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* Mр Сло бо дан Јан ко вић је ис тра жи вач-са рад ник у Ин сти ту ту за ме ђу на род ну 
по ли ти ку и при вре ду, Бе о град. 

** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та „Ср би ја у са вре ме ним ме ђу на род ним од-
но си ма: Стра те шки прав ци раз во ја и учвр шћи ва ња по ло жа ја Ср би је у ме ђу на-
род ним ин те гра тив ним про це си ма – спољ но по ли тич ки, ме ђу на род но еко ном-
ски, прав ни и без бед но сни аспек ти“, Ми ни стар ства на у ке Ре пу бли ке Ср би је, 
ев. бр. 179029, за пе ри од 2011-2014. го ди не.
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По ли ти ка пре ма су се ди ма бит на је за сва ку зе мљу па и 
за Европ ску уни ју. Од но си Уни је са су сед ством об ра ђе ни су 
у мно штву књи га, чла на ка и збор ни ка. У овом тек сту ба ви-
ће мо се од но си ма ЕУ са ју жним и ис точ ним Ме ди те ра ном. 
Ис пи ти ва ње тих од но са и до ме та спољ не по ли ти ке Уни је у 
том де лу све та по ма жу бо ље раз у ме ва ње укуп не спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Ово је бит но за Ре пу бли ку Ср би-
ју због про це са при сту па ња ко ји је от по чео на кон сти ца ња 
кан ди да ту ре и сту па ња на сна гу Спо ра зу ма о ста бил но сти и 
при дру жи ва њу из ме ђу Ср би је и ЕУ (сеп тем бар 2013).

Је дан у ни зу, на из глед без број них, зах те ва ко ји се ис по-
ста вља ју Ср би ји у про це су при сту па ња ЕУ је и ускла ђи ва ње 
са За јед нич ком спољ ном и без бед но сном по ли ти ком (ЗСБП) 
Уни је.1 Уса гла ша ва ње са прав ним те ко ви на ма ЕУ по овом 
пи та њу оба вља се у окви ру пре го во ра Ср би је и ЕУ о по гла-
вљу 31. Ре пу бли ка Ср би ја је сти ца њем кан ди да ту ре за пу но-
прав но члан ство у ЕУ мар та 2012, из ме ђу оста лих пре у зе ла 
и ту оба ве зу. Ова кав зах тев и пре у зе та оба ве за уса гла ша ва ња 
са по ли ти ком над др жав не ор га ни за ци је ко ја ак тив но по ма-
же се це си ју де ла те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, и ко ја у овом 
тре нут ку спро во ди по ли ти ку све обим ни јих санк ци ја про-
тив јед ног од нај ве ћих еко ном ских парт не ра Ср би је — про-
тив Ру ске Фе де ра ци је — на ла жу по дроб ни ју ана ли зу са ме 
спољ не по ли ти ке Уни је. Да кле, због прак тич них по сле ди ца 
фор мал но-прав ног ускла ђи ва ња са де ло ва њем ЕУ, по треб но 
је ис пи та ти на чи не и кон крет не ре зул та те де ло ва ња ЗСБП. 
Сва ка ко да ова кве ана ли зе по сто је, па се не ће мо ба ви ти про-
у ча ва њем це ло куп не ЗСБП, већ ње ног де ло ва ња у два ре ги-
о на.

Ускла ђи ва ње не пред ста вља не ка кав ме ха нич ки про-
цес, и у прак си се по ка за ло да оно мо же би ти и по сте пе но. 
Но, да би до би ло ка квог ускла ђи ва ња до шло тре ба ви де ти 
шта је то са чи ме се не што уса гла ша ва. У том сми слу, пр во 
пи та ње ко је се на ме ће у ис тра жи ва њу је сте да ли за и ста по-
сто ји или ефек тив но де лу је ЗСБП? На ту те му је већ пи са но 

1 Mi la gros Álvarez Ver du go, “The en lar ge ment of the Euro pean Union and the 
Euro pean Se cu rity and De fen ce Po licy”, Ин тер нет, http://www.re cer cat.net/bit-
stre am/han dle/2072/204363/4)%20The%20en lar ge ment%20of %20the%20Euro-
pean%20Union%20and%20the.pdf?se qu en ce=4, при ступ: 27/03/2014.
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(Тра па ра) са оце ном да не по сто ји за јед нич ка по ли ти ка Уни је 
као над др жав не за јед ни ца већ да је по сре ди стал но ба лан си-
ра ње и ускла ђи ва ње ин те ре са не ко ли ко зе ма ља из Уни је као 
и САД.2 По сто ји и кри ти ка у сми слу по де ље но сти од го вор-
но сти из ме ђу Уни је и др жа ва-чла ни ца али и не по сто ја ња ко-
ор ди на ци је ин сти ту ци ја ЕУ за ду же них за спољ ну по ли ти ку 
(Не ли Ба ба јан).3

Ужи део ЗСБП је За јед нич ка без бед но сна и од брам бе-
на по ли ти ка  ЕУ (ЗБОП). У овом ра ду по све ти ће мо се ана-
ли зи ЗБОП, али и ши ре спољ но по ли тич ког де ло ва ња Уни је 
(ЗСБП) у два ма кро ре ги о на (Бли ски ис ток и Се вер на Афри ка 
— ис точ ни и ју жни Ме ди те ран) ко ји пред ста вља ју по ли тич-
ку и кул ту ро ло шку це ли ну. Та ко ће мо ис пи та ти: 1) по сто ја-
ност, то јест ко хе ре нет ност ЗСБП ЕУ. Ти ме се по твр ђу ју или 
опо вр га ва ју тврд ње о ње ној не ко хе рент но сти, од но сно о не-
по сто ја њу за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке Уни је; 
2) ре ал не до ме те ЗБОП у прак си. Ка да се то утвр ди он да се 
мо же до би ти до би ја ја сни ја сли ка по ли ти ке са ко јом Ср би ја 
тре ба да се ускла ди.

1.ПолитикаЕУпремајужном
иисточномМедитерану

Европ ска уни ја на сле ди ла је од Европ ске еко ном ске за-
јед ни це (ЕЕЗ) за јед нич ке смер ни це у еко ном ским и по ли тич-
ким од но си ма са зе мља ма Бли ског ис то ка и Се вер не Афри ке 
(МЕ НА зе мље). Да нас се та по ли ти ка фор мал но за сни ва на 
Европ ској су сед ској по ли ти ци.

Ју жно и ис точ но Сре до зе мље, то јест Се вер на Афри ка 
и део Бли ског ис то ка пред ста вља ју део европ ског су сед ства, 
и ти ме су од не по сред не ва жно сти за европ ску без бед ност и 
спољ ну по ли ти ку. Оту да по ли ти ка зва нич ног Бри се ла у на-
ве де ним ре ги о ни ма да је обра зац за на чин де ло ва ња ЗСБП, од 
осми шља ва ња до ре а ли за ци је.

2 Vla di mir Tra pa ra, „Ogra ni če nja za jed nič ke spolj ne i bez bed no sne po li ti ke EU: 
ko me za pra vo Sr bi ja tre ba da se pri la go di?”, u: Dra gan Đu ka no vić i Mi loš Jon čić 
(prir.), In sti tut za me đu na rod nu po li ti ku i pri vre du, Be o grad 2012, str. 42-56.

