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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Durant els darrers anys la relació entre la UE i les institucions internacionals s’ha fet més sostinguda i coherent. 
L’acadèmia ha estudiat, doncs, l’origen de la identitat i les preferències multilaterals de la UE, el seu paper en la 
promoció del regionalisme y el seu rol en negociacions o règims internacionals específics. Tanmateix, tal i com han 
apuntat els estudis de ‘segona imatge revertida’, les negociacions i els acords internacionals poden tenir també una 
influència domèstica. La interacció entre la UE i les institucions internacionls inclou tant processos de baix a dalt com 
processos de dalt a baix. En efecte, un bon nombre d’autors de les Relacions Internacionals estudien com i sota quines 
condicions influeixen les institucions internacionals en els estats. A la vegada, alguns acadèmics s’interessen per com la 
UE transforma els seus estats membres. Si la UE és també un subjecte polític que participa en negociacions i règims 
internacionals, perquè no hauria d’estar també ella condicionada per les polítiques i normas que se’n deriven? Aquest 
projecte (setembre 2007-setembre 2009) explora com i quan influeixen les institucions internacionals en les polítiques de 
la UE i en els seus processos de presa de decisions. S’identifiquen tres conjunts de condicions. Primer, la influència de 
les institucions internacionals depen del nombre d’actors involucrats i de les diferències que mantinguin entre ells. Segon, 
depèn de la possibilitat de tractar les polítiques derivades de les institucions internacionals amb un enfoc tecnocràtic i 
burocràtic en els nivells intermitjos de la UE. Finalment, les institucions internacionals seran més influents si possibiliten 
un increment de les competències de la UE, reforcen certes adminstracions o permeten reforçar a la UE com a actor 
internacional. Addicionalment, les pròpies institucions internationals poden transformar aquestes condicions, i d’aquest 
manera incrementar la seva capacitat per tenir un impacte en la UE. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Over the last twenty years, the relationship between the EU and international institutions has become more sustained and 
consistent. Therefore, scholars have studied the origin of the multilateral identity and preferences of the EU , the role of 
the EU in promoting regionalism, and the role of the EU in specific international regimes and negotiations. Nevertheless, 
as pointed out by authors studying second image reversed processes, international negotiations and agreements can 
have a domestic influence. Thus, the interaction between the EU and international instiutions comprehends both bottom-
up and top-down processes. A number of International Relations (IR) scholars study how and under what conditions 
international institutions influence domestic politics. At the same time, some academics are addressing how the EU 
transforms its member states. Given that the EU is also a political subject participating in international negotiations and 
regimes, why should not the EU be conditioned by the policies and norms that are derived from them? 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
This project (September 2007-September 2009) explores how and under what conditions do international institutions have 
an impact on the EU, both regarding its policies and its policy-making processes.The possibilities of an international 
institution influencing the EU depend on three sets of conditions. First, they depend on the number of actors involved in 
the decision-making process and the differences between them. Second, they depend on how prone are the policies 
derived from the international institutions to be treated under a technocratic and bureaucratic logic in the meso-level of EU 
decision-making bodies. Finally, the internaional institutions will be more influential if they promise an increase in the 
powers of the EU of certain functional bureacracies, or an enhancement of the EU actorness in the global arena. 
Additionally, the international institution itself can shape these conditions, thus enhancing its chances of having a strong 
impact on the EU. 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
Introducció 
 
En els darrers anys s’han pogut detectar una confluència i una absència sorprenent, en la literatura sobre les 
institucions internacionals (II)1. La confluència té a veure amb l’emergència, tant en Relacions Internacionals 
(RRII) com en els estudis sobre integració europea, d’una revisió neoinstitucionalista de la recerca sobre els 
processos anomenats de ‘segona imatge revertida’ (Gourevitch, 1978: 743), és a dir, processos en virtut dels 
quals les polítiques i els processos de presa de decisió interns dels estats es veuen afectats per dinàmiques 
procedents del sistema internacional (o la UE). Aquesta confluència ha estat especialment pronunciada des 
de la segona meitat de la dècada dels anys norantes. Així doncs, un bon nombre d’investigadors en RRII 
estan prestant atenció a l’anàlisi de com i sota quines condicions les II influeixen en les polítiques 
domèstiques dels estats. Al mateix temps, alguns acadèmics de la integració europea han invertit 
l’aproximació clàssica d’aquest camp, preocupat habitualment pels processos que impulsen la integració, i 
s’estan preguntant per com la UE conforma la polity, la politics i les policies dels seus estats membres. 
 
