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ДушанПророковић*

ЗА ШТО ЈЕ ЕУ (ГЕО)ПОЛИТИЧКИ 
НЕ СА МО СТАЛ НА?

Са же так

Овај рад се ба ви тре нут ним по ло жа јем ЕУ у од но су 
на САД и НА ТО. До при нос САД и НА ТО фор ми ра њу ЕУ је 
ве ли ки. Исто вре ме но, ути цај САД и сло же ни од но си са НА
ТО су и пре пре ка чвр шћој по ли тич кој ин те гра ци ји европ ских 
др жа ва. У том сми слу, струк ту ра овог ра да је по де ље на на 
три де ла. У пр вом де лу се опи су је раз вој европ ске еко ном ске 
ин те гра ци је. У дру гом де лу се ана ли зи ра ју од но си ЕУНА ТО 
и уло га САД то ком ства ра ња ЕУ. Док се у тре ћем де лу раз
ма тра пи та ње: за што је ЕУ ду го роч но по зи ци о ни ра на као 
про вод ник атлан ти стич ких ин те ре са.
Кључ не ре чи: европ ске ин те гра ци је, еко ном ске ин те гра ци је, 

НА ТО, атлан ти зам, кон ти нен та ли зам

Раз вој европ ске ин те гра ци је

Иде ја о чвр шћем по ве зи ва њу европ ских др жа ва по сте-
пе но се раз ви ја ла још од Сред њег ве ка. Због то га се че сто за-
кљу чу је ка ко европ ска ин те гра ци ја има сво је ко ре не да ле ко 
у про шло сти. Ипак, оно што раз ли ку је да на шњу Европ ску 
уни ју и не ка да из но ше не пред ло ге о нео п ход но сти ме ђу соб-
ног збли жа ва ња европ ских др жа ва, је сте са ма су шти на ин-
те гра ци је. У де лу „На црт веч ног ми ра“ из 1713. го ди не ка-
то лич ки опат Шарл Ирен Сен-Пјер (Char lesIrénéé Ca stel de 
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Sa intPi er re, 1658-1743) се по зи ва на иде је Пје ра Ди боа (Pi er re 
Du bo is, око 1250-око 1321) из XIV ве ка о ства ра њу Хри шћан-
ске ре пу бли ке и кра ља Јир жи ја од Под је бра да (Jiří z Po dě
brad, 1458-1471) из XV ве ка ко ји је пи сао о ну жно сти из град-
ње је дин стве ног од брам бе ног са ве за (con gre ga tio con cor di ae)1. 
Сен-Пјер има ори ги нал не иде је, па пред ла же фор ми ра ње јед-
не „европ ске по ли ци је“ и „је дин стве ног су да“ (ми сле ћи на 
пре су де, ко је мо ра ју би ти јед на ке за исте пре кр ша је у свим 
европ ским др жа ва ма), ме ђу тим он, као и ње го ви прет ход ни-
ци на ко је се по зи ва, глав ни раз лог за оку пља ње ви ди у ства-
ра њу вој ног са ве за, ко ји би имао дво стру ку уло гу: 1) би ла би 
то га ран ци ја да европ ске др жа ве не ће из ме ђу се бе ра то ва ти; 
2) ор га ни зо ва ла би се за јед нич ка од бра на од спољ них не при-
ја те ља2. Ства ра њем вој ног са ве за учвр сти ли би се и по ли тич-
ки од но си, ство рио оквир за ду го роч ни мир, што би до при не-
ло раз во ју тр го ви не. 

Да на шња ЕУ је има ла дру га чи ји раз вој ни пут. Пре ма 
те о ри ји Бе ле Ба ла ша (Ba las sa Béla, 1928-1991), по сто ји пет 
сте пе ни ка еко ном ске ин те гра ци је: ства ра ње зо не сло бод не 
тр го ви не, по том ца рин ског са ве за, па за јед нич ког тр жи шта, 
за тим мо не тар но-при вред не уни је, до пот пу не еко ном ске ин-
те гра ци је3. ЕУ је пре шла пут од нај ни жег до прет по след њег 
сте пе ни ка, од ка да су се Фран цу ској и Не мач кој при дру жи ли 
Ита ли ја и зе мље БЕ НЕ ЛУКС-а (Бел ги ја, Хо лан ди ја и Лук-
сем бург), па је та ко 1951. пот пи си ва њем Па ри ског уго во ра 
кон сти ту и са на и Европ ска за јед ни ца за угаљ и че лик, а 1957. 
го ди не Европ ска за јед ни ца за атом ску енер ги ју. Од 1968. го-
ди не европ ска ин те гра ци ја ула зи у но ву фа зу, по што се пот-
пи си ва њем Рим ског уго во ра из ме ђу че ти ри ца рин ске те ри то-
ри је (Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја и БЕ НЕ ЛУКС ) фор ми ра 

1 Пјер Ди боа је сво ју те зу о ства ра њу Хри шћан ске ре пу бли ке пред ста вио 
1306. го ди не, а ово ме се ви ше мо же про на ћи у ра ду Иса ка Аси мо ва (Asi mov, 
Isa ac: The Sha ping of Fran ce. Mif flin, Bo ston 1972, pp. 171-173). Кра љу Јир жи ју 
од Под је бра да је иде ју о „Спо ра зу му о уста но вља ва њу ми ра у це лом хри-
шћан ском све ту“ пред ло жио ње гов са вет ник Ан то нио Ма ри ни из Гре но бла. 
О ово ме ви ше у по гла вљу о по след њим го ди на ма вла да ви не кра ља Јир жи ја у 
књи зи Ја ро сла ва Че ху ре (Čec hu ra, Ja ro slav: České ze mě v le tech 1437–1526, 
I. díl : me zi Zik mun dem a Jiřím z Po dě brad. Li bri, Pra ha 2010).

2 Ša tle, F., Di ja mel, O., Pi zi je, E.: En ci klo pe dij ski reč nik po li tič ke fi lo zo fi je, knji ga 
II, Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća, Srem ski Kar lov ci, 1993, str. 894-
899.

3 Ba las sa, B.: The The ory of Eco no mic In te gra tion, Pu blis her Ric hard Ir win, Ho-
me wo od, 1961. 
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ца рин ски са вез, због че га се истим уго во ром уре ђу је и пи-
та ње фор ми ра ња Европ ске за јед ни це4. Фор ми ра ње Европ-
ске за јед ни це је по че так утвр ђи ва ња за јед нич ких по ли тикâ 
члан ских др жа ва, што се до дат но ре гу ли ше од 1992. го ди не 
и ства ра ња Европ ске уни је5. Од 2002. го ди не ка да се у два на-
ест зе ма ља чла ни ца ЕУ по вла че до ма ће ва лу те и као је ди но 
сред ство пла ћа ња уво ди за јед нич ка ва лу та - евро, ЕУ је на 
пу ту да пре ра сте и у мо не тар но-при вред ну ин те гра ци ју6.

