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Сажетак
Под оја ча ном са рад њом се под ра зу ме ва са рад ња ко ју оства-

ру је од ре ђе ни број др жа ва чла ни ца у скла ду са пра вом Европ ске 
уни је (ЕУ) у ко јој те др жа ве пре у зи ма ју ве ћа пра ва и оба ве зе ра-
ди оства ри ва ња ци ље ва ко ји ни су мо гли би ти оства ре ни на дру ги 
на чин и у ра зум ном ро ку у Уни ји, у скла ду са оп штим ци ље ви ма 
Уни је. Та ква са рад ња до во ди до раз ли чи тих еко ном ских, по ли тич-
ких и прав них по сле ди ца, али је пред мет ра да огра ни чен са мо на 
прав ну при ро ду и ана ли зу усло ва и на чи на спро во ђе ња оја ча не са-
рад ње.

Аутор по ла зи од те зе да раз ли ке ко је по сто је из ме ђу др жа ва 
чла ни ца, на ме ћу по тре бу при ме не раз ли чи тих ме то да ди фе рен ци-
ра не ин те гра ци је и да ће њи хо во све че шће ко ри шће ње у зна чај-
ној ме ри ЕУ тран сфор ми са ти у Уни ју са ви ше бр зи на или са ви ше 
кон цен трич них кру го ва и до ве сти до еро зи је је дин стве ног прав ног 
по рет ка ЕУ, што ће и са му ЕУ тран сфор ми са ти у све ла ба ви ји кон-
фе де рал ни са вез др жа ва чла ни ца. С об зи ром да је Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је као је дан од по ли тич ких при о ри те та по ста ви ла што бр же 
члан ство Ср би је у Европ ској уни ји, ово пи та ње осим те о риј ског 
има и прак тич ни зна чај.
Кључ не ре чи: оја ча на са рад ња, ди фе рен ци ра на ин те гра ци ја, Европ ска 

уни ја, кри за, др жа ве чла ни це ЕУ
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1. НА СТА НАК ДИ ФЕ РЕН ЦИ РА НЕ  
ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ КАО ПО ЛИ ТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ  
И НОР МА ТИВ НОГ ОКВИ РА ЗА ОЈА ЧА НУ  

СА РАД ЊУ

1.1. Ко ре ни оја ча не са рад ње

Ду го трај на и све о бу хват на кри за у ко јој се ЕУ на ла зи већ од 
2008. го ди не, је по кре ну ла низ пи та ња, за ко је су јед ни ми сли ли 
да су ре ше на, а дру ги да су при вре ме ног и про ла зног ка рак те ра.1) 
Ствар ност је, ме ђу тим, де ман то ва ла и јед не и дру ге. На су прот по-
чет ном ве ро ва њу да је у пи та њу кри за при вре ме ног и сек тор ског 
ка рак те ра, вре ме је по ка за ло да се по чет на фи нан сиј ска кри за про-
ши ри ла и на оста ле обла сти при вре ђи ва ња у го то во свим др жа ва-
ма и да је до би ла раз ме ре свет ске еко ном ске (оп ште) кри зе, ко ја је 
еуфе ми стич ки на зва на СЕ КА. Осим што је у др жа ва ма чла ни ца ма 
ЕУ иза зва ла низ не до у ми ца у по гле ду на чи на ре ша ва ња, кри за је 
по кре ну ла и пи та ње ме ђу соб ног по ли тич ког по ве ре ња др жа ва чла-
ни ца, као и пра ва ца да љег раз во ја Уни је. У скло пу тих рас пра ва 
је ожи ве ла и ди ску си ја о ме сту и уло зи ра зних ме то да ди фе рен-
ци ра не ин те гра ци је, а по себ но ме то да оја ча не са рад ње. Јед ни су 
у оја ча ној са рад њи ви де ли „Ко пер ни кан ску ре во лу ци ју“2) и спа со-
но сни ре цепт ко ји ће не са мо са чу ва ти, не го и оја ча ти ЕУ ме то дом 
„из ну тра“.3) Дру ги су, пак, сма тра ли да ће оја ча на са рад ња до ве-
сти до „устав ног ха о са“,4) „не кон тро ли са ног на па да“5) и „при род не 

1) У до ма ћој ли те ра ту ри вид. при ло ге штам па не у Збор ни ку ра до ва „Кри за Европ ске уни је, 
шта до но си Уго вор о ста бил но сти, ко ор ди на ци ји и упра вља њу еко ном ском и мо не тар-
ном уни јом“, Бе о град, 2013, уред. Сло бо дан Са мар џић и Ива на Ра дић Ми ло са вље вић. У 
ли те ра ту ри на стра ним је зи ци ма, из ме ђу оста лих: Jean-Cla u de Pi ris, The Fu tu re of Euro-
pe: To wards a Two-Speed EU? Cam brid ge Uni ver sity Press, 2011; José María Be neyto, Ju lia 
Ba qu e ro, Belén Be cer ril, Mic hael Bol le, Ma ri se Cre mo na, Sönke Ehret, Vi cen te López-Ibor, 
Jerónimo Ma il lo (Едс.), Unity and Fle xi bi lity in the Fu tu re of the Euro pean Union: the Chal-
len ge of En han ced Co o pe ra tion, Fundación Univ. San Pa blo, 2009, као и ине ре сан ту сту ди-
ју Joan De Bar de le ben, Cri na Vi ju, Eco no mic Cri sis in Euro pe: What it Me ans for the EU and 
Rus sia, Pal gra ve Mac mil lan, 2013, по себ но “In tro duc tion” Joan De Bar de le ben, Cri na Vi ju; 
J. McCor mick, Cri sis and the Fu tu re of Euro pe, Ci ce ro Fo un da tion Gre at De ba te Pa per No. 
12/06, стр. 4.

2) Vlad Con stan ti ne sco, Les cla u ses de co opéra tion ren forcée, 33(1997) Re vu e Tri me stri lel le de 
Dro it Euro peen 751, стр. 752.

3) Guy Ver hof stadt, Go vor odr žan u Euro pean Po licy Cen tre: A Vi sion for Euro pe (Sep. 21, 
2000). на http://www.euro pa.eu.int/fu tu rum.

4) De i dre Cur tin, The Con sti tu i o nal  Struc tu re of the Union: A Euro pe of Bits and Pi e ces, 
30(1993) Com mon Mar ket Law Re vi ew 17.

5) Step hen We at he rill, If I’d Wan ted You to un der stand I Wo uld Ha ve Ex pla i ned It Bet ter’, u: 
Le gal Is su es of the Am ster dam Tre aty, 21, стр. 22 (Da vid O’Ke ef fe & Pa trick Two mey eds., 
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кон тра дик ци је у при ме ни и очу ва њу је дин ства пра ва ЕУ“6) ко ја ће 
осла би ти ко хе зи ју др жа ва чла ни ца ЕУ, а са му Уни ју дез ин те гри са-
ти у ви ше це ли на.

