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1.ОБЛИЦИ«ФЛЕКСИБИЛНЕ»САРАДЊЕУОБЛАСТИ
СПОЉНЕИБЕЗБЕДНОСНЕПОЛИТИКЕЕУ

Tе жња да се ускла де хе те ро ге ност и ин те гра ци ја ни је но ви на у 
про це су европ ске ин те гра ци је : са овим про бле мом Европ ска 

за јед ни ца се су сре та ла од са мог по чет ка свог по сто ја ња. Ако је 
европ ска интеграцијa, од са мог на стан ка, под ра зу ме ва ла уни форм-
ну при ме ну ко му ни тар ног пра ва, раз ли чи тост из ме ђу др жа ва чла-
ни ца усло ви ла је раз ма тра ње мо гућ но сти на пре до ва ња у јед ном 
«ди фе рен ци ра ном» рит му, ка ко би се ре шио про блем ускла ђи ва ња 
про це са про ши ре ња и про ду бљи ва ња европ ске ин те гра ци је.1) Та-
ко су сук це сив на про ши ре ња усло ви ла од ре ђе ну до зу «флек си бил-
но сти», ко ја се, пре све га, огле да ла у спе ци фич ним при вре ме ним 
де ро га ци ја ма. На тај на чин се уста лио тер мин диференциранаин
теграција, или ди фе рен ци ра на при ме на за јед нич ког кор пу са пра ва 
и оба ве за. Овај тер мин је нај ви ше ко ри шћен у ака дем ској ли те ра-
ту ри.2) Ка ко истичe Фи лип Ма нен (Phi lip pe Ma nin), ра ди се о по ја-
ви уну тар За јед ни це и Уни је да «државеилигрупедржаваделују
премаразличитимправилимаодопштихправила,односноправи
лакојасепримењујунасведржаве».3) Дру гим ре чи ма, реч је о иза-
зо ву да се «организујенарастајућаразличитостуоквируУније,
адасенеугрозидинамикаинтеграције».4) По чет ком де ве де се тих 
го ди на ХХ ве ка, ме ђу тим, до шло је до про ме не су шти не про це са 
ди фе рен ци ра но сти, ко ји пре ста је да бу де при вре ме но «практично
решење» и по сте пе но по ста је кон цепт ко ји ће омо гу ћи ти ор га ни-
за ци ју и ко ди фи ка ци ју флек си бил но сти. Два до га ђа ја су од и гра ла 
кључ ну уло гу у овој ево лу ци ји: обра зо ва ње еко ном ске и мо не тар не 
уни је, са јед не стра не, и пер спек ти ве уни фи ка ци је на кон хлад ног 
ра та. Та ко је уго вор из Ма стрих та, са обра зо ва њем еко ном ске и 
1) Flo ren ce Chal tiel, «Le tra ité d’Am ster dam et la co opéra tion ren forcée», RevueduMarché

communetde l’Unioneuropéenne, n° 418, 1998, p. 290.
2) Ale xan der Stubb, NegotiatingFlexibilityintheEuropeanUnion:Amsterdam,Niceandbe

yond, Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2002, p. 43. Овај аутор ис ти че да по сто ји «терми
нолошкаконфузија» ка да го во ри мо о ди фе рен ци ра ној ин те гра ци ји, јер су у «оп ти ца-
ју» пој мо ви као што су «Европаувишебрзина», «појачанасолидарност», «појачана
сарадња», «постепенаинтеграција», «концентричникругови», «Европаувишеколо
сека», «варијабилнагеометрија» итд. Сви ови тер ми ни се ко ри сте да озна че про цес 
ди фе рен ци ра не ин те гра ци је - Ale xan der Stubb, «A Ca te go ri za tion of Dif fe ren ti a ted In te-
gra tion», JournalofCommonMarketStudies, vol. 34, n° 2, 1996, p. 283.

3) Phi lip pe Ma nin, «Les aspects de l’intégra tion différen ciée» in  Phi lip pe Ma nin, Jean-Vic tor 
Lo u is, (dir.), VersuneEuropedifférenciée?Possibilitéetlimites, Pe do ne, Pa ris, 1996, p. 9.

4) Françoise de La Ser re, «La co opéra tion ren forcée», in Paul Mag net te (dir.), LaConstitution
del’Europe, Edi ti ons de l’Uni ver sité li bre de Bru xel les, Bru xel les, 2002,  p. 167.
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мо не тар не уни је, омо гу ћио на пре до ва ње јед ног бро ја др жа ва, док 
су се не ке др жа ве до бро вољ но ис кљу чи ле из тог про це са до бив-
ши при том спе ци фич не (пер ма нент не) де ро га ци је (Дан ска, Ве ли-
ка Бри та ни ја).5) Да кле, ди фе рен ци ра ност по ста је дво ја ки про цес: с 
јед не стра не, те жња је да се омо гу ћи др жа ва ма да да ље на пре ду ју 
у про це су ин те гра ци је и да оства ре са рад њу у од ре ђе ној обла сти у 
окви ру ин сти ту ци о нал ног си сте ма ЕУ, и ре ци проч но, да се омо гу-
ћи др жа ва ма ко је од би ја ју уче шће, да не бу ду ан га жо ва не, за хва љу-
ју ћи спе ци фич ним де ро га ци ја ма (optout).6) 

За јед нич ка спољ на, без бед но сна  и од брам бе на по ли ти ка за-
сно ва на је на ме ђу вла ди ној са рад њи, с об зи ром да се ра ди о обла-
сти ко ја тра ди ци о нал но пред ста вља из раз на ци о нал не су ве ре но-
сти. Бу ду ћи да је јед но гла сност основ но на че ло до но ше ња од лу ка 
у овој обла сти, Европ ска уни ја се, од са мог уво ђе ња спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке у ин сти ту ци о нал ни оквир, су сре ће са мо-
гућ но шћу па ра ли зе ове по ли ти ке. Оту да је би ло нео п ход но про на-
ћи од го ва ра ју ће ал тер на ти ве ко ји не ће бло ки ра ти да љи раз вој ове 
по ли ти ке, бу ду ћи да је би ло ма ло ве ро ват но да ће ква ли фи ко ва на 
ве ћи на би ти уве де на у ову област. Ако се освр не мо на од ред бе Уго-
во ра из Ма стрих та, ви де ће мо да при мер Дан ске пред ста вља је дан 
об лик флек си бил но сти, ко је се, пре све га, од но си, на пре ва зи ла-
же ње бло ка де у про це су по ли тич ког од лу чи ва ња. На и ме, Дан ска 
је на ре фе рен ду му од ба ци ла уго вор из Ма стрих та, те је на осно-
ву тзв. «ком про ми са из Един бур га» из 1992. го ди не, од лу че но да 
се уго во ру из Ма стрих та при кљу чи и Про то кол бр. 5 о по ло жа ју 
Дан ске, ко јим је пред ви ђе но, из ме ђу оста лог, да Дан ска «нећеуче
ствоватиуприпремањуипримениодлукаилиподухватаУнијеко
јеимајупоследицеуобластиодбране», али да  при том не ће спре-
ча ва ти раз вој «бли же са рад ње др жа ва чла ни ца» у обла сти спољ не 
и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Да кле, овај об лик флек си бил но сти за-
сно ван је на прин ци пу не у че ство ва ња (optout). Не ки ауто ри овај 
об лик де ро га ци је на зи ва ју и «деструктуирајућом»ди фе рен ци ра-
ном ин те гра ци јом.7) Што се ти че до ме на од бра не, он је, са уго во-
ром из Ма стрих та, уре ђен та ко да је пред ви ђао раз ли чи те об ли-
5) Ibid, p. 168.
6) Thi e rry Cho pin, Jean-François Ja met, «La différen ci a tion pe ut-el le con tri bu er à l’ap pro fon-

dis se ment de l’intégra tion com mu na u ta i re ?», Questionsd’Europe, n° 106 et 107, 15 et 21 
ju il let 2008, p. 1.

