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ФИНАНСИРАЊЕБЕЗБЕДНОСНЕ
ИОДБРАМБЕНЕПОЛИТИКЕ

ЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Сажетак
Свр ха овог члан ка је да ука же на основ не иза зо ве ко ји пра те 

фи нан си ра ње без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ (ЕБОП). Бу-
ду ћи да европ ска без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка пред ста вља 
са став ни део за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке (ЗСБП), 
ана ли за је нај пре усме ре на на уго вор не од ред бе ко је се од но се на 
фи нан си ра ње за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ (1), 
за тим на фи нан си ра ње вој них и ци вил них опе ра ци ја ЕУ (2), као 
и на про бле ме ко ји се ја вља ју у фи нан си ра њу ових опе ра ци ја (3).
Кључ не ре чи: европ ска без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ, за јед-

нич ка спољ на и без бед но сна по ли ти ка ЕУ, фи нан си ра ње.

1.ФИНАНСИРАЊЕЗАЈЕДНИЧКЕСПОЉНЕ
ИБЕЗБЕДНОСНЕПОЛИТИКЕЕУ

Про шло је де вет на ест го ди на од ка да су фран цу ски пред сед-
ник Ми те ран (Mit te rand) и не мач ки кан це лар Кол (Kohl) пред ло жи-
ли одр жа ва ње ме ђу вла ди не кон фе рен ци је о обра зо ва њу По ли тич ке 
уни је. Овај пред лог, зна чај не сим бо лич не вред но сти, ука зи вао је на 
нео п ход ност да др жа ве чла ни це обра зу ју Европ ску уни ју и да јој 
да ју од го ва ра ју ћа сред ства за ефи ка сно де ло ва ње1). То је под ра зу-
ме ва ло и обра зо ва ње за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке 
ЕУ, ко ја је тре ба ла да оја ча по ли тич ку «те жи ну» Евро пе у пе ри о ду 
по сле хлад ног ра та. Уго во ром из Ма стрих та ова по ли ти ка до би ла 
1) Agen ce Euro pe,  n° 5238, 20 avril 1990.
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је ин сти ту ци о нал ну осно ву, и тре ба ла је да при бли жи ста во ве др-
жа ва чла ни ца у обла сти спољ не по ли ти ке, без бед но сти и од бра-
не. Да кле, Европ ска уни ја за ми шље на је и као зна ча јан по ли тич ки 
(а не са мо еко ном ски) ак тер, ко ји има од ре ђе не ци ље ве ко је тре ба 
оства ри ти, на ро чи то пре ко за јед нич ке спољ не и без бед но сне по-
ли ти ке (ЗСБП), ко ја тре ба да до при не се афир ма ци ји иден ти те та 
ЕУ на ме ђу на род ној сце ни. Уго вор не од ред бе пред ви ђа ју не ко ли ко 
ци ље ва ЗСБП-а. То су, пре све га, очу ва ње за јед нич ких вред но сти, 
основ них ин те ре са, не за ви сно сти и ин те гри те та Уни је, ја ча ње без-
бед но сти Уни је и ње них чла ни ца, одр жа ва ње ми ра и ме ђу на род не 
без бед но сти, ја ча ње ме ђу на род не са рад ње, раз вој и ја ча ње де мо-
кра ти је и прав не др жа ве, као и по што ва ње људ ских пра ва и основ-
них сло бо да. Оства ре ње ових ци ље ва под ра зу ме ва, из ме ђу оста лог, 
и из два ја ње зна чај них фи нан сиј ских сред ста ва.

