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ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ У ЗЕМЉАМА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ*)

Са же так 
Пред мет овог ра да је сте евро скеп ти ци зам, тер мин ко ји се по-

след њих го ди на до ста ко ри сти ка ко у  на ци о нал ном та ко и у европ-
ском по ли тич ком дис кур су. Циљ ра да је да по ку ша да на те ме љу 
не ко ли ко раз ли чи тих де фи ни ци ја по ја сни зна че ње овог пој ма и од-
ре ди га у од но су на дру ге срод не пој мо ве (евро фо би ја, евро праг-
ма ти зам, евро ре а ли зам). Ко ри сте ћи ком па ра тив но-де скрип тив ну 
ме то ду за јед но са ана ли зом са др жа ја, аутор по ку ша ва да од го во ри 
на сле де ћа пи та ња:

- ко ји су узро ци евро скеп ти ци зма у зе мља ма ЕУ,
- ко су ве ћи евро скеп ти ци, по ли тич ке пар ти је или гра ђа ни,
- ка ква је по ве за ност евро скеп ти ци зма са по ли тич ким, еко-

ном ским и кул тур ним кон тек стом ана ли зи ра не др жа ве
- да ли је бу дућ ност европ ских ин те гра ци ја не из ве сна услед 

по ра ста евро скеп ти ци зма у европ ским зе мља ма.
Кључ не ре чи: евро скеп ти ци зам, Европ ска уни ја, др жа ве чла ни це, др жа ве 

кан ди да ти, др жа ве по тен ци јал ни кан ди да ти.

УВОД

Евро скеп ти ци зам при па да кор пу су пој мо ва ко ји се че сто 
упо тре бља ва ју у по ли тич ком дис кур су а за ко је ве ћи на уче сни ка 

*) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-
ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра га Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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јав них де ба та не зна шта они су штин ски зна че. Пре ци зни је од ре ђе-
ње овог пој ма нео п ход но је ка ко би се до при не ло сма ње њу ма гло-
ви то сти ње го вог зна че ња. До слов но по сма тра но, раш чла ње њем 
де ло ва ове сло же не ре чи (евро и скеп са) мо гло би се за кљу чи ти 
да је евро скеп тик осо ба ко ја сум ња у Евро пу од но сно у ак ту ел ни 
про је кат европ ске и по ли тич ке ин те гра ци је ко ји се ма ни фе сту је у 
об ли ку Европ ске уни је. Ова ква ин тер пре та ци ја не го во ри ни шта 
о ин тен зи те ту сум ње: да ли она иде до пот пу ног од би ја ња иде је 
европ ских ин те гра ци ја или се мо же ре ћи да је сум ња са мо кри ти ка 
по је ди них аспе ка та функ ци о ни са ња ЕУ.  Без ја сног де фи ни са ња 
пој ма, мо же мо до спе ти у ло гич ку зам ку да се тер мин евро скеп ти-
ци зам ту ма чи са из ра же но не га тив ним пред зна ком. Гре шка по ти че 
од чи ње ни це да је ко ва ни ца евро скеп ти ци зам на ста ла на бри тан-
ском остр ву ко је има ре пу та ци ју ве ли ког про тив ни ка европ ских 
ин те гра ци ја.

ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ - ПОРЕКЛО ПОЈМА

Евро скеп ти ци зам се нај пре у ли те ра ту ри сре ди ном 80-тих го-
ди на про шлог ве ка по ја вљу је као тер мин ко ји ука зу је на бри тан ску 
по себ ност у од но су на про је кат европ ске еко ном ске и по ли тич ке 
ин те гра ци је. Та ко се у  Окс фор до вом  реч ни ку мо же про на ћи под 
од ред ни цом евро скеп тик „осо ба ко ја ни је ен ту зи ја ста по пи та њу 
по ве ћа ња мо ћи Европ ских за јед ни ца“.1) Пр ви пут по јам евро скеп-
ти ци зам по ми ње се у бри тан ском днев ни ку Тhe Ti mes но вем бра 
1985. го ди не ка да се та реч упо тре бља ва у кон тек сту про ти вље ња 
бри тан ском укљу че њу у  за јед нич ко тр жи ште. 2) 

Тер мин евро скеп ти ци зам у бри тан ској по ли тич кој тра ди ци ји 
има ши ре зна че ње не го што се то да за кљу чи ти на осно ву по ме ну-
те де фи ни ци је. У том сми слу, бри тан ски евро скеп ти ци зам се мо ра 
по сма тра ти у сло же ном по ли тич ко - исто риј ском кон тек сту. Под 
тим се под ра зу ме ва ду го го ди шњи екс еп ци о на ли зам Ве ли ке Бри та-
ни је ко ја је раз ви ја ла сво је ан гло сак сон ске ве зе са пре ко о ке ан ским 
су се дом пре не го да ја ча кон так те са кон ти нен тал ним ком ши ја ма. 
У бри тан ској тра ди ци ји увре же но је ми шље ње да се кон ти нен тал-
на Евро па по сма тра као „дру га чи је“ би ће од ко га се она раз ли ку је 

1) Ro bert Har msen, Men no Spi e ring, „Euro scep ti cism and the evo lu tion of euro pean po li ti cal 
de ba te“, У: Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden tity and euro pean in te gra tion, (ed. 
Ro bert Har msen, Men no Spi e ring),  Ro do pi, Am ster dam, New York, 2004, p. 16.

2)  Men no Spi e ring, „Bri tish Euro scep ti cism“, У: Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden-
tity and euro pean in te gra tion, (ed. Ro bert Har msen , Men no Spi e ring), op. cit., p. 129.
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због по ли тич ких, еко ном ских и кул тур них фак то ра. Сто га се скеп-
ти ци зам у Бри та ни ји по сма тра не са мо као не по ве ре ње у европ ске 
ин сти ту ци је већ као не при па да ње јед ном дру га чи јем еко ном ском и 
кул тур ном про сто ру.

По след њих го ди на по јам евро скеп ти ци зам је све при сут ни ји 
у европ ском по ли тич ком дис кур су. То ме је до при не ло по сте пе но 
ши ре ње над ле жно сти Европ ских за јед ни ца ко је је има ло свој вр-
ху нац у усва ја њу Уго во ра из Ма стрих та 1992. го ди не Ре фе рен ду-
ми ко ји су одр жа ни ра ди обез бе ђи ва ња ле ги ти ми те та оном што су 
пред став ни ци европ ских ели та до го во ри ли у хо ланд ском гра ди ћу 
по ка за ли су не та ко ен ту зи ја стич не ста во ве гра ђа на не ких европ-
ских др жа ва у по гле ду до де љи ва ња но вих над ле жно сти на ста ју ћем 
ен ти те ту. По себ но из не на ђу ју ре зул та ти ре фе рен ду ма у др жа ви 
по пут Фран цу ске ко ја је са Не мач ком до та да би ла мо тор по кре тач 
европ ске ин те гра ци је. У Фран цу ској су гла со ви у ко рист овог Уго-
во ра је два од не ли пре ва гу над про тив ни ци ма про ду бље ња европ-
ске ин те гра ци је (51.05% гла са ча из ја сни ло се по зи тив но). На кон 
ових ре фе рен ду ма уоч љив је по раст кри тич ког дис кур са пре ма 
Европ ској уни ји. 

Иако у осно ви бри тан ски фе но мен, де ве де се тих го ди на све 
че шће се у на ци о нал ним по ли тич ким де ба та ма упо тре бља ва по-
јам евро скеп ти ци зам. Ме ђу тим, мо ра се во ди ти ра чу на да се ње го-
во зна че ње тре ба раз у ме ти у са гла сју са раз ли чи тим по ли тич ким 
тра ди ци ја ма и ис ку ством у про це су европ ских ин те гра ци ја ко је је 
ка рак те ри стич но за ана ли зи ра ну др жа ву. У мо ру рас ту ће ли те ра ту-
ре ко ја се ба ви кри тич ким при сту пом пи та њи ма европ ске ин те гра-
ци је, пи та ње евро скеп ти ци зма до би ја на зна ча ју и број ни ауто ри 
по ку ша ва ју да де фи ни шу овај по јам ка ко би по дроб ни је об ја сни ли 
зна че ње тер ми на. Пол Та гарт 1998. го ди не да је пр ви де фи ни ци-
ју евро скеп ти ци зма и де фи ни ше га ре ла тив но ши ро ко као „тер-
мин ко ји из ра жа ва иде ју ло гич ног и ква ли фи ко ва ног про ти вље ња 
про це су европ ских ин те гра ци ја укљу чу ју ћи при том и пот пу но 
отво ре но про ти вље ње  ко је не по чи ва на ква ли фи ко ва ним ар гу-
мен ти ма“.3) То зна чи да је сва ко про ти вље ње про це су европ ских 
ин те гра ци ја ко је је за сно ва но на еко ном ским и по ли тич ким ар гу-
мен ти ма евро скеп ти ци зам aли и оно ко је не ма упо ри ште у ова квим 
ар гу мен ти ма већ пред ста вља ре кли би смо, про ти вље ње ра ди про-
ти вље ња. 

