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Сажетак

Циљ овог члан ка је да ука же на оправ да ност кон цеп та 
евро пе и за ци је кроз про у ча ва ње од но са из ме ђу на ци о нал них 
спољ них по ли ти ка и спољ не по ли ти ке ЕУ. Да ли је кон цепт 
евро пе и за ци је ре ше ње или про блем? Аутор евро пе и за ци ју по
сма тра као ин тер ак тив ни, ме ђу соб но кон сти ту и шу ћи про
цес про ме не ко ји по ве зу је европ ски и на ци о нал ни ни во, где се 
ре ак ци је др жа ва чла ни ца на ин те гра ци о ни про цес усме ра
ва ју ка европ ским ин сти ту ци ја ма и по ли ти ка ма и обр ну то. 
Чла нак ће би ти по де љен у два де ла. У пр вом де лу, раз ма тра
ће се по јам евро пе и за ци је. У дру гом де лу, аутор ће на сто ја
ти да по ја сни ко ри сност кон цеп та евро пе и за ци је узи ма ју ћи 
као пред мет ана ли зе област спољ не по ли ти ке. Циљ је да се 
кроз про пи ти ва ње од но са на ци о нал них спољ них по ли ти ка и 
спољ не по ли ти ке ЕУ ука же на оправ да ност пој ма евро пе и
за ци је. Аутор ће од го во ри ти на пи та ње да ли је евро пе и за ци
ја аде ква тан при ступ ко ји нам омо гу ћа ва раз у ме ва ње од но
са из ме ђу спољ не по ли ти ке ЕУ и на ци о нал них спољ них по ли
ти ка, тј. да ли ну ди ана ли тич ку пер спек ти ву ко ја олак ша ва 
ис тра жи ва ње по ве за но сти из ме ђу ова два ни воа ана ли зе. 
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Кључ не ре чи: евро пе и за ци ја, европ ске ин те гра ци је, по ли тич
ки ак те ри, на ци о нал ни иден ти тет, по ли тич ки 
ка па ци тет, ад ми ни стра тив ни ка па ци тет.

„Евро пе и за ци ја је сред ство и циљ, ме тод и су шти на, 
про је кат и ви зи ја, она озна ча ва од ре ђе ну по ли тич ку, со ци-
о е ко ном ску и кул тур ну ре ал ност, али је исто та ко и иде о-
ло ги ја, сим бол, мит“.1 Ово по ма ло по ет ско од ре ђе ње пој ма 
евро пе и за ци је на го ве шта ва ње го ву ком плек сност. Иако се са 
овим тер ми ном све ви ше су сре ће мо у обла сти ме ђу на род них 
од но са (дру штве них на у ка), а на ро чи то у ана ли зи по ли тич-
ког си сте ма Европ ске уни је, евро пе и за ци ја оста је нео д ре ђен 
и не ја сан, па чак и оспо ра ван тер мин, ко ји иза зи ва од ре ђе не 
не до у ми це. Ко ја је до дат на вред ност овог пој ма у од но су на 
већ по сто је ће слич не тер ми не, као што су европ ска ин те гра-
ци ја или „пре ли ва ње“? Ка ко су ови пој мо ви ме ђу соб но по ве-
за ни и да ли уво ђе ње пој ма евро пе и за ци је зна чи но ви иза зов 
за те о ри је европ ске ин те гра ци је, но ву ин тер пре та ци ју при-
ро де ЕУ? Ве ћи на на уч них ра до ва о по ре клу и раз во ју ЕУ у 
по след њих 50 го ди на би ла је усме ре на на про цес ин сти ту ци-
о нал не из град ње и по ли тич ку ин те гра ци ју на европ ском ни-
воу. У  те о ри ја ма европ ске ин те гра ци је, на ци о нал на по ли ти ка 
је основ ни екс пла на тор ни фак тор европ ског ин те гра ци о ног 
про це са. Та ко је нео функ ци о на ли стич ка те о ри ја сма тра ла 
да је основ ни мо тив пре но са над ле жно сти на европ ски ни во 
над ме та ње из ме ђу до ма ћих ин те ре сних гру па, по ли тич ких 
пар ти ја и ели та, док ли бе рал на те о ри ја ме ђу вла ди них од но са 
об ја шња ва про цес европ ске ин те гра ци је као ре зул тат пре го-
ва ра ња на ци о нал них др жа ва, док су на ци о нал не пре фе рен-
ци је про из вод дeловања до ма ћих еко ном ских и дру штве них 
уче сни ка, ко ји уче ству ју у про це су фор ми ра ња на ци о нал них 
пре фе рен ци ја та ко што вр ше при ти сак на на ци о нал не вла-
де да про мо ви шу њи хо ве ин те ре се. Ме ђу тим, про у ча ва ње 
европ ске ин те гра ци је као екс пла на тор ног фак то ра про ме не 
или кон стант но сти у на ци о нал ној по ли ти ци би ло је за не ма-
ре но, и из у ча ва ње на ци о нал них по ли тич ких си сте ма од ви-
ја ло се из ван ана ли зе про це са европ ске ин те гра ци је. Сај мон 
Хикс (Si mon Hix) и Кла ус Гец (Kla us Go etz) сма тра ју да за то 

1 Ot hon Ana sta sa kis, „The Euro pe a ni za tion of the Bal kans“, The Brown Jo ur nal of 
World Af fa irs, vol. XII, n° 1, 2005, p. 78.
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по сто је три раз ло га. Пр во, ова по де ље ност је про ис те кла из 
„при род не по де ле по сла“ у обла сти по ли тич ких на у ка, ко-
ја је по сто ја ла из ме ђу ком па ра тив не по ли ти ке, усме ре не на 
до ма ће по ли тич ке ин сти ту ци је и про це се, и ме ђу на род них 
од но са, ко ји се ба ве ме ђу на род ним си сте мом и ре ги о нал ним 
ин те гра ци ја ма. Дру го, мно ги ауто ри ком па ра тив них сту ди-
ја европ ске по ли ти ке за у зе ли су скеп ти чан став пре ма про-
у ча ва њу про це са европ ске ин те гра ци је, са гле да ва ју ћи га би-
ло као нор ма тив ни про је кат би ло као кон цепт ко ји не да је 
зна ча јан до при нос у обла сти по ли тич ких на у ка. Тре ће, до кле 
год је ути цај европ ске ин те гра ци је на на ци о нал не по ли ти ке 
био ма ли, до тле је он био за не ма рен као зна чај на ва ри ја бла.2 
По сте пе но усло жња ва ње Европ ске уни је као sui ge ne ris тво-
ре ви не у ко јој по сто ји упра вља ње на ви ше ни воа, чи ни по ро-
зном гра ни цу из ме ђу ком па ра тив не по ли ти ке и ме ђу на род-
них од но са. Оту да је би ло нео п ход но ана ли зи ра ти ко ји је то 
ути цај про це са европ ске ин те гра ци је на вла ду и по ли ти ке у 
на ци о нал ним по ли тич ким си сте ми ма, и евро пе и за ци ја пред-
ста вља од го вор на овај иза зов.

Рад ће би ти по де љен у два де ла. У пр вом де лу, аутор 
ана ли зи ра по јам евро пе и за ци је и ње го ве ме ха ни зме, у ци љу 
са гле да ва ња ко ри сно сти овог тер ми на у од но су на већ по сто-
је ће слич не тер ми не. У дру гом де лу ра да, аутор ће на сто ја ти 
да оправ да ко ри сност кон цеп та евро пе и за ци је узи ма ју ћи као 
пред мет ана ли зе област спољ не по ли ти ке. Ана ли тич ки циљ 
је да се кроз про пи ти ва ње од но са на ци о нал них спољ них по-
ли ти ка и спољ не по ли ти ке ЕУ ука же на оправ да ност пој ма 
евро пе и за ци је. Од го во ри ће се на пи та ње да ли је евро пе и за-
ци ја аде ква тан при ступ ко ји нам омо гу ћа ва раз у ме ва ње од-
но са из ме ђу спољ не по ли ти ке ЕУ и на ци о нал них спољ них 
по ли ти ка, тј. да ли ну ди ана ли тич ку пер спек ти ву ко ја олак-
ша ва ис тра жи ва ње по ве за но сти из ме ђу ова два ни воа ана ли-
зе.

