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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaritgerð til BA-gráðu við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 

Þetta er heimildaritgerð og markmið hennar er að svara spurningunni um hvernig gildistaka 

Lissabon-sáttmálans hafði áhrif á utanríkis- og varnarmálastefnu Evrópusambandsins og 

hvort ESB sé virkari gerandi í alþjóðasamfélaginu í kjölfar sáttmálans. Fyrsti kafli 

ritgerðarinnar fjallar um kenningaramma ritgerðarinnar, frjálslyndisstefnuna og frjálslyndu 

milliríkjastefnuna. Annar kafli fjallar um aðdraganda Lissabon-sáttmálans. Þriðji kafli 

greinir frá þeim breytingum sem urðu á utanríkis- og varnarmálastefnu ESB. Fjórði kafli 

mun fjalla um nokkur dæmi um aðgerðir ESB í utanríkis- og varnarmálum eftir Lissabon-

sáttmálann. Að lokum verður greint frá þeim  niðurstöðum sem höfundur komst að og þær 

settar í samhengi við fræðilega umfjöllun í upphafi ritgerðarinnar.  
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Formáli 

Eftirfarandi er lokaverkefni til BA-gráðu við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 

Ritgerðin markar lok þriggja ára náms. Umfang ritgerðarinnar er metið til 12ECTS eininga 

af 180ECTS eininga grunnnámi. Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Baldur Þórhallsson. Ég vil 

þakka Baldri fyrir leiðsögn hans við gerð þessarar ritgerðar. Ásamt honum vil ég þakka 

fjölskyldu og vinum fyrir aðstoðina og stuðninginn. 
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1 Inngangur 
Í ræðu sinni á Evrópuþinginu 12. september 2018 lýsti Jean-Claude Juncker, forseti 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, breyttum tímum og áherslum fyrir sambandið. 

Juncker taldi að Evrópusambandið þyrfti að verða sjálfstæður gerandi í 

alþjóðasamskiptum. Hann lýsti því yfir að núverandi ástand í alþjóðasamfélaginu krefðist 

þess að Evrópa sem heild stæði meira saman. Juncker nefndi hugtakið 

“Weltpolitikfähigkeit”, getu sambands eins og ESB til að gegna hlutverki við mótun 

alþjóðasamstarfs. Evrópusambandið ætti ekki eingöngu að vera að sinna efnahagsmálum 

heldur ætti hún líka að vera fjölbreytt samtök sem hefðu áhrif í alþjóðakerfinu. Juncker var 

ekki í ræðu sinni að mæla með hervæðingu sambandsins, frekar að ríki sambandsins 

sameinuðust um markmið Evrópusambandsins í utanríkis- og varnarmálum.1 Ræða 

Junckers endurspeglar orðalag ýmissa aðila innan Evrópusambandsins. Einnig hafa ytri 

áhrif  þ.á.m yfirlýsing Bretlands að um að yfirgefa Evrópusambandið, kosning Donald 

Trump í Bandaríkjunum og aukin þjóðernishyggja í Evrópu leitt til aukinnar umræðu um 

sjálfstæði Evrópusambandsins sem þátttakanda í alþjóðasamfélaginu.  

Í þessari ritgerð mun verða reynt að útskýra þróun Evrópusambandsins hvað varðar 

utanríkis- og varnarmál með áherslu á þær breytingar sem urðu með gildistöku Lissabon-

sáttmálans. Markmið ritgerðarinnar er að svara rannsóknarspurningunni „Að hvaða leyti 

er Evrópusambandið orðið að virkari geranda í alþjóðakerfinu eftir gildistöku Lissabon-

sáttmálans?“.  

Þó ESB hafi nú nýlega  ef til vill haft meira að segja um utanríkismál, hefur það sem 

stofnun ávallt haft einhverja viðveru í alþjóðasamfélaginu. Í hnattvæddum heimi er sífellt 

erfiðara fyrir einstök ríki Evrópu að hafa áhrif á atburði innan alþjóðasamfélagsins. Því 

hefur innganga í Evrópusambandið verið ákjósanlegt fyrir mörg ríki í Evrópu.  Þegar 

Rómarsáttmálinn tók gildi 1958 kom ekkert fram varðandi einhverskonar algilda 

utanríkisstefnu fyrir öll aðildaríki að undanskildum viðskiptasamningum. Frekari þróun á 

hlutverkum Evrópusambandsins varð með stofnun Evrópskrar stjórnmálasamvinnu (e. 

European Political Cooperation) 1970 sem var fyrsta tilraun sambandsins til að mynda 

heildstæða utanríkisstefnu sem breyttist síðar með gildistöku Maastricht-sáttmálans árið 

1993. 

                                                        
1 Jean-Claude Juncker,  State of the Union 2018: The Hour of European Sovereignty, 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_en_0.pdf, (Sótt 12 september, 
2018). 
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Maastricht sáttmálinn setti fram hina sameiginlegu stefnu í utanríkis- og 

öryggismálum sem eina af grunnstoðum Evrópusambandsins. Sameiginlega stefnan í 

utanríkis- og öryggismálum sem tók við af European Political Cooperation árið 1993 var 

þó ansi takmörkuð þar sem vald innan hennar var mjög dreifstýrt og erfiðleikar voru með 

þróun utanríkisstefnunnar. Í desember 2009 gjörbreyttist þó hlutverk ESB sem pólitísks 

geranda í alþjóðasamfélaginu.  

Það ár tók svokallaður Lissabon-sáttmáli gildi og breytti ýmsum grunnstofnunum 

Evrópusambandsins. Hann styrkti sameiginlega öryggis- og utanríkisstefnu sambandsins 

með stofnun sérstakrar utanríkisþjónustu Evrópusambandsins. Lissabon-sáttmálinn átti að 

einfalda þau ferli sem tengdust utanríkismálum.2 Stofnun utanríkisstofnunar 

Evrópusambandsins gerði það að verkum að sambandið varð meira áberandi á 

alþjóðavettvangi. Nýjar stöður eins og forseti leiðtogaráðs ESB og stofnun 

Utanríkisstofnunar Evrópusambandsins gerðu ásýnd Evrópusambandsins meira áberandi 

fyrir alla utan þess. Það hefur verið erfitt fyrir ESB að sameinast um stórar aðgerðir í 

utanríkismálum en þessar breytingar á stjórnsýslunni hafa einfaldað ferlið þó nokkuð.3 

Fleiri vandamál eins og skuldakreppa ESB hefur valdið usla og dregið úr trausti 

almennings á sambandinu. Kjósendur hafa þar með kosið ýmsa stjórnmálaflokka sem eru 

andsnúnir Evrópusambandinu, sem kemur í veg fyrir að sambandið nái ýmsum 

markmiðum sínum. Sú krísa skemmir líka ímynd sambandsins.4 Evrópusambandið á við 

ýmislegt að stríða þegar kemur að ásýnd þess gagnvart öðrum ríkjum og samtökum, m.a 

hefur forseti Bandaríkjanna lýst Evrópusambandinu sem „óvini“ sem hefur „notað okkur“ 

í viðtali við fréttastöðina BBC.5 Það er þá vert að skoða hvernig Evrópusambandið mun 

takast á við þau verkefni sem varða utanríkismál og hvaða tólum það hefur tök á að beita 

eftir þær breytingar sem urðu með gildistöku Lissabon-sáttmálans.  

                                                        
2  Christine Irimie Rada, „European Union: Global Actor in Challenging Times.“ 
Studia Universitatis Babes-Bolya. Studia Europea 59. Nr. 4 (2014):101-133. Sótt 22 október, 2018. 
https://search.proquest.com/docview/1645742176?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo. 
3 Soares Antonio Goucha. 2011, "Is the European Union a global power? The Lisbon Treaty and the 
foreign and defense policy." Revista Brasileira de Politíca Internacional, 
sótt 12 október 2018, https://search.proquest.com/docview/1322999541/?pq-origsite=primo 
4 Christine Irimie Rada, „European Union: Global Actor in Challenging Times.“ 
Studia Universitatis Babes-Bolya. Studia Europea 59. Nr. 4 (2014):101-133.    Sótt 22 október, 2018. 
https://search.proquest.com/docview/1645742176?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo. 
https://search.proquest.com/docview/1645742176?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo. 
5 BBC, "Donald Trump: European Union Is a Foe on Trade," BBC News, 15 Júlí 2018, 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44837311 (Sótt 18. október 2018). 
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Kenningarammi þessarar ritgerðar verður byggður á frjálslyndisstefnunni (e. 

liberalism). Með þeim kenningaramma verða könnuð markmið og gildi 

Evrópusambandsins í utanríkismálum. Frjálslyndisstefnan byggir á mikilvægi frelsis 

einstaklingsins, þá sérstaklega siðferðilegu frelsi. Frjálslyndisstefnan er almennt nær 

hugmyndafræði, frekar en stefnu og nær hún yfir ýmsa málaflokka þ.á. meðal mannréttindi, 

lýðræði, jafnrétti o.fl. en Evrópusambandið byggir sinn grunn á mörgum þessara 

málaflokka.6 Ein grunnstoð frjálslyndisstefnunnar er lýðræði og friðurinn sem því fylgir. 

Frjálslyndisstefnan myndar rök fyrir því að ríki sem eru lýðræðisleg í sinni stjórnskipan 

séu mun ólíklegri til að fara í stríð en önnur ríki. Mikilvægi alþjóðastofnana er áberandi 

innan frjálslyndisstefnunnar. Skilningur á frjálslyndi getur veitt áhugaverða innsýn í 

starfsemi Evrópusambandsins og hjálpað til við að auka skilning á ýmsum aðgerðum og 

ákvörðunum sem teknar eru innan sambandsins. Frjálslyndisstefnan myndar rök fyrir því 

að alþjóðastofnanir hafi áhrif í alþjóðakerfinu. Stjórnleysi einkennir ekki alþjóðkerfið og 

ríkin hugsa ekki eingöngu um sig sjálf. Ríki sem hafa sömu gildi geta unnið saman í átt að 

sameiginlegu markmiði.7 Því mun þessi kenningarammi geta sýnt fram á það að aðildaríki 

ESB sem eru öll byggð á líkum frjálslyndum gildum geti sameinað krafta sína og myndað 

sér sameiginlega utanríkis- og varnmálastefnu og þar með orðið sterkari sem ein heild. Til 

að greina frekar frá hvernig ríki hegða sér innan Evrópusambandsins verður kynnt kenning 

Andrew Moravcsik um frjálslynda milliríkjastefnu. Frjálslynd milliríkjastefna er kenning 

sem Moravscik lagði fram og leggur áherslu á samningaviðræður aðildaríkja ESB. 

