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Сажетак
Аутор се у овом ра ду ба ви пи та њем на ци о нал ног и европ-

ског иден ти те та, ко је ће би ти са гле да но кроз при зму нео функ ци-
о на ли стич ке те о ри је европ ске ин те гра ци је. У сре ди шту ана ли зе 
би ће раз ма тран на чин на ко ји је ова те о ри ја по ве за ла европ ски 
иден ти тет са про це сом ин те гра ци је, и у ком све тлу је са гле да на ва-
жност на ци о нал ног иден ти те та. Аутор ће у члан ку ука за ти на не ке 
не до след но сти и огра ни че но сти нео функ ци о на ли стич ке те о ри је, 
али и на по ку ша је ње не ре ви та ли за ци је. Циљ ра да је да од го во-
ри на пи та ње да ли ова те о ри ја, и по ред мно го број них оспо ра ва-
ња, мо же пред ста вља ти од го ва ра ју ћи оквир за об ја шње ње раз во ја 
европ ског иден ти те та. Рад ће би ти по де љен у два де ла. У пр вом 

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира 
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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ће се раз ма тра ти нео функ ци о на ли стич ка те о ри ја про це са европ ске 
ин те гра ци је, тј. њен на чин са гле да ва ња ево лу ци је овог про це са. 
Дру ги део ће се ба ви ти пи та њем европ ског и на ци о нал ног иден ти-
те та из пер спек ти ве ове те о ри је, у ци љу са гле да ва ња оправ да но сти 
ове те о ри је као од го ва ра ју ћег окви ра за об ја шње ње раз во ја европ-
ског иден ти те та.
Кључ не ре чи: европ ски иден ти тет, на ци о нал ни иден ти тет, нео функ ци о-

на ли стич ка те о ри ја, европ ска ин те гра ци ја, по ли тич ки ак-
те ри.

Да ли ко лек тив ни иден ти те ти зна че не ста нак на ци о нал ног 
иден ти те та? Да ли је са раз во јем про це са европ ске ин те гра ци је ко-
ји је до вео до обра зо ва ња Европ ске уни је, на стао но ви, европ ски 
иден ти тет ко ји усло вља ва еро зи ју на ци о нал ног иден ти те та? Тре ба 
ли кон цеп ту а ли за ци ја европ ског и на ци о нал ног иден ти те та да се 
са гле да као фор му ла са зби ром ну ла, по ко јој би ја ча ње европ ског 
иден ти те та ума њи ва ло на ци о нал ну «при вр же ност»? На ова пи та-
ња на сто ја ће мо да од го во ри мо кроз при зму нео функ ци о на ли стич-
ке те о ри је европ ске ин те гра ци је.

Не мо же се оспо ри ти зна чај нео функ ци о на ли стич ке те о ри је у 
из у ча ва њу про це са европ ске ин те гра ци је. То је, ве ро ват но, те о ри ја 
ко ја је нај ви ше оспо ра ва на, али ко ја, и по ред то га, и да ље оп ста је. 
Као што ис ти че њен за го вор ник Фи лип Шми тер (Phi lip pe Schmit-
ter), «ни јед на те о ри ја ни је у тој ме ри по гре шно ту ма че на (...) и од-
ба ци ва на као нео функ ци о на ли зам», што по ка зу је и чи ње ни ца да се 
ве о ма ма ли број ауто ра да нас свр ста ва у пред став ни ке нео функ ци-
о на ли зма.1) Наш циљ у овом ра ду би ће да са гле да на чин на ко ји је 
ова те о ри ја об ја сни ла раз вој европ ског ин те гра ци о ног про це са, и 
ка ко је по ве за ла европ ски иден ти тет са про це сом ин те гра ци је, те у 
ком све тлу је са гле да на ва жност на ци о нал ног иден ти те та. Ука за ће 
се на бли скост со ци јал ног кон струк ти ви зма са кључ ним аспек ти ма 
нео функ ци о на ли стич ке те о ри је, као што су со ци ја ли за ци ја, уче-
ње, пре нос при вр же но сти, ре де фи ни са ње ин те ре са, и, ши ре гле-
да но, тран сфор ма тив на пер спек ти ва. На сто ја ће мо да од го во ри мо 
на пи та ње у че му је ствар ни до при нос нео функ ци о на ли зма, и да 
ли се уоп ште мо же го во ри ти о раз ли чи то сти  при сту па нео функ-
ци о на ли зма и кон струк ти ви зма, ка да је реч о из град њи европ ског 
иден ти те та. Рад ће би ти по де љен у два де ла. У пр вом ће се раз ма-
тра ти основ ни по сту ла ти нео функ ци о на ли стич ке те о ри је про це са 
европ ске ин те гра ци је. Дру ги део ће се ба ви ти пи та њем европ ског 

1) Phi lip pe Schmit ter, «Neo-neo fun cti o na lism : déjà vu, all over again», www.eui.eu/Do cu-
ments/De part mentsCen tres/SPS/Pro fi les/Schmit ter/Neo Ne o fun cti o na li smRev.pdf, p. 1.
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и на ци о нал ног иден ти те та из пер спек ти ве ове те о ри је, у ци љу са-
гле да ва ња оправ да но сти ове те о ри је као од го ва ра ју ћег окви ра за 
об ја шње ње раз во ја европ ског иден ти те та.

НЕОФУНКЦИОНАЛИЗАМИПРОЦЕС
ЕВРОПСКЕИНТЕГРАЦИЈЕ

 «Те о ри је ин те гра ци је» су ин те лек ту ал не пре те че би ло ко је 
те о ри је по ли ти ке ЕУ», ка же Сај мон Хикс (Si mon Hix).2) Али шта 
су за пра во те о ри је ин те гра ци је? За што су оне зна чај не? Ка ко ис-
ти чу Ви нер (An tje Wi e ner) и Ди ез (Tho mas Di ez), те о ри ја европ-
ске ин те гра ци је под ра зу ме ва си сте мат ско раз ми шља ње о про це су 
ин тен зи ви ра ња са рад ње у Евро пи и раз во ју за јед нич ких по ли тич-
ких ин сти ту ци ја, као и њи хо вом ре зул та ту. Ове те о ри је укљу чу ју и 
раз ма тра ње про ме не иден ти те та и ин те ре са ак те ра у окви ру овог 
про це са.3) Те о ри је ин те гра ци је ис тра жу ју ме ђу за ви сност и са рад-
њу др жа ва у ме ђу на род ном окру же њу, и сма тра ју да са вре ме ни 
ме ђу на род ни од но си не по чи ва ју на су ко би ма из ме ђу др жа ва. Два 
су пи та ња од по себ ног зна ча ја за oве те о ри је: пр во, то су фак то ри 
ин те гра ци је, и дру го, ко ји су ефи ка сни на чи ни ре а ли за ци је про-
це са ин те гра ци је. Ка да је реч о фак то ри ма ин те гра ци је, на ро чи то 
се узи ма ју у об зир: хо мо ге ност (со ци јал на слич ност мо же до ве сти 
до по ли тич ке ин те гра ци је), те ри то ри јал на бли зи на, тран сак ци је 
(ко му ни ка ци ја, тр го ви на, кре та ње љу ди), функ ци о нал ни ин те рес 
(ускла ђи ва ње ин те ре са ко ји ће омо гу ћи ти ре а ли за ци ју за јед нич ких 
по ли тич ких ве за), су ве ре ност (у ко јој ме ри пред ста вља пре пре ку 
за ин те гра ци ју). Oве те о ри је су зна чај не јер об ја шња ва ју сâм про-
цес и ре зул та те про це са ин те гра ци је, до при но се бо љем раз у ме ва-
њу ин сти ту ци о нал ног си сте ма ЕУ, и фор му ли са њу оче ки ва ња о бу-
ду ћем раз во ју и ин сти ту ци о нал ном по на ша њу. 