По јам евро пе и за ци је

У ли те ра ту ри на и ла зи мо на мно штво раз ли чи тих де фи-
ни ци ја евро пе и за ци је, ко ји ства ра ју кон фу зи ју у ана ли зи овог 
пој ма. Је дан број ауто ра по и сто ве ћу је овај тер мин са про це-

2 Si mon Hix, Kla us H. Go etz, „In tro duc tion: Euro pean In te gra tion and Na ti o nal Po-
li ti cal Systems“, West Euro pean Po li tics, vol. 23, n° 4, 2000, p. 1.
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сом европ ског упра вља ња. Та ко Рис (Tho mas Ris se), Ко улз 
(Ma ria Green Cow les), и Ка по ра со (Ja mes Ca po ra so) де фи ни-
шу евро пе и за ци ју као „по ја ву и раз вој раз ли чи тих струк ту-
ра упра вља ња на европ ском ни воу“.3 Пре ма овој де фи ни ци ји, 
евро пе и за ци ју од ли ку је обра зо ва ње но вог ин сти ту ци о нал-
ног цен тра. Она, да кле, ста вља ак це нат на про цес европ ског 
упра вља ња, а не на по сле ди це ин те гра ци је на на ци о нал ном 
ни воу. Ипак, оно што пред ста вља про блем са овом де фи-
ни ци јом је не по сто ја ње раз ли ке са кон цеп том европ ске по-
ли тич ке ин те гра ци је. При ме ра ра ди, нео функ ци о на ли ста 
Ернст Хас (Ernst Ha as) де фи ни сао је по ли тич ку ин те гра ци-
ју као „про цес у ко јем су по ли тич ки ак те ри (...) на ве де ни да 
пре ме сте на ци о нал ну при вр же ност, оче ки ва ња и по ли тич ке 
ак тив но сти на но ви и ши ри цен тар“.4 Пре ма нео функ ци о на-
ли стич кој те о ри ји, по ли тич ка ин те гра ци ја на ста је ка да ели-
те „пре ба цу ју“ ло јал ност и по ли тич ку ак тив ност ка но вом 
цен тру, ко ји има ве ћу над ле жност у од но су на на ци о нал не 
др жа ве, што по сте пе но до во ди до обра зо ва ња но ве по ли тич-
ке за јед ни це. Да кле, евро пе и за ци ја се код Ри са, Ко ул за и Ка-
по ра са не схва та са мо као про цес про ме не на ни воу ЕУ, већ и 
као (не из бе жно) ус по ста вља ње по ли тич ке за јед ни це. Слич но 
схва та ње евро пе и за ци је на ла зи мо и код Ја на Ол се на (Јаn Ol-
sen), ко ји са гле да ва евро пе и за ци ју и као по ли тич ку ин те гра-
ци ју и као уни фи ка ци ју. Овај аутор ука зу је на ви ше ди мен зи-
о нал ност пој ма евро пе и за ци је, на сто је ћи да на тај на чин из-
бег не огра ни че ња у де фи ни са њу овог пој ма, те оту да за ње га 
евро пе и за ци ја зна чи про ме ну у спољ ним гра ни ца ма (про цес 
про ши ре ња ЕУ), раз вој ин сти ту ци ја на европ ском ни воу (ово 
зна че ње евро пе и за ци је има слич но сти са де фи ни ци ја ма ко је 
овај по јам схва та ју као про цес раз во ја ка па ци те та упра вља-
ња на ни воу ЕУ), про ди ра ње у на ци о нал не си сте ме упра вља-
ња, као и „из во зни об лик по ли тич ке ор га ни за ци је“ и про је-
кат по ли тич ке уни фи ка ци је.5

3 Tho mas Ris se, Ja mes Ca po ra so, Ma ria Green Cow les, „Euro pe a ni za tion and Do-
me stic Chan ge. In tro duc tion“, in Ma ria Green Cow les, Ja mes Ca po ra so, Tho mas 
Ris se (eds.), Tran sfor ming Euro pe: Euro pe a ni za tion and Do me stic Chan ge, Cor-
nell Uni ver sity Press, It ha ca NY, 2001, p. 3.

4 Ernst B. Ha as, „In ter na ti o nal In te gra tion: The Euro pean and the Uni ver sal Pro-
cess“, In ter na ti o nal Or ga ni za tion, vol. 15, n° 3, 1961, pp. 366-367.

5 Jan Ol sen, „The Many Fa ces of Euro pe a ni za tion“, Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu
di es, vol. 40, n° 5, 2002, pp. 923-924.
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По је ди ни ауто ри од ре ђу ју евро пе и за ци ју као про цес у 
ко ме на ци о нал не по ли ти ке би ва ју под врг ну те по ли тич ком 
од лу чи ва њу на ни воу ЕУ. Пред ност ова квог схва та ња евро-
пе и за ци је је ја сна раз ли ка у од но су на европ ску ин те гра ци ју. 
Док ин те гра ци ја пред ста вља про цес кон вер ген ци је на ни воу 
ЕУ, кон цепт евро пе и за ци је озна ча ва по сле ди це овог про це са 
ко је мо гу има ти раз ли чи ти ефе кат на на ци о нал ном ни воу. У 
исто вре ме, фо кус ана ли зе се из ме шта са европ ског на на ци-
о нал ни ни во, и те жи се об ја шње њу ка ко су се на ци о нал не 
вла де при ла го ди ле ути ца ју ЕУ. Та ко Ле дрех  (Ro bert La drech) 
де фи ни ше по јам евро пе и за ци је као „гра ду ел ни про цес ко ји 
пре у сме ра ва пра вац и об лик по ли ти ка до ни воа на ко јем по-
ли тич ка и еко ном ска ди на ми ка ЕУ по ста је део ор га ни за ци о не 
ло ги ке на ци о нал них по ли ти ка и по ли тич ког од лу чи ва ња“.6 
У сре ди шту ове де фи ни ци је је уло га ор га ни за ци о не адап та-
ци је, уче ња и по ли тич ке про ме не. И Ра да е ли (Cla u dio Ra da-
el li) по ла зи од Ле дре хо вог ста но ви шта, те де фи ни ше по јам 
евро пе и за ци је као „про це се из град ње, ши ре ња и спро во ђе ња 
фор мал них и не фор мал них пра ви ла, про це ду ра, по ли тич ких 
па ра диг ми, сти ло ва, „на чи на чи ње ња ства ри“ и за јед нич ких 
ве ро ва ња и нор ми ко је се пр во де фи ни шу и кон со ли ду ју у 
окви ру по ли тич ког про це са уну тар ЕУ, а за тим угра ђу ју у 
ло ги ку до ма ћих дис кур са, иден ти те та, по ли тич ких струк-
ту ра и јав них по ли ти ка“.7 Ова де фи ни ци ја те жи да у са гле-
да ва ње пој ма евро пе и за ци је укљу чи и не фор мал на пра ви ла, 
па ра диг ме, иде о ло ги ју и кул ту ру, и под вла чи зна чај про ме-
не у ло ги ци по на ша ња. Ка ко сâм аутор на во ди, де фи ни ци-
ја је до вољ но ши ро ка да об у хва ти нај зна чај ни ја пи та ња из 
обла сти по ли тич ких на у ка, као што су по ли тич ке струк ту ре, 
јав на по ли ти ка, иден ти те ти и ког ни тив на ди мен зи ја по ли ти-
ка.8 Ра да е ли ука зу је и на спе ци фич ност пој ма евро пе и за ци је 
у од но су на дру ге слич не тер ми не. Та ко, овај тер мин се не 
мо же по и сто ве ти ти са пој мом кон вер ген ци је или уни форм-
но сти, јер евро пе и за ци ја мо же про из ве сти и раз ли чи тост, 

6 Ro bert La drech, „Euro pe a ni za tion of Do me stic Po li tics and In sti tu ti ons: The Ca se 
of Fran ce“, Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu di es, vol. 32, n° 1, 1994, p. 69.