Samkvæmt Moravscik mun aðildaríki ESB ávallt taka þátt í sambandinu ef það gagnast 

því. Ríki eru tilbúin að styðja frekari Evrópusamruna þegar það hagnast þeim.8 

Tilgátan sem sett er fram er að Evrópusambandið sé orðið að virkari geranda í 

alþjóðasamfélaginu eftir Lissabon-sáttmálann. Í ritgerðinni mun rannsóknarspurningunni 

„að hvaða leyti er Evrópusambandið orðið að virkari geranda í alþjóðakerfinu eftir 

gildistöku Lissabon-sáttmálann?“ verða svarað og tilgátan stutt eða hrakin. Í fyrsta 

kaflanum á eftir inngangi verður gerð grein fyrir fræðilegum ramma ritgerðarinnar. Kaflinn 

mun fjalla um frjálslyndisstefnuna og ræða frekar hvernig sú stefna samræmist gildum 

Evrópusambandsins og hvernig þau gildi sjást í utanríkis- og varnarmálastefnu þess. Annar 

kafli mun varpa ljósi á sögulegt samhengi fyrir gerð Lissabon-sáttmálans. Rætt verður 

                                                        
6 Steve Smith, Amelia Hadfield, og Tim Dunne, Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, 4. Útg (Oxford: 
Oxford University Press, 2016), 54-76. 
7 Alan Collins, 2016, Conetemporary Security Studies, 3. útg (Oxford: Oxford University Press, 2013), 30-
38. 
8 Anthony Forster, „Britain and the negotiation of the Maastricht Treaty: A critique of Liberal 
Intergovernmentalism“, Journal of Common Market Studies 39, nr 3 (1998). 
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hvaða sáttmálar voru í gildi fyrir samþykkt hans og hvaða ástæður lágu að baki þeim 

breytingum sem urðu með gildistöku Lissabon-sáttmálans. Í þriðja kafla verður farið yfir 

þær breytingar sem urðu á starfsemi ESB eftir gildistöku Lissabon-sáttmálans og þar með 

sérstaklega litið á sameiginlegu utanríkis- og varnamálastefnuna. Fjórði kafli mun varpa 

ljósi á það hvort ESB hafi tekist að verða virkari gerandi í alþjóðakerfinu með því að skoða 

nokkur dæmi um utanríkismál ESB eftir gildistöku Lissabon-sáttmálans. Að lokum verður 

samantekt á upplýsingum sem hafa komið fram og greint verður frá niðurstöðum. 

Notast verður við fjölbreyttar heimildir til að svara rannsóknarspurningunni og styðja 

eða hrekja tilgátuna, fræðigreinar, ritrýnd tímarit, ræður hjá valdafólki 

Evrópusambandsins, fræðibækur og fréttagreinar. Ásamt þeim verður vitnað í viðtal 

höfunds við Michael Mann, sendiherra sendinefndar ESB á Íslandi, til að veita frekari 

innsýn í efnið.  
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2 Frjálslyndisstefnan og frjálslynda milliríkjastefnan 

2.1 Frjálslyndisstefnan 
Frjálslyndisstefnan er í grunninn bjartsýn hugmyndafræði. Innan frjálslyndis er almennt 

framtíðin björt ef ríki sameina krafta sína. Þess vegna er stofnanahyggja mikilvægur 

grunnpunktur frjálslyndisstefnunnar. Samkvæmt stefnunni þurfa alþjóðastjórnmál ekki 

nauðsynlega að vera ofbeldisfull og alheimsfriður er mögulegt markmið. Ríki geta unnið 

saman án nokkurra takmarkana. Raunsæisstefnan er í mótsögn við flest rök 

frjálslyndisstefnunnar. Samkvæmt raunsæisstefnunni ríkir stjórnleysi í alþjóðakerfinu og 

það ákvarðar hvernig ríki hegða sér.9  

Raunsæisstefnan gefur innsýn í hegðun ríkja og að staða alþjóðakerfisins útskýri 

hvernig ríki hegða sér. Frjálslyndisstefnan myndar frekar rök fyrir því að vald, óskir og 

stjórnkerfi ríkja einkenni frekar hegðun þeirra heldur en staða alþjóðakerfisins. Þjóðríki 

eru ekki öll eins og hegða sér á fjölbreyttan hátt.  Það er ekki eingöngu kerfið í kring sem 

einkennir allt sem ríki gerir á alþjóðavísu, en ríki eiga þó til að hegða sér á líkan máta ef 

stjórnkerfi ríkjanna eru lík hvort öðru. Þegar tvö ríki eru bæði frjálslynd lýðræðisríki eru 

mun meiri líkur á frjósömu samstarfi.10 Það sem gerir frjálslyndisstefnuna svo sigursæla er 

ef til vill sú staðreynd að tvö frjálslynd ríki fara sjaldan í stríð við hvort annað. Evrópa var 

eitt sinn heimsálfa sem var sífellt í stríði en eftir að frjálslynt stjórnarfyrirkomulag tók við 

í hinum ýmsum ríkjum Evrópu komst á varanlegur friður milli þessara ríkja. Það eru hins 

vegar dæmi um að kommúnistaríki hafi hafið stríð við annað kommúnistaríki og fasistaríki 

við annað fasistaríki.11 

Frjálslyndisstefnan er skilgreind með einni grundvallar forsendu, þ.e. frelsi 

einstaklingsins og þá sérstaklega er átt við siðferðislegt frelsi. Frjálslyndisstefnan kallar 

eftir frelsi frá gerræðislegu valdi neikvæðs frelsis, frelsi frá afskiptum annarra af sínum 

málum og gjörðum. Jákvætt frelsi til að tjá sig og taka þátt, ásamt frelsi til þess að nálgast 

menntun, heilbrigðisþjónustu og fleira sem leyfir manneskju að tjá frelsi sitt, er líka 

mikilvægur hluti frjálslyndis. Lýðræðisleg þátttaka og umboð eru þó grunnskilyrði fyrir 

báðum þessum skilgreiningum á frelsi.12 John Rawls taldi að frjálslynt samfélag væri þar 

                                                        
9 Alan Collins, 2016, Conetemporary Security Studies, 3. útg (Oxford: Oxford University Press, 2013), 30-
38. 
10Steve Smith, Amelia Hadfield, og Tim Dunne, Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, 4. Útg (Oxford: 
Oxford University Press, 2016), 54-76. 
11Sama heimild. 
12 Steve Smith, Amelia Hadfield, og Tim Dunne, Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, 4. Útg (Oxford: 
Oxford University Press, 2016), 54-76. 
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sem allar skynsamar manneskjur styðji megin stjórnmála- og efnahagsstefnu daglegs lífs 

því það er grundvallað í sameiginlegum reglum um samvinnu og réttlæti.13 

Evrópusambandið á vel við kenningu Rawls, en ESB er frjálslynd stofnun sem er samansett 

af 28 frjálslyndum lýðræðisríkjum. Öll eru þau með mjög líka stjórnskipan sem einkennist 

hjá þeim öllum af grunngildum ESB.  

Evrópusambandið fylgir gildum sem innihalda mannlega sæmd, mannréttindi, frelsi, 

lýðræði, jafnrétti og starfsemi réttaríkis. Þessi gildi sameina öll ríki sambandsins. 

Evrópusambandið vinnur sífellt að skilgreiningu á siðferðislegu frelsi allra innan þess með 

því að vernda þá fátæku og veiku, forðast félagslega útilokun og útrýma mismunun 

einstaklinga.14 Árið 2007 var yfirlýsing ESB um grundvallarmannréttindi (e. Charter of 

Fundimental Rights) lögð fram og tekin í gildi við gildistöku Lissabon-sáttmálans.15 

Evrópusambandið fylgir þessum grunngildum. 

Þróun frjálslyndrar utanríkisstefnu getur verið flókin. Grunnstoðir stefnunnar eins og 

réttindi einstaklingsins, einkaeign og lýðræði eru við fyrstu sýn frekar mál er varða innlend 

stjórnmál. Immanuel Kant lýsti þó þremur skilyrðum fyrir stöðugum samskiptum ríkja. 

Þessi skilyrði leggja grunn að frjálslyndri utanríkisstefnu. Fyrsta skilyrðið telst  vera að til 

staðar sé ríkisstjórn í fulltrúalýðræði þar sem löggjafarvaldið er kosið og skýr skipting er 

á valdi. Aðeins ríki með slíka stjórnskipan getur haft frjálslynda utanríkisstefnu. Annað 

skilyrðið er skuldbinding ríkisins til friðs byggt á virðingu fyrir réttindum allra án 

mismununar. Þessi skuldbinding ætti að tryggja virðingu fyrir öðrum ríkjum sem hafa 

sömu skuldbindingu og setja tóninn fyrir samskipti við ríki sem hafa hana ekki. Að lokum 

er það möguleikinn á félagslegum og efnahagslegum tengslum tveggja geranda. Samvinna 

tveggja frjálslyndra geranda er almennt gagnleg þar sem ekki þarf að setja mikla orku í 

takmarkanir hvað varðar öryggismál milli þeirra. Möguleiki er á umræðu um fjölbreyttari 

málefni milli frjálslyndra ríkja þar sem þau eiga meira sameiginlegt. Samskipti 

ófrjálslyndra ríkja eiga til að vera meira einhliða.16 

                                                        
13 Blan Neufeld, „Liberal Foreign Policy and the Ideal of Dair Social Cooperation“, Journal of Social 
Philosphy 44, nr. 3 (2013), sótt 30 september, doi:https://doi.org/10.1111/josp.12029 
14 European Union, "The EU in Brief - European Union - European Commission." European Union, 04 júlí, 
2018, sótt October 17, 2018, https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en. 
15 European Parliament, „The protection of fundamental rights in the EU“ 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/146/the-charter-of-fundamental-rights (Sótt 29. 
september 2018). 
16Steve Smith, Amelia Hadfield, og Tim Dunne, Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, 4. Útg (Oxford: 
Oxford University Press, 2016), 54-76. 
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Þessi ákveðnu skilyrði einkenna öll ríki innan Evrópusambandsins. Áskoranir koma 

upp þegar frjálslynd og ófrjálslynd ríki mætast. Þó tilgátan um frjálslynda friðarsvæðið 

felist í því að frjálslynd ríki eigi það til að heyja stríð við ríki sem eru ekki frjálslynd þá 

hafa mörg þessara stríða hafist  vegna árásar frá öðru ríki eins og t.d árásar Þýskalands á 

Pólland í seinni heimsstyrjöldinni.17  

2.2 Frjálslynda milliríkjastefnan 
Grunngildi ESB byggjast á sameiginlegum gildum allra ríkja innan sambandsins. Ríkin eru 

þó mismunandi og oft er erfitt að sameinast um sömu gildi. Það sem hefur reynst erfitt fyrir 

ESB er að sameina vilja og markmið allra ríkjanna í eitt. Lausnin að þeim vanda hefur 

falist í sífellt meiri Evrópusamruna. Evrópusamruninn hefur einkennst af frjálslyndri 

milliríkjastefnu (e. Liberal intergovernmentalism) sem Andrew Moravcsik setti fyrst fram 

í tengslum við greiningu á einingarlögum Evrópu (e. Single European Act). Moravcsik 

færði rök fyrir því að þó aðildarríki sem tilheyra ESB sameinist um málefni byggð á 

frjálslyndum gildum þá séu ríki eingöngu að taka þátt í samrunanum þar sem það gagnast 

þeim. Frjálslynda milliríkjastefnan færir rök fyrir því að ríkin séu að vinna innan ramma 

ESB til að ná sínu fram en vitandi að stofnanahyggjan gagnist þeim vel.18 Kenning 