Та ко је им пулс учвр шћи ва њу по ли тич ких од но са из-
ме ђу европ ских др жа ва да вао по сте пе ни раз вој тр го вач ких 
од но са и еко ном ског по ве зи ва ња. За раз ли ку од ста рих иде ја 
ко је су под ра зу ме ва ле ства ра ње кон ти нен тал не ин те гра ци-
је удру жи ва њем „oдозго на до ле“, са ве ре ме на ин те гра ци ја се 
од ви ја ла „од о здо на го ре“. Пред ност ова квог при сту па би ла је 
у то ме, што се по сле тра гич них до га ђа ја из Дру гог свет ског 
ра та са рад ња ме ђу европ ским др жа ва ма мо гла од ви ја ти бр же 
и ди на мич ни је, јер су од по ве ћа ва ња оби ма ме ђу соб не тр го-
ви не и тран сфе ра тех но ло ги ја сви има ли ко ри сти. По ли тич-
ки про бле ми су ре ша ва ни ду го и стр пљи во и нај че шће ни су 
би ли пре пре ка ја ча њу еко ном ских од но са. Ма на ова квог при-
сту па је у то ме, што се са еко ном ском кри зом ја вља ло и пи та-
ње да ли и ка ко са ин те гра ци ја ма на ста ви ти. Дру га по ло ви на 
се дам де се тих го ди на ХХ ве ка је по зна та као пе ри од „евро-
скле ро зе“, ко ју су узро ко ва ли пр ви и дру ги нафт ни шок7. У 
дру гој по ло ви ни пр ве де це ни је ХХI ве ка, услед по чет ка ве-
ли ке еко ном ске кри зе, отво ре но је мно го пи та ња ко ја се ти чу 
и са мог оп стан ка ЕУ у по сто је ћом об ли ку и са те ку ћом уну-
тра шњом ор га ни за ци јом8. Сва ка еко ном ска не да ћа до но си ла 
је и по ли тич ке про бле ме и угро жа ва ла ЕУ као це ли ну. 

4 O исто ри ји европ ских ин те гра ци ја ви ше у: Bi de le ux, R.: Euro pean in te gra tion 
and dis in te gra tion, Ro u tled ge, Lon don, 1996.

5 Пре глед то ка фор ми ра ња за јед нич ких по ли ти ка и ства ра ња Европ ске за јед-
ни це у: Коsír, I; Pe šo ut. I.: Po li tiky Európskej Únie, Bra tia Sa bov ci, Zvo len, 2008.

6 Евро је уве ден на фи нан сиј ско тр жи ште још 1999. го ди не и пред ста вља зва-
нич ну ва лу ту Еко ном ске и мо не тар не уни је Европ ске уни је. Од 2002. до 
2013. го ди не још пет чла ни ца ЕУ је при хва ти ло евро као соп стве ну ва лу ту, 
па је та ко по стао је ди но сред ство пла ћа ња у 17 од 27 др жа ва чла ни ца

7 О узро ци ма и по сле ди ца ма кри зе се дам де се тих го ди на ви ше се мо же про на-
ћи у: Ла кер, В.: Исто ри ја Евро пе 19451992, Clio, Бе о град, 1999, стр. 507-512.

8 Ди рект на по сле ди ца ве ли ке еко ном ске кри зе из ме ђу оста лог је и ја ча ње ве-
ро скеп ти ци зма у ни зу др жа ва, као и по нов но отва ра ње ни ка да уга ше них, 
али у прет ход ном пе ри о ду при гу ше них по ли тич ких жа ри шта. У Ве ли кој 
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Ис ку ство из пе ри о да „евро скле ро зе“ ути ца ло је да се 
уну тар ЕЗ пре ду зму од ре ђе ни ко ра ци у ци љу про ши ри ва ња 
и про ду бљи ва ња ин те гра ци је и ства ра ња по ли тич ког са ве-
за. Нај зна чај ни ји ко рак био је усва ја ње Је дин стве ног европ-
ског ак та 1987. го ди не, на ини ци ја ти ву та да шњег пред сед-
ни ка Европ ске ко ми си је Жа ка Де ло ра (Jac qu es De lors). То је 
био увод у пре ра ста ње Европ ске за јед ни це у Европ ску уни ју. 
Ма стрихтским уго во ром из 1992. го ди не ЕУ по ста је по ли-
тич ки са вез, па се, по ред еко ном ске ин те гра ци је ко ја оста-
је „пр ви стуб“ ЕУ, фор ми ра ју још и „дру ги стуб“ ко ји чи ни 
За јед нич ка спољ на и без бед но сна по ли ти ка и „тре ћи стуб“ 
ко ји чи ни За јед нич ка са рад ња у обла сти пра во су ђа и уну-
тра шњих по сло ва. Но ва ини ци ја ти ва, уста но вље на у ци љу 
ја ча ња цен трал них струк ту ра ЕУ и ства ра ња јед не „су пер-
др жа ве“ на кон ти нен ту, би ло је фор ми ра ње Кон вен та о бу-
дућ но сти Евро пе (2001-2003 го ди не). На че лу Кон вен та на ла-
зио се бив ши пред сед ник Фран цу ске Ва ле ри Жи скар д̀ Естен 
(Valéry Gi scard d’Esta ing), а циљ дво го ди шњег ан га жма на 
био је пи са ње Европ ског уста ва9. Иако је Европ ски устав на-
пи сан, он ни ка да ни је и усво јен, по што су на ре фе рен ду ми-
ма гра ђа ни Фран цу ске и Хо лан ди је 2005. го ди не од би ли да 
се са гла се са по ну ђе ним пред ло гом. У оста лим чла ни ца ма 
ЕУ, ре фе рен ду ми ни су ни одр жа ва ни, већ су од лу ке до но-
си ли пар ла мен ти или вла де. Не у спех са Европ ским уста вом 
ни је обес хра брио во де ће др жа ве ЕУ, па је већ 2007. го ди не 
Европ ски са вет уме сто до ку мен та ко ји је по ну дио Кон вент 
о бу дућ но сти Евро пе, усво јио Ли са бон ски спо ра зум10. Ли са-

Бри та ни ји је на ја вље но одр жа ва ње ре фе рен ду ма о исту па њу из ЕУ, а за ка-
зан је ре фе рен дум о прав но-по ли тич ком по ло жа ју Шкот ске за 18. сеп тем бар 
2014. По ред то га, две во де ће ка та лон ске пар ти је Ка та лон ска на ци о на ли стич-
ка пар ти ја (CiU-Con vergència i Unió) и Ре пу бли кан ска ле ви ца Ка та ло ни је 
(ERC- Esqu er ra Re pu bli ca na de Ca ta lunya), на ја ви ле су ор га ни зо ва ње (не у-
став ног!?) ре фе рен ду ма о исту па њу Ка та ло ни је из Кра ље ви не Шпа ни је за 
2014. го ди ну, че му се оштро про ти ве све пар ла мен тар не шпан ске по ли тич ке 
пар ти је. 