3) Paul Tag gart, „A to uc hsto ne of dis sent: Euro scep ti cism in con tem po rary We stern Euro pean 
party systems“, Euro pean Jo ur nal of Po li ti cal Re se arch, Vol. 1, No. 33, 1998, p. 4.
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РАЗЛИЧИТА ЗНАЧЕЊА ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА

Не ко ли ко го ди на је де фи ни ци ја По ла Та гар та би ла је ди на де-
фи ни ци ја евро скеп ти ци зма у ака дем ским кру го ви ма. Ши ро ко по-
ста вље на де фи ни ци ја до ве ла је до то га да се у по ли тич ком дис кур су 
евро скеп ти ци зам ме ша са дру гим пој мо ви ма ко ји та ко ђе, из ра жа-
ва ју про ти вље ње про це су европ ских ин те гра ци ја – еуро фо би ја и 
еуро праг ма ти зам. За то је је дан од ци ље ва те о ре ти ча ра евро скеп ти-
ци зма био да по ку ша да овај по јам са др жај но раз гра ни чи од ал тер-
на тив них и ком пле мен тар них пој мо ва. Та гарт је ка сни је из вр шио 
ко рек ци је сво је пр во бит не де фи ни ци је евро скеп ти ци зма у ко ји ма 
је по ку шао да су зи зна че ње уво де ћи две под ка те го ри је: „твр ди“ 
(hard) и „ме ки“  (soft) евро скеп ти ци зам. Твр ди евро скеп ти ци зам 
је пре ма ње му „отво ре но од би ја ње про це са европ ске ин те гра ци је 
укљу чу ју ћи и про ти вље ње члан ству др жа ве у Европ ској уни ји“.4) 
На су прот то ме, ме ки евро скеп ти ци зам де фи ни ше као „ква ли фи-
ко ва но про ти вље ње про це су европ ских ин те гра ци ја“.5) Сти че се 
ути сак да је и ова ко ре де фи ни сан кон цепт пре ши рок, на ро чи то ка-
да је реч о ка те го ри ји ме ког евро скеп ти ци зма. До слов но ту ма че ћи 
Та гар та, мо же се ре ћи да је сва ко не сла га ње са не ком по ли ти ком 
или од лу ком Европ ске уни је евро скеп ти ци зам. То би зна чи ло да су 
сви по ма ло евро скеп ти ци. Још јед на при мед ба ова ко де фи ни са ном 
кон цеп ту евро скеп ти ци зма од но си се на не пре ци зност при ли ком 
утвр ђи ва ња да ли је не ко ко је евро скеп тик про тив ник европ ске 
ин те гра ци је уоп ште или са мо има при мед бе на функ ци о ни са ње 
Европ ске уни је као тре нут не фор ме европ ске ин те гра ци је.

Лу берс и Ше перс су по ну ди ли дру га чи ју де фи ни ци ју евро-
скеп ти ци зма. Они твр де да евро скеп ти ци зам има две ди мен зи је 
ко је су ме ђу соб но по ве за не и за јед но од ре ђу ју овај по јам. То су 
по ли тич ка и ин стру мен тал на ди мен зи ја. По ли тич ки евро скеп ти-
ци зам пред ста вља сум њу пре ма ши ре њу мо ћи Бри се ла на ра чун 
на ци о нал них др жа ва.6) Европ ска уни ја про гре сив но уво ди но ве 
над ле жно сти. Ши ре ње над ле жно сти се од ви ја на осно ву до го во ра 
по ли тич ких ели та. Уче шће на ро да у овом про це су је све де но на 
ми ни мал ну ме ру, тек ка да се ели те до го во ре око из ме на осни вач-
ких уго во ра, по је ди не др жа ве чла ни це рас пи шу ре фе рен ду ме на 

4) Pe tr Ko pecky, Cas Mudd, „The two si des of euro scep ti cism: Party po si ti ons on euro pean in-
te gra tion in East Cen tral Euro pe“, Euro pean Union Po li tics, Vol. 3, No. 3, 2002, p. 300.

5) Ibid.

6) Mar cel Lub bers, Pe er Sche e pers, „Po li ti cal ver sus in stru men tal Euro scep ti cism: Map ping 
scep ti cism in euro pean co un tri es and re gi ons“, Euro pean Union Po li tics, Vol. 6, No. 2, 2005, 
p. 225.



Јелена Тодоровић Евроскептицизам у земљама Европске уније

235

ко ме се од на ро да тра жи да обез бе ди „per mis si ve con sen sus“. Ин-
стру мен тал ни евро скеп ти ци зам се мо же де фи ни са ти као сум ња 
гра ђа на у пред но сти ко је њи хо ва др жа ва као чла ни ца европ ског 
клу ба оства ру је.7) То зна чи да се ин стру мен тал ни евро скеп ти ци зам 
ја вља као од го вор на не за до во ља ва ју ће фи нан сиј ске ко ри сти ко је 
има од ре ђе на др жа ва, од но сно ње ни гра ђа ни од члан ства у ЕУ.

Ко пец ки и Мад су по ку ша ли да де фи ни шу евро скеп ти ци-
зам у од но су на оста ле ста во ве пре ма Евро пи. Они су на те ме љу 
си стем ске те о ри је Деј ви да Ис то на и ње го вог раз ли ко ва ње спе ци-
фич не и ди фу зне по др шке по ли тич ким ре жи ми ма од ре ди ли спе-
ци фич ну и ди фу зну по др шку европ ској ин те гра ци ји. За њих ди фу-
зна по др шка европ ској ин те гра ци ји зна чи „ по др шка оп штој иде ји 
европ ске ин те гра ци је укљу чу ју ћи и Европ ску уни ју“.8) Са дру ге 
стра не, спе ци фич на по др шка европ ској ин те гра ци ји је сте по др шка 
Европ ској уни ји и прав цу ње ног раз во ја. На осно ву ди фу зне по др-
шке ЕУ од но сно у за ви сно сти од то га ко ли ко не ко по др жа ва оп-
шту иде ју европ ске ин те гра ци је мо гу се раз ли ко ва ти евро фи ли од 
евро фо ба. „Евро фи ли ве ру ју у кључ ну иде ју европ ске ин те гра ци је 
као што су ин сти ту ци о на ли зо ва на са рад ња на ба зи тран сфе ра де ла 
су ве ре ни те та на европ ски ни во“.9) Еуро фо би не по др жа ва ју иде ју 
европ ске ин те гра ци је, тач ни је су прот ста вља ју јој се. Раз ло зи то-
ме мо гу би ти раз ли чи ти: иде о ло шки, кул тур ни, еко ном ски. То не 
зна чи да су сви еуро фо би на изо ла ци о ни стич ким по зи ци ја ма. Они 
ни су ну жно про тив ни ци са рад ње са дру гим европ ским др жа ва ма. 
При мер за то је де кла ра ци ја „Из град ња но ве Евро пе“ ко ју је 1999. 
го ди не пот пи са ло 13 европ ских пар ти ја ко је при па да ју екс трем ној 
ле ви ци ко је се за ла жу за са рад њу европ ских др жа ва али од ба цу ју 
кон цепт нео ли бе рал не еко но ми је.10)

Ка да је реч о спе ци фич ној по др шци Европ ској уни ји, 
Ко пец ки и Мад раз ли ку ју ЕУ оп ти ми сте и ЕУ пе си ми сте. 
Оп ти ми сти пру жа ју по др шку ЕУ би ло да су за до вољ ни ЕУ уоп ште 
или са мо прав цем ње ног тре нут ног раз во ја. Оно што је ва жно је сте 
да уко ли ко по сто ји од ре ђе на кри ти ка пре ма по је ди ним ЕУ по ли ти-
ка ма то не зна чи да пар ти ја ни је ЕУ оп ти ми ста. Пе си ми сти пак, не 
по др жа ва ју ак ту ел ни пра вац раз во ја ЕУ али то не зна чи да се за ла-
жу за из ла зак од ре ђе не др жа ве из члан ства. 