Раз ло ге ко ри шће ња раз ли чи тих ме то да ди фе рен ци ра не ин-
те гра ци је па и ме то да оја ча не са рад ње би, осим у еко ном ским раз-
ли ка ма, тре ба ло тра жи ти у „евро скле ро зи“ ко ја је 1970 тих го ди на 
про шлог ве ка за хва ти ла ЕЕЗ. Евро скле ро за се ма ни фе сто ва ла као 
не по сто ја ње иде је „шта да ље“,7) у ком прав цу тре ба да се раз ви-
ја ЕЕЗ на кон што је сре ди ном 1968. го ди не све ча но про кла мо ва но 
да је и пре пред ви ђе ног ро ка ус по ста вље но за јед нич ко европ ско 
тр жи ште.8) На кон из ве сних ко ле ба ња и раз ма тра ња раз ли чи тих 
иде ја, ре ше ње кри зе је ви ђе но у спро во ђе њу две по ли ти ке: по ли-
ти ке ши ре ња члан ства и по ли ти ке про ду бља ва ња ин те гра ци о них 
од но са уну тар За јед ни це.9) Спро во ђе ње по ли ти ке стал ног про ду-
бља ва ња ин те гра ци о них про це са је под ра зу ме ва ло по ста вља ње и 
оства ри ва ње увек но вих ци ље ва при хва тљи вих и оства ри вих од 
стра не свих др жа ва чла ни ца. Ме ђу тим, већ је 70. тих го ди на про-
шлог ве ка та да шњи не мач ки са ве зни кан це лар Ви ли Брант (Wil-
li Brandt) на го ве стио да се мо ра ува жи ти чи ње ни ца да у окви ру 
је дин стве не Европ ске еко ном ске за јед ни це (у да љем тек сту ЕЕЗ) 
по сто је др жа ве чла ни це ко је су еко ном ски спо соб не и по ли тич ки 
вољ не да из ме ђу се бе раз ви ју ве ћи сте пен са рад ње од оног ко ји је 
де фи ни сан у Осни вач ким уго во ри ма и ти ме на го ве стио ко ри шће-
ње ра зних ме то да ди фе рен ци ра не ин те гра ци је и оја ча не са рад ње.10) 
Ова кву по ли тич ку иде ју су ка сни је у истом или слич ном об ли ку 
при хва ти ли и не ки дру ги по ли ти ча ри.11) Та ко пред ло же на ди фе рен-
ци ра на ин те гра ци ја се те ме љи ла на уве ре њу да су све др жа ве чла-

Ox ford, Hart Pu blis hing, 1999).

6) Da niel Thym: “Uni ted in Di ver sity” - The In te gra tion of En han ced Co o pe ra tion in to the Euro-
pean Con sti tu ti o nal Or der, Ger man Law Jo ur nal, Spe cial Is sue - Unity of the Euro pean Con-
sti tu tion, Vol. 06, No 11, 2005, стр. 1734.

7) Vid. Anil Awe sti, The Myth of Euro scle ro sis: Euro pean In te gra tion in the 1970s, L’Euro pe en 
for ma tion No 353-354, autom ne-hi ver 2009, str. 39-53.

8) Вид. Ра до ван Д. Ву ка ди но вић, Увод у ин сти ту ци је и пра во Европ ске уни је, Кра гу је вац, 
2014, стр. 179.

9) Вид. Ste ven Bloc kmans and Sac ha Prec hal, The Euro pean In te gra tion Pro cess: A Con ti ni u um 
of ‘De e pe ning’ and ‘Wi de ning’, u: S. Bloc kmans and S. Prec hal (eds), Re con ci ling the De e-
pe ning and Wi de ning of the Euro pean Union, T.M.C. As ser Press, 2007, str. 2.

10) Willy Brandt, “Re de vor der Or ga ni sa tion Française du Mo u ve ment Européen”, Euro pa-Ar-
chiv 1975, str. 33-38, na str. 36.

11) Фран цу ски пре ми јер Еду ар Ба ла дур (Edo u ard Bal la dur), Le Mon de, 30.11.1994, 
No. 15503, стр. 9. се за ла гао за фе де рал ни ме тод са ви ше бр зи на, као Евро пу 
про мен љи ве ге о ме три је.
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ни це ЕЕЗ еко ном ски спо соб не, али да ни су по ли тич ки спрем не да 
у истом мо мен ту пре у зму ве ћи сте пен ин те гра ци је.12) С об зи ром да 
је ди фе рен ци ра на са рад ња сма тра на при хва тљи вом за све др жа ве 
чла ни це, на зи ва на је и „ди фе рен ци ја ци јом у слу жби убр за не ин те-
гра ци је“.13)

На ве де не по ли тич ке иде је су де ли мич но прав но уоб ли че не у 
Је дин стве ном европ ском ак ту (Singlе Europеan Act, у да љем тек сту 
ЈЕА), од 1986. го ди не, у чла но ви ма 8Ц, 130А и 130Т. Од ред ба ма 
чла на 8Ц ЈЕА Ко ми си ја је би ла овла шће на да при ли ком фор му-
ли са ња сво јих пред ло га ра ди оства ри ва ња уну тра шњег тр жи шта, 
„узме у об зир на по ре ко је су не ке при вре де, ко је по ка зу ју раз ли ке у 
сте пе ну сво је раз ви је но сти, под не ле у пе ри о ду ус по ста вља ња уну-
тра шњег тр жи шта“ и да у скла ду са тим пред ло жи од го ва ра ју ће 
про пи се. Од ред ба ма чла на 100А би ло је пред ви ђе но пра во др жа ве 
чла ни це да уме сто ме ра хар мо ни за ци је „због ва жних по тре ба или 
по тре бе за шти те жи вот не сре ди не...“ при ме ни сво је на ци о нал не 
про пи се. Ова кво од сту па ње је на зва но opt-out кла у зу лом, тј. као 
овла шће ње др жа ве чла ни це да од сту пи од не ке оба ве зе или да не 
уче ству је у оства ри ва њу од ре ђе них ци ље ва ко ји оба ве зу ју оста-
ле др жа ве чла ни це.14) Од ред ба ма чла на 130Т, би ло је да то пра во 
по је ди ним др жа ва ма чла ни ца ма да при ме њу ју и уво де стро же за-
штит не ме ре у ве зи за шти те око ли не, ако су у скла ду са Уго во ром 
о осни ва њу. Ме ђу тим, не за ви сно од об ли ка са рад ње ко ји су би ли 
ин сти ту ци о на ли зо ва ни у ЈЕА, у прак си је спро во ђе на и тзв. ва ну-
го вор на ди фе рен ци ра на ин те гра ци ја, ми мо пра ви ла ко му ни тар ног 
пра ва, углав ном у скла ду са пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, као 
што је Шен ген ски спо ра зум.

1.2. Кра так исто риј ски пре глед

На кон што је у ЈЕА бли жа са рад ња би ла пред ви ђе на као мо-
гућ ност и као об лик ди фе рен ци ра не ин те гра ци је, Спо ра зу мом из 
Ма стрих та, од 1992. го ди не, су од ре ђе ни прав ни окви ри са рад ње 
и обла сти у ко ји ма се мо гла ус по ста вља ти, као што су мо не тар на 

12) Вид. Do mi nik Hanf, Fle xi bi lity Cla u ses in the Fo un ding Tre ti es, from Ro me to Ni ce, u: The 
Many Fa ces of Dif fe ren ti a tion in EU Law (Eds. B. de Wi te, D. Hanf and E. Vos), In te re sen tia, 
2001.стр. 4.

13) Her mann-Jo sef Blan ke and Ste lio Man gi a me li, The Tre aty on Euro pean Union (TEU): A 
Com men tary, Sprin ger, 2013. str. 790.

14) Вид. Cla us Di e trich Еhlermann, “En ge re Zu sam me nar be it nach dem Am ster da mer Ver trag: 
Ein ne u es Ver trag sprin zip”, Euro pa recht (1997) str. 362-397,  на стр. 366-367; Da niel Thym, 
“Uni ted in Di ver sity” - The In te gra tion of En han ced Co o pe ra tion in to the Euro pean Con sti tu-
ti o nal Or der, Ger man Law Jo ur nal, Spe cial Is sue - Unity of the Euro pean Con sti tu tion, Vol. 
06, No 11, 2005, str. 1732.
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уни ја, со ци јал на за шти та и за јед нич ка спољ на и без бед но сна по-
ли ти ка.15) Ка сни је су, Уго во ром из Ам стер да ма, од ред бе о „бли жој 
са рад њи“ пре и ме но ва не у на слов о „оја ча ној или про ши ре ној са-
рад њи“ (en han ced co o pe ra tion),16) а не ка од до стиг ну ћа ва нин сти-
ту ци о нал не са рад ње су ко му ни та ри зо ва на уно ше њем у та да шњи 
дру ги и тре ћи стуб Уго во ра о Европ ској уни ји.