Moravcsik getur hjálpað að skilja betur hvers vegna aðildaríki voru tilbúin að taka þátt í 

Evrópusamrunanum sem átti sér m.a stað við gildistöku Lissabon-sáttmálans. Frjálslynda 

milliríkjastefnan gerir ráð fyrir því að ríki séu skynsöm í grunninn. Ríki hugsa líka 

sérstaklega um hvað þau geta grætt á því sem þau taka þátt í. Moravscik vill líka meina að 

ríki taki mark á hinum ýmsu einkaaðilum sem sjá sér fært  að græða á þeim ákvörðunum 

sem ríkisstjórn tekur en það á helst við um ákvarðanir sem ESB tekur og varða 

innanríkismál. Varðandi utanríkis- og varnarmál þá hafa ríki frekara svigrúm til að taka 

ákvarðanir innan ESB. Það sem leiðir frekar ákvarðanatöku í utanríkismálum aðildaríkja í 

utanríkismálum ESB er helst hugmyndafræði þeirra sem stjórna ásamt skoðunum borgara 

aðildaríkjanna.19 Frjálslyndisstefnan á því vel við sem kenning til að greina ákvarðanatöku 

ESB sé tekið mið af hugmyndum Moravscik. Moravcsik dregur þó í efa þá ályktun 

frjálslyndissinna að Evrópusamruninn hafi tekist vel eingöngu vegna sameiginlegrar 

stjórnskipanar, hugmynda og markmiða. Hann bendir einnig á það að Evrópusamruninn 

                                                        
17 Sama heimild. 
18Anthony Forster, „Britain and the negotiation of the Maastricht Treaty: A critique of Liberal 
Intergovernmentalism“, Journal of Common Market Studies 39, nr 3 (1998). 
19 Anthony Forster, „Britain and the negotiation of the Maastricht Treaty: A critique of Liberal 
Intergovernmentalism“, Journal of Common Market Studies 39, nr 3 (1998). 
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hafi reynst vel vegna þess að aðildarríki Evrópusambandsins högnuðust efnahagslega á 

honum. Þessi ályktun Moravscik á sér einmitt nokkra stoð í raunveruleikanum þar sem 

uppruni samrunans var byggður á efnahagslegri samtvinnun ríkja innan Evrópu.20 

Mikilvægi alþjóðastofnana er þó ávallt miðpunktur frjálslyndisstefnunar og má útskýra 

það sjónarmið á þrjá mismunandi vegu. Í fyrsta lagi er það nýfrjálslyndis stofnanahyggjan, 

það sjónarmið sem álítur að stjórnleysi ríki í alþjóðakerfinu og það geri samvinnu erfiða 

en eðli alþjóðastofnana sé  að ríki vilji frekar tilheyra þeim en að vera ein á bát. Sum ríki 

geri sig nytsamleg innan stofnana en önnur nýti sér aðeins stofnunina án þess að taka þátt 

(e. Free ride). Í öðru lagi er því haldið fram að alþjóðastofnanir séu náttúrulegt fyrirbæri 

og augljós kostur í nútímaheimi þar sem gagnkvæm tengsl eru alls staðar. Þetta sjónarmið 

kallast virknihyggja (e. functionalism). Í þriðja lagi er skýrt að ríki fórni hluta af sjálfstæði 

sínu til að stofna og tilheyra alþjóðastofnunum. Þar má einmitt nefna stækkun 

Evrópusambandsins. Ríki nýta sér stofnun eins og ESB til að tilheyra heild sem bætir stöðu 

þeirra.21 Þriðja sjónarmiðið fellur vel innan ramma frjálslyndrar milliríkjastefnu. 

Moravcsik færði rök fyrir því að þær ákvarðanir ESB sem leiddu til frekari Evrópusamruna 

væru endurspeglun á vilja aðildaríkjanna. Ríki vilja tilheyra stofnun eins og ESB þar sem 

það er vænlegri kostur en að vera utan þess, en á sama tíma vilja ríki hugsa um sínar eigin 

þarfir.22  

Moravcsik segir að þrátt fyrir ýmsar spár um að samvinna Evrópu myndi dofna eftir 

fall Sovétríkjanna þá hefði það aðeins orðið öflugra. Sífellt hefur þróun ESB orðið önnur 

en spá fræðimanna eins og John Mearsheimer, Kenneth Waltz og fleiri sem trúðu að undir 

lok kalda stríðsins myndi Evrópusamruninn liðast í sundur. Síðan 1989 hefur 

Evrópusambandið fjölgað úr 12 aðildaríkjum í 28 og Moravcsik hefur lýst ESB sem hinu 

„hljóðláta ofurveldi“ (e. Quiet Superpower). Evrópusambandið hefur m.a innleitt 

sameiginlegan gjaldmiðil og lagt lokahönd á Schengen samkomulagið.23 Moravcsik færir 

fram fjórar röksemdir fyrir því að ESB sé heimsveldi. Fyrst nefnir hann að þar sem vald 

fer eftir aðstæðum þá er nauðsynlegt að hafa aðgang að miklum auðlindum til að vera 

heimsveldi. ESB býr yfir auðlindum sem veitir sambandinu möguleika á bestu 

                                                        
20Sama heimild. 
21Alan Collins, 2016, Conetemporary Security Studies, 3. útg (Oxford: Oxford University Press, 2013), 30-
38. 
22 Sophie Menuier og Milada Anna Vachudova, „Liberal Intergovernmentalism, Illiberalism and the 
Potential Superpower of the European Union, Journal of Common Market Studies 56, nr.7 (2018), Doi: 
https://doi.org/10.1111/jcms.12793 
23 Andrew Moravscik, „Europe, The Quiet Superpower“, French Politics; London 7, nr 3-4 (2009), 
DOI:10.1057/fp.2009.29 
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hugsanlegum leiðum að markmiðum sínum. Undir öllum mögulegum kringumstæðum er 

ESB vel stætt til að ná markmiðum sínum með þeim auðlindum sem það hefur aðgang að. 

Næst telur Moravcsik að ESB sé öflugur gerandi í hernaðarmálum. Andstætt skoðunum 

raunhyggjusinna færir Moravcsik rök fyrir því að ESB hafi töluvert hart vald í 

hernaðarmálum. Ef borinn er saman sá kostnaður sem fer í hernaðarmál milli ríkja þá eyðir 

ESB meiri fjármunum í hernaðarmál en öll önnur ríki fyrir utan Bandaríkin. Aðildaríki 

ESB saman (fyrir Brexit) hafa samtals fleiri hermenn en öll önnur ríki í heiminum að 

undanskildum Bandaríkin. Þriðja röksemdarfærsla Moravcsik byggir á áhrifum borgara 

Evrópu. ESB beitir valdi sínu öðru vísi en Bandaríkin sem fylgir mjög þröngri 

skilgreiningu á þjóðaröryggi samkvæmt Moravcsik.24 ESB hefur tekist að beita valdi sínu 

á snjallan máta með valdi sem borgarar ríkisins bera (e. smart civilian power). Þar má nefna 

stuðning við stækkun sambandsins og fríverslunarsamningum, aðstoð til þróunarlanda o.fl. 

Með fjölbreyttum leiðum hefur ESB tekist vel að vernda sitt áhrifasvið á alþjóðavísu. Að 

lokum segir Moravcsik að aðildaríki ESB hafi aukið vald sitt með samvinnu við 

frjálslyndar vestrænar þjóðir. Því fleiri ríki sem deila sömu frjálslyndu hugmyndafræði og 

ESB, því meiri áhrif getur ESB haft. ESB lagði sitt af mörkum á tíunda áratug 20. aldar til 

að hafa áhrif á hnattvæðinguna með því að styrkja fjölþjóðlegar stofnanir sínar, með það 

að markmiði að hafa áhrif á þróun hinna ýmsu ríkja.25 Moravcsik færir rök fyrir því að leið 

ESB að þessu stórveldi hafi ekki tekist svona vel eingöngu út af sameiginlegri stjórnskipan 

eins og frjálslyndissinnar myndu halda fram. Evrópusamruninn tókst ekki heldur eingöngu 

vegna hugmynda um alheimsfrið og sameiginleg markmið. Hann taldi að 

Evrópusamruninn hafi einnig reynst vel af því að hann hentaði aðildarríkjunum 

efnahagslega.26  

Hér að framan var stuttlega greint frá dæmum um hvernig Evrópusambandið er 

frjálslyndur gerandi. ESB er frjálslynd stofnun sem beitir sér fyrir frjálslyndum gildum 

bæði innan aðildaríkja og utan þeirra. Á meðan raunsæisstefnan heldur því fram að ríki 

hugsi  aðeins um sig sjálf, fjallar frjálslyndisstefnan frekar um einkenni einstakra ríkja og 

hvernig þau geta unnið saman ef sameiginleg markmið eru til staðar. Moravcsik lagði fram 

kenninguna um frjálslynda milliríkjastefnu sem er hagnýtari útskýring á 

                                                        
24 Al Baider Tal, „Explaining the Strengthening Role of the European Parliament after the Lisbon Treaty: 
A Liberal Intergovernmental Perspective“, Vztahy Medzinárodné 13, nr. 3 (2015), 223-239. 
25 Sophie Menuier og Milada Anna Vachudova, „Liberal Intergovernmentalism, Illiberalism and the 
Potential Superpower of the European Union, Journal of Common Market Studies 56, nr.7 (2018), Doi: 
https://doi.org/10.1111/jcms.12793 
26 Al Baider Tal, „Explaining the Strengthening Role of the European Parliament after the Lisbon Treaty: 
A Liberal Intergovernmental Perspective“, Vztahy Medzinárodné 13, nr. 3 (2015), 223-239. 
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Evrópusamrunanum en byggir ekki eingöngu á hugmyndafræði frjálslyndisstefnunnar. Þó 

að ríki vinni saman að sameiginlegri hugmyndafræði eins og jafnrétti og frelsi vilja þau 

alltaf vinna að sínum sjálfstæðu markmiðum. Ríki nýta sér alþjóðastofnanir eins og ESB 

bæði til að ná betur markmiðum sínum og til að njóta pólitísks skjóls.27 Í þessari ritgerð 

verða frjálslyndisstefnan og frjálslynda milliríkjastefnan notaðar til að greina utanríkis- og 

varnarmálastefnu ESB. Hvaða tól hefur Evrópusambandið núna eftir gildistöku Lissabon-

sáttmálans til að framfylgja frjálslyndri utanríkisstefnu? Ásamt því verður skoðað hlutverk 

sambandsins í dag. Er það rétt hjá Moravcik að ESB sé „hljóðlátt ofurveldi“? Ef svo er, 

hafði tilkoma Lissabon-sáttmálans einhver áhrif þar á?  

                                                        
27 Sophie Menuier og Milada Anna Vachudova, „Liberal Intergovernmentalism, Illiberalism and the 
Potential Superpower of the European Union, Journal of Common Market Studies 56, nr.7 (2018), Doi: 
https://doi.org/10.1111/jcms.12793 
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3  Aðdragandi Lissabon-sáttmálans 
Utanríkisstefna hefur lengi verið veikur hlekkur í stjórnsýslu ESB. Tvær misheppnaðar 

tilraunir við þróun einhverskonar utanríkisstefnu sambandsins voru gerðar 1954 og 1962. 