7) Mar cel Lub bers, Pe er Sche e pers, op. cit, p. 227.

8)  Pe tr Ko pecky, Cas Mudd, op. cit. , p. 300.

9)  Ibid.

10) Pe tr Ko pecky, Cas Mudd, op. cit., p. 301.
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Ком би на ци јом ових две ју ди мен зи ја Ко пец ки и Мад су до-
шли до иде ал но тип ске ка те го ри за ци је по ли тич ких пар ти ја на 
осно ву њи хо вих ста во ва пре ма ЕУ: евро ен ту зи ја сти, еуро скеп ти-
ци, евро праг ма ти сти, евро про тив ни ци. 11) 

Ди фу зна по др шка

Евро фи ли Евро фо би
Спе ци фич на по др шка Евро ен ту зи ја сти Евро праг ма ти сти
ЕУ пе си ми сти Евро скеп ти ци Евро про тив ни ци

Та бе ла 1. Ти по ло ги ја по ли тич ких пар-
ти ја по пи та њу Евро пе12)

На осно ву та бе ле 1 мо же за кљу чи ти да су пар ти је ко је по др-
жа ва ју исто вре ме но  оп шту иде ју европ ске ин те гра ци је и тре нут ни 
раз вој ЕУ евро ен ту зи ја сти, они ко ји по др жа ва ју оп шту иде ју али 
не по др жа ва ју ак ту ел ни раз вој ЕУ су евро скеп ти ци. Са дру ге стра-
не по сма тра но, евро праг ма ти сти су оне пар ти је ко је не по др жа ва ју 
оп шту иде ју европ ске ин те гра ци је али на осно ву праг ма тич но сти 
про јек та ЕУ од но сно фи нан сиј ских ко ри сти ко је њи хо ва др жа ва 
има од члан ства, ипак по др жа ва ју ЕУ. На кра ју, тре ба по ме ну ти 
оне ко ји од би ја ју и оп шту иде ју и тре нут ну фор му у ви ду ЕУ- евро-
про тив ни ци. Иако је очи глед но да се ра ди о иде ал ним ти по ви ма 
по ли тич ких пар ти ја и да се не мо гу све пар ти је стр па ти у ове ка-
лу пе, ми шље ње ауто ра је да је ова ква ти по ло ги ја ко ри сна ма кар да 
би се из вр ши ла ди стинк ци ја из ме ђу евро скеп ти ци зма и срод них 
пој мо ва.

Тре ба по ме ну ти и ти по ло ги ју Кри са Флу да ко ји је са чи нио 
ска лу од шест по де о ка ко ја ме ри по зи ци је пар ти ја у од но су на 
Европ ску уни ју. На ска ли се на ла зе на су прот ним кра је ви ма они 
ко ји од би ја ју и ин те гра ци ју и ЕУ (евро про тив ни ци) и они ко ји за-
го ва ра ју ин те гра ци ју и по др жа ва ју ЕУ (мак си ма ли сти). Из ме ђу 
њих су ре ви зи о ни сти (они ко ји за го ва ра ју да се вра ти си ту а ци ја 
пре ве ли ких ре ви зи ја осни вач ких уго во ра), ми ни ма ли сти (при хва-
та ју тре нут ну си ту а ци ју али од би ја ју да љу ин те гра ци ју), гра ду а ли-
сти (они ко ји се за ла жу за по сте пе ну ин те гра ци ју) и ре фор ми сти 
(они ко ји се за ла жу за по бољ ша ње тре нут не си ту а ци је).13)

11) Pe tr Ko pecky, Cas Mudd, op. cit., p. 302.

12)  Pe tr Ko pecky, Cas Mudd, op. cit., p. 303.

13) Ro bert Har msen, Men no Spi e ring, „Euro scep ti cism and the evo lu tion of euro pean po li ti cal 
de ba te“, У: Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden tity and euro pean in te gra tion, (ed. 
Ro bert Har msen, Men no Spi e ring),  op. cit., p. 20.
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ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПЕ

 Kада се по сма тра сте пен при су ства евро скеп ти ци зма у по-
је ди ним др жа ва ма мо ра се во ди ти ра чу на о не ко ли ко еле ме на та: 

1) тре ба на пра ви ти раз ли ку из ме ђу евро скеп тич них пар-
ти ја и евро скеп ти ка-гра ђа на, од но сно евро скеп ти ци зма 
ели те и ма се,

2) ва жан је кон текст у ком се евро скеп ти ци зам по сма тра- 
да ли је реч о ста рој чла ни ци, но вој чла ни ци, др жа ви 
кан ди да ту или по тен ци јал ном кан ди да ту као што је Ср-
би ја.

У овом де лу ра да би ће ана ли зи ран евро скеп ти ци зам у европ-
ским др жа ва ма узи ма ју ћи у об зир го ре на ве де не кри те ри ју ме. 
Нај пре ће би ти по сма тра не ста ре чла ни це, за тим но ве и на кра ју 
кан ди да ти и по тен ци јал ни кан ди да ти. Ка да је реч у дру гом кри-
те ри ју му, осно ва за евро скеп ти ци зам ели та би ће не ко ли ко ком па-
ра тив них сту ди ја о по ли тич ким пар ти ја ма у Евро пи (Har msen R 
and Spi e ring M., „Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden tity and 
euro pean in te gra tion“, Szczer bi ak and Tag gart „Op po sing Euro pe?“)  
док ба зу за ана ли зи ра ње евро скеп ти ци зма ма са чи ни из ве шта ји 
Еуро ба ро ме тар ко је два пу та го ди шње об ја вљу је Европ ска ко ми-
си ја о ста во ви ма јав ног мње ња ЕУ. 

За Немачку, јед ног од осни ва ча Европ ских за јед ни ца, ни-
је ка рак те ри сти чан евро скеп ти ци зам, ни ти на ни воу пар ти ја ни ти 
гра ђа на. Ду го го ди на она је ва жи ла за мо дел – узор оста лим др жа-
ва ма бу ду ћи да ју је од ли ко вао ши ро ки кон сен зус ме ђу пар ти ја ма 
око бу дућ но сти европ ског про јек та.14) На кон де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка две ства ри су пре суд но ути ца ле на то да Не-
мач ка до би је обри се евро скеп ти ци зма. То су уво ђе ње је дин-
стве не европ ске ва лу те и про ши ре ње Европ ске уни је. По раст 
евро скеп ти ци зма је пре све га, за бе ле жен код гра ђа на. 

Та бе ла 2: Да ли ми сли те да је члан ство ва-
ше др жа ве у ЕУ до бра ствар?

1975/2
Н   ЕЗ

1980/2
Н   ЕЗ

1985/2
Н   ЕЗ

1990/2
Н   ЕЗ

1995/2
Н   ЕУ

2000/2
Н  ЕУ

2005/2
Н   ЕУ

2009/2
Н   ЕУ

Да 56  63 49 50 61  60 73  69 51  53 48  50 53  50 60  53

Из вор: Еуро ба ро ме тар 4, 16, 24, 34,44,54,64,72 15)

14) Cla us Busch, Wil helm Kne lan gen, „Ger man Euro scep ti cism“, У: Euro scep ti cism: Party po-
li tics, na ti o nal iden tity and euro pean in te gra tion, (ed. Ro bert Har msen, Men no Spi e ring), op. 
cit., p. 84.