7 Cla u dio Ra da el li, „Whit her Euro pe a ni za tion? Con cept stretching and sub stan ti ve 
chan ge“, Euro pean In te gra tion on li ne Pa pers, vol. 4, n° 8, 2000, http://eiop.or.at/
eiop/tex te/2000-008a.htm (при сту пље но 28. 05. 2011), p. 4.

8 Ibid.
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бу ду ћи да се на ци о нал не по ли тич ке и кул тур не струк ту ре 
раз ли чи то при ла го ђа ва ју ути ца ји ма ко ји до ла зе од стра не 
ЕУ. Ово ми шље ње за сту па и Кла у ди ја Меј џор (Cla u dia Ma-
jor), ко ја на во ди да не ка ди рек ти ва ЕУ мо же би ти раз ли чи то 
уве де на у прав ни си стем не ке др жа ве чла ни це, у скла ду са 
је дин стве ном на ци о нал ном струк ту ром ко ја је ре зул тат по-
себ них исто риј ских од но са из ме ђу др жа ве, дру штва и тр жи-
шта.9 За тим, евро пе и за ци ја је ши ри по јам од пој ма хар мо ни-
за ци је, јер и по ред то га што др жа ве хар мо ни зу ју про пи се у 
скла ду са европ ским, по сто ји отво рен про стор за фор му ли-
са ње или на ста вља ње аутен тич них на ци о нал них ре ше ња за 
од ре ђе на пи та ња. Та ко ђе, ка ко ис ти че Ра да е ли, евро пе и за ци-
ја се не мо же по и сто ве ти ти ни са про це сом ин те гра ци је, ко ји 
те о ри је из у ча ва ју кроз при зму сте пе на ја ча ња или сла бље ња 
су ве ре ни те та др жа ва чла ни ца, док се евро пе и за и ја од но си на 
до ма ће ин сти ту ци је и ак те ре, те сто га пред ста вља са мо је дан 
од ме ха ни за ма у окви ру про це са ин те гра ци је. Евро пе и за ци-
ја, да кле, не би по сто ја ла без про це са европ ске ин те гра ци је. 
Ме ђу тим, европ ска ин те гра ци ја под ра зу ме ва „он то ло шки“ 
сте пен ис тра жи ва ња, тј. об ја шње ње про це са у ко јем др жа-
ве пре но се сво ју су ве ре ност на над на ци о нал ни ни во, док је 
евро пе и за ци ја „пост-он то ло шка“, тј. од но си се на то шта се 
де ша ва ка да су ин сти ту ци је ЕУ фор ми ра не и про из во де од-
ре ђе ни ути цај.10 

Не ки ауто ри су се, пак, ба ви ли од ре ђи ва њем раз ли чи-
тих ти по ва ути ца ја ЕУ на на ци о нал не по ли ти ке, ка ко би об ја-
сни ли раз ли ке не са мо из ме ђу др жа ва, већ и уну тар јед не др-
жа ве, ка да је реч о ути ца ју ЕУ на на ци о нал не по ли ти ке. Та ко 

9 Cla u dia Ma jor, „Euro pe a ni sa tion and Fo re ign and Se cu rity Po licy – Un der mi ning 
or Re scu ing the Na tion Sta te?“, Po li tics, vol. 25, n° 3, 2005, p. 178.

10  Cla u dio Ra da el li, „Whit her Euro pe a ni za tion ? Con cept stretching and sub stan ti-
ve chan ge“, op. cit., p. 6. Ово ста но ви ште је на сто јао да по ка же и Ле дрех на 
при ме ру евро пе и за ци је по ли тич ких пар ти ја – Ro bert La drech, „Euro pe a ni za tion 
and Po li ti cal Par ti es : To wards a Fra me work for Analysis“, Party Po li tics, vol. 8, n° 
4, 2002, p. 395. Осим Ле дре ха и Ра да е ли ја, у гру пу ауто ра ко ји евро пе и за ци ју 
са гле да ва ју као про цес у ко ме ин ди ви ду ал ни ак те ри и ин сти ту ци је од го ва ра ју 
на из ме ње не усло ве на ста ле услед раз во ја Европ ске уни је,  мо же мо свр ста-
ти и Хе лен Во лас (He len Wal la ce), ко ја де фи ни ше евро пе и за ци ју као раз вој 
и очу ва ње си стем ских европ ских аран жма на за упра вља ње пре ко гра нич ним 
ве за ма, та ко да европ ска ди мен зи ја об ли ку је по ли ти ке на ци о нал них др жа ва 
- He len Wal la ce, „Euro pe a ni sa tion and Glo ba li sa tion : Com ple men tary or Con tra-
dic tory Trends?“, New Po li ti cal Eco nomy, vol. 5, n° 3, 2000, p. 370.
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Книл (Chri stoph Knill) и Лем кул (Dirk Lehmkuhl) сма тра ју да 
су од ре ђе ни ти по ви ме ха ни за ма евро пе и за ци је, а не од ре ђе-
на област по ли ти ке, кључ ни у ис тра жи ва њу ути ца ја ра зних 
по ли ти ка ЕУ.11 Ови ауто ри раз ли ку ју три ти па по ли ти ка на 
ни воу ЕУ: по зи тив ну ин те гра ци ју, не га тив ну ин те гра ци ју и 
„оквир ну“ ин те гра ци ју, ко је ка рак те ри шу од ре ђе ни ме ха ни-
зми евро пе и за ци је. По зи тив на ин те гра ци ја на ста је као ре зул-
тат оба ве зу ју ћих ин сти ту ци о нал них пра ви ла ЕУ. На тај на-
чин, ЕУ „по зи тив но про пи су је“ од ре ђе ни ин сти ту ци о нал ни 
мо дел ко ме на ци о нал ни ин сти ту ци о нал ни си сте ми мо ра ју да 
се при ла го де. Не га тив на ин те гра ци ја је ви ше им пли цит на, 
и од но си се на мо гућ ност ЕУ да ути че на на ци о нал ни ни-
во кроз про ме ну до ма ћих пра ви ла игре. Ово мо же има ти за 
по сле ди цу из ме ну по сто је ће ин сти ту ци о нал не рав но те же 
на на ци о нал ном ни воу. Ипак, ов де се не ра ди о екс пли цит-
ној „про пи са но сти“ од ре ђе ног ин сти ту ци о нал ног мо де ла од 
стра не ЕУ, већ о иза зо ву ко је ути цај по ли ти ка ЕУ има на по-
сто је ћу на ци о нал ну ин сти ту ци о нал ну рав но те жу. Ко нач но, 
„оквир на“ ин те гра ци ја је „нај сла би ји“ об лик евро пе и за ци је, 
јер ути че на на ци о нал не по ли ти ке пу тем про ме не ве ро ва ња 
и оче ки ва ња до ма ћих ак те ра. Про ме не у ве ро ва њи ма мо гу 
ути ца ти на стра те ги је и пре фе рен ци је до ма ћих ак те ра и до-
ве сти до од го ва ра ју ћег ин сти ту ци о нал ног при ла го ђа ва ња. У 
овом слу ча ју ефе кат де ло ва ња ЕУ на на ци о нал ни ни во за-
сни ва се на ког ни тив ној ло ги ци.12

