ји. 
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, де ло твор ни мул ти ла те
ра ли зам, спољ на по ли ти ка, ко хе рент ност, Европ ска 
стра те ги ја без бед но сти.

Pочетакдвадесетипрвогвекаобележенјепроменама,којесу
посвојојбрзини,дубинииобухватунезабележенеудосадашњој
историји.Захватајусвеобластиисвеактередруштвеногделовања,
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астариобрасциодговоранаглобалнеизазовеипроблемепоказују
свемањеефикасностиупредупређивању,управљањуисузбијању
криза.Европскаунијајепрепозналапроменеуглобалномсистему
ипотребузамултилатералнимделовањемусуочавањусапробле
мима.Штавише,Европскаунијанастајеиразвијасекаомултила
тералнатворевиначијејеједанодкључнихзадатакаусклађивање
различитихполитикадржавачланица.Ипак,постизањекохерент
ностииконзистентностиуделовањупремаспољабило јеместо
гдејеЕвропскаунијанајчешћегубиламеђународникредибилитет.

Спољно деловањеУније, посматрано кроз представљање на
бројниммеђународнимфорумимаиуорганизацијама,крозоднос
измеђудржавачланицаиинституцијаимеђучланицама,будилоје
интересовањебројнихистраживача.Наметаласусепитањаактер
стваЕвропскеуније,способностињеногсамосталногделовањау
глобалнојаренииврстемоћикојупоседује(нормативна,интегра
тивна,цивилнаидруге).Делотворнимултилатерализамједанјеод
концепатакојисузавредилипажњуаутора.Одређујућигакаоје
данодтрикључнастратешкациљауЕвропскојстратегијибезбед
ности1),Европскаунијагајеучинилапредметомрасправешироког
кругаакадемскезаједнице.

Кључнеразлогенашегопредељењадазатемуодаберемодело
творнимултилатерализамЕвропскеунијепроналазимоуконтро
верзамакојејеизазвалањеговадесетогодишњаприменаипотреби
дефинисањадоктринеспољнополитичкогделовањаУније.Такође,
разлогетемељимоначињеницидасмоуделотворноммултилате
рализмупронашлинајочитијипримерпроблемајазаизмеђуонога
што„политичкиодлучиоцимогуижеледаураде“2)или„јазаизме
ђуспособностииочекивања“.3)Настојаћемодаурадуодговоримо
надвасржнапитања:прво,заштојеЕвропскаунијаодабраладело
творнимултилатерализамзаједанодкључнихстратешкихциљева
и стратегију односа према другим актерима глобалних односа и
друго,далиједелотворнимултилатерализамподигаонивокохе

1) „EuropeanSecurityStrategy:ASecureEuropeinaBetterWorld“,EuropeanCouncil,Brus
sels,2003.

2) PascalVennesson, „Europe’sGrandStrategy:TheSearch for aPostmodernRealism“, in:
NicolaCasariniandConstanzaMusu(eds.),Euro pean Fo re ign Po licy in an Evol ving In ter
na ti o nal System: The Road To wards Con ver gen ce,PalgraveMacmillan,NewYork,2007,p.
14.

3) ChristopherHill andWilliamWallace, „Introduction: actions andactors“, in:Christopher
Hill(ed.),The Ac tors in Euro pe’s Fo re ign Po licy,Routledge,London,1996,p.5.
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рентностизаједничкихполитикаУније?Анализомпериодакојије
претходиоусвајањуЕвропскестратегијебезбедности,покушаће
модапронађемотемељеполитикеделотворногмултилатерализма.
УтврдићемозаштојеЕвропскаунијауполитициделотворногмул
тилатерализма препознала кључни стратешки циљ и механизам
развоја„снажнијегмеђународногдруштва,саинституцијамакоје
доброфункционишуимеђународногпоретказаснованогнаправи
лима“.4)Такође,покушаћемодакрозанализуфункционисања„Ма
дридскогквартета(Ma dridQu ar tet)“5),процесапреговораорефор
миУједињенихнацијаиодговоранакризууЛибији,укажемона
свепроблемесакојимасеЕвропскаунијасуочавалаунастојањима
применеполитикеделотворногмултилатерализма.

1. ДЕ ЛО ТВОР НИ МУЛ ТИ ЛА ТЕ РА ЛИ ЗАМ  
– УС ПО СТА ВЉА ЊЕ, ЗНА ЧЕ ЊЕ, И РАЗ ВОЈ КОН ЦЕП ТА 

Иакомултилатерализамнијеновпојам,ањеговапраксасеже
вековимауисторију,сатешкоћамањеговогдефинисањаауторисе
сусрећуиданас.Сагласнисуутомеданемадефиницијекојаби
биладовољноширокадаобухватисвењеговеформе,структуреи
праксе.Такође,нужнојемултилатерализамразуметикаопроцес,а
некаостање,јерактерисвојимделовањемчинедамултилатерали
замвременомдобијановеоблике,структуре,паипридевеузиме.
Такоданасговоримоо„клубмоделумултилатералнесарадње“6),
„дисфункционалном“7),„паралитичкоммултилатерализму8),„мул
тилатерализмукаоприкривеномминилатерализму“9)идругимоб
лицима.

4) Pavle Janković (ur.),Evrop ska stra te gi ja bez bed no sti: bez bed na Evro pa u bo ljem sve tu,
ISACFond,Beograd,2006,str.14.

5) „Мадридскиквартет“или„КвартетнаСредњемистоку“успостављенје2002.године
уМадридусациљемефикасногпосредовањауконфликтуизмеђуИзраелаиПалести
на.СачињавајугаУједињененације,СједињенеАмеричкеДржаве,РусијаиЕвропска
унија.Доданасјеодржановишеодпедесетсастанакауразличитимформатима,апо
следњи27.септембра2013.

6) RobertO.KeohaneandJosephS.NyeJr.,„Theclubmodelofmultilateralcooperationand
problemsofdemocraticlegitimacy“, in:RobertKeohane(ed.),Po wer and Go ver nan ce in 
Par ti ally Glo ba li zed World,Routledge,London,2002,p.219.