15)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.
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Та бе ла 3: Да ли је ва ша др жа ва ис ко ри сти ла члан ство у ЕУ?
1985/2
Н  ЕЗ

1990/2
Н   ЕЗ

1995/2
Н   ЕУ

2001/2
Н    ЕУ

2005/2
Н   ЕУ

2009/2
Н    ЕУ

је сте 53   53 57   59 40   42 44   52 46   52 57   57

ни је 31   30 24   23 36   37 34   27 46    36 32    31

Из вор: Еуро ба ро ме тар 24, 34, 44, 56, 64, 72 16)

Та бе ла 2 нам по ка зу је да је ми шље ње не мач ког јав ног мње-
ња о члан ству у ЕУ ре ла тив но по зи тив но и углав ном из над европ-
ског про се ка, али се мо же уочи ти ла га ни пад у од но су на 1990. 
го ди ну ка да је ен ту зи ја зам Не ма ца био на нај ви шем ни воу. По раст 
не га тив ног ми шље ња о члан ству Не мач ке у ЕУ мо же се об ја сни-
ти пр вен стве но еко ном ским раз ло зи ма. Страх да ће уво ђе ње је-
дин стве не европ ске ва лу те по ве ћа ти ни во ин фла ци је а са мим тим 
по гор ша ти стан дард гра ђа на Не мач ке, је дан је од раз ло га ко ји су 
до ве ли до па да по др шке ЕУ. Оста ли раз ло зи су та ко ђе, еко ном ске 
при ро де: по раст не за по сле но сти и пад жи вот ног стан дар да са јед-
не стра не а са дру ге, чи ње ни ца да је Не мач ка упр кос све му то ме и 
да ље глав ни не то пла ти ша у Европ ској уни ји. Та бе ла 3 по твр ђу је 
прет ход но ста но ви ште по што у од но су на европ ски про сек ве ћи 
про це нат Не ма ца сма тра да њи хо ва др жа ва ни је ис ко ри сти ла члан-
ство у ЕУ. 

Ка да је реч о евро скеп ти ци зму по ли тич ких пар ти ја у Не мач-
кој, мо же се ре ћи да је он у ру ди мен тар ном об ли ку. У не мач ком 
пар ла мен ту не по сто је ве ћа су штин ска раз ми мо и ла же ња око бу-
дућ но сти европ ске ин те гра ци је. Ра ти фи ка ци ја ре ви зи ја осни вач-
ких уго во ра (Ма стрих та, Ам стер да ма, Ни це, Ли са бон ског уго во-
ра) у оба до ма пар ла мен та оба вље на је ве ли ком ве ћи ном гла со ва 
(углав ном пре ко 90%).17) То не зна чи да не мач ке по ли тич ке пар ти је 
у све му по др жа ва ју пра вац раз во ја ЕУ али је та кри ти ка углав ном 
ба зи ра на на по пра вља њу тре нут них по ли ти ка ко је ло ше функ ци о-
ни шу (по Клу до вој ска ли то су ре фор ми сти). Твр дих евро скеп ти ка 
ме ђу по ли тич ким пар ти ја ма има али је њи хов зна чај мар ги на ли зо-
ван бу ду ћи да су да ле ко од до би ја ња 5% по др шке би ра ча ка ко би 
ушле у Пар ла мент (углав ном је реч о пар ти ја ма екс трем не де сни це 
као што су Re pu bli ka ner, De utsche Volk su nion - DVU i Na ti o nal de mo-
kra tische Par tei De utschlands – NPD).18)

16)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.

17) Cla us Busch, Wil helm Kne lan gen, „Ger man Euro scep ti cism“, op. cit., p. 89.

18) Cla us Busch, Wil helm Kne lan gen, „Ger man Euro scep ti cism“, op. cit.,  p. 91.
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У Францускојје си ту а ци ја не што дру га чи ја. Иако по кре тач 
и осни вач Европ ских за јед ни ца за јед но са Не мач ком, Фран цу ску 
ско ро од по чет ка ка рак те ри шу ја ка евро скеп тич на осе ћа ња, при-
сут на ка ко на ле ви ци та ко и на де сни ци. Са де сни цом је си ту а ци ја 
до ста ја сни ја јер ко ре ни евро скеп ти ци зма ле же у ста во ви ма Шар ла 
де Го ла пре ма про це су европ ских ин те гра ци ја. По зна то је ње го-
во од би ја ње про ду бље ња за јед ни це као и ин си сти ра ње на очу ва њу 
су ве ре ни те та кроз ла ба ву кон фе де ра ци ју европ ских др жа ва. Нео-
го ли стич ки по крет Ras sem ble ment po ur la Re pu bli que (RPR) за ла же 
се за от пор су пра на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма и ин си сти ра на очу-
ва њу на ци о нал ног су ве ре ни те та. То ком кам па ње за ре фе рен дум 
око усва ја ња Уго во ра из Ма стрих та овај по крет се за ла гао за не-
при хва та ње овог уго во ра. По ред ње га, ја ке евро скеп тич не пар ти је 
де сни це су Le front na ti o nal Жан Ма ри Ле Пе на и Ви ли е ров Union 
po ur la démoc ra tie Française - UDF. На ци о нал ни фронт се 90-тих 
го ди на про фи ли ше као евро скеп тич на пар ти ја лан си рав ши сло ган 
то ком ка па ње за гла са ње о Ма стрих ту ко јим не дво сми сле но од би ја 
тај уго вор (Ма стрихт пред ста вља крај за фран цу ски на род, је зик и 
кул ту ру19)). Апри ла 2002. го ди не Le front na ti o nal се за ла гао за по-
вра так фран цу ског фран ка и из ла зак Фран цу ске из ЕУ. То су ја сни 
по ка за те љи евро скеп тич ног рас по ло же ња ове пар ти је а на ро чи то 
је ва жно ис та ћи да је Ле Пен на пред сед нич ким из бо ри ма 2002. го-
ди не осво јио 17% би рач ког те ла што иде до дат но у при лог те зи о 
ра ши ре ном евро скеп ти ци зму Фран цу за. 

Та бе ла 4: Да ли ми сли те да је члан ство ва-
ше др жа ве у ЕУ до бра ствар?

1975/2
Ф  ЕЗ

1980/2
Ф   ЕЗ

1985/2
Ф   ЕЗ

1990/2
Ф   ЕЗ

1995/2
Ф  ЕУ

2000/2
Ф  ЕУ

2005/2
Ф  ЕУ

2009/2
Ф  ЕУ

Да 67  63 50  50   67 60 66  69 48  53 48  50 46  50 49  53

Из вор: Еуро ба ро ме тар 4, 16, 24, 34,44,54,64,7220)

Та бе ла 5: Да ли је ва ша др жа ва ис ко ри сти ла члан ство у ЕУ?
1985/2
Ф  ЕЗ

1990/2
Ф   ЕЗ

1995/2
Ф   ЕУ

2001/2
Ф    ЕУ

2005/2
Ф   ЕУ

2009/2
Ф   ЕУ

је сте 53   53 57   59 44   42 53   52 51   52 54    57

ни је 26   30 23  23 35   37 25   27 38    36 35    31

Из вор: Еуро ба ро ме тар 24, 34, 44, 56, 64, 72 21)

19) Paul Ha in sworth, Ca rolyn O’Brien , Paul Mitchell, „De fen ding the na tion : The po li tics of 
Euro scep ti cism on the french right“, У: Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden tity and 
euro pean in te gra tion, (ed. Ro bert Har msen, Men no Spi e ring), op. cit., p. 47.

20)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.

21)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.
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Та бе ле 4 и 5 нам го во ре о то ме да је фран цу ско јав но мње ње 
не што ви ше еуро скеп тич но рас по ло же но у од но су на не мач ко. По-
себ но је уоч љи во не га тив но ми шље ње о члан ству у ЕУ од 2000. го-
ди не на ова мо, при че му је нај ма ња по др шка члан ству за бе ле же на 
2005. го ди не што ко ин ци ди ра са не га тив ним ис хо дом ре фе рен ду ма 
о по твр ђи ва њу Уго во ра о Уста ву (54,67% Фран цу за из ја сни ло се 
про тив усва ја ња овог Уго во ра22)). 