9 Су штин ски, ра ди ло се о Уста ву Европ ске уни је, али је овај до ку мент на зван 
Европ ски устав (енг. Euro pean Con sti tu tion). О ра ду Кон вен та о бу дућ но сти 
Евро пе и пред ло же ном Европ ском уста ву, ви ше се мо же про на ћи на: www.
euro parl.euro pa.eu/hig hlights/sk/202.html (по след њи пут стра ни ца по се ће на 
11.03.2013)

10 И у слу ча ју усва ја ња Ли са бон ског спо ра зу ма, по ка за ло се да за раз ли ку од 
по ли тич ке ели те, гра ђа ни има ју са свим дру га чи је ми шље ње. Ре фе рен дум о 
при хва та њу Спо ра зу ма ор га ни зо ван је са мо у Ир ској и та мо је ве ћи на гра ђа-



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 1/2013, год. IX vol. 16 стр. 6378

67

бон ски спо ра зум са др жи огро ман број ре ше ња ко ја су утвр-
ђе на не при хва ће ним Европ ским уста вом, а ко ја има ју за циљ 
ја ча ње уло ге цен трал них ин сти ту ци ја ЕУ у од но су на на ци о-
нал не ин сти ту ци је др жа ва чла ни ца. Из ме ђу оста лог, уве де на 
је и но ва функ ци ја-пред сед ни ка Са ве та (ко ји је не фор мал но 
на зван пред сед ни ком ЕУ) ко ји се би ра на две и по го ди не, 
а до та да шња функ ци ја ви со ког пред став ни ка за за јед нич ку 
спољ ну и без бед но сну по ли ти ку, пре ра сла је у по зи ци ју ви-
со ког пред став ни ка ЕУ за спољ ну по ли ти ку и без бед ност, 
чи ме се же ле ло под ву ћи да ће ЕУ у бу дућ но сти има ти је дин-
стве ну спољ ну по ли ти ку и пре ра сти у вој ни са вез. 

У ово ме се на ла зи и је дан од по во да за евро скеп ти ци-
зам. ЕУ мо же на ста ви ти да функ ци о ни ше као еко ном ска ин-
те гра ци ја, ко ја ће има ти сво је успо не и па до ве, у за ви сно сти 
од то га ка ко се и ко ли ко бу де про фи ти ра ло од ја ча ња ме ђу-
соб них тр го вин ских од но са, као и од то га ка ко се и ко ли-
ко бу ду од ра жа ва ле по сле ди це еко ном ских кри за на др жа ве 
чла ни це то ком пе ри о да ре це си је. Ме ђу тим, уко ли ко ЕУ же ли 
да ути че на гло бал не по ли тич ке про це се и за у зме по зи ци ју 
јед ног од кључ них игра ча у свет ској по ли ти ци, она мо ра пре-
ра сти и у по ли тич ку ин те гра ци ју, са је дин стве ном спољ ном 
по ли ти ком и вој ни са вез са је дин стве ним стра те шким ци ље-
ви ма! Да ли ЕУ мо же пре ра сти у по ли тич ку ин те гра ци ју и 
по ста ти вој ни са вез? 

на 2008. го ди не гла са ла за не при хва та ње овог до ку мен та. Из лаз је про на ђен 
у по нов ном одр жа ва њу ре фе рен ду ма, ко ји је ко нач но ус пео, па је и Ли са бон-
ски спо ра зум сту пио на сна гу. Тре ба на по ме ну ти и да су све во де ће по ли тич-
ке стран ке у Ир ској (Fi ne Gael и La bo ur Party) ко је ко је тра ди ци о нал но осва-
ја ју пре ко две тре ћи не по сла нич ких ме ста на пар ла мен тра ним из бо ри ма, по-
др жа ле Ли са бон ски спо ра зум, а да су кам па њу про тив не пот пи си ва ња Спо-
ра зу ма во ди ле ad hoc фор ми ра на удру же ња гра ђа на. По сле све га, отво ре но 
је пи та ње ле ги ти ми те та Ли са бон ског спо ра зу ма, али и оста лих од лу ка ко је 
се до но се уну тар ЕУ, а на ко је гра ђа ни не ма ју ни ка кав ути цај. О ре фе рен ду-
му у Ир ској 2008. го ди не, као и по но во ор га ни зо ва ном из ја шња ва њу го ди ну 
да на ка сни је мо же се ви ше по да та ка и ко мен та ра на ћи на ин тер нет стра ни ци 
ир ске др жав не те ле ви зи је: http://www.rte.ie/news/2008/0613/104482-eulis bon  
(по след њи пут стра ни ца по се ће на 19.12.2009)
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Од но си ЕУНА ТО

Па ра лел но са раз во јем еко ном ског по ве зи ва ња европ-
ских др жа ва по сле Дру гог свет ског ра та, те као је и про цес 
ства ра ња транс-атлант ског вој ног са ве за - НА ТО-а. Кључ ну 
уло гу уну тар НА ТО-а има ле су САД и њи ма је у хлад но ра-
тов ским усло ви ма и услед прет ње од стра не СССР-а, од го-
ва ра ло да под сти чу збли жа ва ње „од о здо на го ре“ за пад но е-
вроп ских др жа ва. „Фор ми ра њем НА ТО САД су учвр сти ле 
соп стве но при су ство у Евро пи и фор ми ра ле ге о по ли тич ки 
по јас ко ји је за у ста вљао про дор СССР да ље ка за па ду. Ку-
бан ска кри за 1961. го ди не је по ка за ла да то ни је до вољ но и 
да све за пад не др жа ве не схва та ју со вјет ску прет њу на исти 
на чин. До 1955. го ди не НА ТО је у сво је члан ство био при-
мио ско ро све за пад но е вроп ске др жа ве (осим Шпа ни је), плус 
Тур ску и Грч ку. Ме ђу тим, ко му ни стич ки по кре ти у мно гим 
за пад но е вроп ским др жа ва ма су ја ча ли (пре све га у Ита ли ји 
и Фран цу ској), што се од ра жа ва ло на укуп не ста во ве јав ног 
мње ња за пад но е вроп ских др жа ва о овом пи та њу. То је био 
фак тор уну тра шње не ста бил но сти по НА ТО. За раз ли ку од 
СССР, ко ји је због пра ви ла по ко ји ма је функ ци о ни сао Ис точ-
ни блок, мо гао вр ло јед но став но и при лич но ефи ка сно да мо-
би ли ше вој не сна ге свих сво јих са ве зни ка, у за пад ном де лу 
Евро пе су ства ри ста ја ле са свим дру га чи је. За пад ној Евро пи 
је тре бао но ви по ли тич ки кон цепт, но ва ви зи ја ко ја би по мо-
гла ства ра ње хо мо ге ног по ли тич ког си сте ма спо соб ног да се 
су прот ста ви СССР. Ре ше ње је про на ђе но у про ду бљи ва њу, 
ши ре њу и те ри то ри јал ном уве ћа ва њу европ ске ин те гра ци је 
(ова три тер ми на на вео је не мач ки кан це лар Ер харт Лу двиг/
Er hardt Lud wig)“11. 