7) JohnvanOudenaren,„WhatisMultilateral?”,Po licy Re vi ew,No.117,2003,pp.3347.
8) RobertKagan,„CoalitionsoftheUnwilling“,The Was hing ton Post,17.10.2001.
9) MilesKahler,„MultilateralismwithSmallandLargeNumbers”,In ter na ti o nal Or ga ni za tion,

vol.46,no.3,1992,p.685.
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Мултилатерализамјенајчешћепредстављенкроздваодређе
њакојасадржеготовоистеелементеикојапосвомзначењуни
субитнодругачија.ПрвојеРобертаКохејна(Ro bert Ke o ha ne)ко
јимултилатерализамдефинишекао „праксеусклађивањанацио
налнихполитикаугрупамаодтрииливишедржавакрозad hoc 
аранжманеилипутеминституција“.10)СамКохејнпризнаједа је
мултилатерализам у теорији међународних односа служио више
као„етикетазаразличитеактивности,негокаоконцепткојидефи
нишеистраживачкипрограм“.11)ДругујеизнеоЏонЏерардРаги
(JohnGe rardRug gie),истичућидасемултилатерализамодносина
„усклађеноделовањеизмеђутрииливишедржаванатемељуоп
штихправилапонашања“.12)Иакојетешкоизградитидефиницију
мултилатерализмакојабибиладовољнообухватназасвењегове
формеиструктуре,верујемодасвакаформамултилатерализмамо
радасадржиследећеелементе:даобухвататрииливишеактера,
садржисагласностоковредностимултилатералнеформекојуакте
ричине,укључујеодговорностзачињење/нечињењеиспровођење
договореногиподразумевависокнивоконзистентностиуделова
њуактеракојичинеодређенумултилатералнуформу.

Кадаузмемоуобзиртешкоћепридефинисањумултилатера
лизма, логично је да прикључење одреднице, делотворни (ef fec
ti ve), изазива додатне проблеме. Као и мултилатерализам, појам
делотворниилиефективниморамопосматратикрозконтекст јер
заразличитепојединце,групе,организације,државеилидруштва
имаразличитазначења.Прегледомрадоваоделотворноммулти
латерализмуутврђеноједапостојебројненесугласицеокоелеме
ната, актера,односа,пачакисамесуштинеделотворногмулти
латерализма.Непостојисагласногулитературидалиделотвор
нимултилатерализамприпадасвимзаинтересованимактеримау
глобалнимпословима или само државама, да ли свимдржавама
илисамоонимкојебудупозванеу„мултилатералниклуб“,далије

10) RobertO.Keohane,„Multilateralism:AnAgendaforResearch”,In ter na ti o nal Jo ur nal,vol.
45,no.4,1990,p.731.

11) Ibid.
12) JohnGerardRuggie,„Multilateralism:AnatomyofanInstitution”,In ter na ti o nal Or ga ni za

tion,vol.45,no.3,1992,p.571.
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„идеологија“13), „принципспољнеполитике“14), „стратешкаполи
тика“15)или„кључниелементспољногделовањаЕУ“?16) 

Важно јенапоменутидаЕвропскаунијанијебилапрвакоја
је употребила концепт „делотворни мултилатерализам“. Две го
динепреЕвропскестратегијебезбедности,РобертКејган(Ro bert 
Ka gan)употребиоје„делотворнимултилатерализам“каоконцепт
којистојинасупрот„паралитичкоммултилатерализму“.17)Запри
мерделотворногмултилатерализмаодабраојеЗаливскират(Gulf 
War)инаводидасузањеговуприменуувекпотребнадвакорака.
Први,којизахтеваунилатералнуопредељеностдаседелујеидру
ги,политикумултилатерализмакрозграђење„коалицијевољних“
–коалициједржавакојежелеимогудапомогну.

КонцептделотворногмултилатерализмауразумевањуЕвроп
скеунијебитноједругачији.Прокламованјеуформиједногодтри
стратешкациља18)Европскеунијеусвајањем„Европскестратеги
јебезбедности:безбеднаЕвропаубољемсвету(Euro pean Se cu rity 
Stra tegy: A Se cu re Euro pe In A Bet ter World)“,12.децембра2003.го
дине.ИакосеуСтратегијиделотворнимултилатерализамнедефи
нишенитиобјашњава,наведенисуњеговикључниелементи:сна
жномеђународнодруштво,међународнеинституције које добро
функционишу и међународни поредак заснован на правилима.19) 
ПериоднаконусвајањаСтратегија обележен јепреплављеношћу
бројних докумената институција Европске унијемултилатерали
змомкаоначиномсуочавањасаглобалнимизазовимаипретњама.
ГрупаауторасаУниверзитетауЛувенуисправнојезапазиладасе
наконусвајањаСтратегије„делотворнимултилатерализамразвија

13) JoachimAlexanderKoops,The Euro pean Union as an In te gra ti ve Po wer? As ses sing the 
EU’s ‘Ef fec ti ve Mul ti la te ra lism’ To wards NA TO and the Uni ted Na ti ons,BrusselsUniversity
Press,Brussels,2011.

14) SieglindeGstöhl, „EUDiplomacyAfterLisbon:MoreEffectiveMulilateralism?“,Brown 
Jo ur nal of World Af fa irs,vol.17,no.2,2011,pp.181191.

15) KennedyGrahamandTâniaFelício,„RegionalOrganizationsandCollectiveSecurity:the
RoleoftheEuropeanUnion“,in:DanielOrtega(ed.),To wards Ef fec ti ve Mul ti la te ra lism: The 
EU and the UN: Part ners in Cri sis Ma na ge ment,EPCWorkingPaperNo.13,2004.p.5.

16) MortenKnudsen,The EU, the UN and Ef fec ti ve Mul ti la te ra lism: The Ca se of UN Re form,
(Dostupno na URL: http://www.ies.be/files/repo/conference2008/EUinIA_II_1_Knudsen
revised.pdf,pristupljeno:20.05.2015.)

17) Videtiu:RobertKagan,„CoalitionsoftheUnwilling“,The Was hing ton Post,17.10.2001.
18) Поредделотворноммултилатерализма,стратешкициљевиЕвропскеунијенаведениу

Европскојстратегијибезбедностису:суочавањесапретњамаиизградњабезбедности
усуседству.

19) „EuropeanSecurityStrategy:ASecureEuropeinaBetterWorld“,EuropeanCouncil,Brus
sels,2003.
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уистинскумантрукојаводичитавприступспољнимодносимако
јепредузимаЕвропскаунија“.20) 

Кључне дефиниције делотворног мултилатерализма можемо
сврстатиудвегрупе:прву,гдепроналазимоопште/ванконтексту
алне дефиниције делотворног мултилатерализма и другу, где се
делотворни мултилатерализам посматра кроз контекст политика
Европскеуније.

1.1.Ванконтекстуалнедефинициједелотворногмултилатерализма.

SvenBiscop 2004.

Делотворнимултилатерализампредставља
ефикасансистемглобалневладавине,одно
сно,системкојинаглобалнојравниможеда
обезбедионоштодржавеобезбеђујунанаци

оналнојравни.