Фи нан си ра ње ЗСБП-а утвр ђе но је уго вор ним од ред ба ма ко-
је су се ме ња ле у скла ду са прак сом. Прав не осно ве ве за не за ову 
област мо гу се на ћи у чла ну Ј.11 Уго во ра из Ма стрих та, ко ји је 
раз ли ко вао тзв. ад ми ни стра тив не и опе ра тив не тро шко ве. Пред ви-
ђе но је да ад ми ни стра тив ни тро шко ви ин сти ту ци ја, ко ји на ста ју 
на осно ву од лу ка ко је се од но се на ЗСБП, па да ју на те рет бу џе та 
Европ ских за јед ни ца. Што се ти че опе ра тив них тро шко ва, раз ли-
ко ва ле су се две мо гућ но сти: или је Са вет ми ни ста ра мо гао јед но-
гла сно да до не се од лу ку да ови тро шко ви па да ју на те рет бу џе та 
Европ ских за јед ни ца, или, пак, на те рет бу џе та др жа ва чла ни ца, 
пре ма од ре ђе ном кљу чу по де ле ко ји је тре бао да се од ре ди. Ана ли-
за ових од ред би ука зу је на не ко ли ко при мед би. Пр во, од ред бе уго-
во ра не утвр ђу ју бу џет ску про це ду ру, већ оста вља ју Са ве ту бри гу 
да уста но ви на чин фи нан си ра ња ЗСБП-а (опе ра тив ни тро шко ви). 
Дру го, од ред бе чла на Ј.11 не пре ци зи ра ју мо да ли те те ко је тре ба 
при ме ни ти при фи нан си ра њу ко је иде на те рет др жа ва чла ни ца. 
Тре ће, уго вор не да је пре ци зан од го вор на то шта су ад ми ни стра-
тив ни и опе ра тив ни тро шко ви. Исто та ко, члан Ј.11 не од ба цу је 
мо гућ ност ме шо ви тог ре ше ња, ко је би под ра зу ме ва ло фи нан си ра-
ње пу тем на ци о нал них и ко му ни тар ног бу џе та. То је уоста лом и 
по твр ђе но у прак си, при ли ком фи нан си ра ња ци вил не ад ми ни стра-
ци је Мо ста ра 1994. го ди не. Ова опе ра ци ја има ла је бу џет од 32 ми-
ли о на еки ја за 1994. го ди ну, од че га је 17 ми ли о на па да ло на те рет 
др жа ва чла ни ца. Ипак, овај ме шо ви ти си стем фи нан си ра ња ни је 
био без про бле ма, ко ји су се, пре све га, од но си ли на ка шње ње фи-
нан си ра ња др жа ва чла ни ца, те је од лу че но да тро шко ви за пе ри од 
1995-96 бу ду фи нан си ра ни из ко му ни тар ног бу џе та.
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Бу ду ћи да су опе ра тив ни тро шко ви у прак си че сто ста вља-
ни на те рет бу џе та Европ ских за јед ни ца2), би ло је нео п ход но да се 
из ме не пра ви ла фи нан си ра ња ЗСБП-а, у скла ду са ин сти ту ци о нал-
ном прак сом. Та ко је 16. ју ла 1997. го ди не за кљу чен уго вор о фи-
нан си ра њу ЗСБП-а из ме ђу Пар ла мен та, Са ве та и Ко ми си је3), ко јим 
је пред ви ђе но да опе ра тив ни тро шко ви бу ду фи нан си ра ни из бу џе-
та Европ ских за јед ни ца, осим ако Са вет не утвр ди дру га чи је. Ти ме 
је у пот пу но сти из ме ње на прак са уста но вље на уго во ром из Ма-
стрих та. Уго вор та ко ђе пред ви ђа да су опе ра тив ни тро шко ви они 
тро шко ви ко је не про ис ти чу ис кљу чи во из уго вор них од ред би, и да 
Пар ла мент има пра во над гле да ња из но са ових тро шко ва и њи хо ву 
по де лу. У том сми слу, пред ви ђе на је спо ра зум на про це ду ра из ме ђу 
Пар ла мен та и Са ве та, са ци љем да се по стиг не до го вор из ме ђу ове 
две ин сти ту ци је о ви си ни опе ра тив них тро шко ва и њи хо вој по де-
ли. У слу ча ју да не до ђе до до го во ра из ме ђу Пар ла мен та и Са ве та, 
по след њу реч у про це ду ри има Пар ла мент4). Уго вор из Ам стер да ма 
пре у зео је од ред бе овог уго во ра и унео их у члан 28 Уго во ра о ЕУ. 
Пре ма овом чла ну, опе ра тив ни тро шко ви би ће по кри ве ни из бу џе-
та Европ ских за јед ни ца, осим ако Са вет дру га чи је не од лу чи. Тро-
шко ви ко ји се од но се на ак тив но сти по ве за не са вој ним пи та њи ма 
или до ме ном од бра не се по кри ва ју из на ци о нал них бу џе та. Та ко ђе, 
Пар ла мент, Са вет и Ко ми си ја су 6. ма ја 1999. го ди не пот пи са ли но-
ви спо ра зум о по бољ ша њу бу џет ске про це ду ре5), ко ји пред ви ђа да 
ин сти ту ци је сва ке го ди не по стиг ну до го вор око ви си не опе ра тив-
них тро шко ва и њи хо ве по де ле. У слу ча ју да се до го вор не по стиг-
не, Пар ла мент и Са вет ће при хва ти ти ви си ну бу џе та за прет ход ну 
го ди ну. Овај спо ра зум сту пио је на сна гу 1. ја ну а ра 2000. го ди не. 
Ме ђу тим, убр зо се по ка за ло да Са вет ни је био во љан да Пар ла мен-
ту ша ље фи нан сиј ске пред ло ге и из ве шта је, што је до ве ло до но вог 
ком про ми са из ме ђу две ин сти ту ци је у но вем бру 2002. го ди не, ко-
2) Phi lip pe Wil la ert, Car men Mar qu ez-Ru iz, « Vers une po li ti que étrangère et de sécu rité com-

mu ne : état des li e ux », RevueduMarchéuniqueeuropéen,  n° 3, 1995, p. 80.

3) Ac cord in ter in sti tu ti on nel du 16 ju il let 1997 en tre le Par le ment européen, le Con seil et la 
Com mis sion européen ne re la tif à des dis po si ti ons con cer nant le fi nan ce ment de la po li ti que 
étrangère et de sécu rité com mu ne, JournalOfficieldesCommunautéseuropéennes, n° C 286, 
du 22 sep tem bre 1997, p. 80.

4) Ge or ges Bert hu, Do mi ni que So uc het, Letraitéd’Amsterdam,contreladémocratie.Textein-
tégral comparéetcommenté, François-Xa vi er de Gu i bert, Pa ris, 1998, p. 253.

5) Ac cord in ter in sti tu ti on nel du 6 mai 1999 en tre le Par le ment européen, le Con seil et la Com-
mis sion européen ne sur la di sci pli ne budgéta i re et l’améli o ra tion de la procédu re budgéta i re, 
JournalOfficieldesCommunautés européennes, n° C 172, du 18 juin 1999, p. 1.
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јим је Са вет при стао да ша ље Пар ла мен ту «про це ну раз ма тра них 
тро шко ва» у окви ру ЗСБП-а6).