Са јед не стра не, за за пад но е вроп ске др жа ве су ула-
зак у НА ТО и аме рич ко вој но при су ство у Евро пи до но си-
ли без бед ност и за шти ту пред со вјет ском прет њом. Са дру ге 
стра не, за САД  је европ ска еко ном ска ин те гра ци ја пред ста-
вља ла сред ство у оства ри ва њу соп стве них, атлан ти стич ких 

11 Про ро ко вић, Д.: Ге о по ли ти ка Ср би је: по ло жај и пер спек ти ве на по чет ку 
ХХI ве ка, Слу жбе ни гла сник,  Ге о по ли ти ка, Бе о град, 2012, стр. 327.
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ге о по ли тич ких ци ље ва. По сма тра ју ћи из овог угла, мо же се 
за кљу чи ти ка ко су ин те ре си ЕУ и НА ТО, од но сно во де ћих 
европ ских др жа ва и САД, то ком це лог хлад но ра тов ског пе-
ри о да би ли по ду дар ни. У том сме ру су на ста ви ли и по сле 
рас па да Ис точ ног бло ка, с об зи ром да су обе ор га ни за ци је 
ис ка за ле спрем ност да се про ши ре ка ис то ку и при ме у сво је 
члан ство но ве чла ни це. За европ ску еко ном ску ин те гра ци ју, 
ши ре ње ка ис то ку до но си ло је но ва тр жи шта и но ве ре сур се; 
за транс-атлант ски вој ни са вез ши ре ње ка ис то ку зна чи ло је 
по ти ски ва ње ру ског ути ца ја да ле ко ка уну тра шњо сти кон-
ти нен та и пре у зи ма ње кон тро ле над не ко ли ко ва жних стра-
те шких чво ри шта, ода кле су мо гли да се кон тро ли шу ко му-
ни ка циј ски прав ци ка Бли ском ис то ку и сред њој Ази ји, што 
је опет био ефи ка сан на чин за ус по ста вља ње кон тро ле над 
це лом Евро а зи јом. Ме ђу тим, ова по ду дар ност ин те ре са ни је 
мо гла да тра је ду же од не ко ли ко де це ни ја из нај ма ње че ти ри 
раз ло га.

Пр во, по сле рас па да Ис точ ног бло ка, тран сфор ми ше 
се и струк ту ра свет ског по ли тич ког си сте ма, од би по лар не 
ка јед но по лар ној. САД, као је ди на гло бал на си ла, све ви ше 
на сту па ју са мо стал но на спољ но по ли тич ком пла ну. До од-
ре ђе не гра ни це чла ни це ЕУ су мо гле да у пот пу но сти пра-
те САД, ме ђу тим, вр ло бр зо је до шло до не су гла си ца. Та ко 
су, на при мер, 1999. го ди не све европ ске чла ни це НА ТО-а 
по др жа ле ини ци ја ти ву да се вој но ин тер ве ни ше про тив СР 
Ју го сла ви је, док су, све га че ти ри го ди не ка сни је, ка да је по-
че ла вој на ин тер вен ци ја САД у Ира ку, у њој од европ ских 
зе ма ља уче ство ва ле још са мо Ве ли ка Бри та ни ја и Пољ ска12.  

12 Од ре ђе не чла ни це НА ТО (пре свих Грч ка) су има ле из ве сне ре зер ве 
и то ком 1998-1999. го ди не и при пре ма за вој ну ин тер вен ци ју про тив 
СР Ју го сла ви је, али то ни је има ло пре те ра ног ути ца ја на крај њи ре-
зул тат. За раз ли ку од то га, у дру гој по ло ви ни 2003. Фран цу ска и Не-
мач ка су се оштро су прот ста ви ле аме рич кој ин тер вен ци ји у Ира ку, а 
Фран цу ска је чак пре ти ла и упо тре бом ве та у СБ УН, ка ко не би до-
зво ли ла да се овај вој ни на пад ле ги ти ми зу је од стра не ОУН. О кри зи 
уну тар НА ТО, као и на ре ла ци ји НА ТО-ЕУ то ком та ко зва не „ирач-
ке кри зе“ мо же се ви ше про на ћи у члан ку Креј га Ско та: Scott, C.: 
Iraq and the Se ri o us Con se qu en ces of Word Ga mes: Lan gu a ge, Vi o len
ce and Re spon si bi lity in the Se cu rity Co un cil. Ger man Law Jo ur nal. No. 
3/2002. До ступ но  на: http://www.ger man law jo ur nal.com/in dex.php?pa-
geID=11&ar tID=209 (по след њи пут стра ни ца по се ће на 21.09.2012)
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Чла ни це ЕУ, ко је су исто вре ме но би ле и у НА ТО, по сте пе но 
су до ла зи ле у ап сурд ну си ту а ци ју: мо ра ле су да фи нан си ра ју 
аме рич ке вој не ин тер вен ци је про тив ко јих су би ле. Рас па дом 
Ис точ ног бло ка, не стао је нај ва жни ји не при ја тељ, нај ве ћа 
опа сност због ко је су за пад но е вроп ске чла ни це ЕУ при ста-
ја ле да се вој но по ве зу ју са САД и при сту па ју НА ТО-у. Но ве 
иза зо ве и прет ње у јед но по лар ном све ту САД су ви де ле на 
је дан, а ве ћи на чла ни ца ЕУ на са свим дру га чи ји на чин.