KennedyGraham
andTâniaFelício 2005.

Делотворнимултилатерализампредставља
учешћеумеђународномодлучивањуиускла
ђивањупроцедуранајзначајнијихинајре
презентативнијихдржаваумеђународном

систему.

Álvaro 
deVasconcelos 2008.

Делотворнимултилатерализамјесистемкоји
омогућавадржавамакојечинемеђународну
заједницудаделујузаједноусуочавањуса
изазовимаизаједнорешавајупроблеме.

1.2.ДефинициједелотворногмултилатерализмауконтекстуЕУ
JoséManuelBar-

roso 2004.
Делотворнимултилатерализамјеспецифична
спољнополитичкафилозофијакојуспроводи

Европскаунија.
KatieVerlin

Laatikainenand
KarenE.Smith

2006.
Делотворнимултилатерализамзначиучи
нитимеђународнеорганизацијеиспоразуме

ефикасним.

SussaneGratius 2011.

Делотворнимултилатерализамјекључни
циљЕвропскеунијеимрежазаодносеса
стратешкимпартнерима.Онјепуткагло
балнојвладавинииефикасномуправљању

мултиполарношћу.

Мултилатерализам остаје и данас декларативно доминантни
приступЕвропскеунијеуодносусадржавама,организацијамаи
представљањуинтересаУнијенаглобалнимфорумима.Честосе
истичекакоје„посвећеностЕвропскеунијемултилатерализмуод
ређујући принципњене спољне политике“.21) Такође, изјаве зва

20) JanWouters,SijbrendeJongandPhilipDeMan,The EU’s Com mit ment to Ef fec ti ve mul ti la
te ra lism in the Fi eld of Se cu rity: The ory and Prac ti ce,LeuvenCentreforGlobalGovernance
Studies,WorkingPaperNo.45,2010,p.12.

21) „CommunicationfromtheCommissiontotheCouncilandtheEuropeanParliament“,The 
Euro pean Union and the Uni ted Na ti ons: the cho i ce of mul ti la te ra lism,COM(2003)526fi
nal,10September2003,p.1.
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ничникаЕвропскеунијеобилујуречимаомултилатерализмукао
„јединомефикасномприступуусуочавањунесамосафинансиј
скимиекономскимпроблемимакојиобликујуагендуданас,већи
сачитавомгрупомизазовасакојимћесенашапланетасуочавати
убудућности:оденергетскебезбедностидоклиматскихпромена,
одпандемијадомеђународногтероризма“.22)Међутим,приликом
истраживања праксе спровођења концепта у одрживу уочавамо
бројне потешкоће са којима се Европска унија суочавала. Дело
творнимултилатерализамкојијетребалодапослужикао„лек“у
постизањукохезије,честојебиоместораздораизмеђупојединих
државачланицаиинституцијаЕвропскеуније.Ипак,нетребада
чудиистрајнапосвећеностЕвропскеунијеидејамамултилатерали
змаупркосбројнимпроблемиманапутупретварањадекларативне
уреалнуполитику.Мултилатерализам,послепочетногзаносаче
трдесетихиобновеидејаседамдесетих,постајепоновоцентрал
наидејабројнихактераглобалниходноса.Његовапривлачностпо
правилујеснажилаувремевеликихкризаипокушајауспоставља
њасистемакојимбисеефикасносузбилењенепоследице.

2. ДЕЛОТВОРНИ МУЛТИЛАТЕРАЛИЗАМ  
У ЕВРОПСКОЈ СТРАТЕГИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ 

Европскисаветусваја2003.годинеЕвропскустратегијубез
бедности, први стратешки документ Европске уније из области
безбедностииодбране.Усвојенајеувремекадасутерористички
нападипотврдилидасепросторивремесужавају,дасепроблеми
„преливајупрекограница“23)идапутују„безпасоша“.24)Европска
унијајенастојаладакрозСтратегијуидентификујекључнесавре
менеизазовебезбедностиипредложимеханизмезањиховопред
упређивање. Кључни партнери пронађени су Уједињеним наци
јама (Uni ted Na ti ons)иОрганизацијисеверноатлантскогуговора
(North Atlan tic Tre aty Or ga ni za tion),докважноместоуглобалном
управљању додељују и регионалним организацијама каошто су
АСЕАН(As so ci a tion of So ut he ast Asian Na ti ons)МЕРКОСУР(Mer
ca do Común del Sur),Афричкаунија(Afri can Union)идруге.

22) BenitaFerreroWaldner,Ef fec ti ve mul ti la te ra lism: Bu il ding for a bet ter to mor row,Speechat
theHighLevelMeetingonEuropeanUnionandUnitedNations:Towardseffectivemultila
teralism,Barcelona,April14,2009.

23) FaridZakarija,Postame rič ki svet,Heliks,Smederevo,2009,str.13.
24) KofiA.Annan,„WhatIstheInternationalCommunity?ProblemsWithoutPassports“,Fo re

ign Po licy,vol.132,no.5,2002,p.30.
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Процесдубљегполитичкогинтегрисањадржавачланицаобе
леженјесадвамеђусобносупротстављенапроцеса:тежњидасе
одржиsta tus quoнивоазаједничкихполитикаижељизадубљом
интеграцијом. О имену приступа приликом усвајања Европске
стратегијебезбедностинијебилопунорасправе,чакниоречима
којеодређујуциљевеиметеприступа.Мождасебашзатоњегово
спровођењепоказалотежеостваривим.Изгледадасекоддоноше
њаЕвропскестратегијебезбедностиЕвропскаунијаопределилаза
другачијиприступоддотадашњег–јаснициљевиводедоуспеха
успровођењу.Договоренјеконцептделотворногмултилатерали
зма,адањеговозначењенијеближеодређено.Нисудоговорени
конкретнимеханизмииинструментизањеговоспровођење,већсу
понуђенасамоопштаначеланакојимамеђународнисистемтреба
битиизграђен.

КонтекстусвајањаЕвропскестратегијебезбедностинијебио
нималоповољанпоЕвропскуунију.Стратегијаjeусвојенаувреме
кадајенеслагањемокополитикепремаИраку„исмејанагеополи
тичкавизијаЕвропскеуније“,25)кададолазидоподелена„старуи
новуЕвропу,ЕвропљањеиАтлантисте“26)икадасеЕвропасуочава
са захтевимадапретакањемекономскеуполитичкуивојнумоћ
преузмеилиподелиодговорностзапроблемеуглобалнојарени.