2.ФИНАНСИРАЊЕБЕЗБЕДНОСНЕИ
ОДБРАМБЕНЕПОЛИТИКЕЕУ

Фи нан си ра ње тро шко ва у окви ру дру гог сту ба Уни је по ста-
ло је ком плек сни је са раз во јем без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке 
ЕУ (ЕБОП), као са став ног де ла за јед нич ке спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке ЕУ. Иако је ова по ли ти ка зва нич но про гла ше на опе ра тив-
ном још на са стан ку Европ ског са ве та у Ла ке ну, про блем фи нан си-
ра ња вој них и ци вил них опе ра ци ја ЕУ остао је не ре шен. Тре ба ло је 
пре ва зи ћи фи нан си ра ња на adhocосно ви ка да се ра ди ло о вој ним 
опе ра ци ја ма, док је у обла сти ци вил ног упра вља ња кри за ма би ло 
нео п ход но учи ни ти што ефи ка сни јим и ко хе рент ни јим про цес фи-
нан си ра ња ци вил них опе ра ци ја. 

Ка да је реч о вој ним опе ра ци ја ма ЕУ, по треб но је освр ну ти 
се на члан 28 Уго во ра о ЕУ, ко ји ре гу ли ше пи та ње фи нан си ра ња 
за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Овај члан се од но-
си и на без бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку ЕУ, бу ду ћи да је ова 
по ли ти ка за ми шље на као део ЗСБП-а. То је зна чи ло да ад ми ни-
стра тив ни тро шко ви у окви ру ове по ли ти ке, ко ји се од но се на фи-
нан си ра ње ње них ор га на, пот па да ју под бу џет ЕЗ. Да кле, де ло ва ње 
Ко ми те та за по ли тич ка и без бед но сна пи та ња, Вој ног ко ми те та и 
Шта ба ЕУ фи нан си ра ју се из ко му ни тар ног бу џе та. Што се ти че 
спе ци ја ли зо ва них аген ци ја ЕУ, као што су Ин сти тут за без бед но-
сне сту ди је ЕУ, Са те лит ски цен тар ЕУ, Европ ска аген ци ја за од бра-
ну, они се фи нан си ра ју од на ци о нал них кон три бу ци ја. Опе ра тив ни 
тро шко ви без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, тј. фи нан си ра-
ње вој них опе ра ци ја, па да ју на те рет др жа ва чла ни ца, пре ма од ре-
ђе ном кљу чу на ци о нал ног бру то про из во да. Ме ђу тим, би ло је нео-
п ход но да се уста но ви по се бан ме ха ни зам фи нан си ра ња, ко ји би 
из бе гао пре го во ре из ме ђу др жа ва о сва кој по је ди нач ној опе ра ци ји. 
Пр ви ко рак у том прав цу учи њен је на са стан ку Европ ског са ве та 
у Се ви љи 21. и 22. ју на 2002. го ди не, ка да је од лу че но да фи нан-
си ра ње вој них опе ра ци ја тре ба да бу де за сно ва но на ком би на ци ји 
три еле мен та: за јед нич ких тро шко ва, ин ди ви ду ал них тро шко ва и 
мо гућ но сти да Са вет од лу чи, при ли ком от по чи ња ња опе ра ци је, да 
6) An to nio Mis si ro li, « Mo ney Mat ters : Fi nan cing EU Cri sis Ma na ge ment », in An ne De ig hton, 

Vic tor Ma u er (eds.), SecuringEurope?ImplementingtheEuropeanSecurityStrategy, Cen ter 
for Se cu rity Stu di es, Zu rich, 2006, p. 46.
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ли ће тро шко ви тран спор та и сме шта ја би ти пред мет за јед нич ког 
фи нан си ра ња7). За јед нич ко фи нан си ра ње не би по кри ва ло фи нан-
си ра ње сред ста ва и ка па ци те та ко је су др жа ве чла ни це по ну ди ле 
на до бро вољ ној осно ви, док би фи нан сиј ски аран жма ни о за јед-
нич ким тро шко ви ма тре ба ли да бу ду уста но вље ни од слу ча ја до 
слу ча ја, на осно ву јед но гла сне од лу ке Са ве та.

Ко нач но, Са вет ми ни ста ра ЕУ је 23. фе бру а ра 2004. го ди не 
до нео од лу ку ко јом је обра зо ван ме ха ни зам на зван «Athena»8), за-
ду жен за упра вља ње за јед нич ких тро шко ва вој них опе ра ци ја ЕУ. 
Циљ ус по ста вља ња овог ме ха ни зма је, са јед не стра не, да се обез-
бе ди фи нан си ра ње ли сте за јед нич ких тро шко ва пу тем на ци о нал-
них кон три бу ци ја утвр ђе ним по од ре ђе ном «кљу чу» на ци о нал ног 
бру то про из во да, и са дру ге стра не, да се упра вља пре фи нан си-
ра њем од ре ђе них ин ди ви ду ал них тро шко ва. У од лу ци Са ве та се, 
ме ђу тим, не да је де фи ни ци ја за јед нич ких тро шко ва, већ су ти тро-
шко ви на бро ја ни у анек су при до да том од лу ци. Раз ли ку ју се три 
вр сте за јед нич ких тро шко ва. Пр во, то су опе ра тив ни за јед нич ки 
тро шко ви у при прем ној фа зи9) јед не опе ра ци је. Дру го, ра ди се о 
тро шко ви ма ко ји се од но се на ак тив ну фа зу опе ра ци је10). Ове две 
вр сте тро шко ва мо гу би ти део овог но вог ме ха ни зма, ако та ко од-
лу чи Са вет. Тре ћа вр ста тро шко ва су опе ра тив ни тро шко ви ко ји се 
од но се на ли кви да ци ју опе ра ци је и ко ји су увек пре у зе ти од стра не 
овог ме ха ни зма. Они тро шко ви ко ји не спа да ју у за јед нич ке, иду на 
те рет др жа ве ко ја уче ству је у опе ра ци ји.