По је ди ни ауто ри, по пут Ба ле ра (Jim Bul ler) и Гем бла 
(An drew Gam ble), не при хва та ју евро пе и за ци ју као про цес, 
већ је од ре ђу ју као „си ту а ци ју у ко јој су од ре ђе ни об ли ци 
европ ског упра вља ња из ме ни ли аспек те до ма ће по ли ти ке“.13 
На ве де ни ауто ри сма тра ју да је пред ност ове де фи ни ци је у 
то ме што се ја сни је са гле да ва шта је за пра во евро пе и за ци ја, 
да ли она по сто ји и ка ко се мо же ана ли зи ра ти на на ци о нал-

11 Chri stoph Knill, Dirk Lehmkuhl, „The na ti o nal im pact of Euro pean Union re gu la-
tory po licy : Three Euro pe a ni za tion mec ha nisms“, Euro pean Jo ur nal of Po li ti cal 
Re se arch, vol. 41, n° 2, 2002, p. 256.

12 Chri stoph Knill, Dirk Lehmkuhl, „How Euro pe Mat ters. Dif fe rent Mec ha nisms of 
Euro pe a ni za tion“, Euro pean In te gra tion on li ne Pa pers, vol. 3, n° 7, 1999, http://
www.eiop.or.at/eiop/tex te/1998-007a.htm, (при сту пље но 29. 05. 2011), pp. 1-2.

13 Jim Bul ler, An drew Gam ble, „Con cep tu a li sing Euro pe a ni sa tion“, Pu blic Po licy 
and Ad mi ni stra tion, vol. 17, n° 4, 2002, p. 17.
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ном ни воу. Исто вре ме но, де фи ни ци ја да је пред ност ути ца ју 
европ ског раз во ја на на ци о нал ни ни во, али се и раз ли ку је од 
пој ма европ ске ин те гра ци је.14

Ми ће мо при хва ти ти де фи ни ци ју по ко јој евро пе и за-
ци ја пред ста вља два ме ђу соб но по ве за на про це са: с јед не 
стра не, то је про цес пу тем ко јег на ци о нал не по ли тич ке, со-
ци јал не и еко ном ске сна ге обра зу ју но ви су пра на ци о нал ни 
по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни оквир, и, с дру ге стра не, ра-
ди се о про це су пу тем ко јег по ли тич ка, со ци јал на и еко ном-
ска ди на ми ка Европ ске уни је пред ста вља све зна чај ни ји део 
до ма ћег по ли тич ког си сте ма. Да кле, евро пе и за ци ја је у овом 
члан ку схва ће на као ин тер ак тив ни, ме ђу соб но кон сти ту и-
шу ћи про цес про ме не ко ји по ве зу је европ ски и на ци о нал ни 
ни во, где се ре ак ци је др жа ва чла ни ца на ин те гра ци о ни про-
цес усме ра ва ју ка европ ским ин сти ту ци ја ма и по ли ти ка ма и 
обр ну то. Као дво сме ран про цес, евро пе и за ци ја под ра зу ме ва 
ди мен зи ју „од о зго-на до ле“ („top-down“), ко ја се од но си на 
ути цај ЕУ на на ци о нал не по ли тич ке си сте ме, као и ди мен-
зи ју „од о здо-на го ре“ („bot tom-up“), где др жа ве чла ни це ЕУ 
об ли ку ју по ли тич ке ре зул та те и ин сти ту ци је на европ ском 
ни воу.15 Дво смер ност про це са евро пе и за ци је под ра зу ме ва 
про ме не у на ци о нал ним по ли ти ка ма и ме ха ни зми ма по ли-
тич ког од лу чи ва ња („dow nlo a ding“), као и про јек ци ју на ци-
о нал них пре фе рен ци ја и ци ље ва на ни во ЕУ, уз обра зо ва ње 
но вих струк ту ра на том ни воу („uplo a ding“).

Евро пе и за ци ја на ци о нал них  
спољ них по ли ти ка

Ко ји су ме ха ни зми евро пе и за ци је? Ка ко мо же мо да са-
гле да мо да ли је услед про це са евро пе и за ци је до шло до про-
ме не на на ци о нал ном ни воу услед ути ца ја ЕУ и обр ну то, да 
ли су др жа ве чла ни це из вр ши ле ути цај на по ли ти ке и ин сти-
ту ци је ЕУ? Ве ли ки број ауто ра при хва та три већ на ве де на 
основ на ме ха ни зма евро пе и за ци је у раз ма тра њу ути ца ја ЕУ 

14 Ibid., pp. 17-18.
15 Огра ни чи ће мо на ше по ље ис тра жи ва ња на ути цај ко ји ЕУ има не са мо на по-

сто је ће чла ни це ЕУ, већ и на кан ди да те за члан ство у ЕУ, иако евро пе и за ци ја 
ни је са мо ве за на за европ ски кон ти нент.
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на на ци о нал ни ни во, а ко је су раз ви ли Книл и Лем кул. То су 
по зи тив на, не га тив на и оквир на ин те гра ци ја. При том се као 
је дан од по ка за те ља узи ма ин сти ту ци о нал на ком па ти бил-
ност из ме ђу до ма ћих ин сти ту ци ја и по ли ти ке на ни воу ЕУ 
(go od ness of fit“). Уко ли ко не по сто ји ускла ђе ност („mis fit“), 
оче ку је се да ће би ти до дат них адап та ци о них при ти са ка на 
на ци о нал ни ни во. При ме ра ра ди, ако се по ли ти ка јед не др-
жа ве „укла па“ у по ли ти ку на ни воу ЕУ, не ће се де си ти евро-
пе и за ци ја, јер ће се тај про цес и да ље на ста ви ти у том сме ру. 
Уко ли ко, пак, јед на др жа ва спро во ди по ли ти ку ко ја је у пот-
пу но сти раз ли чи та у од но су на по ли ти ку ЕУ, он да је го то-
во не мо гу ће да се оства ри про цес адап та ци је. Да кле, ути цај 
евро пе и за ци је ће по сто ја ти са мо у слу ча ју уме ре не ускла-
ђе но сти. Ипак, овај по ка за тељ је са мо ва ли дан у од ре ђе ној 
ме ри, бу ду ћи да зах те ва ја сан, вер ти ка лан „ла нац ко ман ди“, 
ко ји се од ни воа ЕУ „спу шта“ до на ци о нал них др жа ва, и за то 
се нај бо ље мо же при ме ни ти са мо у слу ча ју по зи тив не ин те-
гра ци је.16 Али, исто та ко, др жа ве чла ни це ути чу на об ли ко-
ва ње по ли ти ка на ни воу ЕУ, оне у про ак тив не у по ку ша ју да 
„из ве зу“ на ци о нал ну по ли ти ку на ни во ЕУ.