Á þeim tíma einkenndust utanríkismál eingöngu að viðskiptasamningum við þriðja heims 

ríki.28 Aðildaríki Efnahagsbandalags Evrópu byrjuðu að lokum að samræma stefnumál sín 

í utanríkismálum á 8. áratug 20. aldar í gegnum óformlegt ferli sem bar nafnið „Evrópska 

stjórnmálasamvinnan“ (e. European Political Cooperation). Við henni tók svo hin formlega 

sameiginlega stefna í utanríkis- og öryggismálum þegar Maastricht sáttmálinn tók gildi. 

Evrópusambandinu tókst þó ekki vel að hafa áhrif í alþjóðakerfinu þrátt fyrir þessar 

breytingar. Á sama tíma og þetta breytta skipulag á utanríkisstefnu ESB tók gildi var 

upplausn Júgóslavíu í fullum gangi. Upplausn Júgóslavíu sýndi á margan hátt hversu 

óundirbúið sambandið var fyrir einhver meiriháttar afskipti í utanríkismálum sem varðaði 

sambandið. Þáverandi forseti ráðs utanríkisráðherra ESB,  Jacques Poos, lýsti því yfir að 

nú væri tími Evrópu, ekki Bandaríkjanna, til að kljást við vandann.29 Engin samstaða var 

hins vegar um það hvernig takast ætti á við vandann. Að lokum hótaði Þýskaland að 

viðurkenna Króatíu og Slóveníu sem fullvalda ríki og leiðtogaráðið gaf eftir og gerði það 

sama þrátt fyrir mótmæli margra aðildaríkja. Átökin sem áttu sér stað í kjölfarið á 

upplausninni leiddi til afskipta Bandaríkjanna í Júgóslavíu. Leiðtogaráðinu tókst ekki að 

stöðva átökin sem áttu sér stað. Ríkin voru ósammála um hvað skyldi gera og vegna hótana 

frá Þjóðverjum var stór pólitísk ákvörðun tekin í málinu. Stríðið í Bosníu var annað dæmi 

um aðgerðarleysi ESB í utanríkismálum. Mismunandi markmið aðildaríkjanna voru vel 

áberandi í því máli. Að grípa til eins stórra aðgerða og að stöðva þjóðarmorð fólst ekki í 

getu leiðtogaráðsins á þeim tíma enda hafði Evrópusambandið ekki heldur aðgang að 

sameiginlegum her. Annað dæmi sem má nefna er Íraksstríðið 2003. Mánuðina fyrir innrás 

Bandaríkjanna inn í Írak var að vissu leyti yfirborðskennd umræða um Íraksvandann en 

hvorki var nein formleg umræða tekin upp af ráði utanríkisráðherra né í leiðtogaráðinu. 

Þau ríki sem tilheyrðu öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, Frakkland og Bretland, höfðu 

frekar áhuga á að halda þessum umræðum innan veggja Sameinuðu þjóðanna frekar en 

innan ESB. Hin aðildaríkin skiptu sér helst ekki af, vitandi að samstaða ESB um 

yfirvofandi Íraksstríðið myndi aðeins gera illt verra. Aðildaríkin vissu að tilraun til að taka 

ákvörðun um Írak myndi aðeins sundra ríkjunum og skemma fyrir öðrum verkefnum 

                                                        
28Sama heimild. 
29 Anthony Luzzatto Gardner og Stuart E. Eizenstat, „New Treaty, New Influence?“, Foreign Affairs: New 
York 89, nr. 2 (2010), 104-119.  
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sameiginlegrar utanríkis- og varnarmálastefnu.30 Það er kannski helst áberandi hér hversu 

mikill áhrif Frakkland og Bretland gátu haft á ákvarðanatöku Evrópusambandsins.  

Evrópusambandið er einstök stofnun að því leyti að aðildaríkin deila valdi með 

stofnunum í fjölda málaflokka. Á sama tíma hefur þessi stofnanauppbygging ESB orðið 

þess valdandi að mótun haldbærrar utanríkisstefnu er erfið og er uppsetning ráðs 

utanríkisráðherra fyrir Lissabon-sáttmálann dæmi um slíkt. Aðildaríki fengu að hafa 

fulltrúa síns ríkis sem leiðtoga ráðherraráðsins í sex mánuði. Þegar ríki var með 

formennsku ráðherraráðsins sá utanríkisráðherra viðkomandi ríkis um að vera fulltrúi 

sambandsins í utanríkismálum. Hægt er að skilja ástæðuna fyrir þessari ákvörðun enda 

miðar hún að því að öll aðildaríki séu jöfn og fái tækifæri til að hafa áhrif á stefnu 

sambandsins. Fyrirkomulagið fól hins vegar í sér mikinn vanda þar sem fulltrúa 

sambandsins var skipt út á sex mánaða fresti og því ekkert samræmi í utanríkisstefnu ESB 

vegna þessara tíðu skipta. Fulltrúarnir höfðu mismunandi áherslur og stefnur sem bitnaði 

á ímynd Evrópusambandsins gagnvart öðrum ríkjum og stofnunum. Upprunalega voru 

aðeins sex manns sem sátu í ráðinu en þegar ráðherrum fjölgaði þá jókst ósamræmið í 

stefnumótun. Aftur má nefna upplausn Júgóslavíu, því á sama tíma og þeir atburðir áttu 

sér stað voru fulltrúar ráðs utanríkisráðherra frá Lúxemborg, Hollandi og Portúgal, þrjú 

lönd sem voru valdalítil og höfðu lítilla hagsmuna að gæta í þessu máli. Stjórnmálaflokkar 

Júgóslavíu töldu einmitt á þeim tíma að Evrópusambandið væri þeim ekki mjög hjálplegt.31 

Það mætti jafnvel segja að stofnanir ESB hafi brugðist með því að bregðast ekki við 

stríðinu í Júgóslavíu. 

Til þess að gera Evrópusambandið að áhrifameiri geranda í alþjóðasamfélaginu þurfti 

það að hafa sjálfstæðar stofnanir sem geta tekið ákvarðanir fyrir aðildaríkin sem heild. 

Reynt var að bæta úr þessum vanda og árið 1999 var valinn æðsti fulltrúi sameiginlegrar 

utanríkis- og varnarmálstefnu, Javier Solana. Upprunaleg staða utanríkisráðherra ráðandi 

ríkis í ráðherraráðinu hélst óbreytt.  Solana sinnti þessari stöðu í tíu ár alveg fram að 

gildistöku Lissabon-sáttmálans. Hins vegar leysti það alls ekki öll vandamál. Staða Solana 

var til staðar samhliða framkvæmdastjóra utanríkismála Evrópu (e. European 

commissioner for external relations). Javier Solana hafði mun minni mannafla og fjármagn 

                                                        
30 Sophie Menuier og Milada Anna Vachudova, „Liberal Intergovernmentalism, Illiberalism and the 
Potential Superpower of the European Union, Journal of Common Market Studies 56, nr.7 (2018), Doi: 
https://doi.org/10.1111/jcms.12793 
31 Sama heimild. 
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en framkvæmdastjórinn sem talaði aðeins fyrir framkvæmdastjórn ESB. Þetta skipulag 

hélst alveg fram að gildistöku Lissabon-sáttmálans.32 

Helsta vandamál sem hefur einkennt mótun utanríkisstefnu ESB frá stofnun Evrópsku 

stjórnmálasamvinnunnar fram að byrjun 21. aldar hefur verið uppsetning stjórnsýslu þess. 

Samheldni hefur vantað í ákvarðanatöku Evrópusambandsins. Evrópusambandið var m.a 

aðgerðarlaust í stórum atburðum tíunda áratugar 20. aldar eins og Bosníu stríðinu og 

upplausn Júgóslavíu sem hefðu verið kjörin tækifæri til að hafa áhrif sem alþjóðlegur 

gerandi eins og áður kom fram. Innrás Bandaríkjanna inn í Írak  er dæmi um annað 

misheppnað tækifæri fyrir ESB sem áhrifavaldur. Vilji sambandsins að mótmæla ekki 

Íraksstríðinu má kannski útskýra frá sjónarhorni frjálslyndis að því leyti að ríkin voru ekki 

tilbúin að mótmæla stríði sem fólst í því að gera innrás í ófrjálslynt ríki. Frjálslynd stofnun 

eins og ESB deilir ekki gildum ríkisstjórna eins og sú sem var í Írak á þeim tíma. Ríki 

innan sambandsins sem ekki tóku afstöðu nýttu sér stofnunina án þess að taka þátt í 

ákvörðunum hennar. Ef til vill vitandi að ESB gæti ekki haft áhrif á ákvarðanir 

Bandaríkjanna eða Bretlands og Frakklands ákváðu ríki að ýta undir einhverjar ákvarðanir 

hjá ráðherraráðinu. Ríki sem eru valdaminni voru mögulega ekki tilbúin að hafa einhver 

áhrif á stöðu sína innan sambandsins með því að taka afstöðu.33 

Við inngöngu í Evrópusambandið deila aðildaríkin fullveldinu og taka sameiginlegar 

ákvarðanir í flestum málum. Þau eru hins vegar treg til þess að láta af hendi ákvarðanavald 

sitt þegar kemur að utanríkismálum. Evrópusambandið hafði ekki valdið til þess að stjórna 

meiriháttar breytingum eða ákvörðunum í utanríkis- og varnarmálum né var hægt að 

komast að sameiginlegri niðurstöðu meðal aðildaríkja. Þó Evrópusamruninn sé langt 

kominn og öll ríki innan þess séu frjálslynd lýðræðiríki eru þau samt mjög ólík og með 

mismunandi markmið. 

Ákvarðanataka innan Evrópusambandsins er flókin, auk þess sem ferli 

ákvarðanatökunnar var ansi hulið almenningi þar til árið 1995 þegar einhverjar tölulegar 

staðreyndir fengust um hvernig ríki kusu um málefni.34 Almennt eru stærstu ákvarðanir 

sambandsins teknar sameiginlega af ráðherraráði utanríkismála. Ef greint er sérstaklega frá 

ferli ráðherraráðsins er ákvarðanataka þess í nokkrum skrefum. Ef sett er fram tillaga um 

                                                        
32 Anthony Luzzatto Gardner og Stuart E. Eizenstat, „New Treaty, New Influence?“, Foreign Affairs: New 
York 89, nr. 2 (2010), 104-119.  
33 Sama heimild. 
34 Dorothee Heisenberg, „The institution of ‘consensus’ in the European Union: Formal versus informal 
decision-making in the Council“, European Journal of Political Research 44, nr. 1 (2005), DOI: 
https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2005.00219.x . 
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aðgerðaráætlun eða lagafrumvarp á forseti leiðtogaráðs að fela viðeigandi starfshóp að sjá 

um tillöguna. Starfshópurinn greinir tillöguna ásamt helstu kostum og göllum. Það eru 

engin tímamörk um hversu lengi starfshópurinn vinnur með tillöguna og ekki er 

nauðsynlegt að niðurstaða verði í málinu en útkomu tillögunnar skal að lokum skila til 

nefndar fastafulltrúa ráðherraráðsins. Hvernig nefndin fer með tillöguna fer eftir því 

hvernig tillagan fór í gegnum starfshópinn. Þær tillögur sem komast á dagskrá nefndarinnar 

eru oft ræddar mörgum sinnum til að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Að lokum kemst 

málið frá nefndinni til ráðherraráðsins (kallað ‚A‘ umræðuefni, það umræðuefni sem er í 

forgangi). Sé ráðherraráðið að taka ákvörðun sem varðar einhver ákveðin aðildaríki á ráðið 

aðtaka ákvörðunina í samráði við Evrópuþingið.35 

Þegar ríkin hafa mismunandi skoðanir um hvað skuli gera í utanríkis- og varnarmálum 

hjálpar það ekki þegar stjórnsýslan er jafn dreifstýrð og raun ber vitni eins og þegar tvær 

stöður sinntu mjög líku hlutverki sem talsmenn ESB í utanríkismálum. Lissabon-

sáttmálinn breytti uppsetningu Evrópusambandsins sem tók á þessum vandamálum sem 

næsti kafli mun fjalla frekar um. 