3 Nel li Ba bayan, “Now Who An swers the Pho ne in Euro pe? Co o pe ra tion wit hin the 
CFSP af ter the En lar ge ments and the Lis bon Tre aty”, Ca u ca sian Re vi ew of  In ter-
na ti o nal Af fa irs Vol. 4 (4) - Autumn 2010, pp. 354-367.
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За де фи ни са ње по ли ти ке Уни је пре ма овом де лу све-
та бит но је на ве сти да ЕУ за ви си ве ли ким де лом од уво за 
енер ге на та и дру гих си ро ви на из тог де ла све та (око 30 од сто 
уво за наф те и 25% уво за га са)4, али и да на еко но ми ју и уну-
тра шњу без бед ност ути че и стал на не до ку мен то ва на од но-
сно иле гал на ми гра ци ја.

У по гле ду ми гра на та, јав но сти су нај по зна ти ји африч-
ки ми гран ти ко ји бро до ви ма пре ко Сре до зе мља на сто је да 
се до ко па ју ита ли јан ских и шпан ских оба ла. Ово је по зна то 
због по вре ме них тра гич них слу ча је ва од ко јих је по је ди нач-
но нај ви ше жр та ва би ло у ок то бру 2013. го ди не, ка да је по сле 
јед ног бро до ло ма ита ли јан ска мор на ри ца от кри ла 366 мр-
твих а 20 љу ди је за ве де но као не ста ли.5 По след њих го ди на 
нај ве ћи број не ре гу лар них ми гра на та до ла зи пре ко Ита ли је, 
за тим Шпа ни је и пре ко Тур ске и Бал ка на у зе мље Уни је.6 
Да кле, зе мље ју жног и ис точ ног Ме ди те ра на пред ста вља ју 
глав ну ру ту за иле гал ни пре ла зак ми гра на та у Уни ју.

Још 1972. го ди не, ЕЕЗ (пре те ча ЕУ) ис та кла је да зе-
мље ме ди те ран ског ба се на има ју су штин ски зна чај за њу 
што из и ску је до дат но ан га жо ва ње. Та да је ЕЕЗ фор му ли са-
ла Глобалнумедитеранскуполитику(ГМП). Она је уве де на 
као на ста вак те жње Фран цу ске а он да и дру гих чла ни ца да 
обез бе де на ста вак ути ца ја у бив шим ко ло ни ја ма, пред у пре де 
ши ре ње ути ца ја СССР-а и обез бе де на ста вак сло бод ног при-

4 Ви ди по дат ке EURO STAT из 2012. го ди не: Energyproductionandimports:Ta
ble3:Mainoriginofprimaryenergyimports,EU28,2002–12, EURO STAT, Ин-
тер нет, http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/sta ti stics_ex pla i ned /in dex.php/Energy_
pro duc tion_and_im ports#Im ports, при ступ: 18/09/2014.

5 “Stra ge Lam pe du sa, 9 ar re sti: mi gran ti vit ti me di stu pri di mas sa”,  01 Lu glio 
2014, Ин тер нет, http://www.il mes sag ge ro.it/pri mo pi a no/cro na ca/traf fi co_mi-
gran ti_ar re sti_stra ge_lam pe du sa_3_ot to bre_stu pri/no ti zie/774841.shtml, при-
ступ: 29/08/2014. Тра ге ди ја ових не срећ ни ка из Ери тре је је тим ве ћа, што су 
пр во би ли у при ват ним за тво ри ма где су им же не си ло ва не.

6 У 2013. го ди ни пре ма Европ ској по гра нич ној аген ци ји ФРОН ТЕКС, број 
ире гу лар них ими гра на та у ЕУ је био 107 хи ља да, знат но ви ше у од но су 
на 75 хи ља да 2012. “An nual Risk Analysis 2014”, Frontex TT-AC-14-001-EN-
N, War saw, May 2014, Ин тер нет, http://fron tex.euro pa.eu/as sets/Pu bli ca ti ons/
Risk_Analysis/ An nual_Risk_Analysis_2014.pdf, при ступ: 28/08/2014. У пр вој 
че твр ти ни 2014. број ире гу лар них ими гра на та ко ји су ушли у Ита ли ју по-
рас тао је 700 од сто у од но су на исти пе ри од 2013. и за 143 од сто у Грч кој за 
исти пе ри од. Ви ди: “Euro pe’s hud dled mas ses”, Economist, Aug 16th 2014, Ин-
тер нет, http://www.eco no mist.com/news/le a ders/21612152-rich-co un tri es-must-
ta ke-mo re-mi gra tion-bur den-euro pes-hud dled-mas ses, при ступ: 28/08/2014.
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сту па наф ти и руд ним бо гат стви ма.7 Ипак, иако пом пе зно 
на зва на, ГМП, као ко хе рент но де ло ва ње, у прак си ни је за жи-
ве ла.8 Азиј ско и африч ко при о ба ље Ме ди те ра на пред ста вља 
стра те шки ва жну си ро вин ску ба зу за при вре де ЕУ зе ма ља 
(енер ген ти и низ ру да и ми не ра ла ва жних за при вре де ЕУ) и 
тр жи шта за услу ге и фи нал не про из во де из ЕУ. На про стор 
се из ме шта део про из вод ње из Уни је. На тај на чин се де ли-
мич но за до во ља ва по тре ба за јеф ти ном рад ном сна гом у ге о-
граф ски бли ском под руч ју зе мље у ко ји ма се на ла зи се ди ште 
ком па ни је (нпр. Ма ро ко са Ре но о вим по го ни ма).9 Ме ђу тим, 
упо ре до са на сто ја њем зе ма ља Уни је (че сто у са деј ству са 
САД) да обез бе де на ста вак еко ном ског при су ства при мет но 
је сна жни је уче шће Ки не у ме ђу на род ној тр го ви ни и по ли ти-
ци и де ли мич но Ру си је.

Зва нич ни кључ ни ци ље ви за јед нич ке спољ не по ли ти ке 
Уни је за Се вер ну Афри ку и  Бли ски ис ток су:

1) „Охра бри ти по ли тич ке и еко ном ске ре фор ме у сва-
кој по је ди нач ној зе мљи с ува жа ва њем њи хо вих по себ но сти 
(Европ ска су сед ска по ли ти ка).”

2) „Охра бри ти ре ги о нал ну са рад њу ме ђу зе мља ма ре ги-
о на и са Европ ском уни јом (Уни ја за Ме ди те ран).”

Осим ова два ци ља на ве де на пре ма сај ту Европ ске слу-
жбе за спољ не ак тив но сти, на ис тој ин тер нет стра ни ци је 
од ре ђе но и да: „Европ ска уни ја ак тив но по др жа ва ре ше ње 
изра ел ско-па ле стин ског су ко ба и члан је та ко зва ног Бли ско-
и сточ ног квар те та (САД, ЕУ, Ру си ја и УН) (Бли ско и сточ ни 
ми ров ни про цес).”10

Пр ва два ци ља су ши ро ко по ста вље на и до пун ски се 
мо гу ту ма чи ти на осно ву до ку ме на та ко ја бли же и де таљ ни је 
де фи ни шу зва нич ну по ли ти ку ЕУ у овом де лу све та. Тре ћи 

7 Ro bert Taylor, “Im pli ca ti ons for the So ut hern Me di ter ra nean Co un tri es of the 
Se cond En lar ge ment of the Euro pean Com mu nity”, Euro pe In for ma tion De ve-
lop ment, X/225/80 June 1980.. [EU Com mis sion - Broc hu re]; Eva Chihelková, 
“Euro-Me di ter ra nean re la ti ons and the ir he a ding. On the way to a dif fe ren ti a ted 
mul ti la te ra lism?”, AgriculturalEconomics– Czech, 60, 2014 (1): 31–48, p. 33.