Од са мог по чет ка раз во ја про це са европ ске ин те гра ци је, на-
мет ну ле су се две ве ли ке те о ри је, ко је се свр ста ва ју у те о ри је ин-
те гра ци је. Ра ди се о нео функ ци о на ли стич кој те о ри ји и те о ри ји ме-
ђу вла ди них од но са. Основ но пи та ње око ко јег се ра зи ла зе ове две 
те о ри је је да ли је европ ска ин те гра ци ја ре зул тат сла бље ња на ци о-
нал не су ве ре но сти и по ве ћа ња ути ца ја не др жав них ак те ра и су пра-
на ци о нал них ин сти ту ци ја, или, пак, на ци о нал не др жа ве од ре ђу ју 
сте пен европ ске ин те гра ци је и за др жа ва ју ауто но ми ју у овом про-

2) Saj mon Hiks, PolitičkisistemEvropskeunije, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2007, str. 34.

3) Tho mas Di ez, An tje Wi e ner, «In tro du cing the Mo sa ic of In te gra tion The ory: Its Past, Pre sent 
and Fu tu re»,  www.uni-mu en ster.de/Po li tik wis sen schaft/Dop pel di plom/docs/IntT.pdf,  p. 6.
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це су. Ипак, оно што је за јед нич ко за обе те о ри је је да са гле да ва ју 
ин те гра ци ју пре вас ход но као про цес, тј. ви ше су окре ну те сâмом 
про це су ин те гра ци је не го по ли тич ком си сте му до ко јег ин те гра ци-
ја до во ди. 

Пре ма нео функ ци о на ли стич кој те о ри ји, ин те гра ци ја је про-
цес ко ји има сво ју ди на ми ку и ме ња се то ком вре ме на. Шта усло-
вља ва ди на ми ку ин те гра ци о ног про це са? Нај пре, то су ин те ре си, 
ко ји су ње го ва по кре тач ка сна га.4) Де фи ни са ње на ци о нал ног ин-
те ре са про ис ти че из плу ра ли стич ког про це са у ко јем вла да пре-
го ва ра са би ро кра ти јом и ин те ре сним гру па ма, ко ји де лу ју из ван 
на ци о нал них окви ра. Нео функ ци о на ли зам, да кле, ин си сти ра на 
плу ра ли стич ком обра зо ва њу ин те ре са, што не зна чи да ис кљу чу је 
уло гу др жа ва у про це су ин те гра ци је, али сма тра да др жа ве ни су 
до ми нант ни ак те ри у ре ги о нал ном/ме ђу на род ном си сте му, већ да 
у по ли тич ком про це су уче ству ју раз ли чи ти ак те ри ко ји ни су огра-
ни че ни до ма ћим по ли тич ким окви ром.5) За тим, др жав не пре фе рен-
ци је су ре зул тат про ме на ути ца ја до ма ћих ак те ра, те оту да не ма 
фик сних и са знај них на ци о нал них ин те ре са, јер су пре фе рен ци је 
по ли тич ких ак те ра фор му ли са не на осно ву вред но сти ко је де тер-
ми ни шу «осе ћај» ак те ра за да ти ин те рес.6) У том сми слу, члан ство 
у ЕЗ/ЕУ ме ња на чин на ко ји ин те ре сне гру пе и вла де опа жа ју на-
ци о нал ни ин те рес. 

Да кле, про цес ин те гра ци је је, пре ма овој те о ри ји, схва ћен 
као про из вод ја ча ња ме ђу на род не по ве за но сти и плу ра ли стич-
ке по ли ти ке ко ја је во ђе на ин те ре си ма. Ели те по сте пе но по чи њу 
да при хва та ју да од ре ђе ни ин те ре си не мо гу би ти ре ше ни на на-
ци о нал ном ни воу, што до во ди до при ти са ка да се из вр ши пре нос 
овла шће ња на су пра на ци о нал не ин сти ту ци је. Де ло ва ње су пра на-
ци о нал них ин сти ту ци ја до во ди до про ме на у со ци јал ним оче ки ва-
њи ма и по на ша њу, ко је има ју по вра тан ути цај на над на ци о нал но 
по ли тич ко од лу чи ва ње. Бу ду ћи да су пра на ци о нал на те ла по чи њу 
да до но се но ве, ускла ђу ју ће од лу ке и ре ше ња, оне по ста ју цен тар 
но вог по ли тич ког од лу чи ва ња, «аген ти» ин те гра ци о ног про це са. 
Ин сти ту ци је ни су ин стру мен ти на ци о нал них ин те ре са др жа ва, 
оне има ју свој, не за ви сан ути цај, при ро ду, ко ју те шко мо гу да кон-
тро ли шу ње ни ства ра о ци. У овом про це су нео функ ци о на ли зам не 

4) Phi lip pe Schmit ter, «Ernst B. Ha as and the le gacy of neo fun cti o na lism», JournalofEuropean
PublicPolicy, vol. 12, n° 2, 2005, p. 259.

5) Ben Ro sa mond, TheoriesofEuropeanIntegration, Pal gra ve, New York, 2000, p. 55.

6) Ernst B. Ha as, «Do es Con struc ti vism Sub su me Neo-fun cti o na lism?», in Tho mas Chri sti an-
sen, Knud Erik Jor gen sen, An tje Wi e ner (eds.), TheSocialConstruction of Europe, Sa ge, 
Lon don, 2001, p. 23.
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за не ма ру је уло гу пре го ва ра ња из ме ђу вла да др жа ва чла ни ца, али 
ис ти че да са ево лу ци јом ин те гра ци о ног про це са др жа ве чла ни це 
по ста ју ма ње про ак тив не, а ви ше ре ак тив не на про ме не у су пра-
на ци о нал ном окру же њу ко јем при па да ју.7) На да ље, ин тер ак ци ја 
из ме ђу ак те ра у ин те гра ци о ном про це су се са гле да ва као игра са 
по зи тив ним зби ром у ко јој су пра на ци о нал ни на чин до но ше ња од-
лу ка, схва ћен као ку му ла тив ни обра зац при ла го ђа ва ња у ко јем се 
уче сни ци уз др жа ва ју од без у слов них пред ло га (ве та) и те же да по-
стиг ну спо ра зум пу тем ком про ми са ко ји ће по бољ ша ти за јед нич ке 
ин те ре се, има кључ ну уло гу. Та ко се си стем од лу чи ва ња у окви ру 
ЕЗ/ЕУ не са гле да ва као ре зул тат ме ђу др жав ног стра те гиј ског по га-
ђа ња, чи ји је ре зул тат «нај ма њи за јед нич ки име ни лац», ка ко на во-
де пред став ни ци ли бе рал не те о ри је ме ђу вла ди них од но са, већ као 
про цес су пра на ци о нал ног ре ша ва ња про бле ма, ко ји, услед про це са 
со ци ја ли за ци је ак те ра, усло вља ва фор ми ра ње кон сен зу са из ме ђу 
вла да др жа ва чла ни ца и во ди ка за јед нич ким ци ље ви ма. Ко нач но, 
нео функ ци о на ли стич ко ста но ви ште је и да еко ном ска ме ђу по ве за-
ност иза зи ва и убр за ва да љу ин те гра ци ју. Као и те о ри ја ме ђу вла-
ди них од но са, и нео функ ци о на ли зам узи ма еко ном ску ме ђу за ви-
сност за по ла зну осно ву при об ја шње њу др жав них пре фе рен ци ја. 