                                                        
35European Union, „The descision-making process in the Council“, 
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/decision-making/ (sótt 8. Október 2018). 
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4 Breytingar Lissabon-sáttmálans á utanríkisstefnu Evrópusambandsins 
Lissabon-sáttmálinn var lokakaflinn í ferli ýmissa breytingu á skipulagi 

Evrópusambandsins sem hófst með Maastricht-sáttmálanum. Lissabon-sáttmálanum hefur 

verið lýst sem einföldun á stjórnsýslu sambandsins með meiri möguleikum á einfaldara 

samstarfi aðildarríkjanna.36 Helstu vandamál sem þurfti að leysa í stjórnsýslu ESB 

varðandi utanríkismál voru ferli við sameiginlegar ákvarðanir aðildaríkjanna og samheldni 

í stefnumálum sambandsins. Hægt er að færa rök fyrir því að það hafi tekist með þremur 

mikilvægum breytingum Lissabon-sáttmálans, styrkingu á stöðu æðsta fulltrúans í 

utanríkis- og varnarmálum, stofnunar varanlegs embættis forseta leiðtogaráðsins og 

stofnunar utanríkisþjónustu ESB.  

4.1 Forseti Leiðtogaráðsins 
Stofnað var embætti Forseta leiðtogaráðs Evrópusambandsinns ásamt því að fullgilda 

leiðtogaráðið sem stofnun. Styrking leiðtogaráðsins gerði stefnumótun í utanríkismálum 

mun auðveldari og ákvarðanatökur voru gerðar mun einfaldari. Áður fyrr hafði stofnunin 

verið óformlegur en mikilvægur vettvangur stefnumótunar í sambandinu sem var nátengt 

ráðherraráðinu. Forseti leiðtogaráðsins var líka óformleg staða. Leiðtogaráð ESB 

samanstendur af öllum þjóðhöfðingjum aðildaríkjanna ásamt forseta leiðtogaráðsins og 

forseta framkvæmdastjórnar ESB.37 Eins og í ráðherraráðinu skiptust leiðtogar hvers ríkis 

um að leiða ráðið. Þetta olli sömu örðugleikum og áttu sér stað í ráðherraráðinu. Forseti 

leiðtogaráðsins er ekki fulltrúi neins aðildaríkis en fyrir Lissabon-sáttmálann voru bæði 

forseti leiðtogaráðs og ráðherraráðs fulltrúar síns aðildaríkis. Með því að aðskilja þessi tvö 

ráð ásamt því að hafa óhlutdrægan forseta í leiðtogaráðinu og æðsta fulltrúa utanríkis- og 

varnarmála sambandsins í ráðherraráði utanríkismála gerir það þróun utanríkisstefnu 

einfaldari. Í upprunalegu mynd leiðtogaráðsins fyrir Lissabon-sáttmálann gat verið erfitt 

fyrir eitt ríki að ráða við stöðu beggja forseta. Sérstaklega fyrir ráðherra smærri ríkja eins 

og t.d. Danmerkur eða Hollands, þ.e. að sinna starfi forseta leiðtogaráðs á sama tíma og 

eigin ríkisstjórn.38  

Hlutverk forseta leiðtogaráðsins er helst að halda utan um fundi leiðtogaráðsins, hafa 

yfirsýn yfir undirbúning funda og samfellu á milli þeirra í samstarfi við forseta 

                                                        
36 Anthony Luzzatto Gardner og Stuart E. Eizenstat, „New Treaty, New Influence?“, Foreign Affairs: New 
York 89, nr. 2 (2010), 104-119.  
37 Eurpean Union „The European Council“, https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/ (sótt 26 
október 2018). 
38 Anthony Luzzatto Gardner og Stuart E. Eizenstat, „New Treaty, New Influence?“, Foreign Affairs: New 
York 89, nr. 2 (2010), 104-119.  
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framkvæmdavaldsins. Forseti leiðtogaráðsins átti líka að mynda samstöðu á fundum 

ráðsins og að lokum að kynna skýrslur funda til Evrópuþings. Byggt á þessari lýsingu 

hljómar staða forsetans eins og ákveðin fundarstjórnandi en starfslýsingin virðist leyfa 

forsetanum að hafa mikið svigrúm í því hvernig hann sinnir starfi sínu. Ásamt þessum 

starfsskyldum á forsetinn að styðja æðsta fulltrúa utanríkis- og varnarmála ESB í að 

framfylgja utanríkisstefnu sambandsins og að tryggja samstöðu, samheldni og skilvirkni 

þegar það er gert. Forsetinn á líka að vera fulltrúi sambandsins á alþjóðlegum 

leiðtogafundum ásamt forseta framkvæmdaráðsins.39 Þó hlutverk æðsta fulltrúans og 

forseta leiðtogaráðsins líti út fyrir að skarast þá eru hlutverk þeirra mismunandi. Forseti 

leiðtogaráðsins á að vera fulltrúi sambandsins þegar fulltrúar ríkja sem sinna líkri stöðu og 

hann eru til staðar. Þjóðarleiðtogar hafa líklegast lítið við forseta leiðtogaráðsins að ræða 

þar sem starf hans líkist mest fundarstjóra. Því er skiljanlegt að æðsti fulltrúinn sinni frekar 

þeim skyldum sem varða þau hlutverk á meðan forsetinn sinnir hlutverki nær forseta 

Íslands í utanríkismálum.40 

4.2 Æðsti fulltrúi sambandsins í utanríkis- og varnarmálum 
Ekki nóg með það að staða forseta leiðtogaráðsins væri stofnuð heldur var líka staða æðsta 

fulltrúa sambandsins í utanríkis- og varnarmálum (e. High Representative of the 

Union for Foreign Affairs and Security Policy) líka sameinuð stöðu varaforseta 

framkvæmdastjórnarinnar. Sameining stöðu varaforseta framkvæmdastjórnarinnar við 

hina nýju stöðu æðsta fulltrúa sambandsins í utanríkis- og varnarmálum einfaldar ferli 

ráðherraráðs ESB í utanríkismálum með því að hafa stöðugan leiðtoga innan þess ráðs í 

stað sífelldra breytinga á stöðunni á sex mánaða fresti. Æðsti fulltrúinn í utanríkis- og 

varnarmálum getur fylgt upprunalegum hlutverkum utanríkisráðherranna í ráðinu með 

mun meiri samkvæmni. Æðsti fulltrúi sambandsins í utanríkismálum sér nú um að móta 

dagskrá ráðsins en samt munu utanríkisráðherrar aðildaríkjanna stjórna ráðinu á sex 

mánaða fresti og ákveða dagskrá um almenn mál utan starfsviðs æðsta fulltrúans. 

Stjórnandi ráðherraráðs utanríkis- og varnarnmála heyrir samt undir æðsta fulltrúann. 

Kannski var áhrifamesta breytingin sem átti sér stað varðandi utanríkis- og varnarmál að 

                                                        
39 European Union, „The President‘s role“, https://www.consilium.europa.eu/en/european-
council/president/role/ (Sótt 26 október 2018). 
40 Anthony Luzzatto Gardner og Stuart E. Eizenstat, „New Treaty, New Influence?“, Foreign Affairs: New 
York 89, nr. 2 (2010), 104-119.  
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búa til utanríkisþjónustu Evrópusambandsins ásamt tveimur ákvæðum um gagnkvæma 

varnir og samstöðu aðildarríkjanna.41 

Ásamt þeim fjölmörgu breytingum sem breyttu utanríkismálum sambandsins er vert 

að nefna tvö ákvæði, samstöðu og gagnkvæma varnarákvæðið. Samstöðuákvæði 

sáttmálans felst í því að gefa aðildaríkjum möguleikann á að vinna saman til að koma í veg 

fyrir hryðjuverkaárásir og að aðstoða ríki sem verða fyrir hörmungum eins og 

hryðjuverkaárásum.42 Gagnkvæma varnarákvæðið felst í því að öll aðildaríki bera skylda 

til að aðstoða þau ríki innan ESB sem verða fyrir árás sem er í samræmi við 51. grein  

sáttmála Sameinuðu þjóðanna.43 Allar þær breytingar sem hafa verið nefndar eru 

sérstaklega ætlaðar til að styrkja hlutverk ESB á alþjóðavettvangi. Breytingarnar bjóða upp 

á einfaldari leiðir í stefnumótun, ákvarðanatöku og samningagerð. Samræmi milli 

stofnananna var minna vandamál þar sem vald og hlutverk voru uppskiptari og skýrari.44 

Skv. 18. grein Lissabon-sáttmálans á æðsti fulltrúinn í utanríkis- og varnarmálum að koma 

með tillögur um þróun þessara ákveðnu mála og framfylgja þeim. Utan sviðs utanríkis- og 

varnarmála skal framkvæmdastjórnin vera fulltrúi sambandsins á alþjóðavísu. 15. greinin 

leggur einnig skyldur á forseta leiðtogaráðsins um að vera í fyrirsvari um mál ESB þegar 

kemur að utanríkis- og varnarmálum ásamt æðsta fulltrúa sambandsins í utanríkis- og 

varnarmálum. Þó áfram séu þrjár stöður fyrir hendi sem sjá um utanríkismál þá er hlutverk 