Унија се нашла пред захтевима подизања функционалности
глобалног система у тренуцима када јењена Заједничка спољна
иполитикабезбедностибиланастакленимногама.Такође,суоча
валасесаочекивањимазарешавањекризе,ондакадаисаманије
могладапронађемеханизмезасузбијањеунутрашњихпроблема.
Међутим,појединиауторисувремекризеипроменауглобалним
односимавиделикаоприликузапојачануулогуЕвропскеунијеу
глобалнимпословима.Наиме,ЏефриЛуисистичеда„...докмоћ
СједињенихАмеричкихДржаваопада,аКинаиспољаванесигур
ностокосвојеглобалнеулоге,ЕУсасвимсигурноимапотенцијал
даупражњаваутицајусветскимпословима“.27)

25) DavidP.Calleo,„TheBrokenWest“,Sur vi val,vol.46,no.3,2004,p.32.
26) JeffreyLewis,“EUPolicyontheIraqWaranditsAftermath:TheBreakdownandRevival

ofConsensusbasedDecisionmaking“,in:DanielC.Thomas(ed.),Ma king EU Fo re ign Po
licy: Na ti o nal Pre fe ren ces, Euro pean Norms and Com mon Po li ci es, PalgraveMacmillan,
NewYork,2011,p.70.

27) DanielC.Thomas, „TheChallenge forEUForeignPolicy”, in:DanielC.Thomas (ed.),
Ma king EU Fo re ign Po licy: Na ti o nal Pre fe ren ces, Euro pean Norms and Com mon Po li ci es,
PalgraveMacmillan,NewYork,2011,p.3.



стр: 19-40.

27

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2015 год. (XXVII) XIV vol=44

Делотворни мултилатерализам проистекао је из целокупног
контекстакаоприступзарешавањепроблемаунутрашњегиспољ
ногделовањаЕвропскеуније.ВерујемодајеУнијаодабраладело
творнимултилатерализамизследећихразлога:прво,Унијијебио
потребанодређенисимболзаједништвауусловимакризеуспољ
нополитичкомделовању;друго,делотворнимултилатерализам је
требалодапослужизајачањеУнијекаоактерауглобалнимпосло
вимаитреће,требалоједадоведедосмиривањатензијаутранса
тлантскимодносима.

3. КРИЗА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  
УЗРОКОВАНА ИНТЕРВЕНЦИЈОМ У ИРАКУ 

Неуспехунутрашњекохезијеоконачинаделовањапопитању
Ираканавеојебројнеауторедаизнесутврдњекакосу„механизми
консултовањаиизградњеконсензусаупроцесуспољнополитичког
одлучивањаЕУилификтивниилинеповратносломљени“.28)Пре
маречимаМајклаСмита (Mic hael Smith)интервеницијомуИра
купрекршенјеједанодсуштинскихпринципаспољногделовања
Уније, премаУговорима и у пракси, да „државе чланицеморају
избегаватиушанченепозицијеоважнимспољнополитичкимпита
њимабезпретходнихконсултацијасасвојимпартнерима“.29)

„Излетања“сатрасеупраксибилоираније,алиникадаразли
кенисубилотоликовидљиве,апоследицетоликоболне.Иакоје
састанакминистараспољнихпословаЕУ(којијепретходионаве
денимдогађајима)успеодаисходује„најмањимзаједничкимиме
нитељем“,„писмоосморке“(Let ter of Eight)30)икасније„писмоиз
Виљнуса“(Vil ni us Let ter)31),заистасуподелилиЕвропскуунијуна
двадела–настареинове,ЕвропљанеиАтлантисте.„СтаруЕвро

28) JeffreyLewis,“EUPolicyontheIraqWaranditsAftermath:TheBreakdownandRevival
ofConsensusbasedDecisionmaking“, in:DanielC.Thomas (Еd.),Ma king EU Fo re ign 
Po licy: Na ti o nal Pre fe ren ces, Euro pean Norms and Com mon Po li ci es,PalgraveMacmillan,
NewYork,2011,p.70.

29) MichaelE.Smith,„Institutionalization,PolicyAdaptationandEuropeanForeignPolicyCo
operation”,Euro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Re la ti ons,vol.10,no.1,2004,p.101.

30) „Писмоосморке“објављеноје30.01.2003,самотридананаконсастанакаминистара,
иуњемусуЧешка,Данска,Мађаркса,Италија,Пољска,ШпанијаиУједињеноКра
љевствооптужилиСадамаХусеиназаразвојоружјазамасовноуништењеисуштински
подржалиСАДодвојенооддругихдржаваУније.

31) ПисмоизВиљнусасу,узкоординацијуШпанијеиУједињеногКраљевства,потписале
Албанија,Хрватска,Бугарска,Чешка,Естонија,Летонија,Литванија,Македонија,Ру
мунијаиСловачкадајућинедвосмисленуподршкуинвазијиуИраку.
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пу“ предводиле суФранцуска, Немачка и Белгија, док су „нове
чланице“билепредвођенеУједињенимКраљевствомиШпанијом.
Наводисечакипримеркакосу29.јануара2003,вечепреобјављи
вања„Писмаосморке“,ЖакШирак(Jac qu es Chi rac)иТониБлер
(Tony Bla ir)ималителефонскиразговор,алидаговорао„писму“
нијебило.32)Инвазијом„коалицијевољних“избегнут јеветоСа
ветабезбедностиУједињенихнација,унилатерализам јеодабран
наместомултилатерализма,аЕвропскаунијабилајепоражена.Јо
акимКопс(Jo ac him Ko ops)истичекакосу„...државечланицежр
твоваледугорочнедобитке(Заједничкаспољнаиполитикабезбед
ности),зарадкраткорочних(независнаспољнаполитикаиулазак
уратсаИраком)“.33) 

Наконинвазијебило јепотребнообновити јединствоЕвроп
скеуније.Француска,НемачкаиУједињеноКраљевствосузаједно
предложилеХавијеруСолани (Ja vi er So la na),Високомпредстав
нику за Заједничку спољну и политику безбедности, да изради
стратешкидокументизобластиспољнеполитикеибезбедности.
ВисокипредставникјеизнеопредлогСтратегијенајунскомСами
туЕУуСолуну,аузмањеревизијеонајеиусвојена12.децембра
2003.године.Стратешкициљоличенуделотворноммултилатера
лизмутребалоједабудеидејаводиљаЕвропскеунијеуодносима
садругимдржавамаиорганизацијама,даподигнеунутрашњуко
херентностУније,алиидапотврдикакокризаокоИраканијеуру
шилатемељеивредностинакојимЕУпочива.