На осно ву ових пре ми са, нео функ ци о на ли сти раз ви ја ју кон-
цепт «пре ли ва ња» (spil lo ver), као по кре тач ку сна гу функ ци о нал-
но-еко ном ске ин те гра ци је. Овај кон цепт за сно ван је на иде ји да 
су од ре ђе ни еко ном ски сек то ри у тој ме ри ме ђу за ви сни да их је 
не мо гу ће изо ло ва ти од дру гих. Оту да ин те гра ци ја јед ног сек то-
ра усло вља ва, услед тех нич ких при ти са ка, ин те гра ци ју дру гих. 
Кључ ну уло гу у овом про це су има ју еко ном ске и по ли тич ке ели те 
(по ли тич ке пар ти је, ин те ре сне гру пе, тр го вин ска удру же ња). Услед 
функ ци о нал но-еко ном ске ло ги ке ин те гра ци је, на ци о нал не ели те 
не мо гу да ре а ли зу ју ин те ре се на на ци о нал ном ни воу, што до во ди 
до по сте пе ног про це са со ци ја ли за ци је, у ко јем ели те пре но се сво ја 
оче ки ва ња, по ли тич ке ак тив но сти и ло јал ност на но ви, над на ци-
о нал ни цен тар. Бу ду ћи да ели те по ста ју све сне ко ри сти ин те гра-
ци о ног про це са, оне ће да ти да љи под сти цај ши ре њу ин те гра ци је. 
Овај про цес со ци ја ли за ци је ак те ра, ко ји под ра зу ме ва пре но ше ње 
ак тив но сти на над на ци о нал не европ ске ин сти ту ци је ће у пер спек-
ти ви до ве сти до по ли тич ке ин те гра ци је («по ли тич ко пре ли ва ње»). 
Да кле, еко ном ска ин те гра ци ја ус по ста вља про цес по сте пе не по ли-
ти за ци је: во ђе на цен трал ним ин сти ту ци ја ма, она до во ди до обра-
зо ва ња по ли тич ке за јед ни це. Пре ма Ерн сту Ха су (Ernst Ha as), за-

7) Alec Sto ne Swe et, Wayne Sand holtz, «Euro pean In te gra tion and Su pra na ti o nal Go ver nan ce», 
JournalofEuropeanPublicPolicy, vol. 4, n° 3, 1997, pp. 300-301.
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чет ни ку нео функ ци о на ли стич ке те о ри је, по ли тич ка ин те гра ци ја је 
«про цес у ко јем су по ли тич ки ак те ри (...) на ве де ни да пре ме сте 
на ци о нал ну при вр же ност, оче ки ва ња и по ли тич ке ак тив но сти на 
но ви и ши ри цен тар».8) Да кле, по ли тич ка ин те гра ци ја на ста је ка-
да ели те (по себ но ин те ре сне гру пе) «пре ба цу ју» ло јал ност и по-
ли тич ку ак тив ност ка но вом цен тру, чи је ин сти ту ци је има ју ве ће 
над ле жно сти у од но су на на ци о нал не др жа ве. Ре зул тат про це са 
по ли тич ке ин те гра ци је је обра зо ва ње но ве по ли тич ке за јед ни це. У 
том про це су, нај зна чај ни ју по ли тич ку уло гу има Европ ска ко ми-
си ја, бу ду ћи да је то ин сти ту ци ја не за ви сна од др жа ва ко ја охра-
бру је ускла ђи ва ње на ци о нал них ели та фа во ри зу ју ћи ви дљи вост 
њи хо вих за јед нич ких ин те ре са.9) Ко ми си ја пред ста вља кључ ног 
ак те ра у про це су «кул ти ва ци је» функ ци о нал но-еко ном ске ло ги ке, 
с об зи ром да ће она ши ри ти свој ман дат ка ко се ин те гра ци ја бу де 
про ду бљи ва ла, и ти ме да ва ти но ви под сти цај це лом про це су.10) У 
том сми слу, Ко ми си ја ће има ти «кул ти ва ци о ни» ути цај на ин те ре-
сне гру пе и на ци о нал не слу жбе ни ке, ка ко би за до би ла њи хо ву по-
др шку у ре а ли за ци ји ци ље ва ин те гра ци је, и вр ши ће при ти сак на 
на ци о нал не вла де у ци љу из град ње за јед нич ких ин те ре са. Ово де-
ло ва ње Ко ми си је (и су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја уоп ште) не ки 
ауто ри на зи ва ју «кул ти ва ци о ним» пре ли ва њем.11)

Да кле, мо ти ви вла да ју ћих ели та не мо ра ју да бу ду ну жно 
иден тич ни, али су ком па ти бил ни. Њи хо во по на ша ње је ра ци о нал-
но, оне про це њу ју учин ке сво је ак тив но сти, у ци љу мак си ми зо ва-
ња ко ри сти. Нео функ ци о на ли стич ка те о ри ја под вла чи зна чај по ве-
за но сти ин те гра ци је и за до во ље ња ин ди ви ду ал них ин те ре са, ко ји, 
кроз са рад њу и по ве за ност, по ста ју ко лек тив ни ин те ре си. Ови 
ин те ре си су мак си ми зо ва ни на су пра на ци о нал ном ни воу. Кључ на 
уло га у овом про це су при па да не др жав ним ак те ри ма, али др жа ве 
чла ни це оста ју зна ча јан чи ни лац про це са, иако не од ре ђу ју пра вац 
и оп сег про ме на. Др жа ве се спо ра зу ме ва ју да је дан део над ле жно-
сти пре не су на су пра на ци о нал не ин сти ту ци је, ка ко би оства ри ле 

8) Ernst B. Ha as, «In ter na ti o nal In te gra tion : The Euro pean and the Uni ver sal Pro cess», Interna-
tionalOrganization, vol. 15, n° 3, 1961, pp. 366-367.

9) Chri stian Le qu e sne, «La Com mis sion européen ne en tre auto no mie et dépen dan ce», Revue
françaisede sciencepolitique, vol.  46, n° 3, 1996, p. 392.

10) Ernst B. Ha as, «In ter na ti o nal In te gra tion : The Euro pean and the Uni ver sal Pro cess», op.cit., 
p. 369.

11) Ви де ти: Ar ne Ni e mann, ExplainingDecisionsintheEuropeanUnion, Cam brid ge, Cam brid-
ge Uni ver sity Press, 2006, p. 42; J. Tran holm-Mik kel sen, «Neo fun cti o na lism: Ob sti na te or 
Ob so le te?», Millennium:Journalof InternationalStudies, vol. 20, n° 1, 1991, p. 6; Cat he ri ne 
Mac mil lan, «The Ap pli ca tion of Neo fun cti o na lism to the En lar ge ment Pro cess: The Ca se of 
Tur key», JournalofCommonMarketStudies, vol. 47, n° 4, 2009, p. 792. 
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од ре ђе не ци ље ве, а за тим от кри ва ју да за до во ље ње ове функ ци је 
има ути цај на про цес ин те гра ци је. Пре ма нео функ ци о на ли стич кој 
те о ри ји, ка да се, у усло ви ма де мо кра ти је и плу ра ли стич ког пред-
ста вља ња, др жа ве на ђу у усло ви ма ре ги о нал них при ти са ка, оне 
раз ре ша ва ју кон флик те та ко што де ле ги ра ју власт на ре ги о нал не 
ор га ни за ци је ко је су обра зо ва ле. По сте пе но, еко ном ско-со ци јал на 
ин те гра ци ја ће се « пре ли ти » у по ли тич ку ин те гра ци ју.