þeirra mun aðskildara. Forseti leiðtogaráðsins skiptir sér bara af málum sem æðsti 

fulltrúinn sér um ef það kemur leiðtogaráðinu við.45  

4.3 Utanríkisþjónusta ESB 
Æðsti fulltrúi sambandsins í utanríkis- og varnarmálum sinnir 5 ára starfstímabili sem 

ákveðinn utanríkisráðherra Evrópusambandsins og er utanríkisþjónusta 

Evrópusambandsins bakland hans. Þessi staða tekur við af stöðu sem Javier Solana sinnti 

fyrir Lissabon-sáttmálann. Sem utanríkisráðherra skal fulltrúinn vera talsmaður 

                                                        
41 Gheorghe Ciascai, „The Impact of the institiutional Innovations Introduced by the Treaty of Lisabon on 
the European Union‘s External Actions“, Dimitrie Cnatemir University, 
http://www.ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2011_III2_CIA.pdf (Sótt 19 nóvember 2018). 
42 EUR-Lex, „Solidarity Clause“, https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/solidarity_clause.html (Sótt 
nóvember 2018). 
43 EUR-Lex, „Mutual Defence Clause“, https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/mutual_defence.html 
(sótt nóvember 2018). 
44 Gheorghe Ciascai, „The Impact of the institiutional Innovations Introduced by the Treaty of Lisabon on 
the European Union‘s External Actions“, Dimitrie Cnatemir University, 
http://www.ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2011_III2_CIA.pdf (Sótt 19 nóvember 2018). 
45 Georgiana Ciceo, „The Common Foreign and Security Defence Policy and the Inexhaustable Quest for 
its institiutional Consistency“, Napoca City 57, nr. 1 (2012), 37-53. 
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sameiginlegrar utanríkisstefnu ESB á alþjóðavettvangi með það að markmiði að auka 

trúverðugleika, samheldni og samskiptamöguleika sambandsins. Michael Mann sendiherra 

nefndi þessar breytingar á starfi sendiherrans sem mikla bót á skilvirkni sambandsins í 

utanríkismálum. Hann nefnir þó að sameining og styrking þessarar stöðu fylgi því að starf 

æðsta fulltrúans sé virkilega annasamt starf sem geti reynst erfitt fyrir þann sem sinnir 

stöðunni.46 Sér til aðstoðar hefur æðsti fulltrúinn utanríkisþjónustu sem samanstendur af 

130 sendinefndum um allan heim. Þessar sendinefndir koma fram fyrir hönd ESB í heild 

sinni, ekki eingöngu framkvæmdarstjórnina eins og var fyrir Lissabon-sáttmálann. 

Sendinefndirnar eru því talsmenn fyrir allri utanríkisstefnu ESB í heild sinni í stað þess að 

hafa eingöngu talsmenn fyrir ákveðna málaflokka. Þessi dreifing sendinefnda ESB um 

allan heim með sameiginleg markmið er ef til vill helsta nýjung Lissabon-sáttmálans.47 

Sendiherrar utanríkisþjónustunnar eru í nánu samstarfi við starfshópa ráðherraráðsins og 

framkvæmdaráðsins. Sendiherrar eru því með puttann á púlsinum um þau málefni sem fara 

í gegnum þær stofnanir. Sendiherrar geta með því skipulagi sem ríkir núna aukið samvinnu 

stofnanna ESB og aðildaríkjanna. Sendiherrar koma svo úr starfi sínu með mikla reynslu 

og innsýn inn í það ríki sem sendiherrann starfar í sem býður ESB upp á nýjar víddir til að 

virkja utanríkisstefnu sína.48  

Breytingarnar sem urðu við Lissabon-sáttmálann gerðu margt til að leysa vandamál 

utanríkismála. Einföldun var á ýmsum sviðum stjórnsýslu sambandsins sem gerði 

ákvarðanatöku einfaldari. Með miðstýrðara valdi í ákvarðanatöku utanríkisstefnunnar 

getur ESB betur brugðist við þeim ýmsu öryggisvandamálum sem koma þeim við. Ásamt 

því hefur stofnun utanríkisþjónustu ESB aukið viðveru þess á alþjóðavettvangi. Moravcsik 

nefnir í umræðu sinni um ESB sem stórveldi að ESB nýti fjölþjóðlegar stofnanir sínar til 

að auka áhrif sín á alþjóðavettvangi. Með snjallri notkun á sínu mjúka valdi tekst ESB að 

styrkja frjálslynd gildi sín og markmið með utanríkisþjónustunni sem sitt helsta tæki. 

Sendiherrarnir eru staðsettir í 130 ríkjum um heim allan með beina aðgang að starfshópum 

ráðherraráðs og ákvörðunartöku framkvæmdaráðsins sem gerir þeim kleift að forðast 

vandamál hins of flókna skrifræðis sambandsins. Hægt er því að færa rök fyrir því að með 

Lissabon-sáttmálanum hafi tekist að vissu leyti að styrkja utanríkisstefnu 

                                                        
46 Michael Mann, Viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 11 desember 2018. 
47 Georgiana Ciceo, „The Common Foreign and Security Defence Policy and the Inexhaustable Quest for 
its institiutional Consistency“, Napoca City 57, nr. 1 (2012), 37-53. 
48 Anthony Luzzatto Gardner og Stuart E. Eizenstat, „New Treaty, New Influence?“, Foreign Affairs: New 
York 89, nr. 2 (2010), 104-119.  
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Evrópusambandsins. Færri talsmenn með öflugra bakland og einfaldari stjórnsýslu fyrir 

ákvörðunartöku og stefnumótun utanríkisstefnu sambandsins. 

 



 25  

5 Skilvirkni sameiginlegu utanríkisstefnunnar eftir Lissabon-sáttmálann 
Nú hefur verið greint frá hvernig skipulag Evrópusambandsins í utanríkismálum hefur 

breyst í kjölfar Lissabon-sáttmálans. ESB hafði eftir sáttmálann fjölbreyttari leiðir til að 

beita sér í utanríkismálum. Í þessum kafla verður skoðað hvernig ESB hefur tekist að nýta 

sér þessar breytingar.  

Þegar Lissabon-sáttmálinn tók gildi var kreppa að hefjast innan ESB. Staða 

hagkerfisins var ekki sú sama og þegar drögin af Lissabon-sáttmálanum voru samin. Í 

fyrstu fór utanríkisþjónusta ESB hægt af stað þar sem litlu var eytt í fjármögnun hennar. 

Sem afleiðing af kreppunni var ESB upptekið af stofnunum sínum og efnahag 

aðildaríkjanna. Á sama tíma átti Arabíska vorið sér stað og þeir atburðir sem fylgdu í 

kjölfar þess. Fyrsta tækifæri ESB til að beita sér í utanríkismálum voru ef til vill viðbrögð 

við Arabíska vorinu. Hvernig ESB brást við atburðunum sýnir ef til vill best hvernig 

Lissabon-sáttmálinn styrkti hið mjúka vald sambandsins frekar en það harða. ESB er 

frjálslynt samband og aðgerðir þess hafa mótast af notkun mjúks valds. Michael Mann 

sendiherra Evrópusambandsins á Íslandi færði rök fyrir því að hlutverk ESB í 

utanríkismálum væri ekki í anda stórvelda eins og Bandaríkjanna.49 ESB hefur ekki afskipti 

af ríkjum að fyrra bragði og er Arabíska vorið og hlutverk ESB í samingaviðræðum um 

kjarnokusamning við Íran gott dæmi um hið mjúka vald þess. 

5.1 Arabíska vorið 
Undir lok ársins 2010 hófust mótmæli í Túnis, Egyptalandi, Líbíu og Jemen. Mótmælin 

deildu öll sama þema, lýðræði og jafnrétti. Þessi mótmælu fengu nafnið Arabíska vorið 

vegna þess að upphaf þess benti til lýðræðisvæðingar ríkjanna. Vonir voru um að 

harðstjórnir þessara ríkja myndu gefa eftir og frjálslyndari stjórnir tækju við. Þó að stjórnir 

allra þessara ríkja féllu þá voru atburðirnir sem fylgdu í kjölfarið ekki friðsælir. 

Borgarastyrjaldir hófust innan ríkjanna og ástandið versnaði töluvert.50 Evrópusambandið 

sá hér tækifæri til að bregðast við ástandinu í norður Afríku. Leiðtogaráðið og ráðherraráð 

utanríkismála komust bæði að niðurstöðu um aðgerðaáætlun í febrúar 2011. Í kjölfar þess 

kynnti æðsti fulltrúi utanríkis- og varnarmála  „Samstarf fyrir lýðræði og stöðugleika ríkja 

við suðurhluta Miðjarðarhafs (e. Partnership for Democracy and Stability with the 

Southern Mediterranean) “. Þessi aðgerðaáætlun lagði áherslu á lýðræðisvæðingu 

                                                        
49 Viðtal við Michael Mann 
50 Robin Wright, „How the Arab Spring Became the Arab Cataclysm“, The New Yorker (2015), 
https://www.newyorker.com/news/news-desk/arab-spring-became-arab-cataclysm (sótt 12. desember 
2018). 
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svæðisins og endurbyggingu á grunnstofnunum ríkjanna.51 Hér er augljóst að ESB sækist 

eftir að gera ríkin frjálslyndari til að samvinna sé möguleg. Eins og nefnt var fyrr í 

ritgerðinni þá lýsti Immanuel Kant því yfir að forsendan fyrir því að tvö ríki geti átt farsælt 

samstarf sé fólgin í því að bæði ríkin væru frjálslynd lýðræðisríki. Með slíkri stjórnskipan 

geti bæði ríkin rætt frekar og stutt við hvort annað þar sem sameiginleg einkenni þeirra 

bjóði upp á fleiri möguleika í samvinnu. ESB er hér líka ef til vill að sækjast eftir að auka 

áhrifasvið sitt ásamt því að sýna fram á áreiðanleika sinn innan utanríkismála.  

Í grunninn var aðgerðaráætlun ESB einföld. Því meira sem ríkisstjórnir arabísku 

ríkjanna myndu breyta stjórnskipun sinni að því sem ESB taldi vera ásættanlegt, því meiri 

stuðning fengju ríkin frá ESB. ESB lagði fram ríkari kröfur um mannréttindi og 

stjórnskipun innan ríkjanna. Vandamálið var hins vegar hversu óljósar þessar kröfur voru. 