4. ДЕЛОТВОРНИ МУЛТИЛАТЕРАЛИЗАМ  
И ЈАЧАЊЕ УНИЈЕ У ГЛОБАЛНИМ ПОСЛОВИМА

Одређени елементи спољног представљања Европске уније/
Европских заједницадатирају јошЕвропске заједнице заугаљи
челик.ПрваКанцеларизазавезу(Li a i sonOf fi ce)Европскезајед
ницеотворенајеуВашингтону1954.године,апрвадипломатска
мисија1956.уЛондону.Међутим,напредакуполитичкојсарад
њибиојеонемогућенуследразличитихконцепцијалидерадржава
чланицаоњеномразвоју.Фушеовпланједоживеонеуспех1962.

32) Видетиу:JeffreyLewis,“EUPolicyon theIraqWarand itsAftermath:TheBreakdown
andRevival of ConsensusbasedDecisionmaking“, in:Daniel C.Thomas (ed.),Ma king 
EU Fo re ign Po licy: Na ti o nal Pre fe ren ces, Euro pean Norms and Com mon Po li ci es,Palgrave
Macmillan,NewYork,2011,pp.7091.

33) JoachimAlexanderKoops,The Euro pean Union as an In te gra ti ve Po wer? As ses sing the 
EU’s ‘Ef fec ti ve Mul ti la te ra lism’ To wards NA TO and the Uni ted Na ti ons,p.69.
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године,алијемеханизамконсултацијаназванЕвропскаполитич
касарадња(Euro peanPo li ti calCo o pe ra tionEPC)успостављен1970.
године.

ОсамдесетихидеведесетихгодинадвадесетогвекаЕвропске
заједнице/Европскаунијастичепривлачност,илиулексиконуЏо
зефаНаја,„мекумоћ“.„Мекамоћ“јеносиласасобомидозуодго
ворностизастабилностиочувањемеђународногсистема.Европ
скаунијепостајеједаноднајвећихсветскихдонатора,алијевеће
ангажовањенаглобалнојравнизахтевалоизаједничкеполитике.
Требало јеуширокомспектруразличитихинтересадржавачла
ницапронаћионезаједничке,азатимихпреточитиуделотворне
политике.Међутим,тајпроцеснијеишаолако.

ДеведесетихгодинаЕвропскаунијаинституционализујесвоје
спољноделовање.Системмеђувладинихнеформалнихконсулта
ција,уоквируЕвропскеполитичкесарадње,настављенјеутомоб
ликусведоратификацијеУговораизМастрихта(УговораоЕвроп
ској унији) 1993. године и успостављања другог стубаЕвропске
уније, Заједничке спољне и политике безбедности. Уговором из
АмстердамауспостављенајеуфункцијаВисокогпредставниказа
Заједничкуспољнуиполитикубезбедности,аЕвропскаунијана
стављадатежизаједничкомпредстављањууготовосвиморгани
зацијамаинасвимсветскимфорумима.

Међутим,заједничкопредстављањејесамоједаноделемената
упостизањукохерентностиодређеногактера.Заједничкоспољно
деловањеУнијепоказалосеизразитонекохерентнимтокомдеве
десетих година двадесетог и почеткомпрве деценије двадесет и
првогвека.Почевшиоднекоординисаногпризнавањабившихју
гословенскихрепублика,преконеуспешногодговораупредупре
ђивањуирешавањусукобаубившојЈугославијиибомбардовања
СавезнеРепубликеЈугославије,сведоИрака,Европскаунијагото
воданијеефикасноодговориланинаједнукризуумеђународним
односима,чакниу„свомдворишту“.Садругестране,Европска
унијајежелела,адругисутоодњеиочекивали,дапревазиђебо
лест„економскиџин,политичкипатуљакивојницрв“34)ипостане
одговоранифункционаланчланглобалниходноса.

34) ОдредницајепреузетаодбившегминистраспољнихпословаБелгија,МаркаАјскенса
(Marc Eiskens)којијенанаведенначинописаоЕвропскезаједницеуочипрвогЗалив
скограта.
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Делотворни мултилатерализам био је плод настојања да се
формулише„концептуалнакатегоризацијакојанаправиначиноб
ухватасложеностповећаногучешћаЕУусветскојполитици“.35)У
„игриречи“,делотворнимултилатерализамсечиниокаоконцепту
алнакатегоријакојананајбољиначинописуједоговорениприступ
Европскеунијеуглобалнимодносима.Делотворнимултилатера
лизам јетребалодаојачаЕвропскуунијууглобалнимодносима
дајућијојглобалнувизијустабилногмеђународногсистема,сна
жнихинституција имеђународних односа заснованихна јасним
правилима,аненасилиимоћи.

Тежње Европске уније да јединствено делује у глобалним
пословима нису неразумљиве. Државе чланице су још седамде
сетих годинадоброразумеледа европскиконтинентпрестаједа
будеекономскииполитички,асвемањеикултурни„центарсве
та“.Схватиле су и даЕвропамора бити „уједињена и све више
једногласна,уколикожелидабудесаслушанаииграодговарајућу
улогуусвету“.36)Ипак,сведоданасЕвропанијеуспеладаразвије
политикекојебињеноделовањеучинилекохерентнијимимање
наликмеђународниморганизацијама,авишенационалнимдржа
вама.Првадваразлогаодабираделотворногмултилатерализмаза
приступуглобалнимодносима,подизањеунутрашњегјединствау
времекризеијачањеутицајауглобалнимпословима,нераскиди
восуповезана.Безкохерентностиуглобалномделовањутешкоје
очекиватидаУнијаможепостатипостатиносилацпроменаубило
којојорганизацијиилисветскомфоруму.

5. ДЕЛОТВОРНИ МУЛТИЛАТЕРАЛИЗАМ  
ЗА „ОПОРАВАК“ ТРАНСАТЛАНТСКИХ ОДНОСА

Тензијеутрансатлантскимодносимаприсутнесуодформира
њеОрганизацијесеверноатлантскогуговора(НАТО)иЕвропских
заједница(ЕЗ).ОбимучешћакојијетребалоСједињенеАмеричке
Државе да имају у обе структуре37) био је предмет расправаме

35) IanMannersandRichardWhitman,„The‘differenceengine’;constructingandrepresenting
theinternationalidentityoftheEuropeanUnion”,Jo ur nal of Euro pean Pu blic Po licy,vol.
10,no.3,2003,p.23.

36) FirstReportoftheForeignMinisterstotheHeadsofStatesandGovernmentoftheEuropean
Communityof27.October1970.(DavignonReport),citedin:ChristopherHillandKaren
Smith(eds.),Euro pean Fo re ign Po licy: Key Do cu ments,Routledge,London,2000,p.76.