ВеликаБританија, тра ди ци о нал но евро скеп тич на др жа ва, 
пред ста вља, као што је већ ре че но, из во ри ште евро скеп ти ци зма. 
Мо жда је по гре шан ути сак да се у се ди шту бри тан ске скеп се на ла-
зи же ља за на пу шта њем ЕУ. Тач но је да по сто је не ке ор га ни за ци је 
ко је за го ва ра ју по вла че ње Бри та ни је ко је су оку пље не под на зи вом 
„Еurosceptic web re so ur ce“ чи ја је јед на од ор га ни зо ва них кам па ња 
би ла и кам па ња за не за ви сну Бри та ни ју од на мет ну тог члан ства 
у ЕУ.23) За њих би се по Та гар то вим кри те ри ју ми ма мо гло ре ћи да 
при па да ју твр дом евро скеп ти ци зму. Ипак, по ли тич ке пар ти је у В. 
Бри та ни ји не де ле ми шље ње ових ор га ни за ци ја. Оне по др жа ва ју 
ин те гра ци ју али има ју од ре ђе не и вр ло че сто оправ да не за мер ке 
на функ ци о ни са ње по је ди них европ ских по ли ти ка док у не ким  за-
јед нич ким по ли ти ка ма уоп ште не уче ству ју (Бри та ни ја ни је члан 
Еко ном ске и мо не тар не уни је). И за ла бу ри сте и за кон зер ва тив це, 
мо же се ре ћи да су под јед на ко ме ки евро скеп ти ци али што се ти че 
јав ног мње ња ту је си ту а ци ја не што дру га чи ја.  Бри тан ска штам па 
ва жи за нај о штри ју кри ти ку бри сел ске по ли ти ке па се мо жда сти че 
ути сак да су Бри тан ци ве ћи евро скеп ти ци не го што то за пра во је су. 

Та бе ла 6: Да ли ми сли те да је чланство  
ваше др жа ве у ЕУ до бра ствар?

1975/2
ВБ ЕЗ

1980/2
ВБ ЕЗ

1985/2
ВБ ЕЗ

1990/2
ВБ ЕЗ

1995/2
ВБ ЕУ

2000/2
ВБ ЕУ

2005/2
ВБ ЕУ

2009/2
ВБ ЕУ

Да 50 63 24 50 37  60 53  69   43 53 28  50 34  50 30 53
Из вор : Еуро ба ро ме тар 4, 16, 24, 34,44,54,64,72 24)

Та бе ла 7: Да ли је ва ша др жа ва ис ко ри сти ла члан ство у ЕУ?
1985/2
ВБ  ЕЗ

1990/2
ВБ   ЕЗ

1995/2
ВБ  ЕУ

2001/2
ВБ  ЕУ

2005/2
ВБ  ЕУ

2009/2
 ВБ     ЕУ

је сте 34 53 46  59 34  42 36  52   37  52    36     57
ни је  53  30 36  23 47  37  39  27    47  36     49     31

Из вор: Еуро ба ро ме тар 24, 34, 44, 56, 64, 72 25)

22) http://www.in ter i e ur.go uv.fr/sec ti ons/a_vo tre_ser vi ce/re sul tats-elec ti ons/rf2005/000/000.
html.

23) Men no Spi e ring, „Bri tish Euro scep ti cism“, У: Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden-
tity and euro pean in te gra tion, (ed. Ro bert Har msen, Men no Spi e ring), op. cit., p. 130.

24) http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.

25)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.
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На осно ву та бе ла 6 и 7 ја сно се по твр ђу је те за о евро скеп тич-
но сти гра ђа на Бри та ни је. Про це нат гра ђа на ко ји сма тра ју да члан-
ство у ЕУ ни је до бра ствар као и про це нат оних ко ји сма тра ју да 
је њи хо ва др жа ва ис ко ри сти ла члан ство у ЕУ ис под је про сеч них 
вред но сти за све др жа ве ЕУ. Та ко ђе, Бри тан ци су на род ко ји би 
нај ма ње жа лио ако би се ЕУ рас па ла.26) Ови ре зул та ти не из не на-
ђу ју ако се има у ви ду тра ди ци о нал но ми шље ње Бри та на ца о кул-
тур ном и сва ком дру гом раз ли ко ва њу од кон ти нен тал них ком ши ја. 

Република Ирска при мер је др жа ве ко ја је до ста до би ла 
члан ством у ЕУ али је и  др жа ва ко ја по ка зу је ка рак те ри сти ке и 
евро скеп ти ка и евро оп ти ми ста. Ир ска за јед но са В. Бри та ни јом и 
Дан ском при па да гру пи др жа ва ко је су при кљу че не ЕУ то ком пр-
вог про ши ре ња 1973. го ди не. Ви ше де це ниј ски еко ном ски про цват 
ко ји је кул ми ни рао де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, ову острв ску 
европ ску др жа ву довеo је у круг нај ра зви је ни јих др жа ва европ ског 
клу ба. До бро ис ко ри стив ши но вац из струк тур них фон до ва, Ре-
пу бли ка Ир ска је пре шла из гру пе при ма ла ца по мо ћи у клуб пла-
ти ша. Ти ме се об ја шња ва пре о крет у ста во ви ма пре ма Европ ској 
уни ји ко ји за по чи ње 2001. го ди не не у спе шним ре фе рен ду мом о 
по твр ђи ва њу Уго во ра из Ни це а за вр ша ва се та ко ђе ре фе рен ду мом 
ово га пу та по вод је био Ли са бон ски уго вор ко ји је Ир ска усво ји ла 
тек из дру гог по ку ша ја. 

Ме ђу во де ћим по ли тич ким пар ти ја ма све до по чет ка но вог 
ми ле ни ју ма у Ир ској је по сто јао кон сен зус по пи та њу ста во ва пре-
ма ЕУ. Мо же се ре ћи да евро скеп ти ци зма го то во и ни је би ло, осим 
ме ђу ма њим пар ти ја ма ка кве су би ли зе ле ни. Од 2000. го ди не Ир-
ска вла да за по че ла је тзв. де ба ту са Бер ли ном у ко јој је кри ти ко ва ла 
еко ном ски мо дел ЕУ ка ко је пре ви ше со ци ја лан и ка ко се они ви ше 
за ла жу за аме рич ки ин ди ви ду а ли стич ки мо дел.27) Ин те ре сант но је 
та кво гле ди ште ко је се мо же под ве сти чак под ли це мер је по што је 
упра во тај мо дел по мо гао Ир ској да се еко ном ски раз ви је.

Та бе ла 8: Да ли ми сли те да је члан ство  
ва ше др жа ве у ЕУ до бра ствар?

1975/2
И  ЕЗ

1980/2
И  ЕЗ

1985/2
 И  ЕЗ

1990/2
И   ЕЗ

1995/2
И  ЕУ

2000/2
И  ЕУ

2005/2
И   ЕУ

2009/2
И ЕУ

Да 67 63 46  50 59   60 76  69 77  53 75  50 73  50 72   53
Из вор: Еуро ба ро ме тар 4, 16, 24, 34,44,54,64,72 28)

26)  Men no Spi e ring, „Bri tish Euro scep ti cism“, У: Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden-
tity and euro pean in te gra tion, (ed. Ro bert Har msen, Men no Spi e ring), op. cit., p. 135.

27) Ka rin Gil land, „Irish Euro scep ti cism“, У: Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden tity 
and euro pean in te gra tion, (ed. Ro bert Har msen, Men no Spi e ring), op. cit., p. 179.

28)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.
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Та бе ла 9: Да ли је ва ша др жа ва ис ко ри сти ла члан ство у ЕУ?
1985/2
И  ЕЗ

1990/2
И   ЕЗ

1995/2
И   ЕУ

2001/2
И   ЕУ

2005/2
И   ЕУ

2009/2
И   ЕУ

је сте 67    53  84   59  86   42  90  52 86   52   81   57

ни је 6     30 11   23  5     37    5   27  7    36    10   31

Из вор: Еуро ба ро ме тар 24, 34, 44, 56, 64, 72 29)

Ако се по сма тра ју ста во ви гра ђа на Ир ске пре ма Европ ској 
уни ји (та бе ле 8 и 9), при мет на је да ле ко ве ћа по др шка ЕУ од свих 
оста лих др жа ва. Од 2001. го ди не на ова мо сва ки пут го то во ви ше 
од 80% ис пи та ни ка у Ир ској сма тра да је њи хо ва др жа ва ис ко ри-
сти ла пред но сти члан ства у ЕУ.  Та ко ђе, про це нат оних ко ји ми сле 
да је члан ство у ЕУ до бра, ствар сва ки пут од 1995. го ди не је бар 
20% ви ши од ЕУ про се ка. Ако се има ју у ви ду ови по да ци, он да 
де лу је као из не на ђе ње то што су Уго вор из Ни це и Ли са бон ски уго-
вор мо ра ли на по но вље ни ре фе рен дум. То се мо же об ја сни ти та ко 
што би се по гле да ло ка кво је рас по ло же ње Ира ца пре ма пре но ше-
њу над ле жно сти на ни во Европ ске уни је. Ве ћи на Ира ца је од го во-
ри ла да је за то да не ке над ле жно сти оста ну у до ме ну на ци о нал не 
др жа ве.30)