8 Ви ди о то ме ви ше у: Ste fan Broc za, “The fa i lu re of the EU’s Me di ter ra nean po-
li ci es”, CurrentConcerns, No 1, 15 Ja nu ary 2012.

9 “Our Lo ca ti ons”, RenaultGroup, 2014.07.30,Ин тер нет, http://gro up.re na ult.com/
en/our-com pany/lo ca ti ons /re na ult-lo ca ti ons/, при ступ: 30/07/2014.

10 “North Afri ca, Mid dle East and Ara bian Pe nin su la”, Ин тер нет, http://eeas.euro-
pa.eu/mi de ast/in dex_en.htm, при ступ: 12/05/2014.
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циљ је кон крет ни ји па ће мо лак ше оце ни ти ка ко се он оства-
ру је у прак си. 

Ва ља ис та ћи да је ЕУ у Барселонскојдекларацији, ко-
јом је по кре ну ла Евромедитеранско партнерство (Евро-
мед) 1995, ис та кла ам би ци о зне ци ље ве ко ји су ома ну ли. То су 
би ли: 1) ства ра ње зо не ми ра и ста бил но сти (Пр ва кор па), 2) 
уста но вља ва ње зо не за јед нич ког про спе ри те та (дру га кор па) 
и 3) про мо ци ја уза јам ног раз у ме ва ња ме ђу на ро ди ма ре ги о-
на (кор па три). Пре ма ре чи ма Сте фа на Брок зе (StefanBrocza) 
аустриј ског струч ња ка за ЕУ, ра ни је ан га жо ва ног у вла ди ње-
го ве зе мље и ка сни је уни вер зи тет ског про фе со ра, по ли ти ка 
из пр ве кор пе по ста ла је „ми зер ни про ма шај”11 Ме ђу тим, ни 
дру ге две кор пе ни су до не ле опи пљи ви је ре зул та те.

По што је ова по ли ти ка ома ну ла, 2004. је уста но вље на 
Европска суседска политика (ЕСП) ко јом су об у хва ће не и 
зе мље ју жног Ме ди те ра на, на че му је ин си сти ра ла Фран цу-
ска.УнијазаМедитеран(УзМ), скром ни ја ид Евро мед-а, по-
кре ну та је 2008, опет на ни ци ја ти ву Фран цу ске али сла би је 
ин сти ту ци о нал но уте ме ље на у од но су на иде ју фран цу ског 
пред сед ни ка Ни ко ла са Сар ко зи ја. УзМ фор мал но оку пља 
чла ни це ЕУ и све зе мље Сре до зе мља из ван Уни је плус Ма-
у ри та ни ју.12  Ци ље ви су би ли „за јед нич ки рад у 1) обла сти 
еко ло ги је, 2) из град њи са о бра ћај не ин фра струк ту ре, 3) (ци-
вил ној за шти ти) за шти ти од при род них и дру гих ка та стро фа, 
4) пла ни ра њу раз во ја со лар не енер ги је (Mediterranean solar
energyplan), 5) у обла сти ви шег обра зо ва ња и ис тра жи ва ња 
и 6) под сти ца ју ма лим пред у зе ћи ма.”13 Већ по сле не пу не три 
го ди не мо гло се кон ста то ва ти да и ова ини ци ја ти ва Уни је има 
ре зул та те по пут Евро ме да.14 Иако фор мал но по сто ји, УзМ је 
„про је кат ко ји ни кад ни је по чео.”15 Гран ди о зно за ми шље ни 
про је кат снаб де ва ња ЕУ зе ма ља со лар ном енер ги јом из Са-

11 Ste fan Broc za, “The fa i lu re of the EU’s Me di ter ra nean po li ci es”, op.cit.
12 Пр во бит но 27+16, а по сле при је ма Хр ват ске 28+15.
13 EuroMediterraneanPartnership(EUROMED), Ин тер нет, http://eeas.euro pa.eu/

euro med/in dex_en.htm, ски ну то: 13/05/2011.
14 Ви ди о то ме ви ше у: Slo bo dan Jan ko vić, “Li bij ska kri za i nje ne po sle di ce”, Me

đunarodnapolitika 2011, vol. 62, br. 1142, str. 30-51.
15 Ni co la Cen si ni, “The Union for the Me di ter ra nean: a pro ject that ne ver to ok off”, 

Young democrats for Europe, March 28 2012, Ин тер нет, http://young de moc-
rats.eu/the-union-for-the-me di ter ra nean-a-pro ject-that-ne ver-to ok-off_202.html, 
при ступ: 19/05/2014.
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ха ре — Де зер тек — ко ји је био и нај ам би ци о зни ји про јект у 
окви ру УзМ, фак тич ки је на пу штен сре ди ном 2013. го ди не. 
На тај на чин је у пот пу но сти от пао че твр ти циљ Уни је за 
Ме ди те ран.16 Про ду бљи ва ње изра ел ско-па ле стин ског су ко-
ба и за стој ми ров ног про це са па ра ли са ли су део ак тив но сти. 
Еко ном ска и фи нан сиј ска кри за ЕУ, те по ли тич ке про ме не у 
Егип ту и Ту ни су, по ли тич ки су ко би у Тур ској и ору жа ни су-
ко би у Ли би ји и у Си ри ји до крај чи ли су УзМ. Да нас овај про-
је кат са мо фор мал но оп ста је као и Евро мед ра ни је.

2.Актуелнастратегијаициљеви

Не ма зва нич не стра те ги је ЕУ за Бли ски ис ток и се вер ну 
Афри ку. Ипак, по сто ји низ стра те шких до ку ме на та, сту ди ја, 
пред ло жа ка ака дем ских и струч них кру го ва по овом пи та-
њу. Увек по сто је и ак ту ал ни ци ље ви ко ји се (по сле по сло вич-
ног не ис пу ња ва ња) ме ња ју у за ви сно сти од успе шно сти оних 
прет ход но де фи ни са них. Зва нич не ци ље ве ЗСБП смо на пред 
на ве ли. Они се у дру га чи јој фор ми мо гу на ћи и у За јед нич кој 
Африч ко-ЕУ стра те ги ји. С об зи ром да се ра ди о Афри ци, ту 
на ве де ни ци ље ви се од но се и на се вер ни део тог кон ти нен-
та па се из њих мо же пре по зна ти о по ли ти ка пре ма Бли ском 
ис то ку. То су:

а) одр жа ње ми ра и без бед но сти, кроз по ли ти ку пре вен-
ци је кон флик та и ду го роч не из град ње ми ра кроз раз ре ше ња 
по сто је ћих су ко ба и учвр шћи ва ња одр жи вог раз во ја;17

б) нео ме та ни при ступ си ро ви на ма и тр жи шти ма ових 
зе ма ља;

в) кон тро ла ми гра ци о них кре та ња, ко ја је још увек у 
нај ве ћој ме ри у над ле жно сти др жа ва чла ни ца и пред ста вља 

16 Нај ве ћи парт нер Си менс се по сле Бо ша по ву као из про јек та још у ок то бру 
2012. По што је низ ком па ни ја од у ста ло од ула га ња у овај про је кат, не вла ди-
на Фон да ци ја Де зер тек се и са ма по ву кла из исто и ме не ини ци ја ти ве кра јем 
ма ја 2013. го ди не. За ни мљи во је да се Фон да ци ја по ву кла из соп стве не ин-
ци ја ти ве. Ви ди: “De ser tec’s col lap se un li kely to af fect EU energy plans”, Ин-
тер нет, http://www.rtcc.org/2013/07/05/de ser tecs-col lap se-un li kely-to-af fect-eu-
energy-plans/#sthash.RB XLu6iM.dpuf, при ступ: 18/05/2014.