Ekki var sjálfsagt að ríkin myndu vilja fylgja þessum óskum ESB því það var alveg óvíst 

að það myndi borga sig fyrir þau. Ríkin gátu þá líka þóst fylgja kröfum sambandsins þar 

sem kröfurnar voru svo óskýrar. Það er þó ekki að hægt segja að þessi aðgerðaáætlun hafi 

misheppnast.52 Það besta sem má segja um viðbrögð ESB við krísunni sem fylgdi í kjölfar 

Arabíska vorsins var 350 milljón evra stuðningsfrumvæði ESB til ríkjanna. Túnis fékk 

mest af þessari aðstoð og ásamt fjárhagsaðstoð fékk það stuðning ESB í uppbyggingu á 

innviðum ríkisins. ESB aðstoðaði við að endurbyggja félagslega og efnahagslega innviði 

ríkisins. Á meðan fékk Egyptaland aðeins 16 milljónir af þessum 350 milljónum þar sem 

ríkið uppfyllti ekki þær kröfur sem ESB hafði sett fram. ESB stöðvaði að lokum allan 

stuðning við ríkið.53 

Hægt er að sjá að viðbrögð ESB við Arabíska vorinu voru skjót. Niðurstaða og 

aðgerðaáætlun var kynnt af æðsta fulltrúanum aðeins fjórum mánuðum eftir upphaf 

vorsins. Hér mætti segja að hið nýja fyrirkomulag Lissabon-sáttmálans í utanríkismálum 

sé að virka. ESB sóttist ekki eftir að „dreifa“ lýðræði eins og hernaðarafskipti 

Atlandshagsbandalagsins og Bandaríkjanna í Líbíu eru dæmi um. ESB studdi frekar þau 

ríki sem voru tilbúin að samþykkja skilmála sambandsins. Ef ástand þeirra ríkja sem tóku 

þátt í vorinu er borin saman, þá er Túnis í betri stöðu en t.d. Líbía. Samanburðurinn er ekki 

                                                        
51 Tobias Schumacher, „The EU and the Arab Spring: Between Specatorship and Actorness“, Insight 
Turkey; Ankara 13, Nr. 3 (2011), 107-119. 
52 Tobias Schumacher, „The EU and the Arab Spring: Between Specatorship and Actorness“, Insight 
Turkey; Ankara 13, Nr. 3 (2011), 107-119. 
53 Laura Wurm, „Democratisation after the Arab Spring: How can the EU effectively support Tunisia and 
Egypt?“ Österrechische Gesellschaft für Europapolitk, https://oegfe.at/2018/09/democratisation-after-the-
arab-spring/ (sótt 13. desember 2018). 
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endilega sanngjarn þar sem aðstæður ríkjanna eru mjög ólíkar en þó er samt hægt að sjá að 

aðstoð ESB var virkilega gagnleg fyrir þróun Túnis.54 

Þrátt fyrir að svar ESB við Arabíska vorinu væri alls ekki fullkomið þá er það samt 

dæmi um skjót og sameinuð viðbrögð við krísu sem ESB hefði ekki geta tekist að bregðast 

við fyrir Lissabon-sáttmálann. Æðsti fulltrúi sambandsins í utanríkis- og varnarmálum sá 

um að leiða ákvörðunartöku og kynningu á aðgerðaráætlun sambandsins í kjölfar Arabíska 

vorsins. Aðgerðaráætlunin var í grunninn frjálslynd. ESB sóttist eftir að virkja lýðræði í 

ríkjum sem voru óstöðug og með því að dreifa boðskap sínum og stefnu til þessara ríkja í 

skiptum fyrir aðstoð hvatti það til lýðræðisvæðingar án þess að hafa bein afskipti af ríkinu.  

5.2 Kjarnorkusamningur við Íran 
Annað dæmi sem má nefna var hlutverk Evrópusambandsins í kjarnorkusamningi Írans. 

Árið 2002 hóf Íran fyrst að undirbúa framleiðslu á kjarnorkuvopnum undir stjórn 

Mohammad Khatami. Viðbrögð Sameinuðu þjóðanna leiddi til nokkurra tilrauna til að 

stöðva framleiðslu á kjarnorkuvopnum. Þar á meðal hófu Bretland, Þýskaland og 

Frakkland viðræður við ríkisstjórn Írans án árangurs. Eftir nokkrar árangurslausar tilraunir 

alþjóðasamfélagsins til að koma í veg fyrir framhald kjarnorkuáætlunar Írans þá var hinum 

ýmsu refsiaðgerðum beitt gegn Íran í von um að stöðva áætlunina. ESB fylgdi mörgum 

ríkjum að máli með því að setja á viðskiptabann við Íran. Árið 2013 þegar nýr 

Bandaríkjaforseti og nýr Íransforseti höfðu tekið við embættum sínum var fyrst möguleiki 

á að hefja samningsviðræður að nýju. Hinn nýi forseti Írans, Hassan Rouhani var ekki eins 

róttækur og forverar hans. Ásamt honum var Barack Obama Bandaríkjaforseti líka tilbúinn 

til að sækjast eftir friðsamlegum lausnum vegna Írans. Árið 2013 hófust svo 

samningsviðræður Írans við Kína, Rússland, Bandaríkin, Þýskaland, Frakkland, Bretland 

og Evrópusambandið.55 Það sem er vert að nefna hér er að þó nokkur einstök ríki innan 

ESB tækju þátt, þá var Federica Mogherini, æðsti fulltrúi sambandsins í utanríkis- og 

varnarmálum, hluti af viðræðunum.  Í stað þess að einstaka Evrópuríki stæðu í 

samningsviðræðum var fulltrúi frá ESB líka með. ESB gegndi stóru hlutverki og bar uppi 

viðræðurnar.56 Þegar samningaviðræðum lauk 2015 þá lýsti Mogherini því yfir að 

                                                        
54 Laura Wurm, „Democratisation after the Arab Spring: How can the EU effectively support Tunisia and 
Egypt?“ Österrechische Gesellschaft für Europapolitk, https://oegfe.at/2018/09/democratisation-after-the-
arab-spring/ (sótt 13. desember 2018). 
55 Kate Lyons, „Iran nuclear talks: timeline“, The Guardian (2015), 
https://www.theguardian.com/world/2015/apr/02/iran-nuclear-talks-timeline (Sótt 14. desember 2018). 
56 Viðtal við Michael Mann. 
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samningar hefðu náðst og það væri ESB að þakka. Mogherini tókst að halda uppi góðum 

samskiptum við Íran (sem var m.a. að þakka fyrirrennara hennar, Catherine Ashton). 

Mogherini sá um að sitja fundi ríkjanna, halda viðræðunum gangandi og leggja grunn að 

samningi.57 

Evrópusambandið var án efa áhrifamikill gerandi í samræðunum við Íran. Með eina 

manneskju sem leiðandi talsmann sambandsins var ESB vel búið til að taka þátt í 

meiriháttar atburðum í alþjóðasamfélaginu. Byggt á þeim dæmum sem komu fram hefur 

Evrópusambandið sýnt fram á að það er hæfara og betur til þess fallið að beita sér í 

utanríkismálum eftir Lissabon-sáttmálann. Michael Mann vildi þó meina að fjölmörg dæmi 

væru til sem sýndu fram á hæfni ESB til að beita sér sem frjálslyndur gerandi í 

alþjóðasamfélaginu. ESB hefur sinnt hinum ýmsu friðargæsluverkefninum þökk sé 

utanríkisþjónustu þeirra. Virðing fyrir grundvallar gildum frjálslyndis þarf alltaf að vera til 

staðar hjá ríkjum sem fá aðstoð frá ESB. ESB hefur m.a sinnt störfum eins og að þjálfa 

lögreglu innan Palestínu til að auka virðingu fyrir mannréttindum, beitt sér fyrir 

endurbyggingu stríðssvæða í norður Afríku og hindrun sjóræningja í vestur Indlandshafi. 

Utanríkisstefna ESB felst því frekar í því að bregðast við frekar en fyrirbyggjandi 

aðgerðum, öfugt við t.d. afskipti Atlandshafsbandalagsins og Bandaríkjanna í Líbíu sem 

höfðu það að markmiði að koma í veg fyrir að atburðir gerðust. ESB skilgreinir sig sem 

„samningsmann“ í alþjóðasamfélaginu ásamt því að bregðast við atburðum með 

frjálslyndri mannúðarstefnu.58 

 

                                                        
57 Naysan Rafati, „Europe and Iran: The Nuclear Deal and Beyond Nuclear Multilateralism and Iran: 
Inside EU Negotiations“, Middle East Policy 24, Nr. 3 (2017), DOI: https://doi.org/10.1111/mepo.12301 
58 Viðtal við Michael Mann. 
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6 Niðurstöður 
Það er hægt að komast að þeirri niðurstöðu að Lissabon-sáttmálinn hafi táknað ákveðin 

tímamót í utanríkismálum Evrópusambandsins. Hart vald sambandsins breyttist ef til vill 

ekki mikið en sáttmálinn gerði möguleika ESB til að beita sér í utanríkismálum 

fjölbreyttari. Það sem sáttmálinn gerði helst var að gera Evrópusambandið meira áberandi 

sem geranda í alþjóðasamfélaginu. Það tókst helst vegna styrkingar á stöðu æðsta fulltrúans 

í utanríkis- og varnarmálum, stofnunar embættis forseta leiðtogaráðsins og upphafs 

utanríkisþjónustu ESB. Þessar þrjár breytingar gerðu helstu ákvarðanatöku innan 

sambandsins miðstýrðari. Stöður æðsta fulltrúans og forseta leiðtogaráðsins eru óháðar 

aðildaríkjunum. Þegar fulltrúar aðildaríkjanna voru við stjórn leiðtogaráðsins og í 

ráðherraráði utanríkismála þá einkenndist ákvarðanatakan af því  ríki sem var við stjórn. 

Það er alveg skiljanlegt að ríki eigi að fá tækifæri til að koma sínum hugmyndum og 

hagsmunum á framfæri en það gerði utanríkisstefnu sambandsins ósamfellda. Það sem 

einkenndi helst Evrópusambandið í utanríksmálum fyrir Lissabon-sáttmálann voru 

áberandi leiðtogar sem töluðu fyrir sitt aðildaríki en ekki sambandið sjálft. Þó t.d Angela 

Merkel sé áberandi talsmaður Evrópusambandsins starfar hún fyrst og fremst sem kanslari 

Þýskalands og eru hagsmunir stjórnvalda í Þýskalandi alltaf meiri áhrifavaldur á 

ákvörðunum Merkels en hagsmunir hinna aðildaríkja ESB. Annað sem einkenndi ESB í 

utanríkismálum fyrir Lissabon-sáttmálann var aðgerðarleysi. Aðgerðaleysi einkenndi 

sambandið í krísum eins og upplausn Júgóslavíu, Bosnístríðinu og Íraksstríðinu. Lissabon-

sáttmálinn bætti það að vissu leyti. Með stöður forseta leiðtogaráðs og æðsta fulltrúans eru 

komnar inn stöður sem sjá um formennsku og ákvarðanatöku. Skjót viðbrögð 

Evrópusambandsins við Arabíska vorinu var gott dæmi um hvernig bæði ráðherraráð 

utanríkismála og leiðtogaráð samræmdust um aðgerðaráætlun á aðeins nokkrum vikum.  

Það sem tengir helst kenningu frjálslyndis við viðfangsefni ritgerðarinnar er 

hvernig ESB sækist eftir að beita sér í utanríkismálum. Sambandið sækist ekki eftir að vera 

hart vald eða einskonar alþjóðalögregla sem heldur utan um frið í öllum heiminum. Frekar 

sækist Evrópusambandið eftir því að standa fyrir frjálslynd gildi á óbeinan máta. Ríki sem 

sækjast eftir að samtvinnast þeim gildum sem ESB fylgir fá stuðning ESB. ESB myndi 

líklegast ekki aldrei beita valdi sínu til að neyða ríki til að fylgja sínum „reglum“.  ESB fer 

hins vegar fram á að ríki sem það styður séu með stjórnskipan sem líktist stjórnskipan 

Evrópusambandsríkjanna því það hagnast þeim. Sjónarmið frjálslyndisstefnunnar er að 

stjórnarmáti ríkja sé það sem einkennir hegðun þeirra og stöðu. Í samræmi við kenningar 

Immanuel Kant þá geta sambönd ríkja (eða sambanda eins og ESB) verið dýpri og 

gagnlegri ef ríki sem aðild eiga að þeim eru frjálslynd lýðræði. Ef öll aðildaríkin eru 
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frjálslynd lýðræði þá er hægt að búast við að þau virði sömu grunngildi, þ.e. frjálslynd 

gildi. ESB sækist eftir að dreifa gildum frjálslyndis um heiminn í von um að auka bæði 

efnahagsleg og félagsleg tengsl sín við aðra gerendur. Þannig sækist ESB eftir að auka 

áhrif sín í alþjóðasamfélaginu. Þetta tókst ESB með framgöngu sinni í 

samningaviðræðunum um kjarnorkumál við Íran og með aðstoð sinni við Túnis.  