En RRII, el creixent interès en aquest assumpte està vinculat a l’exhauriment de la versió neo-neo del debat 
entre realistes i institucionalistes. Durant els anys vuitantes, els estudis sobre II van adoptar l’agenda realista, 
estimulant una “confrontació directa” en el terreny teòric. De totes maneres, això va ocultar “altres camins 
importants i transitables”, altres agendes de recerca diferents, com ara com les II poden potencialment 
modificar “la naturalesa o els interessos del propi estat” (Martins i Simmons, 2005: 743; Dai, 2007: 24). 
Acabada aquesta etapa, per tant, l’objectiu ha estat integrar “la política domèstica i les institucions 
internacionals d’una manera sistemàtica” (Martin i Simmons, 2005: 747), o “reintroduir les relacions 
transnacionals” a les RRII (Risse-Kappen, 1995). Resulta interessant el fet que aquesta literatura s’hagin 
convertit en un espai privilegiat per al debat entre racionalistes i constructivistes (Cortell i Davis, 1996; 
Checkel, 1997). Això ha coincidit en el temps amb l’emergència en l’àrea dels estudis europeus de la 
literatura sobre l’impacte de l’Europeïtzació en els estats membres de la UE (Börzel i Risse, 2000: 1). Només 
cal donar un cop d’ull als índexs de les revistes punteres en integració europea per adonar-se de la 
importància que ha adquirit aquesta aproximació. De fet, la seva influència ha arribat també als anàlisis sobre 
política exterior europea, una part de la qual ha estat interpretada en termes de l’europeïtzació dels països 

                                                           
1 En aquest projecte, les institucions han estat definides com a “conjunts de normes, formals i informals, persistents i 
connectades, que prescriuen rols conductuals, constrenyeixen l’activitat i conformen expectatives (Keohane, 1988: 383). 
D’aquesta manera, un acord internacional o un règim internacional són institucions internacionals, som a Martin i Simmons 
(1998). En canvi, les organitzacions internacionals no estan incloses en aquesta categoria, encara que poden formar part de o 
participar en institucions internacionals 



           

 
 

ubicats en la proximitat de la UE (Sedelmeier, 2006: 5), o en termes de governança exterior (Lavenex, 2004). 
A pesar de les diferències terminològiques, també en aquesta ocasió el debat teòric ha estat concebut com 
una oposició entre institucionalistes racionalistes i sociològics. 
 
De fet, els paral·lelismes entre aquestes dues literatures són nombrosos i molt rellevants. Primerament, en la 
mesura en què ambdues emmarquen la discussió teòrica de manera similar, també coincideixen en les seves 
hipòtesis. En segon lloc, identifiquen els mateixos mecanismes d’influència de les II o de la UE sobre els 
estats, a pesar de totes les diferències entre les unes i l’altra. Així mateix, són també similars les condicions 
que permeten que aquests mecanismes tinguin efectivament un impacte. Finalment, ambdues literatures 
comparteixen la conclusió de que, donada la importància dels factors que intermedien entre els mecanismes i 
l’impacte, ni l’europeïtzació ni les II desencadenen necessàriament comportaments més cooperatius o la 
convergència entre estats (Börzel, 1999: 574; Cortell i Davis, 1996: 452; Radaelli, 2000: 6; Harmsen, 1999: 
82).  
 
Aquesta és la confluència. L’absència és més difícil d’explicar: la literatura no ha abordat encara l’impacte de 
les II sobre la UE. Aquesta és precisament la direcció en la que s’ha treballat en la present recerca. El 
projecte ha considerat la possibilitat de que la UE pugui ser també influïda pel marc institucional internacional. 
Certament, en la mesura en que la UE és un subjecte polític que participa de la societat internacional i en un 
bon nombre d’institucions internacionals, està també condicionada per les regles i les polítiques que se’n 
deriven. Les mencionades literatures han proporcionat doncs un instrumental conceptual significatiu, per a dur 
a terme el nostre anàlisi. De totes maneres, alguns dels seus arguments habituals han hagut de ser ajustats 
per tal de tenir en consideració l’especificitat de l’estructura de governança de la UE (Héritier, 1999). 
 