Ме ха ни зам Athena  по чи ва на јед ној ла ба вој ин сти ту ци о нал-
ној струк ту ри, сме ште ној у окви ру Ге не рал ног се кре та ри ја та ЕУ. 
Ра ди се о «тех нич ком се кре та ри ја ту» ко ји спро во ди од лу ке Са-
ве та ми ни ста ра ЕУ, и ко ји не ма соп стве но осо бље, осим ад ми ни-
стра то ра ко га на три го ди не име ну је Ви со ки пред став ник ЕУ за 
7) Con seil européen de Sévil le, 21-22 juin 2002, Rap port de la prési den ce sur la PESD, An ne xe 

II, Fi nan ce ment des opéra ti ons de ge stion de cri ses con du i tes par l’Union européen ne ayant 
des im pli ca ti ons mi li ta i res ou dans le do ma i ne de la défen se, in Jean-Yves Ha i ne, DeLaekenà
Copenhague.Lestextesfondamentauxdeladéfenseeuropéenne, In sti tut d’Etu des de sécu rité 
de l’UE, Pa ris, 2004, pp. 86-90.

8) Déci sion 2004/197/PESC du Con seil du 23 févri er 2004 créant un méca ni sme de ge stion du 
fi nan ce ment des coûts com muns des opéra ti ons de l’Union européen ne ayant des im pli ca ti ons 
mi li ta i res ou dans le do ma i ne de la défen se, JournalOfficieldel’Unioneuropéenne, n° L 63, 
du 28 févri er 2004, p. 68.

9) При прем на фа за опе ра ци је по чи ње од тре нут ка ка да Са вет од лу чи да ће Уни ја во ди ти 
вој ну опе ра ци ју.

10) Ак тив на фа за опе ра ци је под ра зу ме ва пе ри од од из бо ра ко ман дан та опе ра ци је до да ту ма 
ка да Штаб пре ста је да де лу је.



СПМброј4/2009,годинаXVI,свеска26. стр.243-254.

248

ЗСБП, као и јед ног књи го во ђу11). Ме ђу тим, до дат но осо бље мо же 
обез бе ди ти Ге не рал ни се кре та ри јат ЕУ или др жа ва чла ни ца ко ја 
уче ству је у опе ра ци ји. Осо бље ко је упра вља овим ме ха ни змом је 
у над ле жно сти спе ци јал ног ко ми те та са ста вље ног од пред став ни-
ка др жа ва чла ни ца (њих 26, по што је Дан ска из у зе та) и Ко ми си је 
(без пра ва гла са). Ка да спе ци јал ни ко ми тет раз ма тра фи нан си ра-
ње јед не вој не опе ра ци је, он да се са сто ји од пред став ни ка др жа ва 
уче сни ца, тре ћих др жа ва уче сни ца (без пра ва гла са), и ко ман дан та 
опе ра ци је. Athena рас по ла же го ди шњим бу џе том са ста вље ним од 
кон три бу ци ја др жа ва чла ни ца, и евен ту ал но, тре ћих др жа ва.

У то ку 2005. го ди не, Са вет ЕУ усво јио је но ву од лу ку ко јом 
је из ме ње на прет ход на од лу ка о ме ха ни зму Athena 12). На и ме, прет-
ход на од лу ка Са ве та пред ви ђа ла је да за јед нич ки тро шко ви тре ба 
да бу ду пла ће ни пре не го што Athena при ми кон три бу ци је др жа ва 
чла ни ца, и да Са вет мо же да од ре ди др жа ве ко је ће ове тро шко ве 
фи нан си ра ти, или про на ћи дру го ре ше ње да ови тро шко ви бу ду 
уна пред пла ће ни. Но ва од лу ка Са ве та ме ња ове од ред бе, и пред-
ви ђа да др жа ве уче сни це уна пред пре не су кон три бу ци је на но ви 
ме ха ни зам. 

Што се ти че фи нан си ра ња ци вил ног упра вља ња кри за ма, 
Европ ски са вет у Хел син ки ју је пред ло жио усва ја ње ак ци о ног 
пла на за ци вил но упра вља ње кри за ма, у ци љу ја ча ња по ве за но-
сти по сто је ћих ин стру ме на та на на ци о нал ном пла ну, али и на пла-
ну европ ских ин сти ту ци ја. У скла ду са овим пред ло гом, Европ ска 
ко ми си ја је 11. апри ла 2000. го ди не пред ста ви ла Са ве ту пред лог 
уред бе о обра зо ва њу ме ха ни зма за бр зо ре а го ва ње13), ко ји би се од-
ли ко вао ефи ка сно шћу и флек си бил но шћу за раз ли ку од по сто је-
ћих ко му ни тар них ин стру ме на та ко ји су ком плек сни и не до вољ но 
при ла го ђе ни ур гент ним си ту а ци ја ма. Овај ме ха ни зам би био ко ри-
шћен «у слу ча ју ре ал не или на ра ста ју ће кри зе», као што је на си ље 
ко је де ста би ли зу је јав ни по ре дак, кр ше ње ми ра, от по чи ња ње ору-
жа них су ко ба, ма сив ни по кре ти ста нов ни штва или при род не ка та-
стро фе. По је ди ни ауто ри ис ти чу да овај пред лог Ко ми си је пред-
ста вља њен од го вор на обра зо ва ње но вих ор га на и струк ту ра за 
11)  Fa bien Ter pan, « Les ba ses de fi nan ce ment des opéra ti ons mi li ta i res de l’Union européen ne », 

Arès, vol. XXI II, n° 60, 2008, p. 73.