Оста вља ју ћи по стра ни тер ми но ло шке и пој мов не ди ле ме,17) 
оја ча на са рад ња се мо же у оп штем сми слу од ре ди ти као об лик ди-
фе рен ци ра не ин те гра ци је у ко јој је дан број др жа ва чла ни ца Уни је 
пре у зи ма ве ћа пра ва и оба ве зе ра ди оства ри ва ња ци ље ва ко ји ни су 
мо гли би ти оства ре ни на дру ги на чин и у ра зум ном ро ку у Уни ји, 
али су у скла ду са оп штим ци ље ви ма Уни је.

Да нас је оја ча на са рад ња ре гу ли са на у Спо ра зу мом из Ли-
са бо на, од 2007. го ди не, ко ји је сту пио на сна гу 2009. го ди не. Оп-
ште од ред бе и усло ви за оја ча ну са рад њу се на ла зе у Уго во ру о ЕУ 
(члан 20 УЕУ), док се по себ не од ред бе на ла зе у чла но ви ма 326-
334. Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ (УФЕУ). На ве де ним од ред ба-
ма ре гу ли са ни су ци ље ви са рад ње, пред мет са рад ње, ми ни мал ни 
број др жа ва ко је мо ра ју у то ме уче ство ва ти, од нос пре ма др жа ва ма 
чла ни ца ма ко је у то ме не уче ству ју, по сту пак, опо зив и пре ста нак 
са рад ње.

У по ре ђе њу са ре ше њи ма ко ја су му прет хо ди ла, Ли са бон-
ским уго во ром су уве де ни и но ви об ли ци са рад ње, тзв. „in bu ilt clo-
ser co o pe ra tion“, стал на струк тур на са рад ња (Per ma nent Struc tu ral 
Co o pe ra tion) у обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке.18) У 
те о ри ји не по сто ји је дин стве ни став око до ма ша ја ове са рад ње. 
Јед ни у њој ви де мо гућ ност ства ра ња чвр шће од брам бе не за јед ни-
це из ме ђу од ре ђе ног бро ја др жа ва чла ни ца ЕУ. Дру ги у то ме ви де 
мо гућ ност да од ре ђе ни број др жа ва чла ни ца „пре у зму ве ћу од го-
вор ност у ме ђу на род ној за јед ни ци.“19)

15) Вид чл. Ј4.5. Уго во ра о ЕУ.

16) У ра ду је enhаnced co o pe ra tion пре ве де на као оја ча на а не као про ши ре на са рад ња, јер 
је реч о ја чој или ин тен зив ној са рад њи из ме ђу по је ди них др жа ва чла ни ца, а не о ње ном 
„ши ре њу“ на дру ге др жа ве чла ни це.

17) У ра ду се оја ча на са рад ња тре ти ра као је дан од об ли ка ди фе рен ци ра не ин те гра ци је, ма-
да у те о ри ји не ма ја сног тер ми но ло шког и пој мов ног раз гра ни че ња. Вид. Do mi nik Hanf, 
н. де ло. стр. 4. ко ји из јед на ча ва пој мо ве ди фе рен ци ја ци ја и оја ча на са рад ња.

18) Вид. чл. 42(6), 43(1), 46.  УФЕУ, као и Про то кол бр. 10. уз Уго вор о Европ ској уни ји.

19) Вид. 7. став Про то ко ла о стал ној са рад њи ус по ста вље ној чла ном 42. Уго во ра о Европ-
ској уни ји.
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1.3. Об ли ци оја ча не са рад ње

Др жа ве чла ни це мо гу да ус по ста ве са рад њу из ме ђу се бе, 
уну тар За јед ни це/Уни је, и са тре ћим др жа ва ма неч ла ни ца ма, ван 
Уни је. У том сми слу се мо же раз ли ко ва ти уну тра шња (in tra sta te) и 
спољ на (in ter sta te) оја ча на са рад ња. Спољ на са рад ња се ус по ста-
вља у скла ду са пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва,20) обич но за кљу-
чи ва њем мул ти ла те рал ног ме ђу на род ног уго во ра/спо ра зу ма, с тим 
што основ за та кву са рад њу мо ра по сто ја ти у Уго во ри ма о осни ва-
њу. У УФЕУ овај об лик са рад ње је пред ви ђен за ре ги о нал не са ве зе, 
као што су из ме ђу Бел ги је и Лук сем бур га, као и из ме ђу Бел ги је, 
Лук сем бур га и Хо лан ди је, „у ме ри у ко јој се ци ље ви тих ре ги о нал-
них са ве за не по сти жу при ме ном Уго во ра“.21)

Са рад ња мо же би ти пред ви ђе на и де кла ра ци ја ма уз Уго во ре 
о осни ва њу или уз уго во ре о при је му. У овом сми слу је Де кла ра ци-
јом број 28. уз фи нал ни акт о при је му Аустри је, Фин ске и Швед ске 
у ЕУ пред ви ђе на као мо гућ ност оја ча на нор диј ска са рад ња из ме ђу 
Фин ске, Швед ске и Нор ве шке.

По се бан об лик ди фе рен ци ра не ин те гра ци је и оја ча не са рад-
ње је ус по ста вљен Уго во ром о ста бил но сти, ко ор ди на ци ји и упра-
вља њу у еко ном ској и мо не тар ној уни ји (Fi scal Com pact).22) Осо бе-
ност овог Уго во ра је у на чи ну на стан ка, прав ној при ро ди и од но су 
пре ма пра ву ЕУ.23)

1.4. Прав на при ро да пра ви ла о оја ча ној са рад њи

Код оја ча не са рад ње би тре ба ло раз ли ко ва ти три фа зе: фа-
зу пре го во ра, фа зу ре а ли за ци је и пре ста нак или окон ча ње оја ча не 
са рад ње.24) Све три фа зе су ре гу ли са не од го ва ра ју ћим пра ви ли ма 
ко ја су са др жа на у при мар ним и се кун дар ним из во ри ма пра ва ЕУ, 
а са мо по је ди на пи та ња су ре гу ли са на и пра ви ли ма ме ђу на род ног 
пра ва. С об зи ром на пред мет и пи та ња ко ја ре гу ли шу, пра ви ла се 
мо гу по де ли ти у ма те ри јал но прав на и про це сно прав не при ро де.

20) An drea Ott, A Fle xi ble Fu tu re for the Euro pean Union: The Way For ward or a Way Out?, u: 
S. Bloc kmans and S. Prec hal (eds), Re con ci ling the De e pe ning and Wi de ning of the Euro pean 
Union, TMC As ser Press, 2007, str. 136.

21) Вид. члан 350. УФЕУ.

22) Her mann-Jo sef Blan ke and Ste lio Man gi a me li, н. де ло, стр. 800. марг. бр. 22.

23) Вид. Ра до ван Ву ка ди но вић, Не ке ка рак те ри сти ке Уго во ра о ста бил но сти, ко ор ди на ци ји 
и упра вља њу у еко ном ској и мо не тар ној уни ји, у збор ни ку ра до ва: Кри за Европ ске уни је 
(ур. С. Са мар џић и И. Ра дић Ми ло са вље вић, Бе о град, 2013, стр.78-88.