17 TheAfricaEuStrategicPartnership:AJointAfricaEUStrategy, Lis bon, 9 De-
cem ber 2007, 16344/07 (Pres se 291), pp. 2,3,5.
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јед ну од нај о штри јих де ба та по пи та њу на ци о нал ног су ве ре-
ни те та од но сно над ле жно сти ЕУ.18

Мир не гра ни це и мир но су сед ство ЕУ на сто ји да оства-
ри кроз: а) ре ги о нал ни при ступ;  евро ме ди те ран ско парт нер-
ство и УзМ; и б) би ла те рал ни при ступ — ства ра ње по ја са 
при дру же них зе ма ља на ис то ку и ју гу, од ко јих би оне на 
ју жном (али и ис точ ном) Ме ди те ра ну мо гле на пре до ва ти 
до Напредногстатуса.19 Да кле, као и у слу ча ју зе ма ља ко је 
има ју на ме ру да се ин те гри шу у ЕУ, Уни ја се слу жи по ли-
ти ком усло вља ва ња и ну ђе ња Спо ра зу ма о при дру жи ва њу 
(As so ci a tion Agre e ment–AA), из у зет но и Напредногстатуса 
(Advan ced sta tus-AS). Осим то га, ЕУ је у ви ше докуменатa 
пред ви де ла мо гућ ност вој ног ан га жма на за оства ре ње ми ра 
и без бед но сти.

По след ња у ни зу стра те ги ја и слич них до ку ме на та ЕУ 
пре ма Ју жном Ме ди те ра ну, Партнерствозадемократијуи
заједнички просперитет са јужнимМедитераном (A Part-
ner ship for De moc racy and Sha red Pro spe rity with the So ut hern 
Me di ter ra nean) на ста ла је као од го вор на про ме не у се вер ној 
Афри ци по чет ком мар та 2011. го ди не.20

ЕУ на по чет ку ме те жа ко ји је за хва тио арап ски свет, 
из ра жа ва же љу за де мо крат ским, ста бил ним, на пред ним и 
мир ним Ју жним Ме ди те ра ном.21 Већ са ма чи ње ни ца да ЕУ 
са мо за ју жни обод Сре до зе мља де фи ни ше низ по ли ти ка ко је 
тре ба спро ве сти али не и за Бли ски ис ток, од но сно ис точ но 
Сре до зе мље и зе мље Ара биј ског по лу о стр ва, го во ри о до ме-
ти ма, од но сно огра ни че њи ма ЕУ.

За раз ли ку од Европске стратегије безбедности из 
2003, у Партнерствузадемократију наф та и гас се по ми-
њу са мо јед ном, док енер ги ја за у зи ма из у зет но ма ли про стор, 

18 Ви ди о то ме у: Сло бо дан Јан ко вић, „Са вре ме ни ми гра ци о ни трен до ви: по-
сле ди це по Ср би ју”, Националниинтерес, бр. 2, год. VI, vol. 8, Бе о град 2010.

19 Sa bi ne Fischer, Er wan Lan non, “The ENP Stra te gic Re vi ew: the EU and its ne-
ig hbo ur hood at a cros sro ads”, EuropeanUnionInstituteforSecurityStudies, ISS 
Analysis May 2011, p. 3.

20 APartnership forDemocracy andSharedProsperitywith the SouthernMedi
terranean, Jo int Com mu ni ca tion To The Euro pean Co un cil, The Euro pean Par-
li a ment, The Co un cil, The Euro pean Eco no mic And So cial Com mit tee And The 
Com mit tee Of The Re gi ons, COM(2011) 200 fi nal, Brus sels, 8.3.2011.

21 APartnershipforDemocracyandSharedProsperitywiththeSouthernMediter
ranean, op., cit, p. 2.
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иако су Ал жир и Ли би ја бит ни снаб де ва чи ви ше зе ма ља се-
вер ног Сре до зе мља. Као и у вре ме пи са ња Европ ске стра те-
ги је без бед но сти, Уни ја је ку му ла тив но оста ла нај ве ћу уво-
зник енер ги је на све ту па тим пре де лу је да овај до ку мент 
од у да ра од ствар но сти и по тре ба ЕУ.22 У но вом до ку мен ту се 
на гла сак ста вља на об но вљи ве из во ре енер ги је и де кар бо ни-
за ци ју до 2050. го ди не те пер спек ти ву ства ра ња за јед нич ког 
енер гет ског тр жи шта.23

У Партнерствузадемократију, ЕУ на во ди ста ре ци-
ље ве али и до не кле ста ре под сти ца је за ре фор ме. У овом 
до ку мен ту го во ри се о мо гућ но сти парт нер ских зе ма ља да 
об но ве пре го во ре о при дру жи ва њу с ци љем до сти за ња На
предногстатуса (Advan ced sta tus).24 Ме ђу тим, већ 2010. го-
ди не, Ту нис и Јор дан су пре го ва ра ли о Напредномстатусу 
са ЕУ. Ту нис је за вре ме Бен Али ја ви ше пу та хва љен од стра-
не европ ског Ко ме са ра за про ши ре ње и европ ску су сед ску 
по ли ти ку, Ште фа на Фи леа.25

3.Правирезултати
ЕУмедитеранскеполитике

Ши ре ње не ста бил но сти на ју жном и ис точ ном Ме ди-
те ра ну као и ра ши ре на еко ном ска кри за на се вер ном обо ду 
овог мо ра го во ре о укуп ним по стиг ну ћи ма ЕУ по ли ти ке у 
Сре до зе мљу. Ипак, ка ко би по твр ди ли ову ге не рал ну оце-
ну по треб но је да раз мо три мо и кон крет не ЕУ ак тив но сти и 
ини ци ја ти ве у ре ги о ни ма ко ји ма се ба ви мо.

Већ на ве де на про паст ме га ло ман ског пла на о про из вод-
њи со лар не енер ги је у Са ха ри (Де зер тек), го во ри о још јед ној 

22 Euro pean Union: Energy, Ин тер нет, http://euro pa.eu/pol/ener/in dex_en.htm, 
при ступ: 14/05/2014. “Nu kes Best Op tion Aga inst Rus sian Gas”, For bes 
4/14/2014, Ин тер нет, http://www.for bes.com/si tes/ ja me scon ca/2014/04/14/nu-
kes-best-op tion-aga inst-rus sian-gas/, при ступ: 15/05/2014. Стра те ги ја ЕУ је 
2003. на во ди ла чи ње ни цу да је Уни ја нај ве ћи уво зник енер ге на та на све ту и 
да уво зи око 50 од сто сво јих по тре ба што тре ба да се уве ћа на ба рем 70 од сто 
2030. го ди не.