Шведска при па да гру пи зе ма ља ко је су се при кљу чи ле ЕУ 
у то ку че твр те рун де про ши ре ња. Она је за јед но са Аустри јом и 
Фин ском по ста ла чла ни ца 1995. го ди не, упр кос ја сно из ра же ном 
про ти вље њу јав ног мње ња. Раз ло зи швед ском евро скеп ти ци зму 
за сно ва ни су на „кул тур ној су пер и ор но сти“.31) На и ме, Швед ска 
сма тра да је у обла сти ма род не рав но прав но сти, за шти те жи вот не 
сре ди не и по тро шње ал ко хол них пи ћа оти шла ко рак ис пред европ-
ског клу ба и да се при ме ном пра ви ла ко је ва же у по ме ну тим обла-
сти ма у ЕУ вр ши де гра да ци ја нор диј ских вред но сти. Код Шве ђа на 
по сто ји оправ да ни страх од би ро кра ти за ци је и гу бит ка де мо кра ти-
је. Швед ско по и ма ње де мо кра ти је у су прот но сти је де мо крат ском 
прак сом у ЕУ. Они за ме ра ју ЕУ не до ста так тран спа рент но сти, ин-
сти ту ци је ко је су да ле ко од гра ђа на и о чи јем ра ду обич ни гра ђа ни 
не зна ју пу но. Евро скеп ти ци су при сут ни и на ле ви ци и на де сни ци 
али се чи ни да су на ле ви ци не што из ра же ни ји. Тра ди ци о нал не те-
ме ко ји ма се ба ви ле ви ца као што су род на јед на кост и дру штве но 

29) http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.

30) Еуро ба ро ме тар 72, http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/ar chi ves/eb/eb72/eb72_en.htm, стр. 
224.

31) Mi le na Sun nus, „Swe dish Euro scep ti cism“, У: Euro scep ti cism: Party po li tics, na ti o nal iden-
tity and euro pean in te gra tion, (ed. Ro bert Har msen, Men no Spi e ring), op. cit., p. 195.
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бла го ста ње за пар ти је ле ве про ви ни јен ци је су угро же не европ ским 
еко ном ским мо де лом. Же не су у нај ве ћем бро ју не за по сле не у ЕУ, 
си сте ми со ци јал не за шти те на ве о ма ни ском ни воу за швед ске 
стан дар де, у европ ским ин сти ту ци ја ма очи глед на је не јед на кост у 
пред ста вље но сти же на и му шка ра ца. Та ко ђе, Швед ска не уче ству-
је у Еко ном ској и мо не тар ној уни ји што иде у при лог тврд њи о 
скеп ти ци зму. 

Та бе ла 10:  Да ли ми сли те да је члан ство  
ва ше др жа ве у ЕУ до бра ствар?

1995/2
Ш  ЕУ

2000/2
Ш  ЕУ

2005/2
Ш  ЕУ

2009/2
Ш ЕУ

Да 27  53 34   50 39  50 57  53

Из вор: Еуро ба ро ме тар 44,54,64,72 32)

Та бе ла 11: Да ли је ва ша др жа ва ис ко ри сти ла члан ство у ЕУ?
1995/2
Ш   ЕУ

2001/2
Ш   ЕУ

2005/2
Ш  ЕУ

2009/2
Ш   ЕУ

је сте  18   42  31   52 32   52    55  57

ни је 57   37  54   27 56   36     34  31

Из вор: Еуро ба ро ме тар 44, 56, 64, 72 33)

Та бе ле 10 и 11 по твр ђу ју те зу о ве о ма уко ре ње ном евро скеп-
ти ци зму гра ђа на. Не по ве ре ње пре ма ЕУ би ло је нај и зра же ни је при 
ула ску ка да је са мо 27% ис пи та ни ка од го во ри ло да је члан ство у 
ЕУ до бра ствар а са мо 18% да ће Швед ска од члан ства у ЕУ има-
ти ко ри сти. Тренд у рас по ло же њу јав ног мње ња пре ма ЕУ оста је 
исти, по ве ре ње ис под ни воа европ ског про се ка све до 2009. го ди не 
ка да су пр ви пут Шве ђа ни пре ско чи ли европ ски про сек. Ме ђу тим, 
као и код Ира ца и Шве ђа ни ми сле да ве ћи на од пред ло же них обла-
сти тре ба да оста не у над ле жно сти на ци о нал не др жа ве.34)

ПољскаиЧешка при па да ју кру гу зе ма ља ко је су се при кљу-
чи ла ЕУ то ком ве ли ког ис точ ног про ши ре ња 2004. го ди не. За обе 
је ка рак те ри стич но то да је од по чет не оду ше вље но сти Евро пом 
до шло до зна чај ног па да по др шке - у Пољ ској је скеп ти ци зам из ра-
же ни ји код по ли тич ких пар ти ја док је Че шка под јед на ко евро скеп-
тик и са ста но ви шта ели те и са ста но ви шта гра ђа на. 

32)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.

33)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.

34)  Еуро ба ро ме тар 72, op. cit., стр. 224.
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Оп се си ја Евро пом на кон сло ма со ци ја ли зма у овим ис точ-
но е вроп ским др жа ва ма до ве ла је до то га да у јав но сти бу де пред-
ста вље но та ко да је Европ ска уни ја је ди ни из бор. Ка да су по че ли 
пре го во ри о члан ству 1998. го ди не у Пољ ској јав но сти се по сте пе-
но кри ста ли сао ја сан евро скеп тич ки дис курс. Пољ ске пар ти је су 
се по све ти ле ева лу а ци ји ре ал них ко ри сти ко је ће њи хо вој др жа ви 
до не ти члан ство. Раз лог за сум њи ча вост По ља ка био је у осно ви 
страх да Пољ ска не ће има ти то ли ко ко ри сти од члан ства ко ли-
ко оче ку је у по ре ђе њу са оста лим др жа ва ма чла ни ца ма. Пољ ска 
сма тра да с об зи ром да је дру га по ве ли чи ни и бро ју ста нов ни ка, 
од мах иза Не мач ке, тре ба да до би је мно го ви ше не го што јој ЕУ 
ну ди. Евро скеп тич не ста во ве ис по ља ва ју сле де ће пар ти је – So li-
da rity Elec to ral Ac tion (AWS), Pe a ce and ju sti ce (PiS) док пот пу но 
од би ја ње ЕУ за го ва ра ју Самообрoна  и Le a gue of Po lish Fa mi li es 
(LPR). По след њих го ди на и нај ве ће стран ке ко је су би ле про е вроп-
ске (Ali an ce of the De moc ra tic Left и Po lish Pe a sant Party) по че ле 
су да ис по ља ва ју сум њи ча вост. Пољ ска је бло ки ра ла пот пи си ва ње 
Уго во ра о Уста ву све док ни су усво је не ње не при мед бе око од лу чи-
ва ња у Са ве ту ми ни ста ра. Та ко ђе, и у Уго вор из Ли са бо на мо рао је 
би ти до дат „пољ ски ком про мис“ по пи та њу од лу чи ва ња.35)

Та бе ла 12: Да ли ми сли те да је члан ство  
ва ше др жа ве у ЕУ до бра ствар?

2004/2
П  Ч  ЕУ

2005/2
П  Ч  ЕУ

2009/2
П  Ч  ЕУ

Да 50 45 56 54  44 50 61 40 53
Из вор: Еуро ба ро ме тар 62, 64, 72 36)

Та бе ла 13: Да ли је ва ша др жа ва ис ко ри сти ла члан ство у ЕУ?
2004/2

П  Ч  ЕУ
2005/2

П  Ч  ЕУ
2009/2

П  Ч  ЕУ
је сте 55 42 55 63 55 52  74 62  57

ни је 30 41 34 24  33 36  16  32  31

Из вор: Еуро ба ро ме тар 62, 64, 7237)

Ка да је реч о рас по ло же њу гра ђа на Пољ ске пре ма ЕУ, си ту-
а ци ја је обр ну та не го код по ли тич ких пар ти ја. Нај ма њу по др шку 
ЕУ је има ла пре не го што је Пољ ска по ста ла њен члан. У сва ко 
сле де ћој го ди ни по зи тив но рас по ло же ње пре ма ЕУ је ра сло да би 

35)  Пољ ски ком про мис зна чи да се др жа ва мо же по зва ти на пра ви ла од лу чи ва ња по ста вље-
на у Ни ци и у пе ро ду из ме ђу 2014. и 2017. го ди не.