Нео функ ци о на ли стич ка те о ри ја че сто је оспо ра ва на. По је ди-
ни ауто ри ука зу ју да ова те о ри ја ни је ус пе ла да об ја сни пре о бра жај 
од мак си ми зо ва ња ин ди ви ду ал них ин те ре са до ин те гра ци је за сно-
ва не на ко лек тив ном раз у ме ва њу о за јед нич ком ин те ре су.12) Дру ги, 
пак, под вла че да кон цепт «пре ли ва ња» под ра зу ме ва еко ном ски де-
тер ми ни зам, јер је од лу ка ко ја је пр во бит но до не та од стра не вла да 
шест др жа ва чла ни ца да ста ве еко ном ски сек тор (угаљ и че лик) у 
над ле жност су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја не из бе жно ство ри ла 
при ти сак ко ји је усло вио ши ре ње над ле жно сти ових ин сти ту ци ја 
на су сед не сек то ре ко је ће у пер спек ти ви усло ви ти по ли тич ку ин-
те гра ци ју (по ли тич ко пре ли ва ње).13) У том сми слу, «пре ли ва ње» се 
са гле да ва као ауто мат ски про цес. За тим, кри ти ке су се од но си ле и 
на не до вољ но са гле да ва ње, од стра не нео функ ци о на ли ста, до ма-
ћих по ли тич ких струк ту ра и про це са. Ис ти ца но је да ова те о ри ја 
под це њу је уло гу на ци о нал ног вођ ства, док се пре на гла ша ва уло га 
и ути цај  ин те ре сних гру па. Та ко ђе, и са ми пред став ни ци нео функ-
ци о на ли зма су на во ди ли да ова те о ри ја «ма ло го во ри» о основ ним 
узро ци ма ва ри ја ци ја у на ци о нал ним зах те ви ма за ин те гра ци ју.14)

Нео функ ци о на ли стич ку тра ди ци ју по ку ша ли су да на ста ве 
не ки ауто ри та ко што су на сто ја ли да ука жу на три ка у зал на фак то-
ра ко ји би об ја сни ли про цес европ ске ин те гра ци је. Та ко су Сто ун 
Свит (Alec Sto ne Swe et) и Санд холц (Wayne Sand holtz) по ку ша ли 
да об ја сне ди на ми ку про це са ин те гра ци је узи ма ју ћи у об зир тран-
сна ци о нал ну раз ме ну, ка па ци тет су пра на ци о нал ног те ла и из ра ду 
прав них пра ви ла. Ови ауто ри на во де да на пр вом ступ њу ин те гра-
ци је тран сна ци о нал не раз ме не усло вља ва ју ко му ни тар не ин сти ту-
ци је да де лу ју ка ко би сма њи ле тро шко ве ових раз ме на та ко што ће 
усво ји ти су пра на ци о нал на пра ви ла ко ја ће за ме ни ти на ци о нал на 

12) Tho mas Ris se-Kap pen, «Ex plo ring the Na tu re of the Be ast: In ter na ti o nal Re la ti ons The ory 
and Com pa ra ti ve Po licy Analysis Me et the Euro pean Union», JournalofCommonMarket
Studies, vol. 34, n° 1, 1996, p. 56.

13) Chri stian Le qu e sne, «La Com mis sion européen ne en tre auto no mie et dépen danc », op.cit., p. 
392.

14) Ar ne Ni e mann, ExplainingDecisionsintheEuropeanUnion, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver-
sity Press, 2006, p. 23.
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пра ви ла. На дру гом ни воу ин те гра ци је, прав на пра ви ла и дру ге од-
лу ке ко је су до не ле су пра на ци о нал не ин сти ту ци је се од ра жа ва ју на 
ци вил но дру штво и јав ну власт, мо ди фи ку ју ћи њи хо во по на ша ње 
у прав цу ја ча ња ин те гра ци је. Та ко ђе, ови ауто ри ис ти чу да се ва-
ри ја ци је су пра на ци о нал не мо ћи у вре ме ну и раз ли чи тим по љи ма 
по ли тич ке ак ци је мо гу об ја сни ти ва ри ја ци ја ма тран сна ци о нал них 
раз ме на. Уко ли ко су од ре ђе ни усло ви об је ди ње ни, на ве де на три ка-
у зал на фак то ра ће се раз ви ја ти за јед но пре ма ре ла тив но ауто ном-
ној ди на ми ци ме ђу соб ног ути ца ја.15)

По је ди ни ауто ри на сто ја ли су да при ме не нео функ ци о на ли-
стич ку те о ри ју на про цес про ши ре ња ЕУ. Та ко Ке трин Мек ми лан 
(Cat he ri ne Mac mil lan) ис ти че да про ши ре ње ЕУ мо же би ти са гле-
да но као об лик «пре ли ва ња», бу ду ћи да је Хас сма трао да ин те гра-
ци ја има и ге о граф ску, а не са мо функ ци о нал ну ди мен зи ју, те да 
су са раз во јем ин те гра ци о ног про це са су сед не др жа ве при ву че не 
члан ством у ре ги о нал ни ин те гра ци о ни про је кат.16) И Ни ман (Ar ne 
Ni e mann) је та ко ђе раз ма трао про цес ге о граф ског пре ли ва ња, ко ји 
ће при мо ра ти др жа ве чла ни це да усво је за јед нич ке по ли ти ке пре ма 
тре ћим др жа ва ма, при че му ће се оне осла ња ти на су пра на ци о нал-
не ин сти ту ци је.17) Исто та ко, не ки ауто ри су на сто ја ли да ожи ве 
нео функ ци о на ли зам кроз при ме ну раз ли чи тих об ли ка «пре ли ва-
ња» у обла сти спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. 
Ре ци мо, Ту о мас Форс берг (Tu o mas Fors berg), ко јифунк ци о нал но 
пре ли ва ње са гле да ва као си ту а ци ју у ко јој пр во бит ни (ори ги нал ни) 
циљ мо же оп ста ти са мо уз пред у зи ма ње до дат них ак ци ја, на во ди 
при мер за јед нич ке ва лу те ко ја не би оп ста ла без за јед нич ке од бра-
не. Као при мер со ци јал ног пре ли ва ња, овај аутор на во ди Ко ми тет 
стал них пред став ни ка и Ко ми тет за по ли тич ка и без бед но сна пи-
та ња, у ко ји ма на ци о нал ни пред став ни ци раз ви ја ју «ло јал ност» 
и ме ђу соб ну по ве за ност, те оту да ни су са мо пу ки пред став ни ци 
на ци о нал них вла да. Дру гим ре чи ма, од су ство су пра на ци о нал не 
ин сти ту ци је у обла сти без бед но сти и од бра не не оме та од ре ђе ни 
сте пен «бри се ли за ци је», ко ја мо же до при не ти да љој ин те гра ци ји 
у овој обла сти. И кул ти ва ци о но пре ли ва ње се мо же та ко ђе при ме-
ни ти на област без бед но сти и од бра не, јер Ко ми си ја мо же ути ца ти 
на про цес ин те гра ци је у овом до ме ну као ини ци ја тор и «снаб де-

15) Alec Sto ne Swe et, Wayne Sand holtz, «Euro pean in te gra tion and su pra na ti o nal go ver nan ce», 
Journalof EuropeanPublicPolicy, vol. 4, n° 3, 1997, p. 301.

16) Cat he ri ne Mac mil lan, «The Ap pli ca tion of Neo fun cti o na lism to the En lar ge ment Pro cess: The 
Ca se of Tur key», JournalofCommonMarketStudies, vol. 47, n° 4, 2009, p. 796.