Дру го, ово раз ми мо и ла же ње из ме ђу САД и де ла чла ни-
ца ЕУ нај бо ље се осли ка ва ло у од но су пре ма Ру си ји и Тур-
ској. Док су САД на ста ви ле са ге о по ли тич ким окру жи ва њем 
Ру си је, ис ти ску ју ћи ру ски ути цај из ис точ но е вроп ских, кав-
ка ских и сред њо а зиј ских др жа ва, Не мач ка је има ла са свим 
дру га чи ји при ступ. За Не мач ку, по сле рас па да Со вјет ског 
са ве за, Ру си ја ви ше не пред ста вља прет њу, већ парт не ра са 
ко јим тре ба те сно са ра ђи ва ти. По себ но зна чај но по не мач ке 
ин те ре се би ло је про ши ри ва ње енер гет ске са рад ње и из град-
ња га со во да „Се вер ни ток“ ко ји се про те же дном Бал тич ког 
мо ра од Ру си је до Не мач ке13. Та ко ђе, САД су би ле за ин те ре-
со ва не да Тур ска што је пре мо гу ће по ста не пу но прав на чла-
ни ца ЕУ. Још од по чет ка осам де се тих го ди на ХХ ве ка САД 
су ак тив но ло би ра ле за при јем Тур ске у пу но прав но члан-
ство14. Ме ђу тим, са овим ни је би ла са гла сна Фран цу ска. Због 
то га је пи та ње тур ског члан ства у ЕУ оста вље но по стра ни 
до даљ њег, а ка ко би се на пра вио не ка кав ком про мис, ЕУ је 
при ста ла да га тре ти ра као при о ри тет но у соп стве ној „спољ-
ној по ли ти ци (ју жно и ис точ но парт нер ство), без бед но сти 
(укљу чу ју ћи енер гет ску без бед ност)“, као и да раз ма тра „по-
год но сти од про ду бљи ва ња еко ном ске ин те гра ци је“ са Тур-
ском15.

13 О не мач ком ин те ре су за стра те шким енер гет ским по ве зи ва њем са Ру ском 
фе де ра ци јом ви ше у: Un ger man, J.: Nové ten den ce na tr hu se zemním plynem v 
Evro pě. U: Mařík, K (ed.): Energetická bez peč nost a mezinárodni po li ti ka, Pro fes-
si o nal Pu blis hing, Pra ha, 2011, str. 64-67.

14 О по зи ци ји САД пре ма овом пи та њу, ви ше у: Sayari, S.: «The Uni ted Sta tes 
and Tur key‘s Me me ber ship in the Euro pean Union», The Tur kish Year bo ok of 
In ter na ti o nal Re la ti ons, vol. XXIV, An ka ra Uni ver sity Press, An ka ra, 2003, pp. 
167-176.

15 Najšlová, L.: «Tu rec ko a EÚ 2013: vysoký hre bi e nok a sti ah nutý chvost?», Zahra
ničná po li ti ka, či slo 4/2012-13, roč nik XVI, Bra ti sla va, 2013, str. 3.
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Тре ће, ши ре ње ЕУ на ис ток до не ло је низ по зи тив них 
ефе ка та и ути ца ло на брз и ди на ми чан раст европ ске еко но-
ми је у дру гој по ло ви ни де ве де се тих го ди на ХХ ве ка. Еко-
ном ско ја ча ње во ди ло је и ка по ди за њу са мо по у зда ња и све 
ве ћој са мо у ве ре но сти ЕУ као це ли не. По ја вљу ју се пр ва ми-
шље ња о то ме ка ко ЕУ мо ра де фи ни са ти соп стве не ци ље ве, 
па са мим тим и по сте пе но фор ми ра ти соп стве не вој не сна-
ге. У при лог те зи ка ко ЕУ мо ра пре ра сти у вој ни са вез, што 
под ра зу ме ва и чвр шће по ли тич ко по ве зи ва ње и је дин ствен 
спољ но по ли тич ки на ступ, Ро берт Ку пер (Ro bert Co o per) на-
во ди ка ко је „не при хва тљи во да 450 ми ли о на Евро пља на то-
ли ко за ви се од 250 ми ли о на Аме ри ка на ца за сво ју од бра ну. 
Бес плат на од бра на не по сто ји. Ни ко још увек не зна тач но 
ка да, али у јед ном тре нут ку Евро пља ни ће схва ти ти да мо-
ра ју да пла те та кве аран жма не. Не по сто је га ран ци је да ће се 
аме рич ки и европ ски ин те ре си увек по ду да ра ти“16. Прак тич-
но, још од осни ва ња ЕУ је по ку ша ва ла да са мо стал ни је на-
сту па на вој ном пла ну. Због то га су фор ми ра не и Евро сна ге 
(Euro corps) од стра не Фран цу ске, Не мач ке, Бел ги је, Шпа ни је 
и Лук сем бур га (1992-1996) ко је су има ле је дин ствен ко манд-
ни ла нац17. Ме ђу тим, под ре ђе ност ових је ди ни ца НА ТО-у ви-
дљи ва је у сва ком по гле ду18.

Че твр то, до по ди за ња са мо по у зда ња и са мо у ве ре но сти 
не до ла зи са мо на ни воу ЕУ, већ и уну тар ни за европ ских 

16 Ku per, R.: Ras pad  na ci ja, Fi lip Vi šnjić, Be o grad, 2007, str. 159. Ро берт Ку пер је 
по ред то га што се ба вио по ли тич ком те о ри јом и стра те шким пла ни ра њем, 
ду го го ди на био за по слен у бри тан ском ми ни стар ству спољ них по сло ва, а 
за тим је ка ри је ру на ста вио у струк ту ра ма ЕУ, где је од 2010. на че лу Ге не рал-
ног ди рек то ра та за спољ не по сло ве и по ли тич ко-вој на пи та ња

17 О ово ме се ви ше мо же про на ћи на зва нич ној ин тер нет стра ни ци Евро сна га: 
http://www.euro corps.org/ (по след њи пут стра ни ца по се ће на 15.03.2013)

