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Евроопска унија добила је Нобелову награду за мир 2012. Првоби
итни циљ
ЕУ био је очуување мираа у Европи
и, а средсттво са досттизање тогг циља је
номска инттеграција. Ипак, Ноб
белова нагграда ЕУ за
з економи
ију се не
екон
разм
матра. ЕУ н
није више пројекат који
к
би при
ивукао массе на бариккаде да је
бран
не.
Од очувања мира, ЕУ се преоб
бразила у пројекат за центраализовано
бљење техн
нократске власти. ЕУ
Е се меш
ша и регуллише скороо све: од
граб
дозввољене закрривљеностти краствац
ца до забраане фризерккама да носе високе
штикле н
на послу.
После иззванреднихх успеха у интеграци
ији пре скооро две деценије, ЕУ
У је већ гоодинама у
егзистенц
цијалној кр
ризи којој се
с не назирре крај.
Већ годи
инама земљ
ље ЕУ не моогу да се сложе ни окко чега (гассоводи и ен
нергетска политика,
п
избеглиц
це, евро, фискална
ф
унија, одно
оси са Русијом, приззнање незаависности Косова и
Метохијее, генетски
и модификоована хран
на,...) што је
ј оличењее пута ка смањеном
с
значају и
умањеном утицају ЕУ.
Е Чак и ако
а се око нечега и дооговоре, таај договор занемаре
з
као што су
и
и муслимаанског светта.
из
то квоте за пријем избеглица
Мартина Шулца
и
председника Еввропског парламента
п
Ш
да
У том окквиру не иззненађује изјава
нико не м
може да каж
же да ли ћее ЕУ да посстоји за дессет година.. А до тада ко жив, коо мртав.

У таквим
м околности
има не чуд
ди намера Британије
Б
д гласа 233. јуна 20166. о даљем чланству
да
у ЕУ. Прревелика реегулатива кочи
к
еконоомску акти
ивност, докк истовремено доноси
и никакав
1

или беж
животан привредни
п
раст. Брританија је истовреемено неззадовољна бахатом
францускко-немачко
ом полугоом која води ЕУ. Све је то допрринело брританском
незадовоољству и од
длуци о реф
ферендуму о напуштаањи или осттанку у ЕУ
У.
Истоврем
мено је и ЕУ незад
довољна могућношћу
м
у развода од демоккратске и развијене
Британије. Европскке "импери
ијалне" теж
жње би дооживеле уд
дарац јер се
с и сада поставља
ници за раззвод? Скан
ндинавија, Чешка,
Ч
Маађарска,...
питање кко је следеећи у могућћој чекаон
земље кооје су све отвореније незадовоољне ЕУ. Због тога је ЕУ "зап
претила" Британији
Б
увођењем
м санкција у трговини
и, финанси
ијама и мигграцијама у случају напуштању
н
у чланства
(Брегзитаа).
Тешки и свадљиви
и преговори
и о услови
има изласкаа и будући
им односим
ма Британи
ије са ЕУ
би се годи
инама у сллучају брегзита. Без обзира наа претње Британији,, ЕУ има
водили б
значајан суфицит у трговини
и са Бритаанијом. Саамо у прваа три месец
ца 2016. британски
б
ни робом са ЕУ био је
ј 24 мили
ијарде фунтти, који брритански суфицит у
дефицит у трговин
У само благго умањује.1 ЕУ је без обзира наа претње Британији,
Б
извозу усслуга у ЕУ
ипак јако
заинтересована за добре
д
односсе са тако значајним
з
к
купцем
свооје робе.
чан оном који
к
га им
ма Швајцаарска или
Нови брритански статус био би вероватно слич
Норвешкка са ЕУ. Постоји
П
осн
новани ризи
ик да би у преговори
има о изласску Британије из ЕУ
свака зем
мља чланиц
ца ЕУ настоојала да ућ
ћари нешто битно за себе.
с
То би због дугоггодишњих
криза допринело јо
ош већој крхкости
к
Е Управљ
ЕУ.
љање флекссибилном Унијом је изузетно
Е а у буудућности биће још теже, не само
с
због
тешко чаак и у садашњој арххитектури ЕУ,
садашњег функциоонисања ЕУ
Е на виш
ше брзина због разли
ичитог сасстава евроозоне или
ш земље чланице ид
ду у различ
читим праввцима.
Шенгенсског спораззума, већ и због тога што

Какав гоод да је иссход британ
нског рефеерендума, ЕУ је звеззда падалица. Ипак, ЕУ ће да
постоји и у будућн
ности, али лако
л
може да доживи
и судбину Светог рим
мског царсства (962–
1806) којје је било крцато
к
разним инсти
итуцијама и споразум
мима, али јее било без истинске
важности
и.
И поред церемонија, чланицее се нису обазирале на
н споразум
ме као што
о то сад чи
ине земље
ица или фи
искалних правила.
п
Зан
немаривањ
ње обавеза
ЕУ у поггледу квотаа за расподеелу избегли
од странее земаља члланица је основна
о
бољ
љка која раазједа ЕУ.
Ако Бриттанија остаане у члансству ЕУ, таада ће гашеење ЕУ битти на уредн
нији начин него што
би се то догодило без чланства тако велике
в
и зн
начајне зем
мље. А штто се тиче Србије и
неповратног" пута у ЕУ,
Е Србијаа ће остати
и талац влаасти "Репуб
блике Косоово" којој
њеног "н
2

званични
ици ЕУ неп
прекидно повлађују,
п
а на сталн
ну штету Србије
С
већ годинама. Да ли се
сећате неког уступ
пка Србији
и који није убрзо поништен? То су даввно разотккриле оне
не "пахуљи
ице".
истопљен

Циљ ЕУ пре свог рееалног исч
чезнућа је и да затоми
и Републику
у Српску и одстрани Русију са
о вијоре питања
п
прризнавања
Балкана уз сверсррдну помоћћ Србије. У ваздухуу видљиво
ности Косовва и Метоххије и то саа надокнадоом ратне штете,
ш
незаввисност Војјводине и
независн
Рашке об
бласти, исттополних бракова,...
б
Само је питање
п
вреемена када ће нека земља
з
ЕУ
ставити тто на прегооварачки стто као усло
ов, једно поо једно, за отварање или
и затвараање неког
од прегооварачких поглавља или за кооначно при
иступање ЕУ.
Е
А штта Србија д
добија за
узврат? П
Па,Србија добија
д
уцен
не и пониж
жења до у н
недоглед, вртоглави
в
п
пораст
задуужености,
распадајуућу еврозоону и надм
мену, суро
ову (поглед
дајте Грчкку), нефунккционалнуу и опако
нестабиллну ЕУ из које
к Британ
нија намераава да побеегне.
[1] L. Elliiott, ‘UK traade deficit with
w EU hitss new recorrd’, The Guaardian, 10.5
5.2016.
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