37) ПодучешћемСједињенихАмеричкихДржавауструктурамаподразумевамоформално
учешћеуОрганизацијисеверноатлантскогуговораинеформалноучешћеуЕвропским
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ђудржавамачланицамаЕЗ.Ипак,узајамнамеђузависностипри
врженостпојединихдржаваЕвропскезаједницеСАД,одржалесу
трансатлантскеодносенеупитниминеопходнимсведозавршетка
ХладногратаираспадаСовјетскогсавеза.

Потребазаредефинисањемтрансатлантскиходносајавилесу
сеса завршеткомХладногратаиотклањањемкључнебезбедно
снепретњепочланицеУније,страхаодсовјетскеинвазијенанеку
оддржавачланица.Поновојачајутежњекаевропскојзаједничкој
политициуобластибезбедностииспољнеполитикекојабибила
одвојенаодАмерике.Ипак,иакојејекључнабезбедноснапретња
отклоњења,приврженостодређенихдржавачланицаСАДјеоста
ла.

Честосеулитературикаонајвећапрепрекакохерентнојикон
зистентнојполитициЕвропскеунијеиздвајаутицајСАДнапоје
динечланицеУније.Проблемназван„слонусоби“38)истичесеи
каопрепрекадубљојполитичкојинтеграцијиУније.Проблем„сло
на“посебнојебиоуочљивзавремеприпремезаинвазијунаИрак
иокупљања„Коалицијевољних“.Иракје„пољуљаокредибилитет
Европскеунијекаомеђународног актера“.39)Давањемпредности
атлантскомприступу„решавањапроблема“,наместоевропском,и
неуспехомуизградњизаједничкогставапроизведенједвоструки
проблем:први,кризауодносима„невољних“иСАДидруги,тен
зијемеђудржавамакојејесуионимкојенисуподржалеамеричку
инвазијунаИрак.

Наконпочетнезатегнутостиуодносиматребалојепотврдити
приврженосттрансатлантскомпартнерствуитимеизновапобољ
шатиодносемеђучланицамаУније,атојеиучињеноЕвропском
стратегијомбезбедностииконцептомделотворногмултилатерали
зма.ДелотворнимултилатерализамјеиздвојиоНАТО,заједноса
Уједињенимнацијама,заједногодкључнихпартнерауоствари
вањуњеговихциљева.ПриврженостјепотврђенаиуИзвештајуо
примениЕвропскестратегијебезбедностииз2008.године.Сједи

заједницама/Европскојунији,крозспособностутицајанаодлучивањепојединихдржа
вачланица.

38) RobertKissack,Pur su ing Ef fec ti ve Mul ti la te ra lism: The Euro pean Union, In ter na ti o nal Or
ga ni za ti ons and the Po li tics of De ci sion Ma king,PalgraveMacmillan,NewYork,2010,p.9.
Проблемназван„слонусоби“односисенапојавугдесвиактериодређенеситуације
јасноуочавајупроблем,алиникоопроблему(слону)неговори.Слонјеупотребљенда
бисвојомвеличиномсликовитоуказаонавеличинупроблема.

39) StephanKeukeleireandJenniferMacNaughtan,The Fo re ign Po licy of the Euro pean Union,
PalgraveMacmillan,NewYork,2008,p.58.
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њенеАмеричкеДржавесуутомдокументупроглашенеза„кључ
ногпартнераЕвропскеунијеуделотворноммултилатерализмуи
другимобластима“.40)Постављањемприоритетаустратешкомци
љуЕУ названом „делотворнимултилатеризам“, бар за кратко је
„слон“ постао мање видљив, иако није имао намеру да напусти
„собу“.

6. АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПОЛИТИКЕ  
ДЕЛОТВОРНОГ МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМА

Одабиромконцептаделотворногмултилатерализмазастрате
шкициљуЕвропској стратегији безбедности,Европска уније је
показаладаимаглобалнувизију,намеруактивногделовањаугло
балној равни ижељу да заједно са другим актерима учини свет
бољимибезбеднијимместом заживот.Ипак,упроцесупретва
рањаконцептауполитикуЕвропскаунијајенаилазила,анаилази
иданас,набројнепроблеме.Анализомделовањау„Мадридском
квартету“,приликомпокушајареформисањаУједињенихнацијаи
премакризиуЛибији,испитаћемоприменуконцептаделотворног
мултилатерализмаупракси.

НаталиТосци (Nat ha lie Toc ci) истичедаделовање „Мадрид
скогКвартета“ није било „ниделотворно, нимултилатерално“41) 
иакосуучеснициКвартетанастојалидаприкажусебекаодело
творнемултилатералистеупроцесумедијацијеуизраелскопале
стинском спору. Уколико посредовање посматрамо кроз наочаре
теоријског мултилатерализма, уочићемо да је Квартет приликом
формирања имао све неопходне елементе: четири актера која ће
управљатимедијацијомнаосновудоговоренихпринципаиузса
гласностстранауспору.Ипак,посредовање јебило„мултилате
ралноутеорији“.42)Суштински,посредовањејевођеноодстране
СједињенихАмеричкихДржава,докјеЕУбила„економскистуб
мировногпроцеса“.43)Уједињененацијесусвојимучешћемпру
жалелегитимитетмедијацији,априсуствоРусијеу„Квартету“је
одређенимарапскимдржавамапружалосигурност.

40) “ReportontheImplementationoftheEuropeanSecurityStrategy:ProvidingSecurityina
ChangingWorld”,Euro pean Co un cil,Brussels,11.December2008,p.11.

41) NathalieTocci,„TheEU,theMiddleEastQuartetand(In)effectiveMultilateralism“,Mer
cury,EPaperNo.9,2011,p.9.

42) Ibid,p.6.
43) Ibid,p.5.
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Такође,опредељујућисезаусловљавањеиекономскепритиске
иодбијајућидаприхватидемократскиизабранувладуПалестине
застранууспору,ЕУсеогрешилаоосновнепринципемедијаци
је.Показалоседачакикадајепосредовањеурукамаинституција
Уније,анедржавачланица,ЕУнеможедабуденосилацпроце
саусузбијањуиуправљањукризама.ПотврђујесетврдњаКарен
СмитдајеЕвропскаунија„међународниактеркојиимаефикасну
изначајнуулогуувременубезкриза“.44)Међутим,немогусепре
небрегнутичињеницедасуосновнаобележјапочеткадвадесети
првогвекаекономскакризаикризаинституцијаглобалногупра
вљања,апосебнокризауфункционисањуУједињенихНација.