36)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.

37)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.
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пре ма по след њем Еуро ба ро ме тру та по др шка би ла за 8% ве ћа од 
европ ског про се ка.

Чешку по ли тич ку сце ну ка рак те ри ше ви сок ни во евро скеп-
ти ци зма. Исто као и у Пољ ској од по чет ног оду ше вље ња „по врат-
ком у Евро пу“ Че шка је до спе ла у сам врх др жа ва ко је су скеп тич не 
пре ма ЕУ. Ду ги и му ко трп ни пре го во ри за члан ство у ЕУ, аси ме-
трич на по зи ци ја пре го ва ра ча као и по ли ти ка усло вља ва ња до при-
не ли су, из ме ђу оста лог, да се све ви ше пре и спи ту ју пред но сти и 
не до ста ци члан ства Че шке у европ ском клу бу. Глав ни за го вор ни ци 
евро скеп ти ци зма ме ђу по ли тич ким пар ти ја ма би ла је Ci vic De moc-
ra tic Party, пар ти ја де сног цен тра на чи јем је че лу Вац лав Кла ус. 
Они кри ти ку ју гло ма зну европ ску би ро кра ти ју као и по ја ча ну по-
ли тич ку са рад њу и со ци јал ни мо дел ЕУ.

Та бе ла 12 по ка зу је нам да ни је са мо по ли тич ка ели та евро-
скеп тич на већ и да гра ђа ни Че шке не ве ру ју да је члан ство у ЕУ 
до бра ствар (ве ћи евро скеп ти ци од њих су са мо Ма ђа ри, Бри тан ци 
и Ле тон ци). Ме ђу тим, ка да се ра ди о пи та њу да ли је ва ша др жа-
ва ис ко ри сти ла пред но сти члан ства у ЕУ ту је рас по ло же ње Че ха 
да ле ко ви ше у ко рист уни је (Та бе ла 13). На пи та ње шта су њи ма 
лич но нај ве ће пред но сти од члан ства у ЕУ 55% ис пи та ни ка је од-
го во ри ло да је то сло бо да кре та ња, на ста њи ва ња и за по шља ва ња 
ши ром Уни је.38)

Турска се за јед но са Хр ват ском и Ма ке до ни јом на ла зи у 
гру пи кан ди да та за члан ство. У Ма ке до ни ји су нај ма ње из ра же на 
евро скеп тич на осе ћа ње па ће мо се за то у овом де лу ана ли зе по за-
ба ви ти Хр ват ском и Тур ском за ко је се мо же ре ћи да су у зна чај ној 
ме ри евро скеп тич но рас по ло же не пре ма ЕУ. Тур ски евро скеп ти-
ци зам ви дљив је и на пар тиј ском и на ни воу гра ђа на. Раз ло зи за то 
су мно го стру ки. Пре све га, не из ве сност ула ска у  уни ју а за тим и 
пред-при ступ на стра те ги ја ко ју спро во ди ЕУ пре ма зе мља ма кан-
ди да ти ма. Тур ска је др жа ва ко ја има нај ду же ста тус при дру же ног 
чла на ЕУ, још од  1964. го ди не. Чи ни се да јаз из ме ђу оче ки ва ња и 
ре ал но сти про из во ди евро скеп ти ци зам. 

Та бе ла 14: Да ли ми сли те да би члан ство  
ва ше др жа ве у ЕУ би ло до бра ствар?

2006/2
Т  Х  ЕУ    

2008/2
Т   Х   ЕУ

2009/2
Т  Х  ЕУ

Да 44  34 53 49  35  53 45 24  53
Из вор: Еуро ба ро ме тар 66, 70, 72 39)

38)  Еуро ба ро ме тар 72, op. cit., стр. 140.

39)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.



СПМ број 3/2010, година XVII, свеска 29. стр. 231-250.

246

Та бе ла 15: Да ли ми сли те да би ва ша  
др жа ва ис ко ри сти ла члан ство у ЕУ ?

2006/2
Т  Х  ЕУ    

2008/2
Т   Х   ЕУ

2009/2
Т  Х  ЕУ

да 51 45 54 48  33  56 50  36  57
не  23 43 34  29  44  31  34  52  31

Из вор: Еуро ба ро ме тар 66, 70, 72 40)

Да је оду ше вље ње Евро пом опа ло и код гра ђа на по ка зу ју нам 
та бе ле 14 и 15. У обе ма др жа ва ма је при су тан тренд опа да ња по др-
шке а по себ но код Хр ват ске. На осно ву по след њег ме ре ња ста во ва 
јав ног мње ња у Хр ват ској, све га 24% ис пи та ни ка      (чак два пу та 
ма њи је тај про це нат од европ ског про се ка) сма тра да је члан ство у 
ЕУ до бра ствар за њи хо ву др жа ву. Та ко ђе, зна чај но је ма њи про це-
нат у од но су на европ ски про сек оних ко ји сма тра ју сма тра ју да би 
Хр ват ској ко ри сти ло члан ство у ЕУ- са мо 36% ис пи та ни ка ми сли 
та ко док је у од но су на 2008. го ди ну тај број ма њи за 9%. Об ја шње-
ње за ова ко ма ло по др шку ЕУ мо же се на ћи у чи ње ни ци да су пре-
го во ри о члан ству су спен до ва ни услед не ре ше ног гра нич ног спо-
ра са Сло ве ни јом то ком 2008. го ди не та ко да је си гур но то, по ред 
ве о ма из ра же не по ли ти ке усло вља ва ња ко ју спро во ди ЕУ пре ма 
др жа ва ма кан ди да ти ма и по тен ци јал ним кан ди да ти ма, до при не ло 
и да ље до при но си не по ве ре њу гра ђа на у уни ју. 

На кра ју ове ком па ра тив не ана ли зе, тре ба се освр ну ти на 
Србију и ње но рас по ло же ње пре ма ЕУ са по зи ци је по тен ци јал ног 
кан ди да та. Ср би је још увек не ма ме ђу др жа ва ма ко је се на ла зе у 
Еуро ба ро ме тар из ве шта ју па ће се ов де ко ри сти ти ис тра жи ва ња 
јав ног мње ња ко ја спро во ди Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци-
је два пу та го ди шње. Што се ти че ста во ва по ли тич ких пар ти ја, у 
осно ви по сто ји про-европ ски кон сен зус. Ма ли је број пар ти ја ко је 
су про тив Европ ске уни је. То су углав ном пар ти је де сни це и де сног 
цен тра (Срп ска ра ди кал на пар ти ја, Де мо крат ска стран ка Ср би је). 
Ме ђу тим, и по ред де кла ра тив но при сут не по др шке ЕУ у срп ском 
по ли тич ком дис кур су че сто се мо гу чу ти из ра зи сум ње у ЕУ. Раз-
ло зи то ме су ви ше стру ки. На пр вом ме сту ту је усло вља ва ње ко је 
у зна чај ној ме ри успо ра ва европ ску ин те гра ци ју. Ди ја ме трал но су-
прот ни ста во ви ко је Европ ска уни ја и Ср би ја има ју пре ма ста ту-
су Ко со ва и Ме то хи је ре зул ти ра ју у ма ње-ви ше пре ћут ном усло ву 
или при знај те  Ко со во или не ма члан ства у ЕУ. Ако се то ме до да 
удео Евро пе у раз би ја њу бив ше Ју го сла ви је и бом бар до ва њу 1999. 

40)  http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/stan dard_en.htm.
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го ди не,41) он да из не на ђу је сте пен по др шке ко ји има ЕУ на 
осно ву ис тра жи ва ња јав ног мње ња. 