24) Вид. Fun da Te kin and Wol fgang Wes sels, Flex bi lity wit hin the Lis bon Tre aty: Tra de mark or 
Empty Pro mi se?, EIPA SCO PE 2008/1, str.
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Пр ви ма се ре гу ли шу ма те ри јал ни усло ви или зах те ви ко-
је мо ра да бу ду ис пу ње ни да би оја ча на са рад ња би ла одо бре на. 
Дру гим пра ви ли ма је про пи сан по сту пак или про це ду ра ко ја мо ра 
би ти по што ва на. У по гле ду прав не при ро де са мих пра ви ла, у прав-
ној те о ри ји не по сто ји је дин стве ни став да ли су пи та њу пра ви ла 
устав ног ка рак те ра ко ја има ју зна чај на че ла или прин ци па25) или је 
реч о уоби ча је ним пра ви ли ма ко ји ма се ре гу ли ше кон крет не прав-
не си ту а ци је. Јед на гру па ауто ра сма тра да је реч о по себ ним пра-
ви ли ма устав не при ро де или устав ног ка рак те ра, док дру ги сма-
тра ју да су у пи та њу обич на прав на пра ви ла.26)

Суд прав де ЕУ се о то ме ни је из ја шња вао. Сма тра мо да је реч 
о ап стракт ним прав ним пра ви ли ма ко ја има ју на чел ни ка рак тер ко-
ји ма тре ба да ти зна чај прин ци па (или на че ла) ко ја чи не устав ни 
или ин сти ту ци о нал ни оквир функ ци о ни са ња Европ ске уни је.27)

2. ОЈА ЧА НА СА РАД ЊА КАО МЕ ТОД ЗА СПРО
ВО ЂЕ ЊЕ ДИ ФЕ РЕН ЦИ РА НЕ СА РАД ЊЕ

2.1. Ме то ди ди фе рен ци ра не ин те гра ци је

У те о ри ји се на во де број ни ме то ди са рад ње ко ји су об у хва-
ће ни ге не рич ним пој мом ди фе рен ци ра не ин те гра ци је, као и раз ли-
чи ти кри те ри ју ми по де ле.28) За пред мет овог ра да је од зна ча ја раз-
ли ко ва ње ме то да opt-out, ме то да са рад ње и ве ри фи ка ци је и ме то да 
оја ча не са рад ње. Ме тод opt-out ка рак те ри ше пра во др жа ва чла ни ца 
да не при ме њу ју по је ди не од ред бе Уго во ра о осни ва њу, тј. да сло-
бод но пре у зму или не пре у зму оба ве зе ко је су про пи са не та квим 
од ред ба ма, а ко је су са др жа не у opt-out кла у зу ла ма. При мер за са-

25) Вид. Бран ко Ра кић у пред го во ру књи ге Јеленe Ће ра нић, Об ли ци по ве зи ва ња др жа ва 
чла ни ца у Европ ској уни ји, Бе о град, 2011, стр. 15. го во ри о прин ци пу.

26) Do mi nik Hanf, н. де ло, на стр. 5. на во ди да су се Фран цу ска и Не мач ка за ла га ле за пр во 
ре ше ње, док су дру го ре ше ње по др жа ва ле оста ле др жа ве чла ни це Уни је и Ко ми си ја. 
An drea Ott, Unity in Di ver sity? Dif fe ren ti a tion in EU Law and po licy in an En lar ged Euro-
pean Union, Euro pean Cen tre Na to lin, Wor king Pa per 2004,  на стр. 54. у на по ме ни бр. 10. 
на во ди да је пи та ње спор но.

27) Alan Das hwo od, Mic hael Do u gan, Bary Rod ger, Ele a nor Spa ven ta and Der rick Wyatt, Wyatt 
and Das hwo od’s Euro pean Union Law, Ox ford, 2011, str. 124-131. оја ча ну са рад њу ква ли-
фи ку ју као се кун дар ни об лик флек си бил но сти (стр. 127); Koen Le na erts and Pe ter Van 
Nuf fel, Europеan Union Law, Swe er & Max well, Kon don, 2011, str. 728-733 ква ли фи ку ју 
оја ча ну са рад њу као об лик огра ни че ња по је ди них др жа ва чла ни ца у од лу чи ва њу.

28) Вид. Је ле на Ће ра нић, Об ли ци по ве зи ва ња др жа ва чла ни ца у Европ ској уни ји, Бе о град, 
2011, стр. 27; Ма ја Ко ва че вић, Ди фе рен ци ра на ин те гра ци ја и кри за еко ном ске и мо не-
тар не уни је: Евро па (ко ли ко?) кон цен трич них кру го ва, у: Кри за Европ ске уни је (ур. С. 
Са мар џић и И. Ра дић Ми ло са вље вић, Бе о град, 2013, стр. 148.
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рад њу у скла ду са овим ме то дом пред ста вља Шен ген ски спо ра-
зум, ко ји је 1985. го ди не пот пи са ло пет од та да шњих де сет др жа ва 
чла ни ца ЕЕЗ. Да нас су Спо ра зум при хва ти ле 22 др жа ве чла ни це и 
че ти ри др жа ве неч ла ни це. Од шест др жа ва чла ни ца ко је су оста-
ле из ван Спо ра зу ма, че ти ри чла ни це (Бу гар ска, Хр ват ска, Ки пар и 
Ру му ни ја) су се прав но оба ве за ле да ће при сту пи ти Спо ра зу му и 
да то же ле. Је ди но су Ир ска и Ује ди ње но Кра љев ство оп ти ра ле да 
оста ну из ван Шен ген ске зо не.

Ме тод са рад ње и ве ри фи ка ци је (Mec ha nism for Co o pe ra tion 
and Ve ri fi ca tion CVM) пред ста вља за штит ну ме ру на ко ју се мо же 
по зва ти Ко ми си ја при ли ком при је ма но вих др жа ва у ЕУ ка ко би им 
за од ре ђе но вре ме од ло жи ла при ме ну по је ди них од ред би (оба ве за) 
из обла сти сло бо де, си гур но сти и прав де из Уго во ра о функ ци о ни-
са њу Европ ске уни је. Европ ска ко ми си ја прак ти ку је да се у то ку 
пре го во ра о при је му у Уни ју до го во ри са тре ћом др жа вом да од ло-
жи при хва та ње не ких де ло ва ко му ни тар них те ко ви на, или ка да би 
то би ло по себ но те шко за но ву чла ни цу, или због по себ них ин те ре-
са ста рих чла ни ца.29) Раз ли ка из ме ђу овог ме то да и opt-out ме то да 
је у то ме што у пр вом слу ча ју до из у зи ма ња од при ме не од ре ђе них 
од ред би пра ва ЕУ до ла зи на ини ци ја ти ву Ко ми си је, док у дру гом 
слу ча ју та кав из у зе так зах те ва ју др жа ве чла ни це.

У сва ком слу ча ју, и на је дан и на дру ги на чин, др жа ве чла ни-
це су за се бе ре зер ви са ле пра во да уче ству ју са мо у не ким од за-
јед нич ких по ли ти ка.30) За ви сно од вр сте кла у зу ле чи ју при ме ну су 
мо гле да при хва те или од би ју, др жа ве чла ни це су прак тич но ле га-
ли зо ва ле свој раз ли чит (ди фе рен ци ра ни) по ло жај у од но су на оста-
ле чла ни це Уни је. Већ су у Рим ском уго во ру о осни ва њу ЕЕЗ, би ле 
пред ви ђе не три гру пе ових кла у зу ла:31) ко је огра ни ча ва ју при ме ну 
Уго во ра о осни ва њу на од ре ђе ну те ри то ри ју, ко је при зна ју по себ на 
од сту па ња или из у зет ке у од но су на ори ги нер не др жа ве чла ни це 
или на ка сни је при мље не др жа ве, и кла сич не за штит не кла у зу ле. У 
по ме ну тим из ме на ма Осни вач ких уго во ра је на ста вље но са прак-
сом одо бра ва ња из у зе та ка ко ји су би ли пред ви ђе ни и у пра те ћим 
про то ко ли ма. Циљ за штит них кла у зу ла је био да по је ди ним др жа-

29) Та ко су Про то ко лом број 30. уз Ли са бон ски спо ра зум, Пољ ска и Ује ди ње но Кра љев ство 
ре зер ви са ле пра во да не при ме њу ју у пот пу но сти По ве љу о основ ним људ ским пра ви-
ма.