Напори тадашњег генералног секретараУједињених нација,
КофијаАнана (Ko fi An nan), да учини организацију ефикаснијом
нисудонелиочекиванерезултате.Европскаунијајереформесхва
тила каоширокпроцесу комедржавеиСекретаријатУНтреба
дасесуочесасвимнефункционалнимелементимаорганизације.
ШирококвирреформикојијепредлагалаЕУморамопосматрати
иизугланеуспехадасеусагласеставовидржавачланицаповодом
најмањефункционалнетачкеикаменаспотицањауефикасности
УН,Саветабезбедности.ЕвропскесталнечланицеСаветабезбед
ности,УједињеноКраљевство иФранцуска, нису пристајале ни
наједнорешењекојебиугрозилоњиховоперманентноприсуство
утоморгану.Такође,свесталнечланице,укључујућииевропске
државе,одбијалесусвакорешењекојебиобухватило„великопро
ширење“.45) 

НеуспехуизналажењузаједничкогставанатераојеНемачкуда
партнереупослуреформеСаветабезбедностипронађеуИндији,
БразилуиЈапану(Г4).ЗаједничкасаоштењасасастанакаЕвроп
скогсаветаиСаветаЕУобиловаласуопштимместима,принци
пимаиначелима,доксуконкретнипредлозиизостали.Европска
унијанијебилаефикаснауреформиорганизацијекојајењенпри
марнипартнеруполитициделотворногмултилатерализма.

ВећсмоистаклидаЕвропскаунијачестонијебилаефикаснау
предупређивањуисузбијањукриза.КризауЛибијиодвелајеико
ракдаље,уразличитепозициједржавачланицапопитањуувође

44) KarenSmith,Euro pe Union Fo re ign Po licy in a Chan ging World,PolityPress,Cambridge,
2003,p.2.

45) ПодвеликимпроширењемподразумевамопредлогекојиукључујуЈапан,Индију,Бра
зил,Кину,НемачкуиЈужнуАфрику,каосталнечлановеСаветабезбедности.
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ње„Зонезабранелета“46)уЛибији.ДоксуУједињеноКраљевство,
ФранцускаиПортугалгласалезаувођење„Зонезабранелета“,Не
мачка је уСавету безбедностибила суздржана.Поражавајуће за
Европскуунијубилоједадржавечланиценисууспеледаизграде
заједничкиставуобластигдејепоправилуделовањебилонајко
херентније,областиљудскихправа.КризауЛибијијепоказалада
су,иосамгодинанаконИрака,државечланицеспремнедажртвују
„спољнуполитику“Унијезарадостваривањапојединачнихнаци
оналнихинтереса.

7. ПРОБЛЕМИ ПРИЛИКОМ ПРЕТАКАЊА КОНЦЕПТА  
У  ОДРЖИВУ ПОЛИТИКУ

На основу функционисања Европске уније у „Мадридском
квартету“, „заједничком“деловањуупроцесу реформисањаУје
дињенихнацијаипопитањукризеуЛибији,можемоиздвојити
двакључнаузрокаодсустваприменеполитикеделотворногмул
тилатерализмаупракси:превладавањеинтересадржавачланица
надколективниминтересимаипостојањесистемаодлучивањау
области спољних послова и безбедности који подупире некохе
рентност.

Интереси Европске уније жртвовани су зарад појединачних
интересадржавачланица,кадгодсудржавепроцениледазајед
ничкоделовањеугрожавањиховевиталнеинтересе.СамУговоро
функционисањуЕвропскеуније(Члан31.Став2.)предвиђаправо
ветанадоношењеодлукаквалификованомвећиномуситуацијика
дадржаваиз„виталнихинаведенихразлоганационалнеполити
ке“неможедасагласисаодређеномодлуком.47)Међутим,проблем
некохерентностијављаосеиуситуацијамакадавиталниинтереси
државачланицанисубилиугрожени.КризауИракујепоказалада
судржавеспремнедажртвујуинтересеУније,чакизарадодржа
вањаиунапређивањаодносасадржавамакојенисучланице.

ПремаречимаКаренСмит(Ka ren Smith),„државечланицене
деледугорочнезаједничкеинтересеита‘логикадиверзитета’на
стојидаблокирадоговоростварањусупранационалнеспољнопо

46) „Зоназабранелета“уЛибијиуведенајеРезолуцијом1973.СаветабезбедностиУједи
њенихнација.

47) „Правовета“,односноодбијањедржавечланицедасесагласисаодрђеномодлуком,
потичејошиз1970.годинеи„луксембуршкогкомпромиса“.
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литичкемашинерије,каоиграђењузаједничкеспољнеполитике
подпостојећимоквиром“.48)КолективниинтересиУнијеуобласти
спољнеполитикеибезбедностинеопходнисууслов заједничког
деловањауовимобластима.Међутим,њиховоуспостављањепо
ставилобипреддржавеизахтеводрицањаодделадржавногсу
веренитетакогадржаве,барупоменутимобластима,јошувекне
желедасеодрекну.КакоФилипГордон(Phi lip Gor don)исправно
примећујечланицеЕУби„донелетешкуисамоодрицајућуодлуку
одељењусуверенитетауобластиспољнеполитике,самоуколико
бидобицизаједничкогделовањабилитоликовеликидабижртво
вањесуверенитетабиловреднотога“.49)Међутим,додајеида„та
квиусловинепостоје,нисупостојалиинемаизгледадаћеихбити
убудућности“.50) 

Успехпредстављањаизаговарањасвакеполитике,патакои
делотворногмултилатерализма,зависиумногомеодкохерентно
стиактеракојијепредстављаиобјашњава.Посматрањемианали
зомделовањапредставникаУнијеињенихчланицанаглобалним
форумима,чиниседајединоуСветскогтрговинскојорганизацији
(WTO)Европскаунијаималаодликекохерентногактера.Вилијам
Валас(Wil li amWal la ce)објашњаваовакветврдњечињеницомда
„надлежностнадтрговинскомполитикомприпадаКомисији“.51)У
пракси,ЕУјебиланајуспешнијауобластимагдеиманајразвије
нијеполитикеимеханизмеигдејеприхваћенанаднационалност,
односно, комунитарност у одлучивању (некадашњи први стуб).
Применаделотворногмултилатерализмајепоказаладабезреша
вањапостојећихпроблемауфункционисањуиунапређивањаме
ханизама одлучивања, постављенициљподизања кохерентности
неможебитиостварив.

