
»EU kot nosilka Nobelove 
nagrade za mir« 

doc. dr. Uroš Svete, Katedra za 
obramboslovje, FDV 

Razlogi za nastanek in razvoj Evropske unije  



Evropska unija danes: 500 milijonov prebivalvcev – 28 
držav članic 

Države članice 

Države kandidatke in 
potencialne kandidatke 
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Cenejše telekomunikacije (“roaming/gostovanje”)  

Od leta 2007 cena pade za 80% 

SMS v tujini 

Klic iz tujine 

Prenos podatkov v tujini 



Enotni trg: svobodna izbira 

Enotni trg: 

• Padec cen (na evropski ravni) 

• Več možnosti za potrošnike 

• Nova delovna mesta 

4 svobode gibanja  
 

• Blago  

• storitve 

• Ljudje 

• kapital 



Evropa na vrhuncu moči (19. stoletje) 

“the empire on which the sun never sets” 



2 evropski (svetovni) vojni (20. stoletje) 

1. svetovna vojna (1914-1918) 



2 evropski (svetovni) vojni (20. stoletje) 

2. svetovna vojna (1939-1945) 



Žrtve (mrtvi) 
• 30 milijonov ljudi ubitih 



Razseljeno prebivalstvo  

• 20 milijonov prebivalcev pregnanih 
iz njihovih domov: 

• Begunci pred prodirajočimi 
vojskami 

• Sužnji-delavci v Avstriji in Nemčiji 

• Zaporniki v koncentracijskih 
taboriščih 



Posledice WWII (demografske, ozemeljske 
spremembe) 



Uničenje 

• Uničena infrastruktura  

– 1/3 domov v Britaniji uničenih 

– Proizvodnja premoga samo še 40% predvojne 

– 23% evropske kmetisjke obdelovalne zemlje neuporabne 

• Številne krize/nemiri pozimi 1946-7 



Notranje napetosti v Evropi 

• Notranji nemiri (v nekoč 

zasedenih državah/nasprotja 

med kolaboranti in žrtvami) 

• V Grčiji državljanska vojna 

• Začetek hladne vojne (ideološki 

razkol med zavezniki) 



Konec evropske prevlade 
• ZDA in SZ edini svetovni/globalni supersili 

• Nemčija uničena kot velika sila 

• Britanija in Francija uničeni kot veliki imperialni sili 

• Po letu 1949 konec jedrskega monopola ZDA 
(nevarnost nuklearnega spopada) 



Konrad Adenauer 

Robert Schuman 

Winston Churchill 

Alcide De Gasperi 

Jean Monnet 

Nove ideje “vzdrževanja” miru in napredka 
(novo razumevanje zagotavljanja varnosti, 
varnostne skupnosti, kooperativna varnost, 

širitev varnostne paradigme) 

 

« Očetje EU » 

9.5. 1950 
Deklaracija oziroma poziv k združevanju 

proizvodnje premoga in jekla 



Širitev: iz 6 na 28 držav članic 



Pogodbe– osnova za demokratično sodelovanje na temelju 
prava 

Evropska skupnost za premog in jeklo 
(Pariška pogodba) 

Rimske pogodbe: 
• EGS (Evropska gospodarska skupnost) 
• Evropska skupnost za atomsko energijo 
(EURATOM) 

The European Single Act: enoten trg 

Pogodba o EU- Maastricht (3 stebrni 
sistem) Evropska unija 

Treaty of Amsterdam (WEUEU) 

1951 

1957 

1987 

1993 

1999 

2003 Treaty of Nice 

2009 Lizbonska pogodba (ukinitev stebrov) 



CFSP 
Visoka predstavnica za zunanje zadeve in varnost  

• Dvojna vloga:  

– Vodi sestanke Sveta za zunanje zadeve 

– Podpredsednica Evropske komisije 

• Upravlja skupne zunanje zadeve in varnostno 

politiko 

• Načeluje Evropski službi za zunanje zadeve 

Federica Mogherini 



CFSP 



CFSP 



CFSP 



CFSP/CSDP 

 
CSDP 
peace-keeping operations, conflict prevention 
and in the strengthening of the international 
security.  
Od leta 2003 več kot 30 mirovnih misij 



EU: “izvoznik” miru in razvoja 

• Pravila svetovnega trgovanja 

• CFSP 

• Razvojna in humanitarna pomoč 



The EU je največji ponudnik razvojne pomoči 

EU zagotavlja več kot polovico vse razvojne pomoči 

 

Uradna razvojna pomoč v milijardah € (2013) 
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