30) Вид. Da niel Thym, “Uni ted in Di ver sity” - The In te gra tion of En han ced Co o pe ra tion in to the 
Euro pean Con sti tu ti o nal Or der, Ger man Law Jo ur nal, Spe cial Is sue - Unity of the Euro pean 
Con sti tu tion, Vol. 06, No 11, 2005, str. 1732.

31) Do mi nik Hanf, н. де ло, стр. 5.
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ва ма чла ни ца ма пру же за шти ту од не га тив ног деј ства по је ди них 
ме ра ко је су оста ле др жа ве чла ни це би ле оба ве зне да при ме њу ју.

У ге не рал ном сми слу, деј ство ди фе рен ци ра не ин те гра ци је се 
ма ни фе сту је као вре мен ско и као те ри то ри јал но.

У вре мен ском сми слу, ди фе рен ци ра но деј ство се по сти же 
та ко што се не ке др жа ве чла ни це или у пот пу но сти осло ба ђа ју од 
при ме не по је ди них од ред би, или се оба ве зу ју да их при ме не у не-
ком ка сни јем вре мен ском пе ри о ду у од но су на оста ле др жа ве чла-
ни це Уни је. Ди фе рен ци ра но те ри то ри јал но деј ство се са сто ји у то-
ме да се, због ге о граф ских осо бе но сти (на при мер због острв ског 
по ло жа ја Ује ди ње ног Кра љев ства и Ре пу бли ке Ир ске), по је ди не 
од ред бе Уго во ра о осни ва њу не при ме њу ју на те ри то ри ји по је ди-
них др жа ва чла ни ца. Као по се бан об лик ди фе рен ци ра не ин те гра-
ци је се сма тра и да ва ње ду жег пре ла зног пе ри о да за ис пу ња ва ње 
не ких оба ве за при ли ком при је ма др жа ве у ЕЕЗ/ЕУ или кроз при-
зна ње пра ва на оп ти ра ње. Та ко је Спо ра зу мом из Ма стрих та Дан-
ској и Ве ли кој Бри та ни ји да то пра во да се не при кљу че тре ћој фа зи 
мо не тар не уни је, не за ви сно од ис пу ње но сти кри те ри ју ма кон вер-
ген ци је.32) Ова вр ста „аси ме трич ног не у че шћа“ Ве ли ке Бри та ни је 
и Дан ске33) је на ста вље на и на кон Спо ра зу ма из Ам стер да ма, код 
при хва та ња Шен ген ског спо ра зу ма.34)

2.2. Обла сти и усло ви оја ча не са рад ње

У оп штем сми слу, оја ча на са рад ња се мо же ус по ста ви ти у 
свим обла сти ма ко је не спа да ју у ис кљу чи ву над ле жност Европ-
ске уни је, али ко је су уре ђе не Уго во ри ма о осни ва њу. У пи та њу су 
два усло ва: је дан не га ти ван и јед на по зи ти ван. Пре ма не га тив ном 
усло ву, оја ча на са рад ња се мо же ус по ста ви ти и спро во ди ти са мо у 
обла сти ма ко је не спа да ју у ис кљу чи ву над ле жност Уни је. Пи та ња 
из ис кљу чи ве над ле жно сти Уни је су из у зе те из оја ча не са рад ње 
јер та ко пре не та овла шће ња има ју тзв. ис пра жњу ју ће деј ство (pre-
emp ti ve ef fect).35)

32) Вид. чл. 9. Про то ко ла бр. 13, за Ве ли ку Бри та ни ју и Про то кол бр. 14. за Дан ску.

33) D. Thym, н. де ло, стр. 1733.

34) Вид. Про то ко ле бр. 17, 19. и 20.

35) Ame deo Are na, The Doc tri ne of Union Pre emp tion in the EU Sin gle Mar ket: Bet we en Sein 
and Sol len, Jean Mon net Wor king Pa per 03/10, do stup no na http://je an mon net pro gram.
org/wp-con tent/uplo ads/2014/12/100301.pdf.на во ди да је Суд прав де пр ви пут у слу ча ју 
C-478/07, Bu dĕ jo vický Bu dvar, národní pod nik v Ru dolf Am mer sin GmbH (Bud we i ser), у 
ми шље њу оп штег пра во бра ни о ца Ru iz-Ja ra bo Co lo mer, по ме нуо ис пра жњу ју ће деј ство 
[2009] ECR I-07721, тач. 93. По след њи при ступ 18.08. 2015; Euge ne Da niel Cross, “Pre-
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Са дру ге стра не, пре ма по зи тив ном усло ву, од но сно пи та ње 
мо ра би ти у над ле жно сти Уни је, а не у кор пу су за др жа них или ре-
зи ду ал них овла шће ња др жа ва чла ни ца, јер се са мо на тај на чин и 
оја ча ном са рад њом у ко јој не уче ству ју све др жа ве чла ни це мо гу 
оства ри ти ци ље ви Уни је. Дру га чи је ре че но, оја ча на са рад ња ни је 
пред ви ђе на као сред ство за оства ри ва ње ци ље ва др жа ва чла ни ца, 
већ ци ље ва Уни је ко ји ни су мо гли да бу ду оства ре ни на дру ги на-
чин.

Пре ма са др жи ни, то мо гу би ти пи та ња из обла сти за јед нич ке 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке,36) али и дру га пи та ња из обла сти 
ко је на спа да ју у ис кљу чи ву над ле жност ЕУ.

Са рад ња се мо же ус по ста ви ти са мо о оним пи та њи ма о ко-
ји ма др жа ве чла ни це ни су мо гле да по стиг ну до го вор у окви ру 
ре дов ног ме ха ни зма до го ва ра ња. Ме ђу тим, та ква са рад ња не сме 
да на ру ша ва уну тра шње тр жи ште, као ни еко ном ску и со ци јал ну 
ко хе зи ју ЕУ. Док је зах тев за не на ру ша ва њем не сме та ног функ ци о-
ни са ња уну тра шњег тр жи шта ја сан и ло ги чан, чи ни се да је зах тев 
за не на ру ша ва њем еко ном ске и со ци јал не и те ри то ри јал не ко хе зи-
је, осим у де кла ра тор ном сми слу, те шко ис пу ни ти и да је по са др-
жи ни кон тра дик то ран. На и ме, до са да шњи при ме ри бли же или оја-
ча не са рад ње углав ном су има ли за по сре дан или не по сре дан циљ 
ја ча ње еко ном ских пер фор ман си од ре ђе не гру пе др жа ва или олак-
ша ва ње ко ри шће ња не ког од фак то ра ре про дук ци је: кре та ње рад не 
сна ге, про мет ро бе, са рад ња у гра ђан ским и кри вич ним пред ме ти-
ма и слич но. Сто га се чи ни да др жа ве чла ни це из ме ђу се бе ус по-
ста вља ју ја чу са рад њу упра во због то га што оче ку ју не ку ко рист 
или лак ше оства ри ва ње не ког еко ном ског ци ља, осим у обла сти ма 
за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке. Оства ри ва ње та квих 
ле ги тим них ци ље ва ауто мат ски сла би ко хе зи ју или је дин ство ко-
му ни тар них ци ље ва. Сто га је у Уго во ру ову за бра ну тре ба ло ре ла-
ти ви зо ва ти, зах те вом да се не угро зи не сме та но функ ци о ни са ње 
уну тра шњег тр жи шта. Слич на ди ле ма се од но си и ту ма че ње зах-
те ва „да се не угро зи те ри то ри јал на ко хе зи ја“. С об зи ром да те-
ри то ри јал но је дин ство у сми слу ге о граф ских гра ни ца не ће би ти 
угро же но ус по ста вља њем оја ча не са рад ње, зах тев је тре ба ло усме-
ри ти на то да се са рад њом не по ве ћа ју раз ли ке у еко ном ској раз ви-
је но сти из ме ђу од ре ђе них те ри то ри ја или ре ги о на у окви ру ЕУ. У 

emp tion of Mem ber Sta te law in the Euro pean Eco no mic Com mu nity: A fra me work for analy-
sis”, 29 (1992) Com mon Mar ket Law Re vi ew, 447-472.