Раз ма тра ње евро пе и за ци је на ци о нал них спољ них по-
ли ти ка из и ску је нај пре од ре ђе ње са мог пој ма спољ не по ли-
ти ке. Нај оп шти је ре че но, спољ на по ли ти ка ука зу је на спољ не 
ак тив но сти и од но се јед не су ве ре не др жа ве са дру гим др жа-
ва ма, у ци љу ре а ли за ци је од ре ђе них ци ље ва у ме ђу на род ној 
за јед ни ци.17 Де фи ни ци ја спољ не по ли ти ке нај пре упу ћу је, 
ка ко на во ди Деј вид Ален (Da vid Al len), на де фи ни ци ју ци ље-
ва или ин те ре са, а за тим и на сред ства за њи хо ву ре а ли за ци-
ју. Та ко се спољ на по ли ти ка са гле да ва као про цес ко хе рент-
не, ко ор ди ни са не и кон зи стент не иден ти фи ка ци је и пра ће ња 
на ци о нал них ин те ре са. У скла ду са тим, Ален де фи ни ше 
спољ ну по ли ти ку као „по ку шај да се ди зај ни ра, упра вља 
и кон тро ли ше спољ на ак тив ност др жа ве у ци љу за шти те и 
уна пре ђи ва ња до го во ре них ци ље ва “.18 У слу ча ју Европ ске 

16 Si mon J. Bul mer, Cla u dio Ra da el li, „The Euro pe a ni za tion of Na ti o nal Po licy?“, 
Qu e en’s Pa pers on Euro pe a ni sa tion, n° 1, 2004, p. 9.

17 Jo zef Bátora, „Do es the Euro pean Union tran sform the in sti tu tion of di plo macy?“, 
Jo ur nal of Euro pean Pu blic Po licy, vol. 12, n° 1, 2005, p. 46.

18 Da vid Al len, „Who spe aks for Euro pe? The se arch for an ef fec ti ve and co he rent ex-
ter nal po licy“, in John Pe ter son, He le ne Sjur sen (eds.), A Com mon Fo re ign Po licy 
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уни је, не мо же мо, ме ђу тим, да го во ри мо о је дин стве ном др-
жав ном ак те ру, ни ти о ја сним и кон зи стент ним спољ но по ли-
тич ким ци ље ви ма. Да кле, уме сто јед ног ко хе рент ног цен тра 
од лу чи ва ња, су сре ће мо се са на ци о нал ним спољ ним по ли-
ти ка ма ко је де лу ју на су прот или у скла ду са спољ ном по ли-
ти ком ЕУ. Бу ду ћи да спољ на по ли ти ка ЕУ ни је плод јед ног 
је дин стве ног цен тра/ак те ра од лу чи ва ња, ана ли за од но са на-
ци о нал них спољ них по ли ти ка и спољ не по ли ти ке ЕУ по ста-
је ком плек сни ја. Оту да се на ме ће и пи та ње: шта је за пра во 
евро пе и за ци ја на ци о нал них спољ них по ли ти ка?

Ма ло је сту ди ја ко је су се ба ви ле евро пе и за ци јом спољ-
не по ли ти ке, и оне су углав ном ори јен ти са не на сту ди је слу-
ча ја, а не на по ку шај да се раз ви је оп шти кон цеп ту ал ни при-
ступ евро пе и а за ци је у овој обла сти. Бен Тон ра (Ben Ton ra) 
де фи ни ше евро пе и за ци ју у обла сти спољ не по ли ти ке као 
тран сфор ма ци ју про це са фор ми ра ња на ци о нал них спољ них 
по ли ти ка, од ре ђе ња и ис пу ње ња про фе си о нал них уло га, као 
и до след ну ин тер на ли за ци ју нор ми и оче ки ва ња ко ји про ис-
ти чу из сло же ног си сте ма за јед нич ког европ ског по ли тич ког 
од лу чи ва ња,  док Ме нерс (Ian Man ners) и Вит ман (Ric hard 
Whit man) сма тра ју да се овај тер мин фо ку си ра на огра ни че-
ња у ре а ли за ци ји не за ви сних спољ них по ли ти ка др жа ва чла-
ни ца, про ис те клих из члан ства у ЕЗ/ЕУ.19

 Од нос из ме ђу на ци о нал них спољ них по ли ти ка и спољ-
не по ли ти ке ЕУ, тј. про цес евро пе и за ци је на сто ја ће мо да са-
гле да мо као дво стру ки про цес.20 Пр во, ана ли зи ра ће мо на ци-
о нал но при ла го ђа ва ње ни воу ЕУ, ко је под ра зу ме ва про ме не 
у на ци о нал ним по ли ти ка ма и ме ха ни зми ма по ли тич ког од-
лу чи ва ња („dow nlo a ding“). Дру го, евро пе и за ци ја об у хва та и 
про јек ци ју на ци о нал них пре фе рен ци ја и ци ље ва на ни во ЕУ, 

for Euro pe? Com pe ting Vi si ons of the CFSP, Ro u tled ge, Lon don, 1998, p. 46.
19 Ian Man ners, Ric hard Whit man, „Con clu sion“, in Ian Man ners, Ric hard G. Whit-

man (eds.), The Fo re ign Po li ci es of Euro pean Union Mem ber Sta tes, Man che ster 
Uni ver sity Press, Man che ster, 2000, p. 245.

20 Step han Ke u ke le i re, Jen ni fer Mac Na ug htan, The Fo re ign Po licy of the Euro pean 
Union, Pal gra ve Mac mil lan, Lon don, 2008, p. 142; Ru ben Wong, „Fo re ign Po licy“, 
in Pa o lo Gra zi a no, Ma ar ten Vink (eds.), Euro pe a ni za tion. New Re se arch Agen das, 
Pal gra ve Mac mil lan, Lon don, 2008, p. 325; Cla u dia Ma jor, Ka ro li na Po mor ska, 
„Euro pe a ni sa tion : Fra me work or Fas hion?“, CFSP Fo rum, vol. 5, n° 5, 2005, p. 1; 
Cha ra lam bos Tsar da ni dis, Ste li os Sta vri dis, „The Euro pe a ni sa tion of Gre ek Fo re-
ign Po licy : a Cri ti cal Ap pra i sal“, Euro pean In te gra tion, vol. 27, n° 2, 2005, p. 220.
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уз обра зо ва ње но вих струк ту ра на том ни воу („uplo a ding“). 
Ова два про це са од ра жа ва ју тзв. вер ти кал ну евро пе и за ци ју. 

Про цес на ци о нал не адап та ци је („dow nlo a ding“) об у-
хва та про ме не у струк ту ра ма и про це си ма по ли тич ког од-
лу чи ва ња јед не др жа ве, за тим у сâмој на ци о нал ној спољ ној 
по ли ти ци, као и у ви ђе њу и иден ти те ту ко је је у сре ди шту 
на ци о нал не по ли ти ке.21 Про ме не у струк ту ра ма и про це си ма 
по ли тич ког од лу чи ва ња се од ви ја ју на по ли тич ком и би ро-
крат ском ни воу. Фор мал не про це ду ре, ор га ни за ци о на прак са 
и ме ха ни зми ко ор ди на ци је се усло жња ва ју у ци љу фор му ли-
са ња на ци о нал них по зи ци ја, и у том про це су, до ла зи до про-
ме не у  рав но те жи сна га и ин тер ак ци ји из ме ђу на ци о нал них 
ак те ра. По сто је ће на ци о нал не по ли ти ке се ме ња ју услед про-
це са  кон сул та ци ја, ко ор ди на ци је и за јед нич ког од лу чи ва ња 
на ни воу ЕУ. Чи ње ни ца је да у окви ру за јед нич ке спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ по сто ји прак са ре дов не ко му ни ка-
ци је и кон сул та ци је о спољ но по ли тич ким пи та њи ма. Још од 
на стан ка европ ске по ли тич ке са рад ње, пре те че за јед нич ке 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, уста ље на је прак са ме ђу-
соб ног кон сул то ва ња др жа ва чла ни ца пре усва ја ња ко нач них 
на ци о нал них по зи ци ја. За тим, ди ску си је око спољ не по ли-
ти ке ЕУ су по вер љи ве, у ци љу под сти ца ња по ве ре ња ме ђу 
др жа ва ма чла ни ца ма. Пра ви ло по вер љи во сти је на ро чи то 
зна чај но ка да се ра ди о пи та њи ма ко ја су од по себ не ва жно-
сти за по је ди не др жа ве чла ни це, а обич но се од но се на уни-
ла те рал не до ма ће (се па ра ти зам) или спољ не про бле ме (став 
Грч ке пре ма Тур ској), би ла те рал не про бле ме из ме ђу др жа ва 
чла ни ца ЕУ (при мер се вер не Ир ске), или вој не кри зе у не ким 
не-чла ни ца ма ЕУ ко је су од ин те ре са за не ке чла ни це (Афри-
ка).22