12)  Déci sion 2005/68/PESC du Con seil du 24 jan vi er 2005 mo di fi ant la déci sion 2004/197/PESC 
créant un méca ni sme de ge stion du fi nan ce ment des coûts com muns des opéra ti ons de l’Union 
européen ne ayant des im pli ca ti ons mi li ta i res ou dans le do ma i ne de la défen se (At he na), Jour-
nalOfficieldel’Unioneuropéenne, n° L 27, du 29 jan vi er 2005, p. 59.

13)  Pro po si tion de rè gle ment du Con seil por tant la création du dis po si tif de réac tion ra pi de, COM 
(2000) 119 fi nal-2000/0081 (CNS), présentée par la Com mis sion le 18 mai 2000, JournalOf-
ficieldesCommunautés européennes, n° C 311, du 31 oc to bre 2000, p. 213.
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упра вља ње кри за ма у окви ру дру гог сту ба Уни је, и на не мо гућ ност 
да бр зо и ефи ка сно упо тре би ко му ни тар ни фонд за ци вил но упра-
вља ње кри за ма, иако је за то Ко ми си ја би ла од го вор на14).

На осно ву овoг пред ло га, Са вет ми ни ста ра ЕУ је 26. фе бру-
а ра 2001. го ди не усво јио уред бу ко јом је осно ван тзв. ме ха ни зам 
за бр зо ре а го ва ње15), ко ји је тре ба ло да омо гу ћи ЕЗ да од го во ри, 
на је дан бр зи и ефи ка сни на чин, на ур гент не си ту а ци је или кри зе. 
Ак ци је ко је бу ду спро ве де не у окви ру овог ме ха ни зма до но се се од 
стра не Ко ми си је, као и њи хо во спро во ђе ње. Ко ми си ја је има ла за-
да так да обез бе ди ко ор ди на ци ју, на те ре ну, ак ци ја ко је бу ду во ђе не 
у окви ру овог ме ха ни зма са ак ци ја ма др жа ва чла ни ца, у ци љу ја ча-
ња ко хе рент но сти де ло ва ња, ком пле мен тар но сти и ефи ка сно сти16). 
Овај ме ха ни зам мо гао је би ти упо тре бљен ка да су за до во ље на два 
усло ва: ка да је нео п ход но ве о ма бр зо ре а го ва ти и ка да је ак ци ја 
огра ни че на на шест ме се ци. 

Као ин стру мент по бољ ша ња ко му ни тар них ин стру ме на та, 
ме ха ни зам за бр зо ре а го ва ње омо гу ћа ва бр зи при ступ нео п ход ним 
бу џет ским сред стви ма. Ипак, овај ме ха ни зам ни је ре шио пи та ње 
ци вил ног упра вља ња кри за ма. Исто та ко, ње го во при ла го ђа ва ње 
ци вил ним опе ра ци ја ма се по ка за ло као те шко, бу ду ћи да је огра ни-
чен на пе ри од од шест ме се ци, док пост кон фликт на си ту а ци ја не 
мо же би ти за вр ше на у та ко крат ком пе ри о ду.

3.ПРОБЛЕМИФИНАНСИРАЊА
БЕЗБЕДНОСНЕПОЛИТИКЕЕУ

Ме ха ни зам Athena  до при нео је опе ра тив ној ефи ка сно сти 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ, јер ви ше ни је би ло по треб но да се за 
сва ку опе ра ци ју спро во ди adhoc фи нан си ра ње. Од са мог усва ја ња 
кон цеп та упра вља ња кри зом, на рас по ла га њу је од ре ђе ни бу џет, 
што до при но си бр жем ре а го ва њу и ре а ли за ци ји опе ра ци је. Јед на 
од ве ли ких пред но сти овог ме ха ни зма је и што је отво рен за тре ће 
др жа ве, што ума њу је фи нан сиј ски те рет 26 др жа ва чла ни ца (без 
14)  Cla i re Pi a na, « The EU’s De ci sion-Ma king Pro cess in the Com mon Fo re ign and Se cu rity Po-

licy : The Ca se of the For mer Yugo slav Re pu blic of Ma ce do nia », EuropeanForeignAffairs
Review, vol. 7, n° 2, 2002, p. 215.

15)  Rè gle ment (CE) N° 381/2001 du Con seil du 26 févri er 2001 por tant création d’un méca ni sme 
de réac tion ra pi de, JournalOfficieldesCommunautéseuropéennes, n° L 57, du 27 févri er 
2001, p. 5.

16)  За 2001. го ди ну, пред ви ђен је бу џет од 20 ми ли о на еура за овај ме ха ни зам, а за 2002. 
го ди ну 25 ми ли о на еура.



СПМброј4/2009,годинаXVI,свеска26. стр.243-254.

250

Дан ске). Та ко ђе, овај ме ха ни зам не ма ли ми ти ра ни бу џет, што омо-
гу ћа ва ње го ву ко рек ци ју у то ку из вр ше ња опе ра ци је ЕУ. 