7)  La u ren ce Bur gor gue-Lar sen,«Le dro it com mu na u ta i re dans to us ses états ou les désor dres 
du inet du out», in  MélangesenhommageàGuyIsaac.50ansdudroitcommunautaire, 
Pres ses de l’Uni ver sité des Sci en ces so ci a les, To u lo u se, 2003, p. 123.
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ке са рад ње, али изван уго вор ног окви ра ЕУ. Ви ше од ред би уго во-
ра из Ма стрих та по твр ђу је ову чи ње ни цу. Пр во, уго вор пред ви ђа 
по што ва ње спе ци фич но сти на ци о нал них од брам бе них по ли ти ка. 
Ова спе ци фич ност се од но си ка ко на не у трал не зе мље, та ко и на 
од брам бе не по ли ти ке ко је се оства ру ју у окви ру НА ТО-а. Дру го, 
флек си бил ност је би ла пред ви ђе на у окви ру сâме За пад но е вроп-
ске уни је (ЗЕУ), као вој ног ослон ца ЕУ. Нај зад, мо гућ ност раз во ја 
«тешњебилатералнесарадње» из ме ђу две или ви ше др жа ва чла-
ни ца у окви ру ЗЕУ или НА ТО-а пред ви ђе на је чла ном 17 (бив ши 
члан Ј.7) Уго во ра о ЕУ, али у ме ри у ко јој та са рад ња не спре ча ва 
или ни је у су прот но сти са са рад њом у обла сти спољ не и без бед но-
сне по ли ти ке ЕУ. Ова од ред ба про ис ти че из раз ли ка ко је по сто је 
из ме ђу од брам бе них по ли ти ка др жа ва чла ни ца, и њи хо вих вој них 
по тен ци ја ла. Ипак, све на ве де не уго вор не од ред бе пред ви ђа ју са-
рад њу изван ин сти ту ци о нал ног окви ра ЕУ8), и ти ме до во де до опа-
сно сти од «дефрагментације» спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. 
Оту да је би ло нео п ход но да се уве ду спе ци фич ни об ли ци са рад ње 
у овој обла сти, ко ји ће исто вре ме но ува жа ва ти ве ли ке раз ли ке из-
ме ђу др жа ва чла ни ца, али и омо гу ћи ти њи хо ву са рад њу у окви ру 
ин сти ту ци о нал ног окви ра ЕУ. Ме ђу тим, то се ни је до го ди ло све до 
усва ја ња Ли са бон ског уго во ра. 

Ипак, на кон но вог та ла са про ши ре ња, би ло је нео п ход но при-
сту пи ти про це су ди фе рен ци ја ци је на но ви на чин, има ју ћи у ви ду 
на ра ста ју ћу хе те ро ге ност и бу дућ ност јед не ЕУ са два де сет или 
ви ше чла ни ца. При том је тре ба ло во ди ти ра чу на и о то ме да ди фе-
рен ци ра ност но си са со бом и од ре ђе не ри зи ке. Пр ви од њих је пре-
ко мер на фраг мен та ци ја про це са ин те гра ци је, јер ди фе рен ци ра ност 
ства ра до дат ну ин сти ту ци о нал ну ком плек сност, ко ја је че сто пред-
мет кри ти ка. Дру ги ри зик је мо гућ ност раз до ра из ме ђу др жа ва ко је 
се опре де ле да иду на пред, и оних ко је то не же ле. Во де ћи ра чу на 
о ово ме, уго вор из Ам стер да ма је фор мал но увео мо гућ ност тзв. 
«појачанесарадње» у окви ру ин сти ту ци о нал ног окви ра ЕУ. Шта 
за пра во пред ста вља по јам по ја ча не са рад ње? За раз ли ку од ме ха-
ни за ма ди фе рен ци ра но сти ко је су уве де не уго во ром из Ма стрих та, 
и ко ји спа да ју у «де ро га ци је», јер да ју мо гућ ност по је ди ним др жа-
ва ма (Дан ска, Ве ли ка Бри та ни ја) да не уче ству ју у не кој обла сти, 
по ја ча на са рад ња има за циљ да омо гу ћи др жа ва ма да иду бр же и 
да ље од дру гих, у окви ру ин сти ту ци о нал ног си сте ма ЕУ. Сто га ова 
8)  Udo Di e drichs, Mat hi as Jopp, «Fle xi ble Mo des of Go ver nan ce: Ma king CFSP and ESDP 

Work», InternationalSpectator, vol. 38,  n° 3, 2003, p. 18.
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са рад ња има «позитивнуконотацију», док раз не де ро га ци је има ју 
«негативнуконотацију».9) Та ко ђе, не ки ауто ри за па жа ју по сте пе-
но на пу шта ње пој ма «флек си бил но сти» у ко рист пој ма «по ја ча не 
са рад ње», као по сле ди цу те жње ка упо тре би ма ње «идеолошки
оптерећујућетермонологије». По ја ча на са рад ња та ко ука зу је на 
прак тич ну стра ну ове по ја ве, за раз ли ку од флек си бил но сти ко ја се 
по ве зу је са суб си ди јар но шћу или фе де ра ли змом.10) 

Та ко је уго во ром из Ам стер да ма пред ви ђе на мо гућ ност по-
ја ча не са рад ње, ко ја је уве де на чла но ви ма 43-45 Уго во ра о ЕУ и 
чла на 11 Уго во ра о ЕЗ, и об у хва та ла је обла сти из «пр вог» и «тре-
ћег» сту ба ЕУ. Де фи ни са ни су стрикт ни усло ви ко ји су од ре ђи ва ли 
ову са рад њу. Та ко, она је мо гла би ти уве де на у тре ћи стуб ЕУ под 
усло вом да има за циљ по сти за ње ци ље ва Уни је, за шти ту и ја ча ње 
ње них ин те ре са, да се ко ри сти тек у крајњемслучају, он да ка да ци-
ље ви Уго во ра не мо гу да бу ду по стиг ну ти при ме ном пред ви ђе них 
про це ду ра, да се од но си бар на ве ћи ну др жа ва чла ни ца, да не ути че 
на те ко ви не За јед ни це ни на над ле жно сти, пра ва, оба ве зе и ин те ре-
се др жа ва чла ни ца ко је не уче ству ју у са рад њи (чл. 43(1) Уго во ра о 
ЕУ). У окви ру пр вог сту ба Уни је, ова са рад ња је мо гла би ти уве де-
на са мо у обла сти ма ко ја не спа да ју у ис кљу чи ву над ле жност ЕЗ, 
ако не ути че на по ли ти ке, ак тив но сти и про гра ме За јед ни це, ако се 
не од но си на гра ђан ство Уни је, ако оста је у окви ри ма над ле жно сти 
За јед ни це и не уста но вља ва дис кри ми на ци ју или огра ни че ње тр го-
ви не из ме ђу др жа ва чла ни ца (чл. 11(1) Уго во ра о ЕЗ).

Ипак, ова са рад ња ни је об у хва ти ла и област спољ не и без бед-
но сне по ли ти ке ЕУ. Да кле, во ља и од луч ност не ких др жа ва чла-
ни ца да на пре ду ју бр же у про це су ин те гра ци је ни је пред ви ђе на у 
дру гом сту бу Уни је. За што? Ис ти ца но је да је дру ги стуб Уни је већ 
до вољ но «флек си би лан», те да би уво ђе ње по ја ча не са рад ње би ло 
кон тра про дук тив но у од но су на кон ти ну и тет и ко хе рент ност спољ-
не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, и та ко пред ста вља ло по тен ци јал-
ни из вор кон фу зи је у од но су пре ма тре ћим др жа ва ма. Та ко је ова 
иде ја, ко ја је би ла за го ва ра на од стра не не ких др жа ва (Хо лан ди ја) 
9) Phi lip pe Ma nin,  « La «co opéra tion ren forcée»», in Letraitéd’Amsterdam:réalitésetper

spectives, Ac tes du col lo que (Uni ver sités Pa ris I, Pa ris II et Bor de a ux IV), Pa ris, 27-28 févri-
er 1998, Edi ti ons Pe do ne, Pa ris, 1998, p. 137. Аутор на во ди да је у не ким слу ча је ви ма ова 
по де ла «виртуелна». Та ко, на при мер, мо же се твр ди ти да су др жа ве ко је су уче ство ва-
ле у обра зо ва њу за јед нич ке мо не те име ђу се бе оства ри ле по ја ча ну са рад њу у од но су на 
оне др жа ве ко је ни су уче ство ва ле, без об зи ра на то што Уго вор го во ри о «де ро га ци ји». 