36) Ви ше о то ме вид. Де ја на Вук че вић, „Об ли ци флек си бил не са рад ње у обла сти спољ не, 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ“, По ли тич ка ре ви ја, (XXII) IX, vol. 24, бр. 2, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 367–388.
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ис тој функ ци ји је и услов да оја ча на са рад ња не сме пред ста вља ти 
„смет њу или сред ство дис кри ми на ци је у тр го ви ни из ме ђу др жа ва 
чла ни ца, ни ти мо же да има за по сле ди цу по вре ду пра ви ла кон ку-
рен ци је из ме ђу њих“.37)

Што се ти че од но са др жа ва чла ни ца уче сни ца (у са рад њи) 
и оних др жа ва ко је су оста ле ван ме ха ни зма оја ча не са рад ње, Уго-
во ром је у ге не рал ном сми слу про пи сан уза јам ни услов да се, са 
јед не стра не, оја ча на са рад ња мо же спро ве сти „са мо уз по што ва ње 
над ле жно сти, пра ва и оба ве за др жа ва чла ни ца ко је у њој не уче-
ству ју“,38) али и да те др жа ве чла ни це не оме та ју спро во ђе ње про-
ши ре не са рад ње у ко јој не уче ству ју. У по гле ду прав не при ро де и 
зна ча ја прав них ака та ко ји ма је ре гу ли са на оја ча на са рад ња, од ред-
ба ма чла на 20(4). УЕУ, из ри чи то је пред ви ђе но да „ак ти усво је ни у 
окви ру оја ча не са рад ње оба ве зу ју са мо др жа ве уче сни це“, али ни је 
ја сно ре че но да ли ова пра ви ла чи не део пра ва ЕУ и ка кав је хи-
је рар хиј ски од нос пре ма уну тра шњем пра ву др жа ва чла ни ца уче-
сни ца и пре ма пра ву ЕУ. У од ре ђи ва њу при ро де тре ба ло би по ћи од 
чи ње ни це да их до но се или др жа ве чла ни це ЕУ или ње ни ор га ни: 
Са вет, Европ ски пар ла мент и Европ ска ко ми си ја. У пр вом слу ча ју 
се до но се у фор ми се кун дар них из во ра, а у дру гом слу ча ју у фор-
ми ви ше стра них ме ђу на род них уго во ра. Та ко је од ред ба ма чла на 
329(2)(2). УФЕУ, про пи са но да ус по ста вља ње оја ча не са рад ње 
одо бра ва Са вет у фор ми од лу ке, али је са ма са рад ња из ме ђу др жа-
ва чла ни ца уче сни ца нај че шће ре гу ли са на од го ва ра ју ћим ме ђу на-
род ним уго во ри ма. Са ста но ви шта са др жи не, пра ви ла ко је до но се 
ор га ни ЕУ или др жа ве чла ни це у ци љу оства ри ва ња оја ча не са рад-
ње не мо гу ре гу ли са ти ци ље ве ко ји су су прот ни оп штим ци ље ви ма 
ЕУ. Из ово га се мо же за кљу чи ти да и та ко до не ти про пи си не мо гу 
би ти у су прот но сти са пра вом ЕУ и да за њи хо во ту ма че ње ва же 
на че ла ди рект ног деј ства, ди рект не при ме не и при ма та пра ва ЕУ.

Што се ти че зна ча ја ових пра ви ла за тре ће др жа ве, Уго вор о 
ЕУ од ре ђу је да „не чи не ac qu is com mu na u ta i re ко ји мо ра ју да при-
хва те др жа ве кан ди да ти за при јем у Уни ју“, што са мо по твр ђу је да 
ова пра ви ла не чи не део пра ва ЕУ.

Услов да се ци ље ви пред мет не са рад ње ни су мо гли на дру ги 
на чин оства ри ти за слу жу је до дат но об ја шње ње. Ов де се као спор-
на по ста вља ју два пи та ња: шта зна чи не мо гућ ност оства ри ва ња: 
да ли је у пи та њу ап со лут на или ре ла тив на не мо гућ ност. А ако је 

37) Чл. 326(2) УФЕУ.

38) Чл. 327, пр ва ре че ни ца, УФЕУ.



СПМ број 3/2015, година XXII, свеска 49. стр. 15-32.

26

реч о ре ла тив ној не мо гућ но сти, у ком сми слу је ре ла ти ви зо ва на: у 
те ри то ри јал ном или у вре мен ском сми слу.

На и ме, као што је ра ни је ре че но, од ред ба ма чла на 20(2). 
УЕУ, услов за оја ча ну са рад њу је да се ци ље ви та кве са рад ње ни су 
мо гли оства ри ти у ра зум ном ро ку од стра не Уни је као це ли не. Ово 
зна чи две ства ри: пр во, да су у пи та њу обла сти из по де ље не над-
ле жно сти, дру го, да је реч о ре ла тив ној не мо гућ но сти ко ја се ме ри 
„ра зум ним ро ком“.

У по гле ду пр ве ди ле ме, услов да се са рад ња мо ра спро ве сти 
са мо уз „по што ва ње над ле жно сти, пра ва и оба ве за др жа ва чла ни ца 
ко је у њој не уче ству ју“39) ва ља ту ма чи ти као оба ве зу др жа ва чла-
ни ца уче сни ца да не „пот кра да ју“ над ле жно сти оних чла ни ца ко је 
не уче ству ју у са рад њи, као и да не ути чу на њи хо ва пра ва и оба-
ве зе. Ми сли се на пра ва и оба ве зе по оним пи та њи ма ко ја су об у-
хва ће на пред ме том оја ча не са рад ње. Др жа ве не у че сни це при то ме 
за др жа ва ју пра во да се у ка сни јем мо мен ту при кљу че та квој са рад-
њи и то им пра во не мо гу до ве сти у пи та ње др жа ве ко је уче ству ју 
у оја ча ној са рад њи. Што се ти че над ле жно сти ко ји ма рас по ла же 
Европ ска уни ја, иако то ни је из ри чи то ре че но, за бра на њи хо вог 
пот кра да ња је са др жа на у усло ву да се оја ча на са рад ња не мо же 
од ви ја ти у обла сти ма ко је спа да ју у ње ну ис кљу чи ву над ле жност. 
Ис кљу чи ве над ле жно сти су у Ли са бон ском спо ра зу му пр ви пут ја-
сно на ве де не и по пи са не у чла ну 3. УФЕУ. Пре ма од ред ба ма овог 
чла на, Уни ја рас по ла же ис кљу чи вим над ле жно сти ма у сле де ћим 
обла сти ма: ца рин ске уни је, ус по ста вља ња пра ви ла кон ку рен ци је 
ко ја су нео п ход на за функ ци о ни са ње уну тра шњег тр жи шта, мо не-
тар не по ли ти ке за др жа ве чла ни це чи ја је мо не та евро, очу ва ње 
би о ло шких мор ских ре сур са и за јед нич ке тр го вин ске по ли ти ке. 
Од овог усло ва је по треб но раз ли ко ва ти зах тев да оја ча на са рад ња 
шти ти ин те ре се Уни је и ја ча ње не ин те гра ци о не про це се. Од ред бе 
о ин те ре си ма Уни је су са др жа не у чла ну 3(5). УЕУ. На ве де ним од-
ред ба ма се пр во кон ста ту је да Уни ја у сво јим од но си ма са оста лим 
де лом све та „по др жа ва и уна пре ђу је сво је вред но сти и ин те ре се“. 
Као ин те ре си су на ве де ни: до при нос ми ру, без бед но сти, трај ни 
раз вој пла не те, со ли дар ност и уза јам но по што ва ње из ме ђу на ро-
да, сло бод на и пра вич на тр го ви на, ис ко ре њи ва ње си ро ма штва и 
за шти та људ ских пра ва.