Ме ђу тим, ово ре ше ње ни је без не до ста та ка, јер овај вид 
фи нан си ра ња сме шта вој не опе ра ци је у ко лек тив ни бу џет, ко ји 
је ипак за сно ван на ме ђу вла ди ној са рад њи, што ума њу је зна чај и 
уло гу Ко ми си је и Пар ла мен та, јер Ви со ки пред став ник за ЗСБП и 
ко ман дант опе ра ци је пред ста вља ју у овом слу ча ју «за јед нич ки ин-
те рес». Исто та ко, чи ње ни ца да овај ме ха ни зам пред ста вља из раз 
ме ђу вла ди не са рад ње, и да по се ду је бу џет ску ауто но ми ју, до дат-
но ком пли ку је фи нан си ра ње вој них опе ра ци ја ЕУ. Јер, ка ко ис ти чу 
по је ди ни ауто ри, по сто ја ње три на чи на фи нан си ра ња – ко му ни тар-
ни бу џет, «At he na» и на ци о нал ни бу џе ти – чи ни вој не опе ра ци је 
ЕУ по при штем зна чај них по ли тич ких иза зо ва17). 

Прин ци пи фи нан си ра ња за ми шље ни су пре вас ход но ка ко би 
се фа во ри зо ва ло уче шће др жа ва чла ни ца у окви ру јед не вој не опе-
ра ци је, и на тај на чин пре ва зи шле по ли тич ке те шко ће у осе тљи вим 
си ту а ци ја ма. Ка ко ис ти чу по је ди ни ауто ри, фи нан си ра ње вој них 
опе ра ци ја је је дин стве но, јер што је др жа ва чла ни ца ви ше ан га жо-
ва на у окви ру јед не опе ра ци је, и ње ни из да ци су ве ћи18). На и ме, фи-
нан сиј ски те рет ко ји па да на од ре ђе не др жа ве чла ни це ре зул тат је 
ком би на ци је два прин ци па фи нан си ра ња. С јед не стра не, ра ди се о 
за јед нич ком фи нан си ра њу, и у том слу ча ју, до при нос Аtheniје про-
пор ци о на лан бру то на ци о нал ном про из во ду сва ке др жа ве. С дру ге 
стра не, осим утвр ђе них за јед нич ких тро шко ва, уче шће др жа ва се 
фи нан си ра ин ди ви ду ал но. Да кле, вој ни ка па ци те ти ко ји се ста вља-
ју на рас по ла га ње Европ ској уни ји при па да ју са мо ма лом бро ју др-
жа ва, којe има ју сред ства за раз вој на ци о нал них ка па ци те та, и при-
хва та ју да под не су тро шко ве за јед нич ког ко ри шће ња ка па ци те та. 

За јед нич ки тро шко ви ко ји су уста но вље ни са ме ха ни змом 
Аthena чи не са мо 10% од укуп них тро шко ва ми си је. Као што је 
ра ни је ис так ну то, за јед нич ки тро шко ви ни су де фи ни са ни, већ се о 
њи ма од лу чу је од слу ча ја до слу ча ја. Но ви ме ха ни зам фи нан си ра-
ња опе ра ци ја до дат но оп те ре ћу је др жа ве ко је да ју свој до при нос у 
ми си ја ма, јер осим што ин ве сти ра ју у нео п ход не ка па ци те те, ове 
др жа ве сно се и тро шко ве њи хо вог ко ри шће ња у ми си ја ма ЕУ. Та-
ко ђе, ова кав на чин фи нан си ра ња мо же да на ве де др жа ве ко је не 
уче ству ју у ми си ји да бло ки ра ју не ке опе ра ци је из стра ха да ће 
17)  Jo si a ne Auvret-Finck, « Les moyens de la for ce armée », in Loïc Azo u lai, La u ren ce Bur gor-

gue-Lar sen (dir.), L’autoritédel’Unioneuropéenne, Bruylant, Bru xel les, 2006, p. 203.

18)  An ne-Cla i re Ma ran go ni, « Le fi nan ce ment des opéra ti ons mi li ta i res de l’UE : des cho ix na ti-
o na ux po ur une po li ti que européen ne de sécu rité et de défen se ? », EUDiplomacyPapers, n° 
6, 2008, p. 5.
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уче ство ва ти у фи нан си ра њу опе ра ци је за ко ју их не ве же по се бан 
ин те рес. Исто та ко, де ло ва ње тзв. тактичких група зах те ва ве ће 
уче ство ва ње у за јед нич ким тро шко ви ма не го што је то слу чај са 
ме ха ни змом Аthena, јер у овом слу ча ју за јед нич ки тро шко ви укљу-
чу ју и тран спорт не тро шко ве, ко ји ни су по кри ве ни ме ха ни змом 
Аthena. Так тич ке гру пе су бор бе не је ди ни це ко је мо гу би ти на ци-
о нал ни кон тин гент или део мул ти на ци о нал них сна га, рас по ла жу 
ин фра струк ту ром за по др шку, укљу чу ју ћи тран спорт и ло ги сти ку, 
а спо соб не су да пре ду зму, у ро ку од 5 до 30 да на, Пе терс бер шке 
ми си је, али и да од го во ре на зах те ве Ује ди ње них на ци ја. Не ки 
ауто ри на во де да је упра во фи нан сиј ски мо ме нат био од лу чу ју ћи 
за Не мач ку ка да је реч о ми си ји у Ча ду, јер је ова др жа ва од би ла да 
одо бри сла ње так тич ких гру па у ову зе мљи због ве ли ких тро шко-
ва19).