У ве ћој или ма њој ме ри, др жа ве узи ма ју у об зир за јед-
нич ке од лу ке на ни воу ЕУ при ли ком об ли ко ва ња на ци о нал-
не спољ не по ли ти ке. Та ко евро пе и за ци ја мо же да до ве де до 
укљу чи ва ња у на ци о нал не спољ не по ли ти ке оних пи та ња 
ко ји ма се јед на др жа ва ра ни је ни је ба ви ла. Аустри ја, Фин ска 

21 Step han Ke u ke le i re, Jen ni fer Mac Na ug htan, The Fo re ign Po licy of the Euro pean 
Union, Pal gra ve Mac mil lan,  Lon don, 2008, p. 142.

22 Mic hael E. Smith, „Con for ming to Euro pe : the do me stic im pact of EU fo re ign 
po licy co-ope ra tion“, Jo ur nal of Euro pean Pu blic Po licy, vol. 7, n° 4, 2000, pp. 
615-617.
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и Швед ска мо гу да бу ду при ме ри др жа ва ко је су при ла го ди-
ле сво је спољ не по ли ти ке као ре зул тат про це са адап та ци је на 
члан ство у ЕУ, јер су од кла сич не не у трал но сти по ста ле тзв. 
пост-не у трал не др жа ве. 

На ад ми ни стра тив ном ни воу, на ци о нал но при ла го ђа ва-
ње усло вља ва ре ор га ни за ци ју уну тра шњих ад ми ни стра тив-
них струк ту ра. Адап та ци ја ад ми ни стра тив них ка па ци те та 
под ра зу ме ва екс пан зи ју на ци о нал них ди пло мат ских слу жби 
и ре о ри јен та ци ју на ци о нал них ми ни стар ста ва спољ них по-
сло ва у ци љу што ефи ка сни јег ба вље ња европ ским пи та њи-
ма ве за ним за спољ ну по ли ти ку ЕУ.

Да кле, пр ва ди мен зи ја евро пе и за ци је на ци о нал них 
спољ них по ли ти ка ука зу је на оп сег и на чин на ко ји је про-
цес европ ске ин те гра ци је ути цао на на ци о нал но спољ но по-
ли тич ко од лу чи ва ње. Евро пе и за ци ја оту да пред ста вља тран-
сфор ма ци ју  по ли ти ке др жа ва чла ни ца услед зах те ва и по-
тре ба ко је су про и се кле из члан ства у ЕУ и из сâмог про це са 
европ ске ин те гра ци је. При том тре ба би ти оба зрив у по и сто-
ве ћи ва њу ове ди мен зи је евро пе и за ци је са мо дер ни за ци јом, 
ка ко то чи не по је ди ни ауто ри23, али и са ста но ви штем да ЕУ 
мо же ути ца ти на на ци о нал но спољ но по ли тич ко од лу чи ва ње 
са мо на кон при је ма у члан ство у ЕУ. На про тив, ис ку ство са 
по ли ти ком про ши ре ња ЕУ пре ма зе мља ма цен трал не и ис-
точ не Евро пе, а на ро чи то пре ма зе мља ма за пад ног Бал ка на, 
ука зу је на зна ча јан ути цај про це са евро пе и за ци је у прет-при-
ступ ном про це су. Исто та ко, не мо же мо твр ди ти да је евро пе-
и за ци ја на ста ла са мо на осно ву то га што по сто ји ком про мис 
ме ђу нај у ти цај ни јим по ли тич ким сна га ма уну тар јед не др-
жа ве око ње не европ ске ори јен та ци је. На про тив, о про це су 
евро пе и за ци је мо же мо го во ри ти уко ли ко је по ли тич ки си-
стем јед не др жа ве не пре кид но у оба ве зи да узи ма у об зир 
и да при ме њу је ме то де, прак су, нор ме и вред но сти ЕУ. Та ко 
Ру бен Вонг (Ru ben Wong) раз ли ку је че ти ри основ на ин ди-
ка то ра на ци о нал не спољ не по ли ти ке у про це су адап та ци је: 
по ве ћан обим европ ске по ли тич ке аген де, при хва та ње за јед-
нич ких ци ље ва, пре ва га за јед нич ке по ли ти ке над do ma i nes 
réservés и ин тер на ли за ци ја члан ства у ЕУ и ње ног ин те гра-
ци о ног про це са („ЕУ-иза ци ја“).24

23 Step han Ke u ke le i re, Jen ni fer Mac Na ug htan, The Fo re ign Po licy of the Euro pean 
Union, op. cit., p. 144.

24 Ru ben Wong, „Fo re ign Po licy“, in Pa o lo Gra zi a no, Ma ar ten Vink (eds.), Euro pe a
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Иако се ве ћи на ауто ра сла же да је спољ на по ли ти ка 
др жа ва чла ни ца из ме ње на услед пар ти ци па ци је у спољ ној 
по ли ти ци ЕУ, по сто је те шко ће да се кон цепт евро пе и за ци је, 
ко ји је пр во бит но фор му ли сан за су пра на ци о нал не по ли ти-
ке ЕУ, при ме ни и на област спољ не по ли ти ке ЕУ. Због спе ци-
фич но сти ове по ли ти ке, по сто ји бо ја зан од „пре це њи ва ња“ 
про це са евро пе и за ци је и пре ви да дру гих ва жних фак то ра 
ве за них за раз вој на ци о нал не спољ не по ли ти ке. У овој обла-
сти не по сто ји ја сан, вер ти ка лан „ла нац ко ман ди“, те је сто га 
те шко при ме ни ти ме ха ни зам ин сти ту ци о нал ног при ла го ђа-
ва ња („go od ness of fit“) у ци љу утвр ђи ва ња да ли се евро пе-
и за ци ја до го ди ла. Јер, Европ ска уни ја, услед јед но гла сно сти 
као основ ног на чи на до но ше ња од лу ка у обла сти спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке, не про пи су је ја сан мо дел спољ не по-
ли ти ке, ко ји ма др жа ве чла ни це тре ба да се при ла го де. Оту да 
се ЕУ не мо же са гле да ва ти као пу ки за ко но да вац као што је 
слу чај са над на ци о нал ним обла сти ма, већ као фо рум за раз-
ме ну иде ја и ста во ва.  За ову област је по год ни је да се ана ли-
зи ра и кроз про цес хо ри зон тал не евро пе и за ци је, ко ја је ма ње 
ли не ар на и ауто мат ска. Евро пе и за ци ја у овој обла сти се оту-
да мо же са гле да ти као про цес уче ња о по ли тич кој прак си, 
при че му ЕУ по ста је оквир за ускла ђи ва ње иде ја и тран сфе ра 
по ли ти ке, на су прот на мет ну том оба ве зу ју ћем при ла го ђа ва-
њу.25 Про цес уче ња је део про це са со ци ја ли за ци је, тј. про це са 
уво ђе ња ак те ра у нор ме и пра ви ла од ре ђе не за јед ни це.26 Кроз 
усва ја ње нор ми за јед ни це, со ци ја ли за ци ја усло вља ва да ак-
тер „пре ба цу је“ сво је по на ша ње са ло ги ке по сле ди ца (lo gic 
of con se qu en ces) на ло ги ку при клад но сти (lo gic of ap pro pri-
a te ness). Со ци ја ли за ци ја под ра зу ме ва кон сен зус о нор ма ма, 
иде ја ма и вред но сти ма, ко је тре ба да ва же за од ре ђе ну за јед-
ни цу, и ка да се до ђе до тог кон сен зу са, те нор ме се „ути ску ју“ 
у за јед ни цу. У слу ча ју спољ не по ли ти ке ЕУ, на ви ке и про це-
ду ре европ ске по ли тич ке са рад ње су ин сти ту ци о на ли зо ва не 
кроз обра зо ва ње и раз вој спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, 
и оне су по ста ле део кор пу са европ ских вред но сти и нор ми, и 

ni za tion. New Re se arch Agen das, Pal gra ve Mac mil lan, Lon don, 2008, p. 326.
25 Si mon J. Bul mer, Cla u dio Ra da el li, „The Euro pe a ni za tion of Na ti o nal Po licy?“, op. 