10)  Ale xan der Stubb, NegotiatingFlexibilityintheEuropeanUnion:Amsterdam,Niceandbe
yond, op.cit., p. 43.
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то ком пре го во ра о уго во ру из Ам стер да ма, на кра ју пот пу но од ба-
че на.11) Про на ђе но је ком про ми сно ре ше ње, ко је се огле да у уво ђе-
њу од ред би о тзв. конструктивнојуздржаности, ко ја је тре ба ла 
да за ме ни од ред бе о по ја ча ној са рад њи. Ова про це ду ра уве де на је 
чла ном 23 Уго во ра о ЕУ, и пред ви ђа мо гућ ност за др жа ву чла ни цу 
да се уз др жи од гла са ња, и да при том упу ти зва нич ну де кла ра ци ју. 
У том слу ча ју, ова др жа ва чла ни ца ни је оба ве зна да при ме ни од-
лу ку, али је у оба ве зи да при хва ти оба ве зу ју ћи ка рак тер од лу ке за 
оста ле чла ни це, и да се уз др жи од би ло ка кве ак тив но сти ко ја би 
мо гла би ти су прот на или усме ре на да спре чи де ло ва ње Уни је за-
сно ва но на тој од лу ци. Циљ кон струк тив не уз др жа но сти је да се 
спре чи бло ки ра ње до но ше ња од лу ка од стра не са мо јед не др жа ве. 

Кон струк тив на уз др жа ност ни је но ви на уго во ра из Ам стер да-
ма. Овај об лик флек си бил но сти пред ви ђен је и чла ном 205(3) Уго-
во ра о ЕЗ, ко ји ис ти че да, при ли ком гла са ња у Са ве ту, «уздржавање
одгласањаприсутнихчлановаилионихкојисузаступљенипреко
пуномоћника,неспречаваСаветдаусвојиодлукезакојесетражи
једногласност». Раз ли ка из ме ђу ова два ме ха ни зма огле да се у то-
ме што у пр вом сту бу, од лу ка оба ве зу је и др жа ву ко ја се уз др жа ла 
од гла са ња, док у дру гом сту бу то ни је слу чај, те по сто ји ри зик 
да се угро зи на че ло по ли тич ке со ли дар но сти, пред ви ђе но чла ном 
11(2) Уго во ра о ЕУ, ко ји ка же да «државечланицеактивноибез
резервноподржавајуспољнуибезбедноснуполитикуУније,удуху
искреностиимеђусобнесолидарности», те да «заједничкиделујуу
циљујачањаиразвојањиховеузајамнеполитичкесолидарности». 
Кон струк тив на уз др жа ност у обла сти спољ не и без бед но сне по ли-
ти ке има још не ке не до стат ке. На и ме, овај об лик флек си бил но сти 
«одслучајадо случаја» за сно ван је на прин ци пу не у че ство ва ња. 
Реч је, пре све га, о си сте му «дискретногумножавања» прин ци па 
optout, а не о спе ци фич ном об ли ку по ја ча не са рад ње.12) Та ко ђе, 
кон струк тив на уз др жа ност је мо гу ћа са мо он да ка да ни су угро же-
ни ви тал ни ин те ре си др жа ва, ка ко пред ви ђа члан 23 УЕУ. Пре ма 
Алек сан дру Ста бу (Ale xan der Stubb), кон струк тив на уз др жа ност се 
мо же по ве за ти са мо де лом Евро пе àlacarte,бу ду ћи да омо гу ћа ва 
др жа ва ма да иза бе ру ка да ће уче ство ва ти, а ка да не ће, у не кој од-
11) Eric Phi lip part, Jef frey Ed wards, «The Pro vi si ons on Clo ser Co-ope ra tion in the Tre aty of 

Am ster dam: The Po li tics of Fle xi bi lity in the Euro pean Union», JournalofCommonMarket 
Studies, vol. 37, n° 1, 1999, p. 99.

12) Ibid.
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лу ци ЕУ.13) Кон струк тив на уз др жа ност је у прак си пр ви пут упо тре-
бље на у фе бру а ру 2008. го ди не од стра не Ки пра, по во дом усва ја ња 
од лу ке Са ве та ЕУ о ус по ста вља њу ми си је «Еулекс Ко со во». Том 
при ли ком ова др жа ва је упу ти ла и зва нич ну де кла ра ци ју, у ко јој се 
по зи ва на члан 23 (1) Уго во ра о ЕУ.14)

Уго во ром из Ни це из ме ње не су од ред бе о по ја ча ној са рад њи, 
ко ја се убу ду ће на зи ва «ближасарадња» и уве де на је мо гућ ност 
ове са рад ње и у обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Ка да 
је реч о овој са рад њи у дру гим обла сти ма, утвр ђен је ми ни мум од 
осам др жа ва за ус по ста вља ње ове са рад ње, док су у обла сти спољ-
не и без бед но сне по ли ти ке уне ти но ви чла но ви од 27А до 27Д.  
Пре ма чла ну 27А, бли жа са рад ња у обла сти спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке би ће усме ре на на «очувањевредностииинтересаУније
каоцелинеузистицањењеногидентитетакаокохерентнеснаге
намеђународнојсцени». Пред ви ђе но је ис пу ње ње три усло ва ра ди 
ње не ре а ли за ци је. Ка ко је ис так ну то у чла ну 27А (1), ова са рад ња 
мо ра да по шту је: на че ла, ци ље ве, оп ште смер ни це и до след ност 
за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке и од лу ке до не те у том 
окви ру, за тим овла шће ња Европ ске за јед ни це, и, ко нач но, до след-
ност из ме ђу свих по ли ти ка Уни је и ње них спољ них ак тив но сти. 
Про це ду ра уво ђе ња бли же са рад ње пред ви ђе на је чла ном 27Ц, ко-
ји ис ти че да ће др жа ве чла ни це ко је на ме ра ва ју да уна пре де ме ђу-
соб ну са рад њу упу ти ти зах тев Са ве ту ми ни ста ра. Овај зах тев ће 
би ти упу ћен и Европ ској ко ми си ји и Европ ском пар ла мен ту ра ди 
ин фор ма ци је. Ко ми си ја тре ба да из ло жи сво је ми шље ње о то ме да 
ли је пред ло же на са рад ња у скла ду са по ли ти ком Уни је, док је Са-
вет над ле жан да дâ овла шће ње за ус по ста вља ње ове са рад ње. 

По је ди ни ауто ри ука зу ју на не ка зна чај на, ка ко функ ци о нал-
на, та ко и ма те ри јал на огра ни че ња ка да је реч о бли жој са рад њи 
у обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ.15) Функ ци о нал но 
огра ни че ње се од ра жа ва у чи ње ни ци да ова са рад ња мо же би ти 
уве де на са мо за спро во ђе ње за јед нич ких ак ци ја или ста во ва, да-
кле, та мо где већ по сто ји ква ли фи ко ва на ве ћи на и кон струк тив на 
13) Ale xan der Stubb,  NegotiatingFlexibilityintheEuropeanUnion:Amsterdam, Niceandbe

yond, op.cit., p. 133.
14) Ma ri se Cre mo na, «En han ced Co o pe ra tion and the Com mon Fo re ign and Se cu rity and De fen-

ce Po li ci es of the EU», Euro pean Uni ver sity In sti tu te WorkingPaperLAW, n ° 21, 2009, p. 
15. 

15) Marc Blan qu et, «Com men ta i re de l’ar tic le 27A», in Joël Ri de au (dir.), Unioneuropéenne
CommentairedestraitésmodifiésparletraitédeNicedu26février2001, LGDJ, Pa ris, 2001, 
p. 65.
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уз др жа ност. Не ки ауто ри об ја шња ва ју ово огра ни че ње по тре бом 
за ко хе рент но шћу спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, та ко да бли-
жа са рад ња у овој обла сти не мо же да се ко ри сти за утвр ђи ва ње 
основ них смер ни ца ове по ли ти ке.16) Ово огра ни че ње ука зу је на 
дру га чи ју ло ги ку ове са рад ње у обла сти спољ не и без бед но сне по-
ли ти ке од са мог кон цеп та по ја ча не/бли же са рад ње као та кве. Ов де 
се ра ди, пре све га, о ман да ту ко ји Уни ја да је од ре ђе ној гру пи др-
жа ва чла ни ца, ко је, са сво је стра не, по се ду ју од ре ђе ни сте пен ауто-
но ми је. Што се ти че ма те ри јал ног огра ни че ња, оно та ко ђе по сто ји, 
јер се бли жа са рад ња у овој обла сти не при ме њу је на пи та ња ко ја 
има ју вој не или од брам бе не по сле ди це (чл. 27Б). 