Та бе ла 16: Уко ли ко би су тра био рас пи сан референ дум  
са пи та њем „да ли по др жа ва те члан ство  

Ср би је у ЕУ“ ка ко би сте ви гла са ли?
Сеп 
2002

Дец 
2003

Сеп 
2004

Сеп 
2005

Сеп 
2006

Јун 
2007

Нов 
2007

Мај 
2008

Дец 
2008

Мај 
2009

Дец 
2009

За 68 72 71 64 70 69 66 67 61 61 65
про тив 13 8 12 12 12 15 18 12 13 17 14
Не бих гла сао 10 12 17 16 18 15 16 14 16 14 16

 Из вор: Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци-
је – Европ ска ори јен та ци ја гра ђа на Ср би је42)

На осно ву та бе ле 16 мо же се за кљу чи ти да је по др шка члан-
ству  у ЕУ ре ла тив но кон стант на, са ма њим успо ни ма и па до ви-
ма. Оче ки ва но је да у на ред ном пе ри о ду та по др шка опа да услед  
на пор не и бол не тран зи ци је и број них при ла го ђа ва ња ко је тре ба 
оства ри ти ка ко би се успе шно окон ча ли пре го во ри о члан ству.

ЗАКЉУЧАК

У пр вим де це ни ја ма од на стан ка Европ ских за јед ни ца не мо-
же се го во ри ти о по сто ја њу евро скеп ти ци зма у ме ри у ко јој је он 
при су тан да нас. Раз ло ге то ме тре ба тра жи ти у бро ју др жа ва чла ни-
ца ко ји је био да ле ко ма њи са мим тим је би ло лак ше до го во ри ти 
пра вац ин те гра ци је. Са дру ге стра не, ста ње по сле рат них еко но ми ја 
је би ло та кво да је ин те гра ци ја пред ста вља ла је ди но ре ше ње за по-
пра вља ње ло ше еко ном ске си ту а ци је. У том пе ри о ду је ди ни ви-
дљив об лик евро скеп ти ци зма био је при су тан код тра ди ци о нал но 
скеп тич них Бри та на ца ко ји су пре све га, због свог екс еп ци о на ли-
зма а не због са мих то ко ва ин те гра ци је, ис по ља ва ли не по ве ре ње 
пре ма европ ским по ли ти ка ма. По раст кри тич ког дис кур са пре ма 
Евро пи иза зван је:

1) про ду бље њем ин те гра ци је од но сно про гре сив ним ши-
ре њем над ле жно сти            (Ма стрихт, Ам стер дам, Ни ца, 
Уго вор о Уста ву, Уго вор из Ли са бо на),

2) про ши ре њем бро ја чла ни ца (са по чет них 6 на 27),
3) ре фе рен ду ми ма на ко ји ма је тра же на са гла сност гра ђа на 

за про ме не осни вач ких уго во ра (не га ти ван ис ход на ре-

41) Ми лош Кне же вић Евро скеп ти ци зам, За слон, Бе о град, 2008, стр. 192.

42)  http://se io.gov.rs/upload/do cu ments/pre zen ta ci je/de cem bar_09_fi nal_srp ski.pdf.
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фе рен ду ми ма у Дан ској-Ма стрихт, Ир ској-Ни ца, Уго вор 
из Ли са бо на, Фран цу ска, Хо лан ди ја - Уго вор о Уста ву)

На осно ву све га из ло же ног у овом ра ду мо же се за кљу чи ти 
да евро скеп ти ци зам има не ко ли ко ди мен зи ја: 

1) еко ном ска ди мен зи ја – Не мач ка, Ир ска,
2) кул тур на ди мен зи ја – В. Бри та ни ја, Швед ска,
3) на ци о нал на ди мен зи ја - Фран цу ска,
4) скеп ти ци зам узро ко ван прет-при ступ ном стра те ги јом 

ЕУ пре ма кан ди да ти ма и по тен ци јал ним кан ди да ти ма - 
Пољ ска, Че шка, Хр ват ска, Тур ска, Ср би ја.

Ви де ли смо да по сто ја ње кри тич ког дис кур са пре ма ЕУ не 
зна чи ну жно и од би ја ње члан ства или из ла зак из ЕУ. И по ред из ра-
зи тог по ра ста еуро скеп ти ци зма по след ње две го ди не узро ко ва ног 
у ве ли кој ме ри и свет ском еко ном ском кри зом, евро скеп ти ци зам 
не тре ба ту ма чи ти у не га тив ном кон тек сту. Кри ти ка по сто је ћих ин-
сти ту ци ја и по ли ти ка је нео п ход на ка ко би се ра ди ло на от кла ња њу 
узро ка не за до вољ ства код гра ђа на и ка ко би и они са ми осе ти ли да 
су ак те ри европ ске ин те гра ци је не ве за но са тим ко ји ће об лик она 
има ти у бу дућ но сти.

Je le na To do ro vic

EURO SKEP TI CISM IN THE 
EUROPEAN UNION STA TES

Sum mary
The me of this pa per is Euro skep ti cism, a no tion that over last 

co u ple of year has been used both in na ti o nal and Euro pean po li ti cal 
di sco ur se. Ob jec ti ve of the pa per is to cla rify the me a ning of this no tion 
on the ba sis of its se ve ral dif fe rent de fi ni ti ons, and to de ter mi ne it in 
re la tion to ot her si mi lar no ti ons to it, such as Europ ho bia, Euro prag ma-
tism or Euro re a lism. By the use of a com pa ra ti ve-de scrip ti ve met hod 
along with the con tent analysis, the aut hor of the pa per at temp ted to 
find an swer to the se fol lo wing qu e sti ons:

– What are the ca u ses for Euro skep ti cism in the Euro pean Union 
sta tes?

– Who is mo re euro skep tic – the po li ti cal par ti es or the ci ti zens?
– What kind of con nec tion the re is bet we en the Euro skep ti cism 

and po li ti cal, eco no mic and cul tu ral con text of the analyzed sta te?



Јелена Тодоровић Евроскептицизам у земљама Европске уније

249

 Is the fu tu re of Euro pean in te gra ti ons un cer tain due to the ri se of 
Euro skep ti cism in the Euro pean Union sta tes?
KeyWords:  Euro skep ti cism, Euro pean Union, mem ber sta tes, can di da te sta-

tes, po ten tial can di da te sta tes 
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Ab stract
The euro scep ti cism ap pe ars in the li te ra tu re in mid-80’s of last 

cen tury as a term that in di ca tes the dif fe ren ti a tion of the Bri tain in re-
la tion to the pro ject of Euro pean eco no mic and po li ti cal in te gra tion. 
Alt ho ugh es sen ti ally a Bri tish phe no me non, du ring the ni ne ti es, terms 
euro scep ti cism and euro scep tics we re of ten used in na ti o nal po li ti cal 
de ba tes. The in cre a se of cri ti cal di sco ur se on Euro pe is ca u sed by the 
mul ti ple fac tors (de e pe ning of in te gra tion, en lar ge ment, re fe ren dums), 
among which is the do mi nant pro cess of gra dual ex pan si on of com pe-
ten ci es that ine vi tably lead to in cre a sing dis sa tis fac tion among ci ti zens.

The euro scep ti cism is ma ni fe sted in se ve ral forms and in re gard 
to this we must ta ke in to ac co unt that its me a ning sho uld be un der stood 
in ac cord with the dif fe rent po li ti cal tra di ti ons and ex pe ri en ce in the 
pro cess of Euro pean in te gra tion, which is typi cal of the analyzed sta te. 
Eco no mic euro scep ti cism is the most com mon form among the „old“ 
mem ber sta tes as the dis trust in the EU is ca u sed by the lack of eco-
no mic be ne fits for the ir sta te (Ger many, Ire land). Then, cul tu ral euro-
scep ti cism that is vi si ble in Gre at Bri tain and Swe den is an ex pres si on 
of the ir cul tu ral su per i o rity over ot her Euro pean co un tri es. We sho uld 
po int out the euro scep ti cism that it is ca u sed by pres-ac ces sion stra-
tegy to the EU can di da te co un tri es and po ten tial can di da tes. Di scon tent 
in the se co un tri es has been cre a ted due to long-term ne go ti a ti ons and 
po licy of con di ti o na lity. The gap bet we en the high mo ti va tion of the se 
sta tes wis hing to be co me EU mem bers and re a lity con ti bu tes to in cre a-
sing the euro scep ti cism.
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