cit., p. 12.
26 Jef frey Chec kel, „In ter na ti o nal In sti tu ti ons and So ci a li za tion in Euro pe : In tro duc-

tion and Fra me work“, In ter na ti o nal Or ga ni za tion, vol. 59, n° 4, 2005, p. 804.
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усло ви ле про ме ну на ци о нал них ста во ва и пре фе рен ци ја упр-
кос од су ству ме ха ни за ма оба ве зу ју ћег при ла го ђа ва ња. Та ко 
се евро пе и за ци ја спољ не по ли ти ке ЕУ мо же са гле да ти ви ше 
као про цес со ци ја ли за ци је не го као про цес на мет ну тог при-
ла го ђа ва ња.

Дру га ди мен зи ја евро пе и за ци је на ци о нал них спољ них 
по ли ти ка је на ци о нал на про јек ци ја, тј. мо гућ ност да др жа ве 
про јек ту ју спољ но по ли тич ке ци ље ве, при о ри те те и при сту пе 
на ни во ЕУ („uplo a ding“). Дру гим ре чи ма, ра ди се o на чи ну 
на ко ји на ци о нал не спољ не по ли ти ке ути чу и до при но се раз-
во ју за јед нич ке спољ не по ли ти ке ЕУ. Евро пе и за ци ја у овом 
слу ча ју пред ста вља ак тив но на ци о нал но ан га жо ва ње у тран-
сфор ма ци ји спољ не по ли ти ке на ни воу ЕУ, што под ра зу ме ва 
и ути цај на уло гу ЕУ као ме ђу на род ног ак те ра. На ци о нал на 
про јек ци ја, тј. ути цај и до при нос на ци о нал них спољ них по-
ли ти ка на раз вој за јед нич ке спољ не по ли ти ке ЕУ под ра зу ме-
ва не ко ли ко аспе ка та. Пр во, др жа ве кроз овај про цес на сто је 
да уве ћа ју на ци о нал ни ути цај у све ту. Дру го, др жа ве мо гу 
да ути чу на спољ не по ли ти ке дру гих др жа ва чла ни ца. Тре-
ће, др жа ве чла ни це ко ри сте ЕУ као „ки шо бран“: на ци о нал не 
ели те има ју мо гућ ност да или пре не брег ну или усво је од ре-
ђе не по ли ти ке ко је се не укла па ју у тра ди ци о нал не обри се 
на ци о нал них спољ них по ли ти ка. Че твр то, ова ди мен зи ја 
евро пе и за ци је под ра зу ме ва екс тер на ли за ци ју на ци о нал них 
спољ но по ли тич ких по зи ци ја на ни воу ЕУ.27

Евро пе и за ци ја се у овом ви ду мо же са гле да ти као мо-
гућ ност за др жа ве да про ши ре сво је спољ но по ли тич ке ци ље-
ве, као и да пре ва зи ђу до ма ће при ти ске и от пор пре ма про ме-
ни. Та ко, др жа ве чла ни це мо гу да „пре ба це“ про бле ма тич на 
пи та ња са на ци о нал ног на ни во ЕУ, у ци љу ис пу ње ња од ре-
ђе не на ци о нал не „ли ни је“ или ус по ста вља ња би ла те рал них 
од но са (ко ло ни јал не си ле). Та ко ђе, др жа ве мо гу да до би ју 
раз не об ли ке по др шке (бу џет ску, ди пло мат ску, еко ном ску) 
од стра не ин сти ту ци ја ЕУ и од дру гих др жа ва чла ни ца ра ди 
ефи ка сни јег ре а ли зо ва ња ци ље ва и по сти за ња ве ћег ути ца ја. 
Ме ђу тим, спо соб ност на ци о нал них ак те ра да ис ко ри сте но-
ве мо гућ но сти за ви си од њи хо вих ор га ни за ци о них ка па ци-
те та, тј. ре сур са ко ји ма их снаб де ва ју на ци о нал не ин сти ту-

27 Ibid.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 2/2011, год. VII vol. 11 стр. 928

23

ци је, као што је при ступ јав ној сфе ри, ка па ци тет по ли тич ког 
од лу чи ва ња, фи нан сиј ски ка па ци те ти. За кон ска пра ви ла и 
про це ду ре др жа ва чла ни ца у ве ли кој ме ри од ре ђу ју ди стри-
бу ци ју ре сур са из ме ђу цен трал не др жа ве и ре ги о на. Ре ги о ни 
у фе де рал ним др жа ва ма по се ду ју зна чај не ре сур се (овла шће-
ња у по ли тич ком од лу чи ва њу, фи нан сиј ска сред ства, ор га-
ни за ци о не ка па ци те те), ко ји им омо гу ћа ва ју да ис ко ри сте но-
ве мо гућ но сти на ни воу ЕУ, док ре ги о ни у цен тра ли зо ва ним 
или сла бо де цен тра ли зо ва ним др жа ва ма че сто има ју ма њак 
ка па ци те та да се из бо ре на европ ском по ли тич ком ни воу. 
Ем пи риј ска ис тра жи ва ња ука зу ју да уко ли ко ре ги о ни по се-
ду ју ви ше ре сур са на на ци о нал ном ни воу, ве ће су мо гућ но-
сти да се ис ко ри сте по год но сти евро пе и за ци је.28

С об зи ром да је спољ на и без бед но сна по ли ти ка ЕУ за-
сно ва на на јед но гла сно сти од лу чи ва ња, „на ци о нал на про јек-
ци ја у овој обла сти је од по себ ног зна ча ја, јер др жа ве има ју 
кључ ну уло гу у про це су од лу чи ва ња, али и спро во ђе ња по-
ли ти ка ЕУ на на ци о нал ни ни во. Др жа ве ак тив но про јек ту-
ју сво је пре фе рен ци је са ци љем да сма ње ри зи ке у про це су 
адап та ци је и да по ве ћа ју свој ути цај. При то ме и сâм ути цај 
нај моћ ни јих др жа ва да про јек ту ју сво је ин те ре се на европ ски 
ни во би ва огра ни чен на два по ља. С јед не стра не, у овом про-
це су су од лу чу ју ћи до ма ћи при ти сци и и ни во по све ће но сти 
др жа ве раз во ју по ли ти ке ЕУ. С дру ге стра не, Европ ска уни ја 
по ста је све сло же ни ја и об у хва та све ве ћи број др жа ва, те је 
ових др жа ва ма све сло же ни је и те же да про јек ту ју сво је на-
ци о нал не спољ но по ли тич ке ци ље ве на европ ски ни во.