За раз ли ку од до са да шњих уго во ра, Ли са бон ски уго ворпред-
ста вља на пре дак ка да се ра ди о флек си бил но сти у обла сти спољ не 
и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Овај уго вор је унео зна чај не про ме-
не ко је се од но се на ме ђу на род ну ак тив ност Европ ске уни је. Пре 
све га, Европ ска уни ја убу ду ће има свој ство прав ног ли ца, чи ме је 
окон ча на рас пра ва о ње ном «им пли цит ном» прав ном су бјек ти ви-
те ту. Та ко ђе, уки ну ти су «сту бо ви» на ко ји ма је Уни ја до са да по-
чи ва ла, што је тре ба ло да оја ча ко хе рент ност из ме ђу раз ли чи тих 
по ли ти ка на спољ ном пла ну ЕУ. Ме ђу тим, све ове из ме не у обла-
сти спољ не по ли ти ке ни су ре во лу ци о нар не, бу ду ћи да не ре ме те 
до ми нант ни прин цип ме ђу вла ди не са рад ње у овој обла сти.17) Ка-
да је реч о бли жој са рад њи, она је уве де на чла ном 20 Уго во ра о 
ЕУ, као и чла но ви ма од 326 до 334 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ 
(УФЕУ). Ова са рад ња је пред ви ђе на за обла сти ко је не спа да ју у 
ис кљу чи ву над ле жност Уни је, а усме ре на је ка оства ре њу ци ље ва 
Уни је, за шти ти ње них ин те ре са и ја ча њу ин те гра ци о них про це са 
(чл. 20(1) УЕУ). Са вет до но си од лу ку о ус по ста вља њу ове са рад-
ње, под усло вом да у њој уче ству је нај ма ње де вет др жа ва чла ни ца. 
Ова са рад ња је у сва ком тре нут ку «отвореназасведржавечла
нице». Ка да је реч о спољ ној и без бед но сној по ли ти ци, зна чај на 
но ви на Ли са бон ског уго во ра је да се уки да огра ни че ње ове са рад-
ње за пи та ња ко ја има ју вој не или од брам бе не по сле ди це. Ипак, 
бли жа са рад ња у овој обла сти има спе ци фи чан ка рак тер, ко ји је 
усло вљен спе ци фич ним ста ту сом спољ не и без бед но сне по ли ти ке 
у Ли са бон ском уго во ру. На и ме, гла ва 5 Уго во ра о ЕУ но си на слов 
«оп ште од ред бе о спољ ним ак тив но сти ма Уни је и по себ не од ред-
16) Fran cet te Fi nes, «La réfor me des co opéra ti ons ren forcées», Revuedesaffaireseuropéennes, 

n° 4, 2000, p. 367.
17) Bar ba ra Del co urt, «En tre réali sme et mo de stie: les no u ve a ux ato urs de la PESC», in Paul 

Mag net te (dir.), LaGrandeEurope, Uni ver sité Li bre de Bru xel les, Bru xel les, 2004, p. 312.
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бе о за јед нич кој спољ ној и без бед но сној по ли ти ци», што ука зу је 
на те жњу да се ова по ли ти ка сме сти у је дин стве ни си стем спољ-
не ак ци је ЕУ, а да исто вре ме но за др жи спе ци фи чан ка рак тер. На 
то ука зу је и Уго вор о функ ци о ни са њу ЕУ, ко ји пред ви ђа раз ли чи-
те ка те го ри је над ле жно сти ЕУ – ис кљу чи ву над ле жност ЕУ (чл. 3 
УФЕУ), по де ље ну над ле жност (чл. 4 УФЕУ) и над ле жност по др-
жа ва ња, ко ор ди на ци је и до пу ње ња ак ци је др жа ва чла ни ца (чл. 6 
УФЕУ) – не свр ста ва ју ћи при том спољ ну и без бед но сну по ли ти-
ку ЕУ ни у јед ну од на ве де них ка те го ри ја. Та ко члан 2(4) УФЕУ 
ка же да «Уни ја има над ле жност, у скла ду са од ред ба ма Уго во ра 
о Европ ској уни ји, да одређуjе и спро во ди за јед нич ку спољ ну и 
без бед но сну по ли ти ку, укљу чу ју ћи по сте пе но од ре ђи ва ње за јед-
нич ке од брам бе не по ли ти ке». Чи ни се да спе ци фич на, suigeneris 
при ро да ове по ли ти ке ни је ја сно пре ци зи ра на у но вом уго во ру18), 
што спре ча ва да се оства ри пот пу на хар мо ни за ци ја ин стру ме на та 
и про це ду ра ко ји су по де ље ни по «сту бо ви ма».19) Та ко је и бли-
жа са рад ња у овој обла сти спе ци фич на у од но су на та кву са рад њу 
у дру гим обла сти ма. При ме ра ра ди, за раз ли ку од ове са рад ње у 
дру гим обла сти ма, у ко ји ма Са вет ква ли фи ко ва ном ве ћи ном да је 
одо бре ње о ње ном спро во ђе њу, у обла сти спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке по треб на је јед но гла сност (чл. 329(2) УЕУ). За тим, др жа-
ве чла ни це мо ра ју да под не су зах тев са пре ци зним ин фор ма ци ја ма 
о обла сти и ци ље ви ма пред ло же не са рад ње у дру гим обла сти ма, 
док је у обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ до во љан са мо 
зах тев, без до дат них усло ва (чл. 329(1) и 329(2) УЕУ). Ко нач но, 
осим Ко ми си је, у обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке, Ви со-
ки пред став ник за спољ не по сло ве и без бед ност је за ду жен да дâ 
ми шље ње о ускла ђе но сти бли же са рад ње са спољ ном и без бед но-
сном по ли ти ком ЕУ (чл. 329(2) УЕУ).

2.ОБЛИЦИ«ФЛЕКСИБИЛНЕСАРАДЊЕ»УОБЛАСТИ
БЕЗБЕДНОСНЕИОДБРАМБЕНЕПОЛИТИКЕЕУ

Раз вој без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, као део за јед-
нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке, остао је у рас ко ра ку са про-
це ду ром до но ше ња од лу ка у овој обла сти. Да би се очу ва ло по ли-
тич ко је дин ство ЕУ и кон тро ла над раз во јем ове по ли ти ке, би ло је 
18) Ma ri se Cre mo na, «The Draft Con sti tu ti o nal Tre aty : Ex ter nal Re la ti ons and Ex ter nal Ac-

tion», CommonMarketLawReview, vol. 40, n° 6, 2003, p. 1354.
19) Gi o van na Bo no, «La PESC et la PESCD dans la Con sti tu tion européen ne. Eva lu a tion sur 

la ba se du pro jet de la Con ven tion», Annuairefrançaisderelationsinternationales, vol. 5, 
2004, p. 560.
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нео п ход но уве сти но ве об ли ке флек си бил не са рад ње у овој обла-
сти, ка ко би се омо гу ћи ло «коалицијама воље» да се ан га жу ју у 
ци вил ним и вој ним опе ра ци ја ма под окри љем ЕУ. Три раз ло га су 
усло ви ла уво ђе ње флек си бил не са рад ње у област без бед но сти и 
од бра не у окви ру ин сти ту ци о нал ног окви ра ЕУ. Нај пре, са рад ња 
из ме ђу др жа ва чла ни ца у обла сти од бра не од ви ја се из ван ин сти-
ту ци о нал ног окви ра ЕУ, и би ло је нео п ход но да се та са рад ња у 
не кој фор ми оба вља у окви ру ЕУ. За тим, зна чај не раз ли ке у вој ним 
ка па ци те ти ма по сто је из ме ђу др жа ва чла ни ца, и оне ви ше ни су мо-
гле би ти иг но ри са не. Ко нач но, област без бед но сне и од брам бе не 
по ли ти ке је област у ко јој се све од лу ке до но се јед но гла сно. Ру-
ко во де ћи се овим ре ал но сти ма, Ли са бон ски уго вор пред ви ђа три 
об ли ка флек си бил не са рад ње у обла сти европ ске без бед но сне и од-
брам бе не по ли ти ке ЕУ.