23 APartnershipforDemocracyandSharedProsperitywiththeSouthernMediter
ranean, op.cit, p. 10.

24 Ibidem, p. 5.
25 “Tu ni sia and the Euro pean Union: a so lid, con fi dent and for ward-lo o king part-

ner ship”, 25 March 2010, Ин тер нет, http://ec.euro pa.eu/com mis sion_2010-2014/
fu le/docs/ar tic les/10-03-25_tu ni sia_en.pdf, ски ну то: 17/06/2011.
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про па лој стра те ги ји Уни је ка овом де лу све та. Осим то га, ва-
ља при ме ти ти да при ступ са ак цен том на де мо кра ти за ци ји 
и раз во ју ци вил ног дру штва по за пад ном мо де лу у Се вер-
ној Афри ци је на гла ше но иде о ло шки. Он су штин ски сле ди 
ви ше ве ков ну тра ди ци ју на ме та ња сво јих вред но сти дру гим 
на ро ди ма и дру штви ма, од хрир сти ја ни за ци је ди вља ка, за-
тим њи хо вог ци ви ли зо ва ња до да на шњег де мо кра ти зо ва ња и 
‘осло ба ђа ња’. По сле ди це та кве по ли ти ке су ви дљи ве и у опа-
да ју ћој тр го ви ни са зе мља ма Бли ског ис то ка и се вер не Афри-
ке али и у кон стант ном де фи ци ту Уни је у ва не вроп ској тр го-
ви ни, баш због по ли тич ке усло вље но сти еко ном ске са рад ње. 
Ово је са мо на из глед за чу ђу ју ће у при вре да ма у ко ји ма се 
на вод но го во ри о сло бо ди ро бе и ка пи та ла и тврд ња ма да 
но вац не по зна је гра ни це. Па ра док сал но је са мо да по ли тич-
ко усло вља ва ње еко ном ских од но са Уни је са ва не вроп ским 
зе мља ма за пра во ште ти при вред ним ин те ре си ма са ме ЕУ. 
На и ме, ЕУ је 2000. го ди не има ла 46 од сто уче шћа у укуп ној 
тр го ви ни МЕ НА зе ма ља, да би то спа ло на 30 од сто 2011. го-
ди не.26 Ази ја, а пр вен стве но Ки на и Ин ди ја по ста ли су глав-
ни тр го вин ски парт не ри МЕ НА зе ма ља.27

4.МисијеЕУуМЕНАрегиону

Из ве штај о при ме ни Европ ске су сед ске по ли ти ке, кон-
крет но Партнерства за демократију и заједнички проспе
ритетсајужнимМедитераном, из но вем бра 2013. по ка зу је 
на ста вак би ро крат ко-иде о ло шког са ста вља ња из ве шта ја ко ји 
слу же за ства ра ње илу зи је о успе шно сти.28 У ње му се го во ри 
о без бед но сној ми си ји ЕУБАМ Ли би ја (BorderManagement
AssistanceMission InLibya EUBAMLibya) по кре ну тој ју на 
2013. Из ве штај о при ме ни углав ном до но си низ пре по ру ка, 
а ка да је реч о ре зул та ти ма да је уоп ште не оце не, да би при-

26 Gi or gia Gi o va net ti, “Tra de Re la ti ons Among Me di ter ra nean Co un tri es”, Pa no ra-
ma Stra te gic Sec tors, Eco nomy and Ter ri tory, IEMed.  Me di ter ra nean Year bo ok 
2013, p. 240, Та бе ла 17.

27 Intraandinterregionalmerchandisetrade, 2012, Ta ble I.4, у: “World Tra de Or-
ga ni za tion In ter na ti o nal Tra de Sta ti stics” 2013, p. 21.

28 “Im ple men ta tion of the Euro pean Ne ig hbo ur hood Po licy in 2013. Re gi o nal re port: 
A Part ner ship for De moc racy and Sha red Pro spe rity with the So ut hern Me di ter-
ra nean Part ners”, EuropeanCommission,Brus sels, 27.3.2014, SWD (2014) 100 
fi nal.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21 стр. 71-91

81

крио не у спех. У ње му се на во ди да су „Про тив те ро ри стич ко 
де ло ва ње и пред у пре ђе ње ра ди ка ли за ци је би ли укљу че ни у 
кључ на по ља де ло ва ња ЕУ у Ли би ји (то ли ко о успе ху)… Ко-
нач но, по ве зи ва ње са зе мља ма Сре до зе мља по пи та њу стра-
них бо ра ца — углав ном се од но се ћи на су коб у Си ри ји — је 
био још је дан при о ри тет ЕУ.”29 Да кле, сви кључ ни ци ље ви 
ЕУ по во дом Ли би је и Си ри је су ома ну ли још у вре ме пи са ња 
из ве шта ја о при ме ни на ве де не по ли ти ке.

Ме ђу др жав ни мул ти ла те рал ни са стан ци и пот пи си ва-
ње не ко ли ко мар ги нал них спо ра зу ма, ма хом о ре гу ли са њу 
ми гра ци ја и про це ду ра из да ва ња ви за (MobilityPartnership 
са Ма ро ком и Ту ни сом) на во де се као ус пе си ЕУ у Се вер ној 
Афри ци (и на Бли ском ис то ку).30 Ту се на во де и број на са оп-
ште ња ме ђу на род них ор га ни за ци ја и фо ру ма, чи ји су ре зул-
тат пре да ва ња и ра ди о ни це. На во ди се и да је ЕУ од лу чи ла 
ју ла 2013. да вој но кри ло Хи збу ла ха про гла си те ро ри стич ком 
гру пом и уве де јој санк ци је чи ме се свр ста ла уз ра ни ју аме-
рич ку и изра ел ску по ли ти ку.31

Од три ми си је ЗБОП у ре ги о ну, ЕУБАМ Ли би ја, 
ЕУПОЛ КОППС и ЕУБАМ Ра фа, ни јед на се не мо же на ве сти 
као успе шна.

Го ре по ме ну та ЕУБАМ Ли би ја, ко ја ви ше не функ ци о-
ни ше на тлу Ли би је, на зва нич ном сај ту не ма но во сти о пре-
се ље њу у Ту нис, ни ти има би ло ка квих по да та ка о ра ту у тој 
зе мљи.32 Циљ ми си је је ин те гри са на кон тро ла гра ни ца а из-
ве штај не спо ми ње да се зе мља рас па да и да ЕУ фи нан си ра 
и об у ча ва са мо јед ну од на о ру жа них ми ли ци ја.33 Да кле, ова 
ци вил на ми си ја ЗБОП је од по чет ка би ла уме ша на у уну тра-
шње по де ле у се вер но а фрич кој зе мљи.

29 Ibid.
30 Re gi o nal re port: A Part ner ship for De moc racy and Sha red Pro spe rity with the 

So ut hern Me di ter ra nean Part ners, op.cit, pp. 3-4.
31 Ibid, p. 6.
32 На дан 27. ав гу ста на сај ту ми си је и да ље ни је би ло ве сти по сле ју на 2014., 

Ин тер нет, http://eeas.euro pa.eu/csdp/mis si ons-and-ope ra ti ons/eubam-libya/in-
dex_en.htm, при ступ: 27/08/2014. Чла но ви ми си је из ЕУ су још од 31. ју ла 
пре шли у Ту нис. “Libya vi o len ce puts EU bor der mis sion in do ubt”, Euobserver
25.08.14, Ин тер нет, http://euob ser ver.com/ju sti ce/125337, при ступ: 29/08/2014.