Би ланс вој них опе ра ци ја ука зу је на чи ње ни цу да са мо ма ли 
број др жа ва сно си нај ве ћи фи нан сиј ски те рет. При ме ра ра ди, др-
жа ве ко је сно се нај ве ћи те рет у ми си ји Altheaу Бо сни и Хер це го-
ви ни су Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач ка и Ита ли ја, док су у опе ра ци ји 
ЕuforRDCongo нај ве ћи фи нан сиј ски до при нос да ли Фран цу ска, 
Шпа ни ја, Пољ ска, Бел ги ја, Ита ли ја, Швед ска и Пор ту га ли ја. По-
ла зе ћи од ове чи ње ни це, Скуп шти на За пад но е вроп ске уни је пред-
ло жи ла је да се из вр ши ре фор ма ме ха ни зма Аthena, ка ко би све 
др жа ве чла ни це уче ство ва ле у фи нан си ра њу вој них опе ра ци ја ЕУ. 
Ис так ну то је да Аthenaпо кри ва са мо че твр ти ну тро шко ва ми си-
ја, те да три че твр ти не иду на те рет др жа ва ко је вој но до при но се 
ми си ји ЕУ. До са да је овај ме ха ни зам ко ри шћен у три вој не ми си-
је ЕУ: Altheaу Бо сни и Хер це го ви ни, ЕuforRDCongoи  EUFOR
Tchad/RCA. При ме ра ра ди, за опе ра ци ју у Ча ду, из дво је но је са мо 
120 ми ли о на еура за опе ра ци ју у ко јој је уче ство ва ло 10 000 вој ни-
ка из 20 др жа ва, и ко ја је ко шта ла пре ко 500 ми ли о на еура20).

Та ко ђе, ни је за га ран то ва на де мо крат ска кон тро ла овог ме ха-
ни зма, бу ду ћи да Европ ски пар ла мент не ма ни ка кву уло гу у по-
гле ду фи нан си ра ња вој них опе ра ци ја, с об зи ром да се ра ди би ло 
о на ци о нал ним кон три бу ци ја ма, би ло о за јед нич ким тро шко ви ма 
др жа ва чла ни ца. Што се ти че ци вил них опе ра ци ја ЕУ, мо де ли фи-
нан си ра ња за ви се од вр сте сред ста ва ко је се упо тре бља ва ју за да-
ту опе ра ци ју. Уко ли ко се ра ди о ин стру мен ту ЕЗ, тро шко ви се фи-
нан си ра ју из ко му ни тар ног бу џе та, и у том слу ча ју Пар ла мент има 
19)  Anand Me non, « Em po we ring pa ra di se ? The ESDP at ten », InternationalAffairs, vol. 85, n° 

2, 2009, p. 239.  

20) http://www.as sem ble e u eo.org/fr/pres se/cp/2009/302009.php?PHPSES SID=490e47a6da8ea1
3a5f0bc15d8aafd267.
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зна чај на овла шће ња. Ипак, не мо же се по ре ћи ни зна чај на уло га 
Пар ла мен та у по гле ду ад ми ни стра тив них тро шко ва ве за них за но-
ве по ли тич ко-вој не ор га не у окви ру без бед но сне и од брам бе не по-
ли ти ке ЕУ. То је и је ди ни на чин да Пар ла мент кон тро ли ше без бед-
но сну по ли ти ку ЕУ. Та ко ђе, Пар ла мент је у ви ше на вра та ис ти цао 
нео п ход ност да за јед нич ки тро шко ви у окви ру вој них опе ра ци ја 
бу ду фи нан си ра ни из ко му ни тар ног бу џе та, а не из ко лек тив ног 
бу џе та др жа ва чла ни ца21).

У обла сти ци вил ног упра вља ња кри за ма, опе ра ци је ко је је 
ЕУ пред у зе ла у овој обла сти ука зу ју на на сто ја ње да се ком би ну ју 
сред ства ко ја при па да ју пр вом и дру гом сту бу ЕУ. Ипак, фи нан си-
ра ње ци вил них опе ра ци ја ука за ло је и на ин сти ту ци о нал ну тен зи ју 
из ме ђу Са ве та и Ко ми си је, јер је ком би но ва ње сред ста ва из пр вог 
и дру гог сту ба ЕУ би ло пра ће но на сто ја њем ове две ин сти ту ци-
је да за др же и у не кој ме ри про ши ре овла шће ња ко ја по се ду ју у 
тој обла сти. На то ука зу ју и пред ло зи две ин сти ту ци је о ре ша ва њу 
про бле ма фи нан си ра ња ци вил них опе ра ци ја. Та ко је Са вет пред-
ло жио осни ва ње јед ног adhocфон да, ко ји би био ди рект но фи-
нан си ран од стра не др жа ва чла ни ца. Овај пред лог ука зу је на те-
жњу Са ве та да ис кљу чи Ко ми си ју из про це са ци вил ног упра вља ња 
кри за ма, иако је до са да ве ћи на ци вил них опе ра ци ја во ђе на пре ко 
ко му ни тар них ин стру ме на та. Ко ми си ја је, са сво је стра не, из не ла 
но ви пред лог о фи нан си ра њу ци вил них опе ра ци ја22), сма тра ју ћи да 
пред лог Са ве та ри зи ку је да се обра зу је ор ган ко ји би био па ра ле лан 
са по сто је ћим бу џет ским си сте мом, што би про ду би ло «јаз» из ме-
ђу пр вог и дру гог сту ба Уни је и ри зи ко ва ло да угро зи ко хе рент ност 
спољ не ак ци је ЕУ. На су прот то ме, она је пред ло жи ла обра зо ва ње 
тзв. «ре зер ве за упра вља ње кри за ма», у ком би на ци ји са ко ри шће-
њем тзв. «ре зер ве за ур гент не си ту а ци је» ко ја је пред ви ђе на за об-
ласт ЗСБП-а. Ме ђу тим, ово пи та ње оста ло је не ре ше но и adhoc 
фи нан си ра ње ци вил них опе ра ци ја је на ста ви ло да се при ме њу је, 
што ути че на спо соб ност бр зог ре а го ва ња ЕУ у бу ду ћим ци вил ним 
опе ра ци ја ма. Ова тен зи ја из ме ђу ин сти ту ци ја од раз је це ло куп не 
по ли тич ке кли ме ко ја је на ста ла услед фран цу ског и хо ланд ског 
од би ја ња ра ти фи ка ци је Уго во ра о Уста ву за Евро пу, што је до ве ло 
у пи та ње мо гућ ност ста вља ња сред ста ва Са ве та и Ко ми си је «у ру-
ке» ми ни стра спољ них по сло ва ЕУ.
21)  An dré Du mo u lin, « Le Par le ment européen et la PESD », LesCahiersduRMES, vol. IV, n° 