Пр ви об лик флек си бил не са рад ње од но си се на од ред бе о тзв. 
сталнојструктирнојсарадњи.На и ме, гру пи др жа ва чла ни ца ко-
је же ле да на пре ду ју у обла сти од бра не и да ме ђу со бом за поч-
ну за јед нич ке ини ци ја ти ве, омо гу ће на је са рад ња у окви ру Уни је. 
Овај об лик са рад ње има за циљ да ин сти ту ци о на ли зу је до са да шњу 
прак су ко ја по сто ји ме ђу не ким др жа ва ма чла ни ца ма, ка ко би се 
ова са рад ња убу ду ће од ви ја ла у окви ру Уни је, уз по др шку оста лих 
др жа ва чла ни ца. Та ко члан 42(6) Ли са бон ског уго во ра пред ви ђа да 
«онедржавечланицечијивојникапацитетииспуњавајувишекри
теијумеикојесу,собзиромнанајвишезахтевекојисепостављају
предмисијама, ушле у међусобно чвршће обавезе, успостављају
сталнусарадњууоквируУније».

Про цес ус по ста вља ња стал не са рад ње утвр ђен је чла ном 46 
Уго во ра о ЕУ и под ра зу ме ва не ко ли ко фа за. Пр во, др жа ве ко је же-
ле да уста но ве стал ну са рад њу мо ра ју о то ме да оба ве сте Са вет и 
Ви со ког пред став ни ка Уни је за спољ не по сло ве и без бед но сну по-
ли ти ку. Дру го, у ро ку од три ме се ца од тог оба ве ште ња, Са вет, ква-
ли фи ко ва ном ве ћи ном и по сле кон сул та ци ја са Ви со ким пред став-
ни ком, усва ја од лу ку ко јом се та са рад ња ус по ста вља и утвр ђу је 
ли сту др жа ва уче сни ца у тој са рад њи. Тре ће, ја сно је утвр ђе на про-
це ду ра евен ту ал ног про ши ре ња стал не са рад ње на дру ге др жа ве 
чла ни це. На и ме, сва ка др жа ва ко ја ка сни је же ли да при сту пи овој 
са рад њи, оба ве шта ва о то ме Са вет и ми ни стра ино стра них по сло-
ва. На кон но ти фи ка ци је, Са вет од лу чу је ква ли фи ко ва ном ве ћи ном 
по сле кон сул та ци ја са ми ни стром ино стра них по сло ва о уче шћу 
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но ве чла ни це у струк тур ној са рад њи. Са мо др жа ве уче сни це ове 
са рад ње има ју том при ли ком пра во гла са. Пред ви ђе на је и мо гућ-
ност ис кљу че ња др жа ве ко ја не ис пу ња ва кри те ри ју ме ко је зах те ва 
стал на струк тур на са рад ња. Том при ли ком, Са вет до но си од лу ку 
ква ли фи ко ва ном ве ћи ном. За ни мљи во је да се све од лу ке и пре-
по ру ке ве за не за струк тур ну са рад њу, осим го ре на ве де них ко је се 
од но се на про це ду ру члан ства, до но се јед но гла сно, што по твр ђу је 
и члан 46(6) Уго во ра о ЕУ.

Кри те ри ју ми и зах те ви у по гле ду вој них ка па ци те та др жа-
ва уче сни ца струк тур не са рад ње усво је ни су у тзв. Протоколуо
сталној сарадњи установљеној чланом 42Уговора о ЕУ. Пре ма 
чла ну 1 овог про то ко ла, др жа ве чла ни це се оба ве зу ју да ће ин тен-
зив но раз ви ја ти сво је од брам бе не ка па ци те те про ши ре њем свог 
на ци о нал ног до при но са, и уче шћем, у слу ча ју по тре бе, у мул ти-
на ци о нал ним сна га ма, у нај ва жни јим европ ским про гра ми ма на-
о ру жа ња и ак тив но сти ма Европ ске аген ци је за од бра ну. Та ко ђе, 
др жа ве се оба ве зу ју да ће ста ви ти на рас по ла га ње, нај ка сни је до 
2010. го ди не, као на ци о нал ни кон тин гент или као део мул ти на ци о-
нал них вој них сна га, бор бе не је ди ни це за по тре бе бу ду ћих ми си ја, 
кон ци пи ра не као так тич ке гру пе, ко је рас по ла жу ин фра струк ту ром 
за по др шку, укљу чу ју ћи тран спорт и ло ги сти ку, ко је су спо соб не 
да пре ду зму, у ро ку од 5 до 30 да на, Пе терс бер шке ми си је, и по себ-
но ка ко би од го во ри ле на зах те ве Ује ди ње них на ци ја, у пе ри о ду од 
30 да на, са мо гућ но шћу про ду жет ка до 120 да на. 

У ци љу ис пу ње ња ових кри те ри ју ма, др жа ве уче сни це ове 
са рад ње има ју оба ве зу да, пре ма чла ну 2 Про то ко ла, са ра ђу ју, од 
тре нут ка сту па ња на сна гу Ли са бон ског уго во ра, ра ди оства ре ња 
до го во ре них ци ље ва ко ји се од но се на утвр ђи ва ње ви си не из да та ка 
за од бра ну. Др жа ве та ко ђе тре ба да ујед на ча ва ју, у ме ри у ко јој је 
то мо гу ће, од брам бе на сред ства, на ро чи то на пла ну ускла ђи ва ња 
утвр ђе них вој них по тре ба, и да за јед но ко ри сте и спе ци ја ли зу ју 
сво ја сред ства и од брам бе не ка па ци те те, као и да под сти чу са рад-
њу на по љу обу ке и ло ги сти ке. За тим, др жа ве уче сни це су оба-
ве зне да пред у зи ма ју кон крет не ме ре за ја ча ње рас по ло жи во сти, 
ме ђу ко о пе ра тив но сти, флек си бил но сти и спо соб но сти за пре ме-
шта ње тру па, на ро чи то по сле утвр ђи ва ња за јед нич ких ци ље ва за 
сла ње ору жа них сна га, што укљу чу је и евен ту ал но пре и спи ти ва ње 
њи хо вих на ци о нал них про це ду ра за до но ше ње та кве од лу ке. Че-
твр то, др жа ве та ко ђе има ју оба ве зу да са ра ђу ју са ци љем пред у зи-
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ма ња по треб них ме ра за от кла ња ње не до ста та ка кон ста то ва них у 
окви ру Ме ха ни зма за раз ви ја ње ка па ци те та. Пе то, др жа ве тре ба да 
уче ству ју у раз во ју за јед нич ких про гра ма или европ ских про гра ма 
о вој ној опре ми у окви ру Европ ске аген ци је за од бра ну. На ве де ни 
кри те ри ју ми и зах те ви пред ви ђе ни за уче ство ва ње у струк тур ној 
са рад њи мо ра ју би ти по што ва ни, а у слу ча ју да др жа ва уче сни ца 
не из вр ша ва сво је оба ве зе, пред ви ђе на је мо гућ ност ње ног су спен-
до ва ња из са рад ње, јер Са вет мо же ква ли фи ко ва ном ве ћи ном да 
до не се од лу ку о су спен зи ји др жа ве уче сни це. Ко нач но, тре ћи члан 
Про то ко ла по ве ра ва Европ ској аген ци ји за од бра ну (ЕАД) уло гу 
«чу ва ра» ове са рад ње, бу ду ћи да она тре ба да «доприносиредов
номпроцењивањудоприносадржавачланицаучесница», и да о то-
ме под но си из ве штај нај ма ње јед ном го ди шње. 

На осно ву из ло же них уго вор них од ред би, на ме ћу се три 
основ не ка рак те ри сти ке овог об ли ка са рад ње. Нај пре, струк тур-
на са рад ња је стал на, за тим, за ње но ус по ста вља ње по треб на је 
ква ли фи ко ва на ве ћи на, и, ко нач но, ни је утвр ђен ми ни ма лан број 
др жа ва ко је уче ству ју у овој са рад њи.20) Ове три ка рак те ри сти ке 
пред ста вља ју пред ност у од но су на бли жу са рад њу, ко ја зах те ва 
јед но гла сну од лу ку и ми ни мум де вет др жа ва уче сни ца при ли ком 
ње ног уста но вље ња. Не ки ауто ри на во де да, на пр ви по глед, ова 
спе ци фич ност струк тур не са рад ње мо же ода ва ти ути сак да је циљ 
да се уве де ме ха ни зам ко ји ће охра бри ти др жа ве да по ве ћа ју сво је 
вој не из дат ке21), али да у ре ал но сти вла да пот пу на кон фу зи ја око 
овог пој ма.22)

Не ке не до ре че но сти су при сут не ка да је реч о овом об ли ку са-
рад ње. На при мер, ни је пре ци зи ра но ка ко ће «високикритерију
ми» др жа ва уче сни ца би ти утвр ђе ни. Фран цу ска је, при ме ра ра ди, 
пред ло жи ла ми ни мум од шест др жа ва уче сни ца у струк тур ној са-
рад њи (Фран цу ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач ка, Ита ли ја, Шпа ни ја 
20) Fe de ri co San to pin to,, «Le tra ité de Lis bon ne et la défen se européen ne: Ba ta il le di plo ma ti-

que sur fond de Co opéra tion struc turée per ma nen te», Noted’AnalyseduGRIP, 4 no vem bre 
2009, p. 5.