17) Ar ne Ni e mann, «The PHA RE Pro gram me and the Con cept of Spil lo ver: Neo fun cti o na lism in 
the Ma king», JournalofEuropeanPublicPolicy, vol. 5, n° 3, 1998, p. 432.
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вач» иде ја и ин фор ма ци ја.18) И Бра јан Ко ле стер (Bryan Col le ster) 
сма тра да нео функ ци о на ли зам мо же пред ста вља ти од го ва ра ју ћи 
те о риј ски оквир за об ја шње ње раз во ја без бед но сне по ли ти ке ЕУ. 
Овај аутор ста вља ак це нат на ускла ђи ва ње ин те ре са из ме ђу еко-
ном ских, по ли тич ких и тран сна ци о нал них ели та и су пра на ци о нал-
них ин сти ту ци ја, са јед не стра не, и на по ве ћа ње тран сна ци о нал них 
тран сак ци о них тро шко ва, са дру ге стра не. Та ко се без бед но сна 
по ли ти ка ЕУ ја вља као ре зул тат про ме на ко је по га ђа ју по ли тич-
ке ели те и њи хо ве ин те ре се и про це са ре струк ту ра ци је у обла сти 
ин ду стри је.19) Има, ме ђу тим, и ауто ра ко ји сма тра ју да је са рад ња 
др жа ва чла ни ца ЕУ у обла сти без бед но сти и од бра не  про из вод 
«при род ног» ши ре ња ин те гра ци о ног про це са.20)

НЕОФУНКЦИОНАЛИЗАМ
ИЕВРОПСКИ/НАЦИОНАЛНИИДЕНТИТЕТ

Ма ло је ауто ра ко ји су на сто ја ли да про у че пи та ње на ци о нал-
ног и европ ског иден ти те та кроз при зму нео функ ци о на ли стич ке 
те о ри је. То ме је до при не ло и за не ма ри ва ње про у ча ва ња овог од но-
са од стра не сâмих пред став ни ка нео функ ци о на ли зма. Ипак, не ке 
на зна ке мо же мо на ћи у ра до ви ма Ерн ста Ха са (Ernst Ha as), ко ји 
на во ди да по сто ји «вишеструка лојалност», те да пре нос ло јал-
но сти («shif ting loyalty») са на ци о нал ног на над на ци о нал ни ни во 
не зна чи од ри ца ње од на ци о нал не др жа ве или вла де.21) Да кле, при-
вр же ност на ци о нал ној др жа ви ко ег зи сти ра са но вим (европ ским) 
об ли ком при вр же но сти. Ка да на ста је при вр же ност но вом цен тру, 
тј. над на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма? Нај пре, она на ста је он да ка да 
ак те ри по сма тра ју но ви цен тар као циљ за се бе. За тим, но ва при-
вр же ност се развиjа и као од го вор на при ти сак ко ји но ви цен тар 
мо ћи вр ши на ак те ре у ци љу њи хо вог ускла ђи ва ња. Ко нач но, но ва 
при вр же ност је за ми шље на као по сред но сред ство у ци љу ис пу ње-
ња не ког «ко нач ног ци ља». Дру гим ре чи ма, они ко ји има ју нај ви ше 

18)  Tu o mas Fors berg, «Ex pla i ning the Emer gen ce of the ESDP: Set ting the Re se arch Agen da», 
Pa per Pre pa red for the Euro pean Con sor ti um for Po li ti cal Re a se arch (EC PR), Stan ding Gro up 
for In ter na ti o nal Re la ti ons (SGIR) Con fe ren ce, Tu rin, Sep tem ber 12-15, 2007, p. 8.

19) Bryan Col le ster, «How De fen se «Spil led Over» In to the CFSP: We stern Euro pean Union 
(WEU) and the Euro pean Se cu rity and De fen se Iden tity (ES DI)», in Ma ria Cow les Green, 
Mic hael Smith (eds.), TheStateof theEuropeanUnion, vol. 5, n° 1, 2001, pp. 384-386.

20) Ami tai Et zi o ni, Political Unification Revisited. On Building Supranational Communities, 
Lan ham, Le xing ton, 2001, pp. xxx-xxxi.

21) Ernst B. Ha as, TheUnitingofEurope:Political,SocialandEconomicForces1950-57, Stan-
ford Uni ver sity Press, Stan ford, 1958, p. 14.



СПМброј2/2011,годинаXVIII,свеска32. стр.93-110.

102

ко ри сти од про це са европ ске ин те гра ци је нај пре су вољ ни да пре-
не су сво ју при вр же ност на су пра на ци о нал не ин сти ту ци је.

Гру пе или по је дин ци «окре ћу» се су пра на ци о нал ним те ли ма 
и про це ду ра ма у ци љу оства ре ња по ли тич ких и еко ном ских ци-
ље ва, а да при том ни су при ву че ни «евро пе и змом» као та квим.22) 
Да кле, ко лек тив на иден ти фи ка ци ја са европ ским ин сти ту ци ја ма 
не пред ста вља по ла зну тач ку ин те гра ци је. Та ко Хас на во ди да «до-
бри Евро пља ни» ни су глав ни кре а то ри на ра ста ју ће ре ги о нал не 
за јед ни це», већ да је «про цес фор ми ра ња за јед ни штва усло вљен 
на ци о нал но кон сти ту и са ним гру па ма са спе ци фич ним ин те ре си ма 
и ци ље ви ма, ко је су вољ не и спо соб не да при ла го де сво је те жње 
усме ра ва њем ка су пра на ци о нал ним сред стви ма ка да се тај пре о-
крет чи ни про фи та бил ним».23) Дру гим ре чи ма, иден ти фи ка ци ја са 
про це сом европ ске ин те гра ци је ни је нео п хо дан услов за ње го ву 
ре а ли за ци ју. Ра ди је, ин стру мен тал ни ин те ре си во де ка ини ци јал-
ној ин те гра ци ји (тран сфер вла сти на но ви цен тар), што за тим усло-
вља ва иден ти фи ка ци ју са но вим цен тром. 

За кљу чу је мо, да кле, да нео функ ци о на ли сти (Хас) ни су твр-
ди ли да гра ђе ње европ ског иден ти те та под ра зу ме ва не ста нак на-
ци о нал ног иден ти те та. Оту да европ ски иден ти тет не тре ба по-
сма тра ти као фе но мен са зби ром ну ла, што би зна чи ло да ње го во 
ја ча ње усло вља ва опа да ње при вр же но сти или при па да ња не кој 
на ци о нал ној за јед ни ци. Ме ђу тим, ка ко су по ве за ни «ви ше стру-
ки», тј. на ци о нал ни и европ ски иден ти тет? У ком су од но су ова 
два иден ти те та? Чи ни се да нео функ ци о на ли зам ни је дао од го вор 
на ова пи та ња. Ме ђу тим, не ки ауто ри на сто је да об ја сне тер мин 
ви ше стру ког иден ти те та кроз не ко ли ко мо гу ћих ре ла ци ја. Та ко 
То мас Рис (Tho mas Ris se) из два ја три мо гу ћа об ли ка од но са на-
ци о нал ни/европ ски иден ти тет. Пр во, ови иден ти те ти мо гу би ти 
«угње жде ни», за ми шље ни као кон цен трич ни кру го ви. Овај мо дел 
под ра зу ме ва од ре ђе ну хи је рар хи ју из ме ђу осе ћа ја при пад но сти и 
при вр же но сти. Та ко нпр. на ци о нал ни иден ти тет чи ни је згро, док 
европ ски иден ти тет пред ста вља спољ ни круг овог мо де ла. Дру го, 
ови иден ти те ти мо гу да се пре кла па ју. Овај мо дел са со бом но си 
и од ре ђе ни ри зик, јер мо же да до ве де до кон флик та уну тар осо бе, 
и при хва та ња јед ног уз од ба ци ва ње дру гог иден ти те та. Тре ћи мо-
дел је оно што Рис на зи ва «мра мор ни ко лач»: на ци о нал ни и европ-

22) Ibid.