33 “EU ‘ci vi lian’ mis sion tra i ning pa ra mi li ta ri es in Libya”, EUObserver 18.11.13, 
Ин тер нет, http://euob ser ver.com/fo re ign/122134, при ступ: 22/11/2013.
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Скром ни ан га жман ми си је, иза се бе је крио и је дан не-
тран спа рен тан циљ а то је би ло ус по ста вља ње оба ве штај ног 
цен тра у Три по ли ју. При ват не без бед но сне ком па ни је ко је су 
обез бе ђи ва ле осо бље ЕУБАМ-а, има ле су за да так да се ба ве 
и оба ве штај ним ра дом за ЕУ што се ви ди у тен де ру за при-
ват не без бед но сне ком па ни је ко је тре ба да обез бе ђу ју осо бље 
ЕУБАМ-а.34 Чла но ви ЕУ ми си је у Ли би ји, би ли су сме ште ни 
у хо те лу у Три по ли ју, под за шти том при ват не без бед но сне 
ком па ни је ко ја до даљ њег, без тен де ра, ра ди по сло ве обез бе-
ђе ња и раз ме не по вер љи вих по да та ка са Бри се лом, што је у 
скла ду са од ред бом да лич но шеф ми си је унајм љу је и од го ва-
ра за при ват но обез бе ђе ње ми си је.35

О из у зет ним огра ни че њи ма ми си је ЕУ у овој се вер но-
а фрич кој зе мљи го во ри и по да та ка да чла но ви ми си је, осим 
у слу ча ју пре ке по тре бе, не сме ју да са ми упра вља ју во зи ли-
ма, не сме ју да на пу шта ју хо тел а по себ но не град.36 Ко ли ко 
је ми си ја би ла успе шна го во ри и зах тев чла но ва још из 2013, 
да кле го ди не у ко јој је ми си ја на вод но успе шно по кре ну та, 
да се је дан део њих пре се ли на Мал ту због те шке си ту а ци је 
у Ли би ји. На и ме, у истом хо те лу у ко јем је би ла сме ште на 
ЕУ ми си ја, ок то бра 2013. при вре ме но је кид на по ван пре ми-
јер Ли би је. Том при ли ком су от ми ча ри про ва ли ли и у без-
бед но сну кан це ла ри ју ЕУБАМ-а и оте ли не што од опре ме.37 

34 Тен дер је у ме ђу вре ме ну по но во рас пи сан. 12013CallforContributionsfor
EUBAMLibya, An nex I, “Adver ti se ment for In ter na ti o nal Se con ded/Con trac ted 
Staff Mem bers”, EEAS M_D GCIV 0023001 23-04-2013, p. 6, Ин тер нет, http://
www.di fe sa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PER SO CIV/Ban di-EU-In ter na zi o na li/ Do-
cu ments/ban do_eubam_23_04_2013/an nex1.pdf, при ступ: 20/05/2014.

35 “EU ‘men tors’ hel ping Libya stop un wan ted mi grants”, EUob ser ver 14.10.13, Ин-
тер нет, http://euob ser ver.com/ju sti ce/121766, при ступ: 28/04/2014; И “An swer 
of the Fe de ral Go vern ment to the Mi nor In ter pel la tion ta bled by the Mem bers 
of the Bun de stag Ul la Jelp ke, An drei Hun ko, An net te Groth, In ge Höger, Ste fan 
Li e bich, Pe tra Pau, Ha li na Wawzyni ak and the Left Party par li a men tary gro up 
- Bun de stag prin ted pa per 18/280, 20 De cem ber 2013”, Ин тер нет, http://www.
sta te watch.org/news/2014/mar/libya--de ve lop ment-of-the-EUBAM-mis sion-in-
libya.pdf, при ступ: 28/04/2014.

36 Ови по да ци са др же се у по лу тај ном до ку мен ту ЕУ, ко ји је по стао до сту пан 
јав но сти та ко што га је не по зна то ли це до ста ви ло фран цу ском ин тер нет сај-
ту Me di a part: “Re vi sed Draft Con cept of Ope ra ti ons “Plus” (CO NOPS PLUS) for 
the CSDP mis sion EUBAM Libya”, Co un cil of the Euro pean Union Brus sels, 18 
April 2013 8182/4/13 REV 4, CPCC,RE STRE INT UE/EU RE STRIC TED, Ин-
тер нет, http://www.me di a part.fr/fi les/EUBA MRap por tA VRIL2013.pdf., при-
ступ: 20/05/2014.

37 “An swer of the Fe de ral Go vern ment to the Mi nor In ter pel la tion ta bled by the 
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По вер љи ви из ве штај али и јав ни од го вор не мач ке Фе де рал не 
вла де по сла ни ци ма у Бун де ста гу, из де цем бра 2013, ука зи вао 
је да је зе мља по де ље на на ви ше те ри то ри ја ко је кон тро ли шу 
раз ли чи те ми ли ци је, као и да вла да у Три по ли ју кон тро ли ше 
са мо гра ни цу са Ту ни сом и са Егип том.38

На сај ту ове ми си је у сеп тем бру 2014. и по ред упор ног 
из ве шта ва ња ве ли ких но вин ских аген ци ја о кр ва вим ору жа-
ним су ко би ма у Ли би ји и за тва ра њу ди пло мат ских пред став-
ни шта ва у тој зе мљи, ни је би ло ни јед не слич не ве сти ни ти 
би ло ка квог оба ве ште ња ко је би го во ри ло о ка квим не га тив-
ним про це си ма у тој се вер но а фрич кој зе мљи. Ова кво за тва-
ра ње очи ју пред про бле ми ма је чест при мер при сту па ЕУ, 
ко ја упор но, све до кра ха ње них ми си ја, ини ци ја ти ва и про-
гра ма не до зво ља ва се би об ја вљи ва ње би ло ка квих ло ших 
ве сти. Нај да ље до кле се у том по гле ду иде је сте из ве штај у 
ко ме се на во ди да од ре ђе на зе мља ни је ис пу ни ла оно што је 
ЕУ од ње тра жи ла.

Ка ко је два пу та про пао ан га жман ЕУ у Ли би ји, ко ја 
је тре ба ло да по ка же успех ЗБОП, но ва на да се по ја вљу је у 
ви ду, за са да са мо на ја вље ног, ус по ста вља ња аген ци је Фрон
тексплус. Ова аген ци ја, уко ли ко се ус по ста ви, би тре ба ло 
да за ме ни ита ли јан ску опе ра ци ју MareNostrum, па тро ли ра-
ња Сре до зе мља ра ди кон тро ле ми гра ци о них то ко ва, спа са-
ва ња ими гра на та и хап ше ња ор га ни за то ра иле гал ног пре ла-
ска гра ни це. Ме ђу тим, ко ме сар ка ЕУ за уну тра шње по сло ве, 
Се си ли ја Мал стром, на ја вљу ју ћи та кав ан га жман ЕУ је већ 
из ра зи ла скеп су о до ме ти ма и на ве ла да ве ро ват но ЕУ не ће 
би ти у ста њу да ор га ни зу је опе ра ци ју оби ма ко ји по сти же 
Ита ли ја!39

За раз ли ку од ЕУ, по је ди не др жа ве чла ни це, на пр вом 
ме сту Ита ли ја, а он да Ве ли ка Бри та ни ја и Фран цу ска, не са-
мо што су вој ном агре си јом сру ши ле Га да фи јев ре жим, не го 
су на кон то га вр ши ле обу ку ли биј ских без бед но сних струк-

Mem bers of the Bun de stag Ul la Jelp ke, An drei Hun ko, An net te Groth, In ge 
Höger, Ste fan Li e bich, Pe tra Pau, Ha li na Wawzyni ak and the Left Party par li-
a men tary gro up - Bun de stag prin ted pa per 18/280, 20 De cem ber 2013”, op.cit.
Пи та ње и од го вор број 10. 