18 Та ко се на при мер у За вр шној де кла ра ци ји са НА ТО са ми та у Бу ку ре шту из 
2008. го ди не у тач ки 14. на во ди ка ко ће НА ТО и ЕУ са ра ђи ва ти по ве ли ком 
бро ју пи та ња из обла сти без бед но сти, од бра не и кри зног ме наџ мен та, а пре 
све га у бор би про тив те ро ри зма. За НА ТО, са рад ња са ЕУ и Евро сна га ма је 
је дан од сег ме на та ра да. НА ТО има ши ро ко по ста вље не ци ље ве у раз ли чи-
тим ре ги о ни ма све та, па се ЕУ схва та као парт нер ко ји мо же по мо ћи њи хо-
вој ре а ли за ци ји. У том ци љу, раз ра ђен је и ме ха ни зам „Бер лин плус“ пре ма 
ко јем у до го во ру са НА ТО сна ге ЕУ мо гу пред у зи ма ти са мо стал но од ре ђе не 
опе ра ци је. О по ме ну тим за кључ ци ма ви ше се мо же про на ћи на зва нич ној 
стра ни ци НА ТО са ми та у Бу ку ре шту: http://www.na to.int/cps/en/na to li ve/of fi-
cial_texts_8443.htm (по след њи пут по се ће на 20.02.2013)
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зе ма ља по је ди нач но. Пре све га се то осе ћа у Не мач кој. Но-
ва ге не ра ци ја не мач ких ин те лек ту а ла ца и по ли ти ча ра, бу ду-
ћих пред став ни ка не мач ке по ли тич ке, кул тур не и по слов не 
ели те, од ра сла је и шко ло ва ла се у ује ди ње ној Не мач кој, по-
сле 1992. го ди не. За њих је Не мач ка су пер си ла, нај ва жни ја 
европ ска др жа ва, без ко је ЕУ не би по сто ја ла19. Не мач ка ће 
по ка зи ва ти же љу да са мо стал ни је на сту па у ме ђу на род ној 
по ли ти ци убу ду ће, али Не мач ка тре нут но пре све га по ку ша-
ва да ко ри сти ме ха ни зме ЕУ ка ко би оја ча ла соп стве ну по-
зи ци ју. Ма си мо Ка ча ри (Mas si mo Cac ci a ri) због то га на во ди 
ка ко Евро па у по след ње вре ме функ ци о ни ше по по губ ном 
мо де лу, јер се ње на ме ди те ран ска ди мен зи ја са свим за не-
ма ру је, она је „по ста ла пу ки li mes, не што од че га се тре ба 
бра ни ти или ко ри сти ти за од бра ну. Ње на ис точ на ди мен зи ја 
узи ма се као про стор ње ног ши ре ња, као да је Евро па већ без 
Вар ша ве, Бу дим пе ште, Пра га, За гре ба, Бе о гра да (и Мо скве?). 
Сред ње е вроп ска осо ви на, фран ко-ка ро лин шка, ни је до вољ-
на, ни ти ће ика да би ти, да би се ус по ста ви ла рав но те жа са 
атлант ском ди мен зи јом-ба рем не по сле но вог Ак ци ју ма, по-
сле па да Зи да“20. Ја ча њем не мач ког ути ца ја, ја ча и фран ко-
ка ро лин шка, сред њо е вроп ско-кон ти нен та ли стич ка осо ви на, 
што се осе ћа у це лој Евро пи, па се оста ле европ ске зе мље 
ово ме мо ра ју при ла го ђа ва ти. Да ли ће то би ти до вољ но за 
су прот ста вља ње атлан ти зму оста је да се ви ди. По сма тра но 
из да на шњег угла, све ве ће не по ду да ра ње атлан ти стич ких и 
сред њо е вроп ско-кон ти нен та ли стич ких ци ље ва је из ве сно и 
што ви ше во де ће зе мље кон ти нен тал не Евро пе-пре свих Не-
мач ка, али и Фран цу ска, бу ду же ле ле да игра ју са мо стал но у 
ме ђу на род ној по ли тич кој аре ни, то ће њи хов су коб са атлан-
ти стич ким цен три ма мо ћи би ти све из ве сни ји.

О ово ме је још у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та раз-
ми шљао и „отац са вре ме не па не вроп ске иде је“ Ри чард Ку-
ден хов-Ка лер џи (Ric hard Ni co la us von a Co u den ho veKa ler gi, 
1894-1972)21. Стре мље ња Пје ра Ди боа, кра ља Јир жи ја од Под-

19 О ово ме ви ше у: Hénard, J.; Guérot, U.: Was denkt De utschland?, Kom mu nal, 
Wi es ba den, 2011.

20 Ка ча ри, М.: Ге о фи ло зо фи ја Евро пе, Пла то, Бе о град, 2010, стр. 7.
21 Ри чард Ку ден хов-Ка лер џи је од стра не ни за ауто ра на зван „оцем са вре ме не 

па не вроп ске иде је“ пре све га због иде ја из не тих у ра до ви ма „Бит ка за Евро-
пу“ (Kampf um Euro pa, 1949) и „Свет ска си ла Евро па“ (Welt macht Euro pa, 
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је бра да и Сен-Пје ра, Ка лер џи ви ди као но стал ги ју за ста рим 
вре ме ни ма Pax Ro ma nae. Он на во ди низ кон крет них раз ло-
га због че га би ме ђу соб но по ве зи ва ње европ ских др жа ва у 
чврст по ли тич ко-еко ном ски са вез би ло ра ци о нал но и ко ри-
сно, што иде у при лог Жа ну Мо неу (Jean Mo net) и Ро бер ту 
Шу ма ну (Ro bert Schu mann) да бо ље обра зло же соп стве ну по-
зи ци ју по чет ком пе де се тих го ди на ХХ ве ка.  Eвропски са вез 
био би до бро во љан-у ње га би ушле др жа ве ко је би то же ле ле, 
а за сно ван на прин ци пи ма рав но прав но сти и ми ра22. Ме ђу-
тим, оно што раз ли ку је ви зи ју ује ди ње не Евро пе уте ме љи ва-
ча па не вроп ске иде је и да на шњу ЕУ, је сте ње но ге о граф ско и 
ге о по ли тич ко оме ђа ва ње. Ка лер џи је ис точ ну гра ни цу Евро-
пе по ву као по ли ни ји Оде са-Ке ниг сберг (Ка ли њин град), што 
би углав ном об у хва та ло и под руч ја на ко ја се про ши ри ла ЕУ 
у пе ри о ду од 2004-2012. го ди не. На за па ду се, ме ђу тим, гра-
ни ца Ка лер џи је ве Па не вро пе про сти ре до кле до се же кон ти-
нен тал ни део. Ве ли ка Бри та ни ја за ње га ни је Па не вро па, већ 
са мо стал на ге о по ли тич ка це ли на. За Ка лер џи ја је европ ска 
ин те гра ци ја те лу ро крат ска це ли на, са мо ста лан ге о по ли тич-
ки играч, чи ји се ди рект ни ин те ре си пру жа ју да ле ко ка ју-
гу, у уну тра шњост африч ког кон ти нен та, али не и за пад но 
пре ко Ла ман ша. Вре ме ном се по ја вио ве ћи број ауто ра ко ји 
су европ ску ин те гра ци ју ви де ли као те лу ро крат ску, па је та-
ко Ален де Бе ноа (Alain de Be no ist) пи сао о „кон ти нен тал ној 
суд би ни Евро пе“, а Жан Ти ри јар (Jean Thi ri art) о нео п ход но-
сти фор ми ра ња ве ли ке „Евро-со вјет ске им пе ри је“23.