21) Ово ми шље ње за сту па Хо ворт (Ho worth), ко ји сма тра да је циљ уво ђе ња од ред би о 
стал ној струк тур ној са рад њи да се под стак ну др жа ве чла ни це ко је же ле да на пре ду-
ју у обла сти од бра не али да исто вре ме но до при не су раз во ју европ ске без бед но сне и 
од брам бе не по ли ти ке. То се, пре све га, од но си на Фран цу ску и Не мач ку, ко је су то ком 
пре го во ра о усва ја њу Уго во ра пред ла га ле да се обра зу је «еурозона» у обла сти без бед-
но сти и од бра не. Ви де ти Jolyon Ho worth, «The Euro pean Draft Con sti tu ti o nal Tren tin and 
the Fu tu re of the Euro pean De fen ce Ini ti a ti ve: A Qu e sti on of Fle xi bi lity», EuropeanForeign
AffairsReview, vol. 9, n° 4, 2004, p. 486.

22) Fe de ri co San to pin to, «Le tra ité de Lis bon ne et la défen se européen ne: Ba ta il le di plo ma ti que 
sur fond de Co opéra tion struc turé per ma nen te», op.cit., p. 1.
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и Пољ ска), ко је ће би ти у оба ве зи да тро ше 2% дру штве ног бру то 
про из во да на од бра ну, али је тај пред лог од би јен по што је имао 
пре ви ше «ексклузивну» ко но та ци ју.23) 

Дру ги об лик флек си бил не са рад ње ко ји уво ди Ли са бон ски 
уго вор од но си се на мо гућ ност да Са вет по ве ри, у окви ру ЕУ, из-
вр ше ње не ке ми си је Уни је гру пи др жа ва чла ни ца, «како би очу
валевредностУнијеипослужилењениминтересима» (чл .42(5) 
УЕУ). Од ред ба се од но си на оне др жа ве чла ни це ко је има ју во љу 
да уче ству ју у јед ној та квој ми си ји, и ко је рас по ла жу нео п ход ним 
ка па ци те ти ма за ње ну ре а ли за ци ју. Ка ко је на ве де но у чла ну 44 
Уго во ра о ЕУ, за ин те ре со ва не др жа ве чла ни це, за јед но са Ви со ким 
пред став ни ком ЕУ за спољ не од но се и без бед но сну по ли ти ку, се 
ме ђу соб но до го ва ра ју о во ђе њу ми си је. Др жа ве чла ни це ко је уче-
ству ју у ми си ји, би ло на соп стве ну ини ци ја ти ву, би ло на ини ци-
ја ти ву др жа ве чла ни це ко ја не уче ству је у ми си ји, оба ве шта ва ју 
Са вет ЕУ о спро во ђе њу ми си је. У слу ча ју да ре а ли за ци ја ми си је 
зах те ва из ме ну ње них ци ље ва или има но ве да ле ко се жне по сле ди-
це, др жа ве чла ни це ко је уче ству ју у ми си ји мо ра ју од мах да са зо ву 
Са вет, ко ји до но си по треб не од лу ке (чл. 44(2)).

Овај об лик флек си бил не са рад ње др жа ва чла ни ца у обла сти 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ је спе ци фи чан, јер се од-
но си ис кљу чи во на спро во ђе ње не ке вој не ми си је у окви ру упра-
вља ња кри за ма. Да кле, мо же мо да ка же мо да се ра ди о об ли ку 
по ја ча не са рад ње «извршног» ти па24), чи ји је циљ да омо гу ћи из вр-
ше ње јед не ми си је он да ка да све др жа ве чла ни це не ма ју под јед на-
ку во љу да се ан га жу ју у спро во ђе њу опе ра ци је, или он да ка да се 
ра ди о ве о ма зах тев ној ми си ји ко ја зах те ва упо тре бу вој них ка па-
ци те та ко ји ма рас по ла жу са мо не ке др жа ве чла ни це. Од ред бом о 
овом ви ду са рад ње, Ли са бон ски уго вор је обез бе дио прав ну осно-
ву да опе ра ци је ко је су се ра ни је из вр ша ва ле на на ци о нал ном ни-
воу или из ван окви ра ЕУ, бу ду убу ду ће део за јед нич ке без бед но сне 
и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. Док у слу ча ју стал не струк тур не са-
рад ње ми си је ко је др жа ве уче сни це те са рад ње пред у зи ма ју ни су 
опе ра ци је Уни је, те исте др жа ве мо гу да уче ству ју у спро во ђе њу 
не ке ми си је по сле од лу ке Са ве та. Та ко ђе, за раз ли ку од струк тур не 
23) Ma ri se Cre mo na, «En han ced Co o pe ra tion and the Com mon Fo re ign and Se cu rity and De fen-

ce Po li ci es of the EU», op.cit.,pp. 13-14. 
24) Di mi tris Tri an tajyllou, LaConstitutiondel’UnioneuropéenneselonlestraitésdeRomede

2004.LechoixdelaConventionetdelaConférenceintergouvernementale, Bruylant, Bru-
xel les, 2005, p. 110.
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са рад ње ко ја је стал на, овај об лик флек си бил но сти у са рад њи не ма 
кон стант ност, јер др жа ве чла ни це ста вља ју на рас по ла га ње Уни ји 
сво је ци вил не и/или вој не ка па ци те те или мул ти на ци о нал не сна ге 
ка ко би до при не ле ци ље ви ма ко је Уни ја утвр ди. Је ди ни кри те ри ју-
ми за уче ство ва ње у овом ви ду по ја ча не са рад ње су во ља др жа ва 
чла ни ца и нео п ход ни ка па ци те ти. Ипак, не ка пи та ња оста ју још 
увек отво ре на. Та ко нпр, Уго вор не по ми ње ка ква је про це ду ра за 
евен ту ал но уче шће др жа ва у то ку ми си је. Та ко ђе, не по сто ји ни је-
дан зах тев у по гле ду бро ја др жа ва ко је мо гу да уче ству ју у ре а ли-
за ци ји вој не ми си је ЕУ.

Тре ћи об лик флек си бил не са рад ње ко ји је уве ден Ли са бон ским 
уго во ром у област без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ од но-
си се на Европ ску аген ци ју за од бра ну. Пре ма чла ну 45 Уго во ра о 
ЕУ, основ ни за да ци Европ ске аген ци је за од бра ну су: да до при не се 
објек тив ном са гле да ва њу вој них ка па ци те та др жа ва чла ни ца и да 
вр ши оце ну њи хо ве спо соб но сти да из вр ше пред ви ђе не за дат ке; да 
уна пре ђу је ускла ђи ва ње опе ра тив них по тре ба и усва ја де ло твор-
не и ком па ти бил не по ступ ке на бав ке; да пред ла же мул ти ла те рал не 
про јек те за оства ри ва ње ци ље ва пред ви ђе них у скла ду са вој ним 
ка па ци те ти ма, обез бе ђу је ускла ђе ност про гра ма ко је спро во де др-
жа ве чла ни це и упра вља по себ ним про гра ми ма са рад ње; да по др-
жа ва ис тра жи ва ња у обла сти од брам бе не тех но ло ги је, ускла ђу је и 
пла ни ра за јед нич ке ис тра жи вач ке ак тив но сти и сту ди је за тех нич-
ка ре ше ња ко ја ће би ти у скла ду са бу ду ћим опе ра тив ним по тре-
ба ма; да до при но си утвр ђи ва њу, и ако је нео п ход но, спро во ђе њу 
свих ко ри сних ме ра за ја ча ње ин ду стриј ске и тех но ло шке осно ве 
у сек то ру од бра не као и уна пре ђи ва њу ра ци о на ли за ци је тро шко ва 
за од бра ну. У истом чла ну се на во ди да је Аген ци ја «отвореназа
сведржавечланицекојежелеуњојдаучествују». У прак си, све 
др жа ве чла ни це осим Дан ске уче ству ју у ра ду Аген ци је. Та ко ђе је 
пред ви ђе на мо гућ ност да се у окви ру Аген ци је офор ме «посебне
групекојеокупљајуонедржавечланицекојераденазаједничким
пројектима» (чл. 45 (2) УЕУ), што за не ке ауто ре пред ста вља спе-
ци фи чан при ступ «флексибилностиуфлексибилности».25)