23) Ibid., p. xiv.
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ски иден ти тет су ис пре пле та ни и нео дво ји ви, они су де ло ви јед ног 
«ко ла ча», ме ша ју се и ути чу је дан на дру гог.24)

Пре ма нео функ ци о на ли стич кој те о ри ји, по сто је три ме ха-
ни зма у про це су европ ске ин те гра ци је ко ји ути чу на обра зо ва ње 
европ ског иден ти те та. Нај пре, то је схва та ње иден ти те та као про-
це са «пре ли ва ња» од ин стру мен тал ног по на ша ња ка ин те гра ци-
о ном про це су. Дру гим ре чи ма, што су ак те ри за до вољ ни ји спо-
соб но шћу ин сти ту ци ја да оства ре њи хо ве ин те ре се, то ће се ви ше 
иден ти фи ко ва ти са њи ма. Овај ме ха ни зам не ки ауто ри на зи ва ју 
«иде а ци о ним» пре ли ва њем.25) Ме ђу тим, ста ти стич ки по да ци ука-
зу ју и да не по сто ји по ве за ност из ме ђу ко ри сти ко је др жа ве мо гу 
има ти од члан ства и европ ског иден ти те та. При ме ра ра ди, гра ђа ни 
Пор ту га ли је, Ир ске и Грч ке не по ка зу ју ви со ки сте пен иден ти фи-
ка ци је са ЕУ, иако су ове др жа ве има ле ве ли ке ко ри сти од члан ства 
у ЕУ.26) Исто та ко, од ре ђе не ин те ре сне гру пе, на при мер фар ме ри, 
ко ји има ју ве ли ке ко ри сти од члан ства у ЕУ (за јед нич ка по љо при-
вред на по ли ти ка), не по ка зу ју ве ли ки сте пен при вр же но сти ЕУ. 
Да кле, не мо ра не из о став но да зна чи да (као што на ла же нео функ-
ци о на ли стич ка ло ги ка) да оне (ин те ре сне) гру пе ко је има ју нај-
ви ше ко ри сти од про це са ин те гра ци је, по ка зу ју и нај ве ћи сте пен 
иден ти фи ка ци је са ЕУ. 

За тим, нео функ ци о на ли зам на ла же да ин стру мен тал ни ин-
те ре си ко ји во де ка ини ци јал ној ин те гра ци ји (тран сфер вла сти на 
но ви цен тар), до во де до иден ти фи ка ци је са но вим цен тром («shif-
ting loyal ti es»). Ова те о ри ја је по сма тра ла про цес европ ске ин те-
гра ци је као про је кат во ђен од стра не ели та, док је за не ма ре на при-
вр же ност обич ног гра ђа ни на про це су европ ске ин те гра ци је. Хас 
је ис ти цао да «на гла сак на ели та ма у про у ча ва њу ин те гра ци је про-
из и ла зи из би ро кра ти зо ва не струк ту ре европ ских ор га ни за ци ја», у 
ко ји ма кључ не од лу ке до но се ели те, упр кос про ти вље њу, а че сто 
и ин ди фе рент но сти јав ног мње ња.27) Ипак, ука за ће мо да је за нео-
функ ци о на ли сте ово би ло са мо при вре ме но ста ње ства ри, јер би 
са све ве ћим пре но сом над ле жно сти на европ ски ни во, до но ше ње 
од лу ка од стра не ели та усло ви ло про цес по ли ти за ци је у ко јем би 

24) Tho mas Ris se, «Neo fun cti o na lism, Euro pean iden tity, and the puz zles of Euro pean in te gra-
tion» , Journalof EuropeanPublicPolicy, vol. 12, n° 2, 2005, pp. 295-296.

25) Ibid.,p. 294.

26) Tho mas Ris se, «Na ti o na lism and Col lec ti ve Iden ti ti es : Euro pe ver sus Na tion-Sta te?», in Paul 
Heywo od, Eric Jo nes, Mar tin Rho des (eds.), DevelopmentsinWestEuropeanPolitics2, Pal-
gra ve Mac mil lan, New York, 2002, p. 81.

27) Ernst B. Ha as, TheUnitingofEurope:Political,SocialandEconomicForces1950-57, op.
cit., p. 17.
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европ ска пи та ња ви ше укљу чи ва ла гра ђа не.28)  Да кле, ука зу је се 
на раз ли чи ти сте пен со ци ја ли за ци је ели та и јав ног мње ња. С јед не 
стра не, по сто ји ве ћи сте пен иден ти фи ка ци је са европ ским иден-
ти те том код ели та, ко је су бо ље ин фор ми са не и те сно по ве за не са 
ин сти ту ци ја ма и пра ви ли ма ЕУ. Ме ђу тим, по сте пе но упо зна ва ње 
гра ђа на са ЕУ, и ње на « ви дљи вост » по ве ћа ва ју и сте пен при вр же-
но сти обич ног гра ђа ни на Европ ској уни ји.

Ко нач но, нео функ ци о на ли сти ука зу ју на зна чај со ци ја ли за-
ци је у обра зо ва њу европ ског иден ти те та. Про цес со ци ја ли за ци је 
усло вља ва да ак тер «пре ба цу је» сво је по на ша ње са ло ги ке по-
сле ди ца (lo gic of con se qu en ces) на ло ги ку при клад но сти (lo gic of 
ap pro pri a te ness). Ова нео функ ци о на ли стич ка пре ми са је бли ска 
кон струк ти ви стич ком об ја шње њу раз во ја европ ског иден ти те та. 
Пре ма нео функ ци о на ли стич кој те о ри ји, су пра на ци о нал не ин сти-
ту ци је ско ро ауто мат ски ме ња ју код ак те ра пер цеп ци ју за јед ни це 
и осе ћај при пад ни штва. За хва љу ју ћи про це су со ци ја ли за ци је, ак-
те ри усва ја ју вред но сти и нор ме за јед ни це. Та ко, кроз про цес «на-
ви ка ва ња», ак те ри при хва та ју су пра на ци о нал не ин сти ту ци је, што 
за тим до во ди до пре но са ло јал но сти. Ме ђу тим, ово ста но ви ште је 
у су прот но сти са пр вим ме ха ни змом ко ји за го ва ра нео функ ци о на-
ли зам, ко ји је за сно ван на ин стру мен тал ној ло ги ци по сле ди ца. У 
про це су со ци ја ли за ци је, убе ђи ва ње игра по себ но зна чај ну уло гу. 
Ука зу је се на зна чај све сног про мо ви са ња иден ти те та ЕУ од стра не 
ин сти ту ци ја ЕУ у ци љу раз во ја осе ћа ја « за јед ни штва ». Та ко по је-
ди ни ауто ри твр де да је из град ња иден ти те та ЕУ про из вод при је ма 
у члан ство ЕУ, спољ не про јек ци је иден ти те та ЕУ, од ре ђе ња кон-
цеп та «Евро пе» од стра не Европ ске уни је, и развијањa по себ них 
сим бо ла ЕУ.29)

Нео функ ци о на ли стич ко ви ђе ње раз во ја европ ског иден ти те-
та бли ско је кон струк ти ви стич ком по и ма њу овог пој ма. У че му је 
ствар ни до при нос нео функ ци о на ли зма, и да ли се уоп ште мо же 

28) Li es bet Ho og he, Gary Marks, «A Post fun cti o na list The ory of Euro pean In te gra tion: From 
Per mis si ve Con sen sus to Con stra i ning Dis sen sus», BritishJournalofPoliticalScience, vol. 
39, n° 1, 2009, p. 6.