ЕУ као про вод ник атлан ти стич ких  
ге о по ли тич ких ци ље ва

Ипак, на об ли ко ва ње европ ске ин те гра ци је мно го ви-
ше ути ца ја имао је та ла со крат ски атлан ти зам, па је НА ТО 
ко ри шћен и као сред ство за одр жа ва ње европ ских зе ма ља у 
атлан ти стич кој ге о по ли тич кој ор би ти то ком дру ге по ло ви не 
ХХ ве ка. ЕУ је има ла соп стве ни раз вој, што је узро ко ва ло 
ства ра ње ме ђу на род не ор га ни за ци је ка ква ни ка да у исто ри-

1972).
22 Co u den ho ve-Ka ler gi, R.: PanEvro pa, Pa ne vro pa Pra ha, Pra ha, 1993, str. 97-115.
23 Ду гин, А.: Осно ви ге о по ли ти ке, књи га 1, Ге о по ли тич ка бу дућ ност Ру си је, 

Еко прес, Зре ња нин, 2004, стр. 127, 252-261.
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ји ни је по сто ја ла. ЕУ је по себ на у сва ком по гле ду, због сво је 
уну тра шње ор га ни за ци је, на чи на од лу чи ва ња, пра ва и оба-
ве за чла ни ца... Ме ђу тим, кључ ни до при нос на стан ку, раз во ју 
и очу ва њу европ ске ин те гра ци је да ле су САД. Без аме рич ких 
вој них сна га ве ро ват но је да ни ка кве ин те гра ци је не би би-
ле мо гу ће по сле Дру гог свет ског ра та. Европ ске др жа ве ни су 
би ле спо соб не да се су прот ста ве Со вјет ском са ве зу и по ли-
тич ка кар та Евро пе би из гле да ла са свим дру га чи је да су се 
САД од лу чи ле за но ви пе ри од „са мо и зо ла ци је“. 

У овом све тлу тре ба са гле да ти и ге о граф ско ши ре ње 
европ ске ин те гра ци је у по је ди ним вре мен ским пе ри о ди ма. 
По го то во ши ре ње ЕЗ на Ве ли ку Бри та ни ју, Дан ску и Ир-
ску 1973. го ди не. До при је ма ове три зе мље у ЕЗ до ла зи пет 
го ди на по сле рас по ре ђи ва ња со вјет ских вој них сна га у Че-
хо сло вач кој, што је укљу чи ва ло и рас по ре ђи ва ње ну кле ар-
них бо је вих гла ва. По сле ду гог про ти вље ња Фран цу ске да 
се до зво ли Ве ли кој Бри та ни ји ула зак у ЕЗ, на че му је по себ-
но ин си сти рао Шарл де Гол, по сле 1968. го ди не до ла зи до 
по пу шта ња и Ве ли ка Бри та ни ја, за јед но са Ир ском ула зи у 
ЕЗ ка ко би оја ча ла ову ин те гра ци ју. Ти ме се оја ча ва по ло жај 
за пад но е вроп ских др жа ва у од но су на Ис точ ни блок, али и 
амор ти зу је фран цу ско од су ство из за јед нич ких ко манд них 
струк ту ра НА ТО-а по сле из ла ска 1966. го ди не. „Те ри то ри-
јал но по ве ћа ва ње укљу чи ва ло је и Ве ли ку Бри та ни ју, чи ме су 
САД оја ча ле та ла со крат ску ди мен зи ју европ ске ин те гра ци је. 
Атлан ти стич ка кон цеп ци ја је про из вод ан гло-сак сон ске ге о-
по ли тич ке шко ле и бри тан ски ула зак у Европ ску за јед ни цу 
био је ја сан знак ка кав ге о по ли тич ки курс ће за у зе ти овај са-
вез. По бе дом САД у Хлад ном ра ту, атлан ти стич ка ге о по ли-
тич ка кон цеп ци ја је оства ри ла про дор ка европ ском ис то ку 
као ни ка да у исто ри ји. Та ла со крат ска Евро па под кон тро лом 
САД се про ши ри ла до за пад них гра ни ца Ру си је, Бе ло ру си је, 
Укра ји не и Мол да ви је и за пад не оба ле Цр ног мо ра. 

Ме ђу тим, ства ра ње та ла со крат ске Евро пе зна чи ло је и 
да Не мач ка и Фран цу ска, као „но се ће“ чла ни це ЕУ мо ра ју да 
при хва те та ла со крат ски кон цепт као свој. У слу ча ју Фран-
цу ске, то је де ли мич но и би ло из во дљи во, ма да је иза зи ва-
ло и ве ли ке отпoре. Фран цу ска је зе мља и кон ти нен тал ног 
и по мор ског ка рак те ра, па је у сво јој исто ри ји за сту па ла и 
те лу ро крат ску и та ла со крат ску кон цеп ци ју. У слу ча ју Не-
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мач ке, то пред ста вља не ре шив про блем. Не мач ка је из ра зи-
то те лу ро крат ска зе мља са ду гом тра ди ци јом соп стве не ге-
о по ли тич ке кон цеп ци је. Оста ја ње Не мач ке у та ла со крат ском 
кон цеп ту САД зна чи ло би да она мо же би ти мо тор у ве ли кој 
ма ши не ри ји НА ТО-а, али да не мо же др жа ти во лан у сво-
јим ру ка ма. Не мач ка мо же ути ца ти на бр зи ну ши ре ња НА ТО 
или обим по је ди них опе ра ци ја, али не мо же ути ца ти на смер 
ши ре ња, ни ти од ла га ње опе ра ци ја“24.