25) Udo Di e drichs, Mat hi as Jopp, «Fle xi ble Mo des of Go ver nan ce : Ma king CFSP and ESDP 
Work», op.cit., p. 26.
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ЗНАЧАЈФЛЕКСИБИЛНЕСАРАДЊЕЗАДАЉИРАЗВОЈ
СПОЉНЕ,БЕЗБЕДНОСНЕИОДБРАМБЕНЕПОЛИТИКЕ

ЕУ

На пр ви по глед, од ред бе о флек си бил ној са рад њи у обла сти 
спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ иза зи ва ју не ке не-
до у ми це. Да ли је по жељ на од ре ђе на до за флек си бил но сти у овој 
обла сти? Да ли је ова са рад ња мо гу ћа и у ко јој фор ми? Да ли ће 
ова са рад ња шко ди ти по ли тич кој ле ги тим но сти Европ ске уни је? 
Нај ма ње два ар гу мен та мо же мо да на ве де мо у ко рист уво ђе ња 
ове са рад ње. Нај пре, од ред бе о овој са рад њи би тре ба ле да омо-
гу ће пре ва зи ла же ње па ра ли зе због јед но гла сно сти као основ ног 
на чи на до но ше ња од лу ка, и спре ча ва ње обра зо ва ња, из ван ин сти-
ту ци о нал ног окви ра ЕУ, ра зних не фор мал них гру па. Да кле, флек-
си бил ни об ли ци са рад ње пред ста вља ју нај ло гич ни ји пут за пре-
ва зи ла же ње бло ка де у раз во ју ове по ли ти ке. Јер, у тре нут ку ка да 
Уни ја од лу чу је да обра зу је ауто ном ни ка па ци тет за од лу чи ва ње и 
спро во ђе ње вој них и ци вил них опе ра ци ја, би ло би па ра док сал но 
да по сто ји бло ка да на ни воу по ли тич ког од лу чи ва ња. За тим, кроз 
ове об ли ке флек си бил не са рад ње би се про ду би ла и да ље раз ви-
ја ла без бед но сна по ли ти ка ЕУ, бу ду ћи да је, пре ма не ким ауто ри-
ма, флек си бил ност  за ми шље на у «мекшој» ва ри јан ти, са ци љем 
да укљу чи што ви ше др жа ва, ка ко би се из бе гло обра зо ва ње гру па 
др жа ва «дру гог» или «тре ћег» ран га.26) То је слу чај са Европ ском 
аген ци јом за од бра ну, ко ја је отво ре на за све др жа ве, али (на пр ви 
по глед) и са стал ном струк тур ном са рад њом. Али, да ли је баш 
та ко? Нео спор но је да са мо не ко ли ко др жа ва чла ни ца има вој не 
ка па ци те те нео п ход не за уче шће у об ли ци ма флек си бил не са рад ње 
у обла сти без бед но сти, и да ће ве ли ка ве ћи на др жа ва оста ти из ван 
те са рад ње, на ро чи то ка да је реч о стал ној струк тур ној са рад њи, за 
ко ју су пред ви ђе ни по себ ни кри те ри ју ми уче шћа. Чи ни се, ме ђу-
тим, да не ма ал тер на ти ве за ове «коалицијевоље» у окви ру Уни је.

Та ко ђе се на ме ће про блем од но са флек си бил но сти и ефи ка-
сно сти ове по ли ти ке. С јед не стра не, флек си бил ност ја ча ефи ка-
сност, ко ја, са сво је стра не, по ја ча ва кре ди би ли тет спољ не, без бед-
но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. Али са дру ге стра не, мо же мо 
флек си бил ност са гле да ти и као фак тор сма ње ња ко хе зи је и со ли-
дар но сти из ме ђу др жа ва чла ни ца, што мо же има ти не га тив не по-
26) Udo Di e drichs, «Fle xi bi lity and ESDP : From the Con ven tion to the IGC and Beyond», 

CFSPForum, vol. 2, n° 2, 2004, p. 4.
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сле ди це за спољ ну ак ци ју Европ ске уни је, бу ду ћи да ће не ке др жа-
ве уче ство ва ти ма ло, или не ће уоп ште уче ство ва ти, у опе ра ци ја ма 
ко је се во де у окви ру флек си бил не са рад ње. Та ко се флек си бил на 
са рад ња мо же по сма тра ти и као по ку шај угро жа ва ња ам би ци је ка 
обра зо ва њу јед не за јед нич ке од брам бе не по ли ти ке, ка ко је пред ви-
ђе но уго вор ним од ред ба ма. 

Не ка да шњи «дру ги» стуб Уни је је уре ђен та ко да, осим од ред-
би о бли жој са рад њи, ко је су спе ци фич не, и ко је се при ме њу ју и на 
област од бра не, по сто је и три по себ на об ли ка флек си бил не са рад-
ње у до ме ну без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. Осим струк-
тур не са рад ње, ко ја пред ста вља нај ам би ци о зни ји об лик флек си-
бил но сти у до ме ну од бра не, по сто ји и са рад ња др жа ва чла ни ца 
ра ди из вр ше ња не ке ми си је Уни је, ко ја пред ста вља ко ди фи ка ци ју 
по сто је ће прак се (опе ра ци је у Ма ке до ни ји, Кон гу). Чи ни се да ће 
овај об лик са рад ње че сто би ти ко ри шћен у бу ду ћим ми си ја ма ЕУ у 
обла сти упра вља ња кри за ма, и сто га је по зи тив но што је ова прак-
са ин сти ту ци о на ли зо ва на. Тре ћи об лик флек си бил но сти од но си се 
на Европ ску аген ци ју за од бра ну, ко ја је отво ре на за све др жа ве. 
Све др жа ве чла ни це уче ству ју у ра ду Аген ци је, али је пред ви ђе но 
да се у окви ру ње обра зу ју по себ не, ма ње гру пе др жа ва, ко је ће 
са ра ђи ва ти на по себ ним про јек ти ма. Оту да је овај об лик са рад ње 
спе ци фи чан, јер под ра зу ме ва двоструку флек си бил ност у окви ру 
Аген ци је. Чи ни се да је ова кво ре ше ње би ло нео п ход но, бу ду ћи да 
по сто ји ве ли ка хе те ро ге ност из ме ђу др жа ва у обла сти на о ру жа ња.