2, 2008, p. 48.

22)  Com mu ni ca tion de la Com mis sion au Con seil et au Par le ment européen, Fi nan ce ment des 
opéra ti ons de ge stion ci vi le des cri ses, COM (2001) 647 fi nal, 28 no vem bre 2001.
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Resume
Le présent ar tic le tend à exa mi ner les défis ac tu els du fi nan ce-

ment de la po li ti que européen ne de sécu rité et de défen se de l’Union 
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européen ne. Etant donné que cet te po li ti que re présen te l’élément de la 
po li ti que étrangère et de sécu rité com mu ne de l’Union, l’analyse est 
d’abord ori entée vers les dis po si ti ons du tra ité sur l’UE re la ti ves au 
fi nan ce ment de cet te po li ti que (1), pu is vers le fi nan ce ment des opéra ti-
ons mi li ta i res et ci vi les de l’Union européen ne (2). En fin, les problèmes 
qui exi stent dans le fi nan ce ment des ces opéra ti ons de l’UE se ront éga-
le ment exa minés (3).
Mots-clefs: po li ti que européen ne de sécu rité et de défen se, po li ti que étrangère 

et de sécu rité com mu ne de l’Union européen ne, fi nan ce ment.

RESUME
Le fi nan ce ment de la po li ti que de sécu rité et de défen se de 

l’Union européen ne est un des su jets in suf fi sam ment ex ploré, mal gré 
son im por tan ce et l’in flu en ce évi den te sur l’ef fi ca cité de la réali sa tion 
de cet te po li ti que. Car, la réali sa tion de cet te po li ti que néces si te des 
moyens fi nan ci ers im por tants. Ce probléma ti que re po se sur la ten ta ti ve 
de tro u ver une so lu tion sa tis fa i san te qui fa ci li te ra it la réali sa tion des 
to us les ob jec tifs de la po li ti que de sécu rité et de défen se de l’UE. Po ur-
tant, la com ple xité de cet te qu e sti on re po se sur le fa it qu’il est dif fi ci le 
de fa i re har mo ni ser le bud get com mu na u ta i re et les bud gets na ti o na ux, 
et de créer un méca ni sme ef fi ca ce ren dant cohérent le pro ces sus de fi-
nan ce ment de cet te po li ti que. Con crè te ment, il fal la it dépas ser le fi nan-
ce ment adhoc et ren dre plus ef fi ca ce et plus cohérent le pro ces sus de 
fi nan ce ment des opéra ti ons mi li ta i res et ci vi les de l’UE. Le méca ni sme 
Athena  a con tri bué à l’ef fi ca cité opéra ti on nel le de la po li ti que de sécu-
rité et de défen se de l’UE, car de pu is l’adop tion du con cept de ge stion 
de cri se, un bud get col lec tif est dis po ni ble, ce qui con tri bue à une réac-
tion et à la réali sa tion ra pi des de l’opéra tion. Po ur tant, cet te so lu tion 
n’est pas sans li mi tes, car le fi nan ce ment re po se sur un bud get col lec tif 
qui est le résul tat de la co opéra tion in ter go u ver ne men ta le. Le fa it que 
ce méca ni sme est l’ex pres si on de la co opéra tion éta ti que com pli que 
da van ta ge le fi nan ce ment des opéra ti ons mi li ta i res de l’UE. Car, la co-
e xi sten ce de tro is mo des de fi nan ce ment – bud get com mu na u ta i re, At-
he na et bud gets na ti o na ux – rend les opéra ti ons mi li ta i res les tri bu ta i res 
des en je ux po li ti qu es im por tants.  De même, le contrôle démoc ra ti que 
de ce méca ni sme n’est pas ga ran ti, pu i sque le Par le ment européen n’a 
aucun rôle dans le pro ces sus de fi nan ce ment des opéra ti ons mi li ta i res, 
étant donné qu’il s’agit so it des con tri bu ti ons na ti o na les so it des coûts 
com muns des Etats mem bres.
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