Á meðan frjálslyndisstefnan nýtist best í að útskýra utanríkisstefnu 

Evrópusambandsins þá gagnast kenningar Moravscik um frjálslynda milliríkjastefnu 

frekar í að greina Evrópusamrunann sem átti sér stað við Lissabon-sáttmálann. Moravscik 

heldur því fram að ríki leitist eftir að tilheyra samtökum eins og ESB þar sem það hagnist 

ríkjunum sjálfum. Ríki eru ekki tilbúin að taka þátt í Evrópusamrunanum nema það gagnist 

þeim sjálfum. Ríki innan sambandsins sækjast eftir að vera hluti af sambandinu án þess að 

taka þátt (e. Free Ride) sem einkenni frekar ákvarðanatöku ESB fyrir Lissabon-sáttmálann. 

Bæði embætti æðstafulltrúans og forseta leiðtogaráðsins tilheyra ekki leiðtogum eða 

ráðherrum einstaka ríkja, í stað þess eru stöðurnar nú mun hlutlausari gagnvart einstaka 

ríkjum. Þegar upplausn Júgóslavíu átti sér stað voru ráðherrar Lúxemborgar og Portúgals 

í stjórn ráðherraráðs utanríkismála. Þessi ríki sóttust ef til vill ekki eftir að hafa mikil áhrif 

á utanríkisstefnu ESB nema þegar það hentaði þeim. Sum ríki sækjast aðeins eftir að njóta 

gæðanna sem fylgja aðild ESB án þess að þurfa taka mikinn þátt í ákvörðunartöku. Ef til 

vill var það staðan hjá utanríkisráðherrum Portúgals og Lúxemborg. Æðsti fulltrúi 

sambandsins í utanríkis- og varnarmálum leysir  hin ýmsu vandamál sem fylgja 

mismunandi vilja ríkjanna í utanríkismálum með því að vera yfir ráðherraráði 

utanríkismála. 

Ríki eru samt ekki tilbúin að taka umdeildar ákvarðanir innan ramma ESB þrátt 

fyrir hinar ýmsu breytingar sem gerðar hafa verið til að auðvelda þeim það. ESB er ennþá 

takmarkað af því að vera bandalag margra ríkja sem hafa mismunandi áherslur. Þó að með 

frjálslyndisstefnunni sé hægt að færa rök fyrir því að ríki geta unnið vel saman ef lík 

stjórnskipan er til staðar hjá öllum ríkjum þá vantar að taka tillit til hinna fjölmörgu 

flækjustig sem fylgja því að hafa 28 aðildaríki í flóknu skrifræði eins og ESB.  

Í ræðu sinni árið 2016 lýsti Federica Mogherini Evrópusambandinu sem stórveldi 

þar sem ESB hefði stærsta innri markað í heiminu, stærsta hluta erlendra fjárfestinga, 

stærstu mannúðarsamtök og þróunarsamtök í öllum heiminum.59 Þessi rök falla vel inn í 

umræðu Moravscik um ESB sem stórveldis en spurningin er samt hvernig Lissabon-

                                                        
59 Asia News Monitor, „European Union: Speech by Federica Mogherini at the public seminar ‚EU as a 
global actor‘“, https://search.proquest.com/docview/1828044499?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo 
(Sótt 10 desember 2018). 
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sáttmálinn hafði áhrif á stöðu ESB sem stórveldi. Innri markaður ESB og hlutverk ESB 

sem fjárfestis er hluti af hörðu valdi þess og samræmist fyrstu rökum Moravcsik um ESB 

sem heimsveldi. Byggt á þeim upplýsingum sem koma fram í þessari ritgerð þá er hægt að 

sýna fram á að sá hluti ESB sé ekki sá sem styrktist við gildistöku Lissabon-sáttmálans. 

ESB var gert að öflugri geranda í alþjóðasamfélaginu frekar af  menningarlegu valdi 

sambandsins og stofnana sem halda uppi friði. ESB fékk tól til að beita sér betur í 

utanríkismálum en bæði með óbeinum hætti og beinum eins og má nefna í Túnis. 

Utanríkisþjónusta Evrópusambandsins er skilvirkari stofnun en forveri hennar. Forseti 

leiðtogaráðsins og æðsti fulltrúi sambandsins í utanríkis- og varnarmálum njóta frekara 

frelsis til að halda utan um sín embætti. ESB getur verið stórveldi sannfæringar, 

mannúðarmála og efnahagsmála en með tilliti til hernaðar- og öryggismála er ekki hægt að 

kalla það stórveldi. ESB hefur enn ekki hæfni til að taka frumkvæði í utanríkismálum en 

hefur núna frekar hæfni til að bregðast rétt og skjótt við atburðum í alþjóðasamfélaginu. 

Evrópusambandið er því að vissu leyti stórveldi byggt á viðbragði(e. Reactive superpower) 

en ekki stórveldi sem tekur frumkvæði í utanríkismálum. Ef Evrópusambandið sækist eftir 

að auka áhrif sín í framtíðinni þá þarf það að vinna að auknum Evrópusamruna og styrkja 

samband sitt við frjálslynd lýðræðisríki um heiminn. Aukinn Evrópusamruni mun geta 

komið í veg fyrir sífelld vandamál ESB varðandi mismunandi vilja aðildaríkjanna. 

Sambönd ESB við frjálslynd lýðræðisríki eykur vald og áhrif sambandsins. Því er það 

verkefni sambandsins núna að vinna að lýðræðisvæðingu svæða sem ekki teljast frjálslynd. 
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7 Lokaorð 
Hugtak Jean Claude-Juncker “Weltpolitikfähigkeit”, sem felur í sér getu sambands eins og 

ESB til að gegna hlutverki við mótun alþjóðasamstarfs, á vel við um þá stefnu sem ESB 

sóttist eftir með gildistöku Lissabon-sáttmálans. ESB breytti stofnunum sambandsins í von 

um að styrkja grunnstoðir  þess í utanríkismálum. Í köflunum hér að framan hefur verið 

reynt að sýna fram á það að sú tilraun hafi tekist að hluta til. ESB getur beitt sér betur í 

utanríkismálum en eðli stofnunarinnar  hindrar að hún geti tekið að sér forystuhlutverk við 

mótun alþjóðasamstarfs. Með gildistöku Lissabon-sáttmálans setti ESB á fót 

utanríkisþjónustu sína,  sem gaf  sambandinu færi á  að auka mjúkt vald sitt í heiminum og 

að hafa í þjónustu sinni sendiherra sem málsvara Sambandsins. ESB styrkti stöðu æðsta 

fulltrúa sambandsins ásamt því að gera forseta leiðtogaráðsins að formlegri stofnun. Þessar 

breytingar gerðu ákvörðunartöku ESB einfaldari þar sem þeir sem gegndu þessum stöðum 

gátu tekið ákveðanir fyrir hönd ESB óháðir einstökum aðildaríkjum. Ef 

rannsóknarspurningunni er svarað þá hefur Evrópusambandinu tekist að verða virkari 

gerandi í alþjóðasamfélaginu þó kannski ekki eins virkur gerandi og margir stuðningsmenn 

þess höfðu vonast eftir.  

 ESB fylgir utanríkisstefnu sem gerir sambandið oftar en ekki að áhorfenda sem 

hefur ekki frumkvæði í meiriháttar utanríkismálum. Sambandið bregst þó við hinum ýmsu 

atburðum sem eiga sér stað í alþjóðasamfélaginu. Grunngildi frjálslyndisstefnunnar 

einkenna vel ákvarðanir ESB, allt frá hlutverki þess í lýðræðisvæðingu ríkja til þess að 

sniðganga ríki sem fylgja ekki gildum sambandsins. ESB sækist ekki eftir að beita hörðu 

valdi í von um að auka áhrif sín í heiminum. Það reynir frekar að beita sér fyrir stuðningi 

við frjálslynd gildi. 

 ESB sem heimsveldi fylgir grunngildum frjálslyndisstefnunar í utanríkismálum 

sínum. Fyrstu rök Moravscik fyrir ESB sem heimsveldis felast í þeim miklu auðlindum 

sem sambandið getur nýtt til að ná öllum sínum markmiðum. Þó ESB hafi töluvert vald 

bak við sig þá eru ríki þess ekki enn nógu samhæfð um aðgerðir í umdeildum 

utanríkismálum. Önnur rök Moravscik fyrir ESB sem stórveldis standast þó enn. ESB 

beitir mjúku valdi á fjölbreyttan máta til þess að auka áhrif sín í alþjóðasamfélaginu. Innan 

ESB eru hin ýmsu samtök og borgarar sem geta haft áhrif á ímynd og styrk þess á 

alþjóðavísu. Moravscik nefnir stærð herafla aðildaríkja ESB og hart vald þess sem þriðju 

rök hans, en ESB sækist ekki eftir að beita slíku valdi, né að nota her á þann hefðbundna 

máta sem önnur ríki gera. Vilji sambandsins er að styðja við ríki í vanda frekar en að hefja 

innrásir. Síðustu rök Moravscik felast í samvinnu ESB við vestrænar þjóðir. Þar sameinast 

vel öll rök frjálslyndisstefnunnar og frjálslyndu milliríkjastefnunnar þar sem ESB er 
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frjálslyndur gerandi og sækir vald sitt í ríki og samtök sem halda uppi líkum gildum, því 

fleiri því betra. ESB dreifir  hugmyndafræði sinni og sækist eftir að fleiri ríki deili henni. 

Þannig er ESB „hljóðlátt stórveldi“. 

 Óvíst er um þróun utanríkismála  hjá ESB. Sambandið getur núna beitt sér betur í 

utanríkismálum en staða þess gæti mögulega verið sterkari. ESB hefur lýst því yfir að 

Lissabon-sáttmálinn  hafi markað lok ferlisins sem hófst með Maastricht-sáttmálanum, 

fleiri sáttmálar séu ekki á döfinnni.  Ef til vill er möguleiki fyrir ESB að verða enn 

áhrifameiri en þá verður samtvinningur aðildaríkjanna að verða meiri.60 

Frekari Evrópusamruni er nauðsynlegur vilji ESB samhæfðari og áhrifameiri 

utanríkisstefnu en kannski er það ekki vilji aðildaríkjanna.  ESB er áhrifavaldur í 

alþjóðasamfélaginu en á annan hátt en aðrir gerendur.  

                                                        
60 Gheorghe Ciascai, „The Impact of the institiutional Innovations Introduced by the Treaty of Lisabon on 
the European Union‘s External Actions“, Dimitrie Cnatemir University, 
http://www.ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2011_III2_CIA.pdf (Sótt 19 nóvember 2018). 
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