* * *
Евро пе и за ци ја „пре мо шћа ва“ европ ски и на ци о нал ни 

ни во кроз је дан ме ђу соб но кон сти ту и шу ћи про цес про ме не, 
и та ко те жи да ухва ти ди ја лек тич ки од нос из ме ђу ак те ра и 
си сте ма, на ци о нал них др жа ва и ЕУ, и те жње ка ко лек тив ној 
ак ци ји и очу ва њу на ци о нал них по ли ти ка. Док је те о ри ја ме-
ђу вла ди них од но са мо гла да об ја сни про цес европ ске по ли-
тич ке са рад ње, па и по чет ну фа зу раз во ја за јед нич ке спољ не 

28  Ta nja Börzel, „To wards Con ver gen ce in Euro pe? In sti tu ti o nal Adap ta tion to Euro-
pe a ni za tion in Ger many and Spain“, Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu di es, vol. 37, 
n° 4, 1999, p. 577.
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и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, да нас је, усло жња ва њем и раз-
во јем Европ ске уни је, те шко у окви ру ове те о ри је об ја сни-
ти ути цај спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ на на ци о нал не 
по ли ти ке ње них др жа ва чла ни ца. Евро пе и за ци ја пред ста вља 
ком би на ци ју ра ци о на ли стич ког и кон струк ти ви стич ког при-
сту па. Оту да се овај кон цепт чи ни по год ним и ко ри сним за 
из у ча ва ње од но са из ме ђу спољ не по ли ти ке ЕУ и на ци о нал-
них спољ них по ли ти ка. Ипак, тре ба би ти оба зрив при ли ком 
са гле да ва ња про ме на у на ци о нал ним спољ ним по ли ти ка ма 
кроз при зму евро пе и за ци је, јер она не мо же пред ста вља ти 
све о бја шња ва ју ћи кон цепт. Про ме не у на ци о нал ној спољ-
ној по ли ти ци мо гу би ти и ре зул тат и дру гих (ен до ге них и 
ег зо ге них) фак то ра, те је по треб на оба зри вост у изо ло ва њу 
„ефек та ЕУ“ у ана ли зи на и о нал не спољ но по ли тич ке про ме-
не. Јер про ме не у спољ ној по ли ти ци на на ци о нал ном ни воу 
увек ће би ти про звод ком би на и ја раз ли чи тих фак то ра, ме ђу 
ко ји ма је евро пе и за ци ја је дан од њих.  

De ja na M. Vuk ce vic

EUROPÉANI SA TION DES PO LI TI QU ES 
ÉTRANGÈRES NA TI O NA LES  

– CA DRE CONCEP TUEL

Som ma i re

L’ob jec tif de cet ar tic le est de démon trer l’uti lité du con cept 
d’européani sa tion par le bi a is de l’analyse de re la tion en tre les 
po li ti qu es étrangères na ti o na les et la po li ti que étrangère de l’UE. 
L’européani sa tion est –el le une so lu tion ou un problème ? L’aute
ur con sid ère que l’européani sa tion est un pro ces sus in ter ac tif et 
mu tu el le ment con sti tué de chan ge ment, qui re lie le ni ve au euro
péen et na ti o nal, où les réac ti ons des Etats mem bres à l’intégra
tion européen ne se di ri gent vers les in sti tu ti ons et po li ti qu es 
européen nes et vi ce ver sa. L’ar tic le se ra di visé en de ux par ti es. 
Dans la pre miè re, l’aute ur en vi sa ge ra la no tion de l’européani sa
tion. Dans la de u xi ème par tie, l’aute ur tend à cla ri fi er la va li dité 
du con cept d’européani sa tion en analysant le do ma i ne de la po
li ti que étrangère. L’ob jec tif est de véri fi er l’uti lité de ce con cept à 
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tra vers l’analyse de la re la tion en tre la po li ti que étrangère et de 
sécu rité com mu ne de l’UE et les po li ti qu es étrangères na ti o na les. 
L’aute ur répon dra à la qu e sti on si l’européani sa tion est une ap
proc he adéqu a te qui no us per met la com préhen sion de la re la tion 
en tre la po li ti que étrangère de l’UE et les po li ti qu es étrangères 
na ti o na les, c.a.d. si el le of fre une per spec ti ve analyti que qui fa ci
li te l’ex plo ra ti on de la con ne xi on de ces de ux ni ve a ux d’analyse.
Motsclefs: européani sa tion, intégra tion européen ne, ac te urs po

li ti qu es, iden tité na ti o na le, ca pa cité po li ti que, ca
pa cité ad mi ni stra ti ve.
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Résumé

Par ler d’européani sa tion est à la mo de. Ma is qu’estce que 
sig ni fie cet te no tion? Le con cept d’européani sa tion est un con cept 
as sez no u ve au, qui de vi ent objet d’étu de pri vilégié de la sci en ce 
po li ti que. Il se si tue en tre les in sti tu ti ons de l’Eatna tion et une 
or ga ni sa tion su pra na ti o na le qui est l’Union européen ne. Qu el le 
est la va le ur ajo utée de l’européani sa tion par rap port aux ter mes 
si mi la i res tels que l’intégra tion, har mo ni sa tion ou con ver gen ce? 
L’européani sa tion est un do u ble pro ces sus : d’une part, c’est un 
pro ces sus par le qu el les for ces po li ti qu es, so ci a les et éco no mi qu
es na ti o na les for ment un ca dre po li ti que et in sti tu ti on nel su pra



Де ја на М. Вук че вић ЕВРО ПЕ И ЗА ЦИ ЈА НА ЦИ О НАЛ НИХ ...

28

na ti o nal, et d’autre part, il s’agit d’un pro ces sus par le qu el l’UE 
in flu en ce les systèmes po li ti qu es na ti o na les. L’européani sa tion 
tend à sa i sir la re la tion di a lec ti que en tre les ac te urs et systèmes, 
les Etats na ti o na ux et l’UE, la ten ta ti ve vers l’ac tion col lec ti ve 
et la préser va tion des po li ti qu es na ti o na les. Dans le do ma i ne de 
la po li ti que étrangère, l’européani sa tion com prend l’adap ta tion 
des po li ti qu es étrangères na ti o na les à l’in flu en ce de l’UE. Ce la 
in clut le chan ge ment dans les struc tu res et dans le pro ces sus de 
pri se de déci sion po li ti qu es, dans l’iden tité qui est au cœ ur de la 
po li ti que na ti o na le. De même, l’européani sa tion de la po li ti que 
étrangère na ti o na le com prend la pro jec tion na ti o na le, c.a.d. la 
pos si bi lité po ur les Etats de pro je ter le urs ob jec tifs, pri o rités et 
ap proc hes au ni ve au de l’UE. La po li ti que étrangère et de sécu
rité com mu ne de l’UE est un espa ce com ple xe d’analyse po ur 
l’européani sa tion, car même si la PESC n’est pas et n’a ja ma is été 
une sim ple arè ne in ter go u ver ne men ta le, el le de vi ent un pro ces
sus d’intégra tion al ter na tif à l’Euro pe com mu na u ta i re, un pro
ces sus sui ge ne ris qui s’im po se de plus en plus com me tel. Ain si, 
ce do ma i ne ne pe ut pas être analysé se u le ment du po int de vue de 
l’européani sa tion ver ti ca le, ma is aus si à par tir de l’européani sa
tion ho ri zon ta le. L’européani sa tion sem ble une ap proc he adéqu
a te qui no us per met la com préhen sion de la re la tion en tre la po
li ti que étrangère de l’UE et les po li ti qu es étrangères na ti o na les. 
El le of fre une per spec ti ve analyti que qui fa ci li te l’ex plo ra ti on de 
la con ne xi on de ces de ux ni ve a ux d’analyse.
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