38 Ibidem, Пи та ње и од го вор број 4.
39 EU ‘Fron tex Plus’ agency to re pla ce Italy mi grant sea re scue”, Euronews Ин-

тер нет, http://www.euro news.com/2014/08/27/eu-fron tex-plus-agency-to-re pla-
ce-italy-mi grant-sea-re scue/, при ступ: 01/09/2014.
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ту ра, и по ку ша ле да кон тро ли шу ми гра ци о не то ко ве и ли-
биј ске во де.40 На су прот зе мља ма чла ни ца ма, ЕУ ни је би ла 
у ста њу да по кре не и из ве де вој ну опе ра ци ју ЕУФОР Ли би ја 
(EUFORLibya.).41

EUPOL COPPS ми си ја обу ке па ле стин ске по ли ци је на 
За пад ној оба ли зва нич но је јед на од нај у спе шни јих ми си ја 
ЗБОП.42 У из ве шта ји ма до ступ ним јав но сти не по ми њу се 
стал не кри ти ке ме ђу на род них ор га ни за ци ја за људ ска пра ва 
по пут Ам не сти ин тер не шне ла и Хју ман Рајтс Во ча на ра чун 
упра во ове по ли ци је због број них пре ко ра че ња овла шће ња, 
му че ња за тво ре ни ка и хап ше ња кри тич ки на стро је них но ви-
на ра.43

EUBAM Ra fah та ко ђе пред ста вља ве ли ки не у спех. Ова 
ми си ја је има ла ак тив но сти од 24.11.2005. до 13.06.2007. ка да 
се ба ви ла над зо ром, оце ном и ве ри фи ка ци јом при ме не уса-
гла ше них пра ви ла за рад гра нич ног пре ла за Ра фа.44 Ми си-
ја ни је опе ра тив на од ју на 2007 због санк ци ја Ха ма су. Ипак, 
чла но ви ми си је се де у По ја су Га зе, при ма ју пла те и се дам го-
ди на иш че ку ју по че так ак тив но сти.

ЕУ не ма је дин стве ну спољ ну по ли ти ку што је нај ви-
дљи ви је у слу ча ју Си ри је. Та да су, као 2003. по је ди не чла ни-
це би ле ко о пе ра тив не са САД а дру ге не. За то Уни ја ни је мо-
гла да уса гла си за јед нич ки став при ли ком до но ше ња од лу ке 
о ски да њу ем бар га на на о ру жа ње тзв. си риј ској опо зи ци ји 
ма ја 2013.45 Ка да има уса гла ше но де ло ва ње Уни ја има ре ак-
тив ну спољ ну и без бед но сну по ли ти ку. Она сле ди и су штин-
ски де лу је у па ру са НА ТО-ом и че сто на ини ци ја ти ву САД.

40 О то ме ви ше де та ља у: Ibid, и: “Re vi sed Draft Con cept of Ope ra ti ons “Plus” 
(CO NOPS PLUS) for the CSDP mis sion EUBAM Libya”, op.cit.

41 CouncilDecision2011/210/CFSP, Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Union, L 89/18 
5.4.2011.

42 “EUPOL COPPS: What con tri bu tion to the re so lu tion of the Arab-Isra e li con flict?”, 
EuropeanSecurityreview, http://www.isis-euro pe.eu/, при ступ: 22/11/2013.

43 На при мер: “Pa le sti ne: Pa le sti nian Aut ho rity Po li ce Be at Pro te sters”, Human
RightsWatch JULY 30, 2013, Ин тер нет, http://www.hrw.org/news/2013/07/30/
pa le sti ne-pa le sti nian-aut ho rity-po li ce-be at-pro te sters, при ступ: 22/11/2013; 
и“Pa le sti nian Aut ho rity po li ce ar rest Bet hle hem jo ur na list Ge or ge Ca na wa ti”, 
11/11/2013 , Ин тер нет, http://www.jpost.com/, при ступ: 20/11/2013.

44 “EUBAM Ra fah”, Ин тер нет, http://www.eubam-ra fah.eu/no de/2300, при ступ: 
28/11/2013.

45 “EU go vern ments fail to re ach deal on Syria arms em bar go: Austria”, Reuters 
May 27, 2013, Ин тер нет, http://www.re u ters.com/, при ступ: 29/5/2013.
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На кон НА ТО ини ци ја ти ве за мул ти ла те рал ну са рад њу 
у ре ги ји Ме ди те ран ског ди ја ло га (на стао 1994, укљу чу је се-
дам зе ма ља — Ма у ри та ни ју, Ал жир, Ма ро ко, Ту нис, Еги пат, 
Изра ел и Јор дан) за по чи ње ЕУ Про цес из Бар се ло не 1995. 
го ди не. За јед нич ка без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ 
(TheCommon Security andDefence Policy – CSDP) је ина у-
гу ри са на у Кел ну ју на 1999. на кон НА ТО агре си је на СРЈ. 
Ис тан бул ска ини ци ја ти ва (ICI) за са рад њу зе ма ља Бли ског 
ис то ка са НА ТО, по мо де лу ПзМ-а је усво је на у Кон стан ти но-
по љу 28. ју на 2004.46 На са ми ту у Ис тан бу лу 2004, од лу че но 
је да НА ТО по ја ча при су ство у јед ном од нај тур бу лент ни јих 
ре ги о на: кроз а) тре ни ра ње ирач ке вој ске, б) по ја ча ни ан га-
жман у Ав га ни ста ну, в) пре ра ста ње Медитеранскогдијало
га у парт нер ство и г) осни ва ње Истанбулскеиницијативeза
сарадњу (Is tan bul Co o pe ra tion Ini ti a ti ve).47 Че ти ри го ди не ка-
сни је (2008) ЕУ ожи вља ва Евро-ме ди те ран ско парт нер ство 
кроз Уни ју за Ме ди те ран (УзМ). Део си сте ма ФРОН ТЕКС, 
под на зи вом ЕУРО СУР (Euro pean Bor der Sur ve il lan ce System 
EURO SUR), ко нач но је по кре нут због опе ра ци је у Ли би ји. Он 
по кри ва раз ме ну и кон тро лу по да та ка са мо са зе мља ма чла-
ни ца ма Шен ге на (из у зев Швај цар ске), ма да по сто је про то ко-
ли са рад ње и са Ве ли ком Бри та ни јом ко ја је без у спе шно ин-
си сти ра ла да и САД до би је при ступ овом си сте му кон тро ле 
спољ них гра ни ца ЕУ.48

“ЕУ има по де ље не над ле жно сти у спољ ној по ли ти ци 
са зе мља ма чла ни ца ма. Мно ге од кру ци јал них ин тер них и 
спољ них по ли ти ка за ви се од од лу ка кључ них зе ма ља чла-
ни ца, Не мач ке, Фран цу ске и Ује ди ње ног Кра љев ства. На ве-
де не зе мље на не фор мал ним са стан ци ма ... до но се окви ре у 
ко ји ма ће се до не ти од лу ке о спољ ној и уну тра шњој по ли ти-
ци ЕУ. Ове зе мље и у не што ма њој ме ри Ита ли ја и Шпа ни ја 
има ју ве ли ку сло бо ду у спољ ној по ли ти ци у од но су на те ла 
ЕУ ко ја има ју спољ но по ли тич ке ин ге рен ци је (Пред сед ник 
ЕУ, ми ни стар спољ них по сло ва ЕУ, Са вет ЕУ и Европ ска ко-

46 IstanbulCooperationInitiative, 28 Ju ne 2004, Ин тер нет, http://www.na to.int/do-
cu/comm/2004/06-is tan bul/do cu-co o pe ra tion.htm, при ступ: 28/04/2008.