Услов да се оја ча ном са рад њом мо ра омо гу ћи ти „оства ри ва-
ње ци ље ва Уни је, за шти та ње них ин те ре са и ја ча ње ин те гра ци о них 
про це са“ са мо на пр ви по глед је де кла ра тив ног ка рак те ра. Сми сао 

39)  Чл. 327. УФЕУ.
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овог огра ни че ња је да ле ко се жан и пред оја ча ну са рад њу по ста вља 
низ огра ни че ња ко ја се мо ра ју по што ва ти ка ко би се спре чи ло „раз-
вод ња ва ње“ по сто је ћих до стиг ну ћа или оства ри ва ње но вих, ко ји 
ни су у ин те ре су Уни је и оних др жа ва чла ни ца ко је не уче ству ју у 
са рад њи. Они су у чла ну 3. УЕУ, су ми ра ни као уна пре ђе ње ми ра, 
сво јих вред но сти и бла го ста ња сво јих на ро да, обез бе ђе ње под руч ја 
сло бо де, без бед но сти и прав де без уну тра шњих гра ни ца, ус по ста-
вља ње уну тра шњег тр жи шта и тра јан и урав но те жен еко ном ски 
раст, ста бил не це не, ви со ко кон ку рент на тр жи шна и дру штве на 
при вре да, очу ва ње и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не, бор ба про тив 
со ци јал не ис кљу че но сти и дис кри ми на ци је, еко ном ско, дру штве-
но и те ри то ри јал но је дин ство и со ли дар ност из ме ђу др жа ва чла ни-
ца и по што ва ње бо га те кул тур не и је зич ке ра зно ли ко сти, за шти та 
и уна пре ђе ње европ ског кул тур ног на сле ђа. То прак тич но зна чи да 
др жа ве чла ни це мо гу ода бра ти са мо оне ци ље ве оја ча не са рад ње 
ко ји се укла па ју у оп ште ци ље ве Уни је и ко ји су ком па ти бил ни са 
њи ма. На тај на чин се из бе га ва опа сност да се спро во ђе њем оја ча-
не са рад ње ство ри ЕУ a la car te.

Што се ти че дру ге ди ле ме, ни је ја сно ко ће ар би три ра ти у по-
гле ду ду жи не ра зум ног ро ка: Са вет или Ко ми си ја. У сва ком слу ча-
ју, Са вет мо ра до ка за ти да је ње го ва од лу ка са мо „по след ње сред-
ство“ на ко је се мо гу осло ни ти др жа ве чла ни це уче сни це.

2.3. По сту пак ус по ста вља ња оја ча не са рад ње

Од ред ба ма чла на 329. УФЕУ, ре гу ли са на су два по ступ ка 
одо бра ва ња оја ча не са рад ње: је дан ко ји се при ме њу је на са рад њу 
у обла сти за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке (ЗСБ) и дру-
ги ко ји се од но си на са рад њу у оста лим обла сти ма. И у јед ном и у 
дру гом слу ча ју по треб но је раз ли ко ва ти три фа зе: фа зу до го ва ра-
ња, фа зу одо бра ва ња и фа зу спро во ђе ња оја ча не са рад ње.40) Раз ли-
ке из ме ђу са рад ње у обла сти ЗСБ по ли ти ке и са рад ње у оста лим 
обла сти ма се са сто ји у уло зи ко ју има Ко ми си ја и у на чи ну до но-
ше ња од лу ке о одо бра ва њу са рад ње. У слу ча је ви ма ка да се оја ча на 
са рад ња од но си на оста ле обла сти, ини ци ја ти ва о са рад њи по ти че 
од др жа ва чла ни ца ЕУ ко је се обра ћа ју Ко ми си ји са зах те вом да 
пред лог са рад ње под не су Са ве ту на одо бра ва ње. У слу ча ју ЗСБП, 
овај зах тев упу ћу ју ди рект но Са ве ту, а Са вет одо бре ње да је од лу-
ком ко ју до но си јед но гла сно. Код под но ше ња зах те ва за оја ча ну 
са рад њу и у јед ном и у дру гом слу ча ју се мо ра има ти у ви ду да је 

40) Ше мат ски при каз ових фа за вид. у Fun da Te kin and Wol fgang Wes sels, Flex bi lity wit hin 
the Lis bon Tre aty: Tra de mark or Empty Pro mi se?, EIPA SCO PE 2008/1, str. 28.
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ус по ста вља ње оја ча не са рад ње пред ви ђе но као по след ња мо гућ-
ност, као по след ња шан са (last re sort, let zte Mit tel),41) тј. са мо ако 
се ци ље ви оја ча не са рад ње ни су мо гли оства ри ти на дру ги на чин 
у окви ру Уни је.

О по што ва њу овог зах те ва се ста ра ју Ко ми си ја и Са вет у по-
ступ ку до го ва ра ња и одо бра ва ња оја ча не са рад ње. На и ме, др жа-
ве чла ни це ко је же ле да ме ђу соб но ус по ста ве оја ча ну са рад њу у 
не кој обла сти ко ја је уре ђе на Уго во ри ма, под но се зах тев Ко ми си-
ји при че му пре ци зи ра ју обла сти и ци ље ве пред ло же не са рад ње. 
Ко ми си ја мо же у ве зи са тим да под не се пред лог Са ве ту. У слу-
ча ју да не до ста ви пред лог Са ве ту, ду жна је да о раз ло зи ма не до-
ста вља ња оба ве сти за ин те ре со ва не др жа ве чла ни це. Из на ве де не 
фор му ла ци је се сти че ути сак да су Ко ми си ји да та до ста ши ро ка и 
дис кре ци о на овла шће ња да ар би три ра,42) при че му ни је ре гу ли са-
но пи та ње да ли не за до вољ не др жа ве чла ни це мо гу про тив од лу ке 
Ко ми си је по кре ну ти по сту пак пред Су дом прав де. Кад Ко ми си ја 
про сле ди пред лог Са ве ту, Са вет о ње му од лу чу је на кон што до би је 
са гла сност Европ ског пар ла мен та. На чин на ко ји о то ме од лу чу ју 
Европ ски пар ла мент и Са вет ни су на из ри чит на чин ре гу ли са ни 
од ред ба ма чла на 329. УФЕУ, ко ји је по све ћен том пи та њу. У та-
квим слу ча је ви ма тре ба ло би при ме ни ти мо дел гла са ња из чла на 
136(2). УФЕУ, тј. си стем ква ли фи ко ва не ве ћи не. Од лу чи ва ње ква-
ли фи ко ва ном ве ћи ном про из и ла зи и из оп ште од ред бе из чла на 
16(3). УЕУ, ко јом је про пи са но да у слу ча је ви ма ка да Уго во ри ма 
ни је дру га чи је про пи са но, Са вет од лу чу је ква ли фи ко ва ном ве ћи-
ном, при че му гла са ју све др жа ве чла ни це ЕУ.43) Од ова квог гла са-
ња је по треб но раз ли ко ва ти гла са ње др жа ва чла ни ца ко је уче ству ју 
у са рад њи. Од њих се оче ку је јед но гла сност. Ка да је у пи та њу оја-
ча на са рад ња у обла сти за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти-
ке, одо бре ње за спро во ђе ње оја ча не са рад ње да је Са вет од лу ком 
ко ју усва ја јед но гла сно. Про тив од лу ке Са ве та и у јед ној и дру гој 
обла сти оја ча не са рад ње мо же се по кре ну ти по сту пак пред Су дом 
прав де за по ни штај.44)

На кра ју, по ста вљен је и зах тев да у оја ча ној са рад њи уче-
ству је нај ма ње де вет др жа ва чла ни ца ЕУ, као и да са рад ња бу де 
тран спа рент на и отво ре на за др жа ве не у че сни це. Зах тев да у са-

41) О то ме ка ко Суд прав де ту ма чи по след њу шан су ви ди од лу ке у пред ме ти ма C-274/11 i 
C-295/11 tač. 48 i 50.