Ипак, бу ду ћи раз вој флек си бил не са рад ње у обла сти без бед но-
сне по ли ти ке ЕУ иза зи ва не ке не до у ми це ако се има ју у ви ду не до-
ре че но сти ве за не за стал ну струк тур ну са рад њу. Јер, чи ни се да ова 
са рад ња сле ди исти циљ као и са ма без бед но сна по ли ти ка ЕУ, па и 
Европ ска аген ци ја за од бра ну. За што је он да би ло нео п ход но уве-
сти овај об лик са рад ње у уго вор не од ред бе? Ово пи та ње је уто ли ко 
ло гич ни је ако се има у ви ду да Ли са бон ски уго вор одо бра ва уво-
ђе ње про це ду ре бли же са рад ње и у вој ном до ме ну. Због че га он-
да до дат но уво ђе ње стал не струк тур не са рад ње по ред мо гућ но сти 
упо тре бе од ред би о по ја ча ној са рад њи? Ко ја је то «до дат на» вред-
ност струк тур не са рад ње? Пр во бит но, стал на струк тур на са рад ња 
за ми шље на је као сред ство за обра зо ва ње «Европеу двебрзине», 
са др жа ва ма пред вод ни ца ма ко је по се ду ју зна чај не вој не ка па ци-
те те. Ова са рад ња би омо гу ћи ла др жа ва ма уче сни ца ма да «за о би-
ђу» област по ли тич ког од лу чи ва ња, јер би оне би ле пред вод ни це 
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(avantgarde) бу ду ћих ми си ја, и са мим тим не би би ле усло вље не 
прет ход ним одо бре њем од стра не свих др жа ва у обла сти до но ше ња 
од лу ка. Да кле, по чет на за ми сао је би ла да ова са рад ња бу де ефи-
ка сно сред ство за ми си је упра вља ња кри за ма, али се по уго вор ним 
од ред ба ма чи ни да се да нас ра ди о ини ци ја ти ви ко ја је ис кљу чи во 
усме ре на на раз вој ка па ци те та, бу ду ћи да по сто ји по се бан об лик 
са рад ње ко ји пред ви ђа мо гућ ност да Уни ја по ве ри гру пи др жа ва 
из вр ше ње не ке ми си је. Ме ђу тим, раз вој и ја ча ње вој них ка па ци те-
та кроз опе ра тив ност и ком пле мен тар ност је дан је од ци ље ва ко ји 
та ко ђе тре ба да спро во ди и Европ ска аген ци ја за од бра ну. Та ко ђе, 
ако је струк тур на са рад ња за и ста за ми шље на да укљу чи што ве ћи 
број др жа ва, за што ни је утвр ђен ми ни ма лан број др жа ва нео п хо-
дан за оства ре ње ове са рад ње? Ова чи ње ни ца на во ди на мо гућ ност 
ин сти ту ци о на ли за ци је «директоријума» или «тријумвирата» ве-
ли ких др жа ва, што мо же има ти као ре зул тат нај ма ње две не га тив-
не по сле ди це: угро жа ва ње европ ске со ли дар но сти и до во ђе ње у 
пи та ње ауто ном ност без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке, јер «ма-
ле» др жа ве, бо је ћи се хе ге мо ни је «ве ли ких», пре фе ри ра ју аме рич-
ко «ту тор ство» у овој обла сти у од но су на би ло ко ји об лик европ-
ског ди рек то ри ју ма. Ипак, не мо же се ни оспо ри ти зна чај уво ђе ња 
флек си бил но сти у овој обла сти, има ју ћи у ви ду по себ но из ра же-
ну хе те ро ге ност ста ту са, ин те ре са, ам би ци ја и ка па ци те та др жа ва 
чла ни ца, и јед но гла сност као на чин до но ше ња од лу ка.

Сто га мо же мо да на гла си мо да ди фе рен ци ра ност у обла сти 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке има по зи тив ну (кон струк тив-
ну) и не га тив ну (де струк тив ну) стра ну.27) С јед не стра не, ин сти-
ту ци о на ли за ци ја флек си бил но сти озна ча ва по бе ду «ре ал но сти», 
јер ува жа ва хе те ро ге ност ин те ре са, ам би ци ја и ка па ци те та др жа ва 
чла ни ца. И сâм раз вој без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ ре-
зул тат је ди фе рен ци ра но сти, ко ја је у осно ви кон сти ту и са ња ове 
по ли ти ке од са мог по чет ка. Ра ди се спе ци фич ној обла сти, ко ја се 
мо же раз ви ја ти са мо кроз спе ци фич не об ли ке флек си бил не са рад-
ње. Сто га ди фе рен ци ра ност у овој по ли ти ци за у зи ма ме сто ко је 
не ма у дру гим по ли ти ка ма Уни је. Овај праг ма ти зам је, ме ђу тим, 
та ко ђе и је дан од по кре та ча европ ске ин те гра ци је, као и раз во ја 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. С дру ге стра не, ди фе рен-
ци ра ност у овој по ли ти ци ства ра до дат ну ин сти ту ци о нал ну ком-
27) La u ren ce Bur gor gue-Lar sen,«Le dro it com mu na u ta i re dans to us ses états ou les désor dres 

du inet du out», in  MélangesenhommageàGuyIsaac.50ansdudroitcommunautaire, op.
cit., p. 122.
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плек сност, и по ве ћа ва мо гућ ност раз до ра из ме ђу др жа ва ко је се 
опре де ле да иду на пред, и оних ко је то не же ле (или не мо гу). 

DejanaVukcevic
LESFORMESDELACOOPERATIONFLEXIBLEDANSLE
DOMAINEDELAPOLITIQUEETRANGERE,DESECURITE

ETDEDEFENSEDEL’UE
SOMMAIRE

Dans cet article, l’auteur envisage les formes de la co
opération flexible dans le domaine de la politique
étrangère,desécuritéetdedéfensedel’UE.D’abord,il
s’agitd’analyser lesprocédures spécifiquesdecoopéra
tiondansledomainedelaPESC,poursepencherensuite
surlesmodalitésdecoopérationflexibledansledomaine
delaPESD,afindedémontrerl’importancedeflexibilité
danscedomaine.Ledomainedelapolitiqueétrangère,de
sécuritéetdedéfenseestundomainespécifiquedanslequ
ell’hétérogénéitédesintérêts,desambitionsetcapacités
desEtatsmembresestparticulièrementgrande,etl’unani
mitélarèglefondamentaledansleprocessusdécisionnel.
Ainsi,lesformesflexiblesdecoopérationsemblentêtrele
cheminlogiquepourdépasserleblocagedécisionneldans
ledéveloppementdecettepolitique.L’objectifdecetar
ticleestdepercevoirleseffetspositifsetnégatifsdecette
différenciationdansledomainedelapolitiqueétrangère,
desécuritéetdedéfense,etderépondresicesformesde
flexibilité contribueront audéveloppement futurde cette
politiquedansleprocessusd’intégrationeuropéenne.
Motsclefs: coopération renforcée, coopération flexible,
intégrationdifférenciée,politiqueétrangèreetdesécurité
commune de l’UE, politique commune de sécurité et de
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RESUME
Hétérogénéitéet/ouintégration?Cedilemmeestaucœur
duprocessusd’intégrationeuropéenne. Il fallaitconcili
er ces deux phénomènes et organiser la différence sans
casser la dynamique de l’intégration.D’où le terme de
l’intégration différenciée, qui respecte la différence et
présentelesmoyensdesonharmonisationavecladyna
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miqueduprocessusd’intégration.Dansledomainedela
politiqueétrangère,de sécuritéetdedéfense, lahétéro
généitéestparticulièrementgrandeet l’unanimitéest la
règleprincipaledansleprocessusdécisionnel.Pourcette
raison,ilétaitnécessairedeconstituerlesformesdefle
xibilité pour que le développement de cette politique ne
soitpasbloqué.Lesuccèsmajeurreprésententlesdispo
sitionsdu traitédLisbonnequi introduisent lesdiverses
formesdeflexibilitédansledomainedelasécuritéetde
défensedel’UE.D’abord,lacoopérationrenforcées’ap
pliquedésormaisàlaPESCselondesmodalitésspécifi
ques,maispeut également êtreutiliséedans ledomaine
deladéfense.Outrecettepossibilité,dansledomainede
ladéfense,oùl’hétérogénéitédesstatuts,desintérêts,des
ambitionsetcapacitésdesEtatsmembresestparticulière
mentgrande,leTraitéinstauretroisformesspécifiquesde
flexibilité.Lapremièreprévoitlapossibilité,pourl’Union,
deconfieràquelquesEtatsmembres,quiontlescapacités
etlavolonté,lesoindemenerunemissionpourlecompte
del’Union.Cetteformedeflexibilitéestlacodificationde
lapratiquedéjà existante.Ladeuxièmeconcerne la co
opérationstructuréepermanente,quireprésentelaforme
laplusambitieuseetlaplusélaboréedeflexibilitéetelle
devraitrassemblerlesEtatsmembresquiremplissentdes
critèresdecapacitésplusélevésetquiontsouscritdesen
gagementspluscontraignantsenvuedesmissionslesplus
exigeantes. Enfin, la troisième forme concerne l’Agen
ceeuropéennededéfense,quiestouvertàtouslesEtats
membres,mais au seinde laquelledesprojets conjoints
serontmenéspardesgroupesrestreintsdesEtats.Ils’agit
d’uneformede«flexibilitédansflexibilité».Donc,enma
tièredepolitiquedesécuritéetdedéfense,il’sagitd’un
saut qualitatif par rapport aux révision antérieures des
traités.Cependant,cesnouveautéscomportentégalement
certainesrisques,carlaflexibilitécréeunecomplexitéin
stitutionnelle,etellepeutaboutirà ladiscordeentre les
Etatsquiveulentalleravant,etceuxquineveulentpas.

 Овај рад је примљен 23. фебруара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. маја 2010. године.
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