29) Bri gid Laf fan, «The Euro pean Union and its in sti tu ti ons as «iden tity bu il ders»; in Ric hard K. 
He rr mann, Tho mas Ris se-Kap pen, Marylinn Bre wer (eds.), TransnationalIdentities.Beco-
mingEuropeanintheEU, Lan ham MD, Row man&Lit tle fi eld, 2004, p. 75. Нај пре, члан ство 
у ЕУ има зна ча јан кон сти ту тив ни ефе кат на иден ти тет европ ских др жа ва, јер се др жа ве 
у Евро пи де фи ни шу као чла ни це, не-чла ни це, или кан ди да ти за члан ство у ЕУ, и њи хов 
ста тус у Евро пи ве зан је за ове ка те го ри је. Исто та ко, и сим бо ли (за јед нич ка за ста ва, 
па сош, во зач ка до зво ла) пред ста вља ју зна чај но сред ство за хва љу ју ћи ко јем се обра зу-
је но ви оквир раз ми шља ња. Сим бо ли по ве зу ју по је дин це за по ли тич ки и дру штве ни 
по ре дак та ко што обез бе ђу ју ори јен та ци је о ин тер пре та ци ји све та. Та ко се код ак те ра 
по сте пе но раз ви ја сим бо лич на ди мен зи ја Уни је- Ibid., p. 83.
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ука за ти на раз ли чи тост при сту па нео функ ци о на ли зма и кон струк-
ти ви зма, ка да го во ри мо о из град њи европ ског иден ти те та? Ка ко 
је ис ти цао сâм Ернст Хас, нео функ ци о на ли зам је пре те ча кон-
струк ти ви зма.30) И Џе фри Че кел (Jef frey Chec kel), је дан од во де ћих 
кон струк ти ви ста, ука зу је на про цес уче ња и со ци ја ли за ци је у ра-
до ви ма нео функ ци о на ли ста.31)  Пре ма кон струк ти ви стич ком ста но-
ви шту, во ља ак те ра да про ду бе про цес ин те гра ци је за ви си од сте-
пе на иден ти фи ка ци је са ЕУ. У том сми слу, ин те гра ци о ни про цес 
има тран сфор ма тив ни ефе кат на ак те ре, јер ја ча њи хо ву иден ти фи-
ка ци ју са ЕУ. Кључ ни фак тор у кон струк ти ви стич ком ста но ви шту 
је иден ти тет.32) Ин те гра ци о ни про цес је оту да ви ђен као про из вод 
со ци ја ли за ци је ак те ра и про ме не иден ти те та. У осно ви кон струк-
ти ви зма је ло ги ка ак ци је ко ја је во ђе на «при клад но шћу», а не «кон-
се квен ци ја ма». Во ља ак те ра да по др же про цес европ ске ин те гра-
ци је за ви си од сте пе на иден ти фи ка ци је по ли тич ких ак те ра са ЕУ, 
што не зна чи да се до ма ћи ак те ри од ри чу на ци о нал ног иден ти те та, 
ко ји ко ег зи сти ра са европ ским иден ти те том. Кон струк ти ви зам се 
по ду да ра са нео функ ци о на ли змом у ста но ви шту да се иден тит фи-
ка ци ја по ли тич ких ак те ра са ЕУ по ве ћа ва кроз про цес ди рект ног 
уче шћа у по сло ви ма ЕУ (со ци ја ли за ци ја). За па жа се по ве за ност 
кон струк ти ви зма са кључ ним аспек ти ма нео функ ци о на ли стич ке 
те о ри је, као што су со ци ја ли за ци ја, уче ње, пре нос при вр же но сти, 
ре де фи ни са ње ин те ре са, и, ши ре гле да но, тран сфор ма тив на пер-
спек ти ва. Кроз про цес ин тер ак ци је и прак се, ства ра ју се струк ту ре 
ко је ути чу на по на ша ње и ства ра ју иден ти те те. 

*
**

Ин си сти ра њем на зна ча ју су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја и 
на сто ја њем да об ја сни про цес европ ске ин те гра ци је, нео функ ци о-
на ли зам је пре све га фо ку си ран на ре ги о нал не ин те гра ци је. Ова те-
о ри ја је че сто упо ре ђи ва на са фе де ра ли стич ком те о ри јом, бу ду ћи 
да при да је ве ли ки зна чај цен трал ним ак те ри ма (сур па на ци о нал не 
ин сти ту ци је).

Нео функ ци о на ли зам је пред ви ђао обра зо ва ње но вих тран-
сна ци о нал них иден ти те та на те ме љу Европ ске за јед ни це за угаљ 

30) Ernst B. Ha as, «Do es Con struc ti vism Sub su me Neo-fun cti o na lism?», op.cit., p. 22.

31) Jef frey Chec kel, «So cial con struc tion and in te gra tion», JournalofEuropeanPublicPolicy, 
vol. 6, n° 4, 1999, p. 557.

32) Frank Schim mel fen nig, Bert hold Rit tber ger, «The o ri es of Euro pean In te gra tion : As sump ti-
ons and Hypot he ses», in Je remy John Ric hard son, (ed.), EuropeanUnion:powerandpolicy
making, 3rd edi tion, Ro u tled ge, Lon don, 2006, p. 88.
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и че лик, ко ји ће по сте пе но пре ра сти у но ви, европ ски  иден ти тет, 
уз по сте пе но пре но ше ње на ци о нал не су ве ре но сти на ин сти ту ци је 
ЕУ. То је зна чи ло да пре ли ва ње ни је са мо тех нич ки про цес, већ 
је фор ми ра ње но вог иден ти те та ди рект но по ве за но са по др шком 
раз во ју ин сти ту ци ја ЕУ. Три су основ не пре ми се на ко ји ма по чи ва 
нео функ ци о на ли зам: еко ном ско пре ли ва ње до ве шће до со ци јал не, 
кул тур не и по ли тич ке ин те гра ци је; овај про цес ће омо гу ћи ти мир, 
и под ста ћи ће обра зо ва ње но вог су пра на ци о нал ног иден ти те та; 
тех но кра те, тј. не др жав ни ак те ри ће по сте пе но за ме ни ти ше фо ве 
др жа ва и по ста ти но си о ци вла сти. То не зна чи да је овај про цес 
ли шен кон фли ка та, али ће се на ци о нал не вла де, са ја ча њем де мо-
крат ског дис кур са и плу ра ли стич ког пред ста вља ња, убр за но при-
бли жа ва ти јед на дру гој.33)