42) Her mann-Jo sef Blan ke, н. де ло, стр. 812, марг. бр. 41.

43) Исто, стр. 813. марг. бр. 42. и 43.

44) Вид од лу ке у пред ме ти ма ко ји су на ве де ни у на по ме ни број 41.
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рад њи уче ству је нај ма ње јед на тре ћи на од др жа ва чла ни ца има за 
циљ да спре чи фраг мен та ци ју или ато ми за ци ју ЕУ на ви ше ма њих 
за јед ни ца тј. оја ча них ко о пе ра ци ја. Ме ђу тим, пред др жа ве чла ни-
це уче сни це се не по ста вља зах тев да ис пу не до дат не кри те ри ју ме 
у по гле ду бро ја ста нов ни ка, по вр ши не или ге о граф ског по ло жа ја. 
Прак тич но, то мо гу би ти де вет нај ра зви је ни јих и нај ве ћих др жа ва, 
али и нај ма ње раз ви је не и по бро ју ста нов ни ка нај ма ње др жа ве 
чла ни це. Ве ро ват но су кре а то ри ова квог ре ше ња по шли од прин-
ци па ме ђу на род ног пра ва о рав но прав но сти и јед на ко сти свих др-
жа ва без об зи ра на на ве де не кри те ри ју ме.

2.4. Опо зив и престанaк оја ча не са рад ње

За раз ли ку од стал не струк тур не са рад ње из чла на 42(6). 
УЕУ, као об ли ка оја ча не са рад ње ко ја се спро во ди у обла сти ЗСБ 
по ли ти ке у ко јој је пред ви ђен по сту пак из ла ска или опо зи ва са рад-
ње, та кав по сту пак ни је пред ви ђен за оја ча ну са рад њу у дру гим 
обла сти ма. Сто га се по ста вља пи та ње мо гу ли се исте од ред бе при-
ме ни ти и на „кла сич ну“ оја ча ну са рад њу. У од го во ру на ово пи та-
ње тре ба по ћи од на чи на на ко ји се ус по ста вља са рад ња и при ро де 
са рад ње.

Ако се оја ча на са рад ња од ре ди као вид уго вор не са рад ње 
за сно ва не на мул ти ла те рал ном уго во ру, без об зи ра на са гла сност 
Европ ског пар ла мен та и одо бре ње од стра не Са ве та, на прав но деј-
ство и пре ста нак уго во ра би тре ба ло при ме ни ти пра ви ла ме ђу на-
род ног уго вор ног пра ва. То прак тич но зна чи да др жа ва уче сни ца 
мо же на пу сти ти са рад њу уз са гла сност оста лих уче сни ца и за то 
ни је по треб на са гла сност Са ве та. Ако се акт о ус по ста вља њу оја-
ча не са рад ње по сма тра као ме ша ви на уго вор них и ин сти ту ци о нал-
них еле ме на та, са гла сност оста лих уче сни ца ни је до вољ на, већ се 
мо ра до би ти и са гла сност Са ве та. Чи ни се да дру го ре ше ње има 
ви ше оправ да ња јер по ла зи од прет по став ке да, без об зи ра што се 
од ви ја са мо из ме ђу уче сни ца, оја ча на са рад ња ни је ствар не за ви-
сна од оста лих др жа ва чла ни ца и ци ље ва Уни је као це ли не.
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Ra do van D. Vu ka di no vic

EN HAN CED CO O PE RA TION:  
THE WAY TO IN TE GRA TION OR DISINTEGRATION 

OF THE EURO PEAN UNION

Re su me
In le gal and po li ti cal the ory the re is no uni fied opi nion on the 

im por tan ce of ha ving an en han ced co o pe ra tion for the furt her de ve lop-
ment of the Euro pean Union and for pre ser ving the uni que cha rac ter of 
EU law. So me aut hors in tro du cing of en han ced co o pe ra tion pro ce du re 
con si der as “Co per ni can re vo lu tion” and li fe-sa ving mec ha nism for the 
wi de ning and de e pe ning of in te gra tion in the Euro pean Union by met-
hod of ‘in si de’. Ot her aut hors be li e ve that en han ced co o pe ra tion will 
lead to a “con sti tu ti o nal cha os”, “un con trol led at tack” and “na tu ral con-
tra dic ti ons in applying and ma in ta i ning the unity of EU law”.
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In terms of the end re sult, so me be li e ve that wi der use of the 
prin ci ple of en han ced co o pe ra tion lead to the cre a tion of a “hard co re 
fe de ra list”, and se cond, it wo uld co me to tran sform the EU in to “Euro-
pean cho i ce” (Euro pe à la car te). Pre vi o us ex pe ri en ce in the ap pli ca tion 
of exi sting forms of en han ced co o pe ra tion which ha ve been esta blis hed 
by Schen gen Agre e ment, the Agre e ment on the esta blis hment of a mo-
ne tary union, the Agre e ment on the uni que pro tec tion of the Euro pean 
pa tent and the Agre e ment on di vor ce and se pa ra tion, sho wing that the 
truth is so mew he re in the mid dle. Re gar dless of all the fle xi bi lity, en-
han ced co o pe ra tion is un der stood only as an auxi li ary mec ha nism and 
fi nal me ans by which is pos sibly over co me pe ri o dic cri ses, but no exi-
sting com pre hen si ve and so long-term cri sis in which is the EU. Due 
to num ber re ser va ti ons re gar ding ad mis si bi lity it can not ser ve as a pro-
mo ter of in te gra tion.

In as ses sing the ef fects of the use of new forms of en han ced co-
o pe ra tion sho uld be bor ne in mind that the EU Tre aty and the Tre aty 
on the Fun cti o ning of the EU esta blis hed strong nor ma ti ve fra me work 
in which it can be esta blis hed. It sho uld be par ti cu larly emp ha si zed the 
re qu i re ment to esta blish an en han ced co o pe ra tion to fa ci li ta te ac hi e ving 
bet ter “ob jec ti ves of the Union”, to pro tect its in te rests and strengthe-
ning in te gra tion pro ces ses. From such for mu la ted nor ma ti ve fra me work 
fol lows that the ob jec ti ves of en han ced co o pe ra tion must be con si stent 
with the ob jec ti ves of the Union, and not vi ce ver sa, in ac cor dan ce with 
the ob jec ti ves of a gro up of Mem ber Sta tes. Ho we ver, re gar dless of the-
se re qu ests, of ten re ac hing for en han ced co o pe ra tion may en dan ger not 
only the unity of the EU le gal or der, but al so the prin ci ple of equ a lity 
of all mem ber sta tes. The prin ci ple of en han ced co o pe ra tion sho uld be 
analyzed from the stand po int of the prin ci ples of loyalty and Or well’s 
idea that the re are “mo re equ al” bet we en equ als. That sho uld espe ci ally 
ta ke in to ac co unt the can di da te co un tri es which with ent hu si asm ex pect 
that af ter ac ces sion be equ al in all rights and obli ga ti ons to ot her (old) 
mem ber sta tes.
Key words: en han ced co o pe ra tion, dif fe ren ti a ted in te gra tion, the Euro pean 

Union, the cri sis, the EU Mem ber Sta tes
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