47 Сло бо дан Јан ко вић, „Од Ме ди те ра на до Ав га ни ста на”, ори ги нал ни, Нацио
налниинтерес, бр. 3, год. V, vol. 6, Бе о град 2009, стр. 174-75.

48 “EU Tig htens Its Grip on the Me di ter ra nean”, Oc to ber 16, 2013, Ин тер нет, http://
www.the trum pet. com/ar tic le/11025.19.0.0/world/mi li tary/eu-tig htens-its-grip-
on-the-me di ter ra nean, при ступ: 05/05/2014.
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ми си ја).49 (...) За то, ка да го ре на ве де не три зе мље до но се не ку 
спољ но по ли тич ку од лу ку по пи та њу евро ин те гра ци ја мо же-
мо то сма тра ти и по ли ти ком ЕУ.”50

5.Закључак

С об зи ром да на по ли ти ку ЕУ, ка ко пре ма зе мља ма 
чла ни ца ма та ко и спо ља, ути чу број ни ак те ри, по ла зи мо од 
ста но ви шта да не ма кон зи стент не по ли ти ке из зва нич ног 
Бри се ла. Осим то га, спољ на а и без бед но сна по ли ти ка ЕУ је 
ре ак тив на. На и ме, она се ускла ђу је са по ли ти ком НА ТО а по-
не кад и са мо са по ли ти ком САД. То се нај бо ље мо же ви де ти 
упра во кроз по ли ти ку Уни је на ју жном и ис точ ном Ме ди те-
ра ну. За то је у прак си не мо гу ће го во ри ти о ускла ђи ва њу тј. 
уса гла ша ва њу са ЗСБП ЕУ, и по ред то га што је уса гла ша ва-
ње са не чим што не по сто ји, са др жа но у пот пи са ном уго во ру 
Ср би је и ЕУ.

При ста ја ње на уса гла ша ва ње са ЗСБП Уни је, од стра не 
Ср би је или би ло ко је дру ге зе мље кан ди да та, под ра зу ме ва 
спрем ност на стал но при ла го ђа ва ње зах те ви ма САД и нај-
че шће Фран цу ске, Ве ли ке Бри та ни је и Не мач ке, ко је у скла-
ду са соп стве ним на ци о нал ним ин те ре си ма во де спољ ну и 
без бед но сну по ли ти ку. На при ме ри ма Си ри је, Ли би је али и 
не дав но ак ци ја Изра е ла у По ја су Га зе, мо же се ви де ти да не 
по сто ји је дин ствен став ни ти де ло твор на по ли ти ка Уни је. 
Шта ви ше, све ми си је ко је је ова ор га ни за ци ја по кре та ла по-
след њих го ди на у Се вер ној Афри ци и на Бли ском ис то ку су 
про па ле, иако се ра ди о из у зет но ва жним ре ги о ни ма за са му 
ЕУ.

Ка да ЕУ фор му ли ше од ре ђе ну по ли ти ку из обла сти 
ЗБОП, он да је она по пра ви лу ви со ко иде о ло шка, без уте-
ме ље ња у ре ал ној ме ђу на род ној си ту а ци ји и до ме ти ма са-
ме Уни је. У прак си то се пре тва ра у не у спех ми си ја ЕУ и 
сла бље ње спољ но тр го вин ске раз ме не ЕУ са су сед ним ре ги-

49 “Bor ba no vih čla ni ca za uti caj u EU”, Еuractiv 21.09.2011.Ин тер нет, http://
www.eurac tiv.rs/eu-pri o ri te ti/2724-bor ba-no vih-la ni ca-za-uti caj-u-eu-, ски ну то: 
26/09/2011.

50 Alek san dar Sa ša Ga jić i Slo bo dan Jan ko vić „Če ti ri stu ba srp ske spolj ne po li ti ke”,  
u: Dr Dra gan Đu ka no vić i Mi loš Jon čić (prir.), SpoljnapolitikaSrbijeizajednička
spoljnaibezbednosnapolitikaEU, In sti tut za me đu na rod nu po li ti ku i pri vre du i 
Hanns Se i del Stif tung 2012, str. 188.
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о ни ма. Чак и ка да ЕУ по кре не не ку ми си ју ЗБОП или на ја ви 
ус по ста вља ње но вих ин стру ме на та за де ло ва ње у ју жном и 
ис точ ном Ме ди те ра ну (по пут Фрон текс плус), пред став ни ци 
Ко ми си је ука зу ју да ве ро ват но не ће би ти у ста њу да одр жа-
ва ју ми си ју ко ју са мо стал но оба вља са мо јед на др жа ва чла-
ни ца!

На ве де не сла бо сти ЕУ, ука зу ју на не по сто ја ње је дин-
стве но сти али и на под ре ђе ност ЕУ тран са тлан ским ве за ма и 
ка да се ра ди о ЗБОП,  НА ТО-у. Ка да су у пи та њу без бед но сне 
и од брам бе не ми си је, ЕУ је ин фе ри ор на и у од но су на по је ди-
не др жа ве чла ни це са ме Уни је.

Што се ти че Ср би је, про блем ускла ђи ва ња се од но си 
на с јед не стра не не по сто ја ност ко хе рент не за јед нич ке спољ-
не (и без бед но сне по ли ти ке) ЕУ, као и на не функ ци о нал ност 
и би ро кра ти зам и ка да по сто ји фор мал ни кон сен зус чла ни-
ца. За то се мо же за кљу чи ти да да нас ни је са свим ја сно са 
чи ме би Ср би ја тре ба ло да се уса гла ша ва. Сто га је по ље за 
ма ни пу ла ци је и Униј ско оце њи ва ње и усло вља ва ње Ср би је 
на овом пла ну по тен ци јал но ши ро ко а ти ме пер спек ти ва за 
зе мљу кан ди да та и крај ње не из ве сна.
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Re su me

Judgment of EU Common foreign and security policy
(CFSP)isofparticularimportancefortheaspirantmembersof
theUnion.Itisofprimaryimportancefortheunderstandingof
the functionalityof theEUandfor theanalysisof itsweight in
internationalrelations.Serbiaasacandidatecountryinthepro
cessofEUintegrationif itwishtobecomeafullmembermust
alignwith theCFSP.Having this inmindauthor examines the
EuropeanMediterraneanandMiddleEastPolicyalsoasexam
pleof thepolicywithwhichcandidatecountryshouldalign. In
ordertodothathepresentsrecenthistoryoftheEUengagement
intheregionandstudiesactualstrategyandpolicyoftheEUin
theregion.CFSPpolicyshowsstructurallackofcoherenceand
functionalityinthementionedregion.
Keywords:EU,Mediterranean,Libya,MiddleEast,CFSP.
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