За раз ли ку од те о ри је ме ђу вла ди них од но са, ко ја по чи ва на 
зна ча ју ме ђу др жав ног пре го ва ра ња, нео функ ци о на ли зам по ла зи од 
плу ра ли зма: гру пе, а не др жа ве, цен трал ни су ак те ри у ин те гра-
ци о ном про це су. Кон ку рен ци ја из ме ђу ин те ре сних гру па усме ра ва 
по ли тич ки про цес. Та ко ђе, нео функ ци о на ли зам на гла ша ва су пра-
на ци о нал ни ка рак тер про це са ин те гра ци је, што зна чи да над на-
ци о нал не ин сти ту ци је по сте пе но пре у зи ма ју во де ћу уло гу у овом 
про це су. Основ на пре ми са ове те о ри је је да се са про ду бље њем 
ин те гра ци о ног про це са  вр ши пре нос «при вр же но сти» са на ци-
о нал ног на европ ски ни во. У раз ма тра њу обра зо ва ња европ ског 
иден ти те та, за па жа ју се слич но сти нео функ ци о на ли стич ког и кон-
струк ти ви стич ког при сту па. То се, пре све га, огле да у ис ти ца њу 
зна ча ја про це са со ци ја ли за ци је у обра зо ва њу европ ског иден ти-
те та. За хва љу ју ћи про це су со ци ја ли за ци је, ак те ри усва ја ју вред-
но сти и нор ме за јед ни це. Та ко, кроз про цес «на ви ка ва ња», ак те ри 
при хва та ју су пра на ци о нал не ин сти ту ци је, што за тим до во ди до 
пре но са ло јал но сти са на ци о нал ног на европ ски ни во. Слич ност 
са кон струк ти ви змом за па жа се и у нео функ ци о на ли стич ком ин си-
сти ра њу на пре но су при вр же но сти, про ме ни ин те ре са, па чак и у 
по гле ду за го ва ра ња тран сфор ма тив ног ути ца ја су пра на ци о нал них 
ин сти ту ци ја на ак те ре. Ме ђу тим, оно што не до ста је у нео функ ци-
о на ли стич кој те о ри ји је екс пли цит но об ја шње ње про ме не иден ти-
те та. За па жа мо про тив реч ност у ис ти ца њу ин стру мен тал не ло ги-
ке по сле ди ца у по на ша њу ак те ра при ли ком про ме не иден ти те та, 
и ин си сти ра њу на зна ча ју про це са со ци ја ли за ци је. Све ово мо же 
да на ве де на за кљу чак да, са раз во јем кон струк ти ви зма, нео функ-

33) Tyler R. Whi te, EuropeanIntegration,Identity,andNationalSelfInterest:theEnduringNa-
tureofNationalIdentity, Dis ser ta tion pre sen ted to the Fa culty of the Gra du a te Col le ge at the 
Uni ver sity of Ne bra ska, April 2010, p. 14.
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ци о на ли стич ка те о ри ја, бар ка да је реч о по ја шње њу обра зо ва ња 
европ ског иден ти те та, гу би на зна ча ју, пре вас ход но због не до стат-
ка екс пли цит ног об ја шње ња про ме не иден ти те та. Али, мо же мо то 
са гле да ти и на дру ги на чин. Не од ба цу ју ћи зна чај нео функ ци о на-
ли зма, мо же мо да твр ди мо да кон струк ти ви зам пред ста вља «до-
дат ну вред ност», јер екс пли цит но об ја шња ва про ме ну иден ти те та. 
Кон струк ти ви зам се не осла ња на ауто ма ти зам нео функ ци о на ли-
зма, већ се фо ку си ра на по ли тич ке про це се со ци ја ли за ци је у окви-
ру ин сти ту ци ја ЕУ.34)

DejanaM.Vukcevic

IDENTITÉEUROPÉENNEETNATIONALEDANS
LEPROCESSUSD’INTÉGRATIONEUROPÉEN

NE:VISIONNÉOFONCTIONNALISTE

Sommaire
L’aute ur de cet ar tic le en vi sa ge la qu e sti on de l’iden tité na ti o na le 

et européen ne so us l’an gle de la théorie néofon cti on na li ste de l’intégra-
tion européen ne. L’analyse se ra cen trée sur la façon dont le néofon cti-
on na li sme a lié l’iden tité européen ne et le pro ces sus d’intégra tion, et 
qu el le im por tan ce a été ac cordée à l’iden tité na ti o na le. L’aute ur s’ef for-
ce de démon trer cer ta i nes li mi tes de cet te théorie, ma is aus si les ten ta ti-
ves de sa re vi ta li sa tion. L’ob jec tif de cet ar tic le est de don ner la répon se 
à la qu e sti on si la théorie du néofon cti on na li sme, mal gré de nom bre-
u ses dif fi cultés, pe ut con sti tu er un ca dre ap pro prié po ur ex pli qu er le 
déve lop pe ment de l’iden tité européen ne. L’ar tic le se ra di visé en de ux 
par ti es. Dans la pre miè re par tie, on en vi sa ge ra l’ap proc he néofon cti on-
na li ste du pro ces sus d’intégra tion européen ne. Dans la de u xi ème par tie, 
l’aute ur tra i te ra la qu e sti on des iden tités européen ne et na ti o na le dans 
la per spec ti ve de cet te théorie, afin d’éva lu er la va li dité de cet te théorie 
com me un ca dre ap pro prié po ur ex pli qu er le déve lop pe ment de l’iden-
tité européen ne.
Motsclefs: iden tité européen ne, iden tité na ti o na le, théorie néofon cti on na li-

ste, intégra tion européen ne, ac te urs po li ti qu es.

34)  Tho mas Di ez, «Euro pe as a Di scur si ve Bat tle gro und : Di sco ur se Analysis and Euro pean In-
te gra tion Stu di es», CooperationandConflict, vol. 36, n° 1, 2001, p. 9.
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RÉSUMÉ
Se lon la théorie néofon cti on na li ste, tro is méca ni smes sont d’im-

por tan ce dans le pro ces sus d’intégra tion européen ne qu ant à la for ma-
tion de l’iden tité européen ne. D’abord, il s’agit de la com préhen sion de 
l’iden tité com me un pro ces sus d’« en gre na ge » (spill-over) d’un com-
por te ment in stru men tal au pro ces sus d’intégra tion. En su i te, les intérêts 
in stru men ta ux qui mènent à l’intégra tion ini ti a le (tran sfert du po u vo ir 
vers le no u ve au cen tre) con du i sent à l’iden ti fi ca tion avec le no u ve au 
cen tre (« tran fert des loyautés »). Fi na le ment, le néofon cti on na li sme 
so u lig ne l’im por tan ce du pro ces sus de so ci a li sa tion dans la for ma tion 
de l’iden tité européen ne. To u te fo is, cet te théorie ne par vi ent pas à in ter-
préter, d’une ma niè re ex pli ci te, le pro ces sus du chan ge ment d’iden tité. 
On aperçoit la res sem blan ce du néofon cti on na li sme et le con struc ti vi-
sme so cial, sur to ut en ce qui con cer ne la so ci a li sa tion, l’ap pren tis sa-
ge, le tran sfert de la loyauté, redéfi ni tion des intérêts et, d’une ma niè re 
généra le, la per spec ti ve tran sfor ma ti ve. Ce la pe ut in di qu er que, avec le 
déve lop pe ment du con struc ti vi sme so cial, la théorie du néofon cti on na-
li sme, du mo ins qu and il s’agit d’ex pli qu er la for ma tion de l’iden tité 
européen ne, perd de son im por tan ce, prin ci pa le ment en ra i son de l’ab-
sen ce d’in ter préta tion ex pli ci te du chan ge ment de l’iden tité. To u te fo is, 
no us po u vons éga le ment af fir mer, to ut en re je tant d’ig no rer l’im por tan-
ce du néofon cti on na li sme, que le con struc ti vi sme re présen te une « va-
le ur ajo utée » car il ex pli que cla i re ment le chan ge ment d’iden tité. Le 
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con struc ti vi sme ne re po se pas sur le qu a si-auto ma ti sme su néofon cti-
on na li sme, ma is se con cen tre sur les pro ces sus po li ti qu es de la so ci a li-
sa tion au sein des in sti tu ti ons de l’UE.

* Овај рад је примљен 10. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
20. јуна 2011. године.
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