8. ВИСОКИ ЦИЉЕВИ И НЕУТЕМЕЉЕНА ОЧЕКИВАЊА

НастојањаЕвропскеуниједапронађе„идеју“којаћеводити
њенеодносесадругимактеримауглобалнимпословиманисуис

48) KarenSmith,Euro pe Union Fo re ign Po licy in a Chan ging World,p.3.
49) PhilipGordon,„Europe’suncommonforeignpolicy“,In ter na ti o nal Se cu rity,vol.22,no.3,

1997,p.81.
50) Ibid.
51) WilliamWallace, „European Foreign Policy:A RealisticAspiration, or an Unattainable

Goal?“,in:NicolaCasariniandCostanzaMusu(eds.),Euro pean Fo re ign Po licy in an Evol
ving In ter na ti o nal System,PalgraveMacmillan,NewYork,2007,p.7.
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ходовалауспехом.Делотворнимултилатерализамниједаоочеки
ванерезултате.Међутим,постављасепитањедалисуочекивања
билареалнауусловиманепромењенихмеханизамаодлучивања?
БезобзиранаформирањеЕвропскеслужбеспољногделовањаи
успостављањеделегацијаЕУнаместоделегацијаКомисије,држа
векрозЕвропскисаветзадржавајуискључивоправо„идентифико
вањастратешкихинтересаициљеваУније“52)идоношења,заједно
саСаветомЕУ,кључниходлукаизобластиспољнеполитикеибез
бедности.

СпољноделовањеЕвропскеунијенеможебитикохерентнои
конзистентносведокдржавечланиценепочнудаделезаједничке
интересе,успоставезаједничкеприоритетеинаправеодУнијеак
терапунихкапацитетауглобалнимодносима.Међутим,чинисе
давладедржавачланица јошувекнисупостиглени„заједничко
разумевањемеђународногпореткаињиховеулогеуњему“53),које
јеједанодосновнихпредусловаформирањазаједничкихинтереса
иприоритета.МождајетонајбољеописаоЏефриЛуисзакључком
дасу„деценијеинтеграцијетрансформисаленационалнедржавеу
државечланице,алинеиуунификованусупердржаву“.54) 

Европскаунијасенајчешћедефинишекаотворевинаsui ge
ne ris.Чиниседауправотанеодређеностпредстављанајвећипро
блемузаједничкомделовањудржавачланицапремаспоља.„Др
жавеимајуспољнуполитику,међународнеорганизацијесебореда
дефинишуиодржавају заједничкепозиције“55), аЕвропскаунија
сеналазинегдеизмеђудвапоменута„идеалнатипа“.Недостајујој
битнаобележјадржавности,аодлучивањеупојединимобластима
надилазиовлашћењамакојемеђувладинемеђународнеорганиза
ције.Исходпостојећедебате„вишеилимањеУније“довешћенас
доодговорадалићеостваривањециљеваделотворногмултилате
рализмабитимогућеубудућности.

52) „ConsolidatedVersionoftheTreatyontheFunctioningoftheEuropeanUnion(Article22.),
Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Union,vol.53,Brussels,30.March2010,p.29.

53) WilliamWallace, Euro pean Fo re ign Po licy: A Re a li stic Aspi ra tion, or an Unat ta i na ble 
Goal?,p.9.

54) DanielC.Thomas,The Chal len ge of EU Fo re ign Po licy,p.4.
55) WilliamWallace, Euro pean Fo re ign Po licy: A Re a li stic Aspi ra tion, or an Unat ta i na ble 

Goal?,p.3.
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Ste van G. Ne delj ko vic

RE A SONS FOR ESTA BLIS HING THE EU  
EF FEC TI VE MUL TI LA TE RA LISM AND (UN)SUC CESS  

IN IM PLE MEN TA TION OF THE CON CEPT

Re su me
Ti me of glo bal in ter de pen den ce and in ter con nec ted ness 
set the chal len ge of chan ge and adjust ment of pre vi o us ac
tion’s stra te gi es be fo re sta tes and ot her ac tors in glo bal 
po li tics. Such re qu ests did not pass by the Euro pean Union 
ne it her, who se com plex de ci sionma king pro ce du res of ten 
sho wed slug gis hness, in the ti me when they ne e ded ra pid 
de ci si ons. The Euro pean Union, re cog ni zing the chan ges 
in glo bal system, ten ded to re spond to the cur rent chal len
ges thro ugh the con cept of “ef fec ti ve mul ti la te ra lism”, but 
al so to sol ve the de ca desold pro blems of in co he ren ci es in 



- 40 -

ДЕЛОТВОРНИ МУЛТИЛАТЕРАЛИЗАМ ЕУСтеван Г. Недељковић

its own fo re ign po licy ac ti ons. The con cept was in tro du ced 
in both di sco ur se and use in 2003 by the Euro pean Se cu rity 
Stra tegy. Ef fec ti ve mul ti la te ra lism is fo und as a con cep
tual ca te gory which best de scri bes the agreed ap pro ach 
of the Euro pean Union in glo bal re la ti ons. Ho we ver, our 
re se arch has shown that the con cept is not ac com pa nied 
by in stru ments and mec ha nisms of im ple men ta tion. He rein 
li es one of the key re a sons for the fa i lu re of the im ple
men ta tion on the fi eld. On the ot her si de, the re a sons why 
the EU se lec ted the ef fec ti ve mul ti la te ra lism are ob vi o us. 
They wan ted to an swers to the glo bal pro blems, but al so to 
in cre a se the co he ren ce of the ir fo re ign po licy, which was 
in cri sis af ter the in ter ven tion in Iraq. Our analysis of the 
fun cti o ning of the EU wit hin “The Ma drid Qu ar tet”, in 
re for ming of the Uni ted Na ti ons and du ring the cri sis in 
Libya, has de mon stra ted that the con cept has not pro du
ced the ex pec ted re sults. Euro pean Union’s ef forts to find 
an “idea” that will gu i de its re la ti ons with ot her ac tors 
in glo bal af fa irs was not suc cessful. Ef fec ti ve mul ti la te ra
lism did not pro du ce the ex pec ted re sults, and un til to day, 
Euro pe has fa i led to de ve lop a po licy that will ma ke its 
ex ter nal ac tion mo re co he rent, less li ke an in ter na ti o nal 
or ga ni za tion and mo re li ke na tionsta tes. The main con
clu sion of our analysis is that the ex ter nal ac tion of the 
Euro pean Union can not be co he rent and con si stent un til 
the all Mem ber Sta tes be gin to sha re com mon in te rests, to 
esta blish com mon pri o ri ti es and to ma ke the Union as a 
“full ca pa city ac tor” in glo bal re la ti ons.
Key words: Euro pean Union, ef fec ti ve mul ti la te ra lism, fo
re ign po licy, co he ren ce, Euro pean Se cu rity Stra tegy.
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