Због то га, са свим је мо гу ће да ће ЕУ оста ти та лац соп-
стве не ори ги нал но сти и је дин стве но сти. На и ме, уко ли ко же-
ли да по ста не са мо ста лан по ли тич ки фак тор у гло бал ним 
раз ме ра ма, ЕУ ће мо ра ти да де фи ни ше соп стве не ге о по ли-
тич ке ци ље ве. ЕУ да нас пред ста вља „еко ном ског џи на и ге-
о по ли тич ког па туљ ка“ и уко ли ко же ли да ре а ли зу је де фи ни-
са не ге о по ли тич ке ци ље ве, ЕУ ће мо ра ти да има соп стве не 
вој не сна ге и је дин стве не по ли тич ке ин сти ту ци је. Пут ка „ге-
о по ли тич ком оса мо ста љи ва њу“ ЕУ во дио би пре ко уда ља ва-
ња од САД и исту па ња чла ни ца ЕУ из НА ТО, за рад фор ми-
ра ња соп стве ног вој ног са ве за. Та ко би ЕУ не сум њи во по ста-
ла но си лац но ве, те лу ро крат ске ге о по ли тич ке кон цеп ци је, 
ко ја би у до број ме ри ува жа ва ла ин те ре се сред њо е вроп ско-
кон ти нен та ли стич ке осо ви не пред во ђе не Не мач ком. ЕУ би 
пре ста ла да бу де про вод ник ин те ре са „Им пе ри је“ и по ста ла 
јед на од „Им пе ри ја“ у мул ти по лар ном све ту. Ово је је дан од 
раз ло га све ма ње по ду дар но сти ин те ре са САД и ЕУ по след-
њих де сет го ди на и све че шћих не су гла си ца. 

Да ли је ЕУ спрем на на уда ља ва ње од САД и спо соб-
на за исту па ње из атлан ти стич ког окви ра? У по след њих де-
сет го ди на све до ци смо све че шћих не су гла си ца из ме ђу САД 
и ЕУ, као и све ма ње по ду дар но сти ин те ре са НА ТО-а и ЕУ. 
Ипак, тре ба узе ти у об зир и чи ње ни цу да би сва ки хра бри ји 
за о крет во де ћих чла ни ца ЕУ, пре све га Не мач ке и Фран цу ске, 
у овом сме ру, не ми нов но во дио ка уну тра шњој де ста би ли за-
ци ји ЕУ. Не ко ли ко је раз ло га због ко јих би до де ста би ли за-
ци је до шло: је дан број европ ских др жа ва не би бла го на кло но 
гле дао на ја ча ње не мач ке уло ге и за шти ту би тра жи ле у аран-
жма ни ма са дру гим спољ но по ли тич ким парт не ри ма; мо гућ-

24 Про ро ко вић, Д.: Ге о по ли ти ка Ср би је: по ло жај и пер спек ти ве на по чет ку 
ХХI ве ка, Слу жбе ни гла сник, Ге о по ли ти ка, Бе о град, 2012, стр. 327-328.
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ност ства ра ња са ве зни штва из ме ђу атлан ти зма и ислам ских 
зе ма ља пред ста вљао би огром ну прет њу кон ти нен тал ној 
Евро пи; да ља де ста би ли за ци ја у бли ско и сточ ном и се вер но-
а фрич ком ре ги о ну на шта мо гу ути ца ти САД, узро ко ва ла би 
ве ћи сте пен ми гра ци ја ка Евро пи. На сва ки по ку шај ЕУ да 
се вој но оса мо ста ли и чвр шће по ли тич ки ин те гри ше, САД 
има ју не ко ли ко мо гућ но сти да ин тер ве ни шу, чак и да пре ко 
по је ди них чла ни ца ЕУ бло ки ра ју цео про цес из ну тра, кроз 
ин сти ту ци је ЕУ. То је пре пре ка за вр ша ва њу про це са европ-
ске ин те гра ци је пу тем „од о здо на го ре“. И сто га ће ЕУ мо ћи 
да на ста ви да функ ци о ни ше као еко ном ска ин те гра ци ја, али 
је те шко оче ки ва ти да ЕУ мо же пре ра сти у чвр сту по ли тич ку 
ин те гра ци ју и вој ни са вез, те та ко по ста ти са мо ста лан ге о по-
ли тич ки играч у гло бал ним раз ме ра ма. За то је нај ве ро ват ни-
је да ће ЕУ оста ти у до глед ној бу дућ но сти не вољ ни про вод-
ник атлан ти стич ких ин те ре са у овом де лу све та, а уко ли ко 
део европ ских др жа ва и по ку ша да на сту па са мо стал ни је, 
Евро па ће по но во по ста ти по при ште су ко ба два не по мир-
љи ва кон цеп та-та ла со крат ског атлан ти зма и те лу ро крат ског 
кон ти нен та ли зма. 

Du san Pro ro ko vic

WHY THE EU IS NOT (GEO)PO LI TICALLY  
IN DE PEN DENT?

Sum mary

This ar tic le de als with pre sent EU po si tion in its re la ti on
ship with USA and NA TO. The con tri bu tion of the USA and NA TO 
to the cre a tion of the EU is gre at, but at the sa me ti me the in flu
en ce of the USA and com plex re la ti ons with NA TO al so pre sents 
a bar ri er to the fir mer po li ti cal in te gra tion of the Euro pean co
un tri es. Ha ving this in mind the struc tu re of this ar tic le is di vi ded 
in three parts. The first part is de di ca ted to the de scrip tion of 
Euro pean eco no mic in te gra tion de ve lop ment. In the se cond part 
we analyze EUNA TO re la ti ons and the ro le of the USA in the 
pro cess of for ming the EU. The fi nal, third part de als with a qu e
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sti on  why is the EU in a longterm po si ti o ned as a le a der of the 
atlan ti stic in te rests.  
Keywords: Euro pean in te gra ti ons, eco no mic in te gra ti ons, NA TO, 

atlan tism, con ti nen ta lism   
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Resume

Main impulse in shaping today’s EU was given by the grad
ual progress of trade relations and economic integration. Seen 
from the global perspective EU represents a unique continental 
integration that has significantly helped development of its mem
bers. With the Lisbon treaty member states have shown the de
sire to strengthen the central institutions of the EU. Still, it is 
under a question mark if this economic integration can grow into 
a stronger political alliance that has its own military forces and 
a unique foreign policy. For more than half a century “security 
umbrella” for development and expansion of the EU was pro
vided by the NATO, or to be more precise by the USA as a key 
NATO member state. Thanks to this the EU has position itself 
as a conductor of atlantistic geopolitical interests. If the EU will 
grow into a stronger political integration it will have to define its 
own telurocratic geopolitical concept with a high respect for the 
interests of MiddleEuropean continentalistic axe lead by Ger
many. Every attempt for geopolitical independence of the EU has 
to go through the confrontation with the USA and the USA has 
several options to intervene and block the EU, even with the help 
of certain EU members.  That is why most likely in the near future 
the EU will stay involuntary conductor of the atlantistic interests 
in this part of the world. If some European countries try to show 
more independence in their conduct the Europe will become a 
place of confrontation of two irreconcilable concepts – talaso
cratic atlantismus and telurocratic continetalismus.

 Овај рад је примљен 13. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 14. априла 2013. године.
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