 
Treball desenvolupat 
 
 
1- Elaboració d’un marc analític 
 
El primer pas del projecte ha consistit justament en l’elaboració del marc analític que ha guiat la resta de la 
recerca. Aquest marc d’anàlisi ha estat presentat en una conferència i un seminari, amb l’objectiu de discutir-
lo amb un ventall d’acadèmics tan ampli com fos possible (Costa, 2008a 2008b). Les aportacions principals 
són les següents: 
 
1.1. El paper dels actors interns 
 
Les II influeixen en els processos polítics de la UE mitjançant l’acció d’actors polítics domèstics. Per tant, si 
una institució internacional ha d’influir la UE, el primer pas ha de consistir en guanyar-se el suport d’un actor. 
Aquest no sol ser un pas trivial (Dai, 2007: 138), però la UE està plena d’oportunitats, en la mesura en que 
“proporciona una abundància inusual de punts d’accés al procés de presa de decisions” per a una multitud 
d’actors (Jönsson et al., 1998: 328). El segon pas és més decisiu, doncs. L’emprenedor polític intern que 
dóna suport a la institució internacional ha de tenir èxit en la promoció, en el sí de la UE, de les polítiques i 
normes derivades de la pròpia institució internacional. 
 
Aquests actors poden ser vistos com a “agents de canvi” (Börzel i Risse, 2000: 9) que persegueixen la 
substitució de l’status quo per una situació que incorpori normes i polítiques associades amb la II. La qüestió 
és doncs saber si el canvi que proposen serà capaç de suscitar el consens necessari entre els actors que el 
poden impedir. Així, la probabilitat de que un d’aquests agents de canvi tingui èxit disminueix quan augmenta 
el nombre d’actors amb capacitat per vetar les seves propostes i com més gran siguin les diferències entre 
ells (Tsebelis, 2002). A més, aquests actors amb capacitat per a vetar han de percebre que les normes i les 
polítiques derivades de la institució internacional són millors que l’status quo. Naturalment, a la UE la llista 
d’aquests actors pot variar considerable, depenent del mecanisme de presa de decisions rellevant en cada 
moment.  
 
Tanmateix, aquest argument és una simplificació exagerada. Els paràmetres mencionats més amunt depenen 
de factors que es poden considerar fixats i constants, normalment per disposicions (quasi)constitucionals 
(Tsebelis, 2002: 2), però les variables clau són relatives. No hi ha d’haver massa actors amb capacitat per a 
vetar, ni les diferències entre ells han de ser massa importants. Però, quant és, massa? Com s’avaluen les 
polítiques i normes vinculades a una institució internacional? Dit d’una altra manera, els actors amb capacitat 
per prendre decisions no operen en el buit, sinó en un entorn ocupat per altres actors que promouen certs 
interessos i enfocs, construeixen coalicions i influeixen en la legitimitat de les normes (Cortell i Davis, 2000: 
66). 
 
A la UE, tots aquests factors tenen trets específics. Sobre ells, doncs, el marc teòric anuncia dos arguments. 
El primer està relacionat amb les conseqüències de la fragmentació i la falta de jerarquia en el sistema de 
presa de decisions de la UE, mentre que el segon té a veure amb el fet que l’àmbit d’acció de la Unió no 
estigui ni tancat ni consolidat. 
 



           

 
 

1.2. Un sistema fragmentat 
 
Com s’ha argumentat, la UE ofereix nombrosos punts d’accés a la presa de decisions, la qual cosa facilita 
que les institucions internacionals influeixin en l’agenda de la Unió (Wallace, 1997: 10; Peterson, 1995: 69; 
Peters, 1994: 15; Radaelli, 1999: 759). Tanmateix, aquesta és només una cara de la moneda: la construcció 
de coalicions per a modificar l’status quo es fa també més difícil, en aquest context (Zito, 2001: 586). 
 
De totes maneres, a la UE s’hi donen també algunes condicions que poden facilitar la construcció de 
coalicions. Per començar, aquestes es forgen sovint en el “meso-nivell” de la UE (Peterson, 1995), per entre 
la miríade de grups de treball del Consell, comitès, directorats de la Comissió, i demés, que normalment estan 
gestionats per generadors de polítiques i buròcrates especialitzats i de nivell intermedi. En aquest entorn, 
tendeix a dominar la lògic tecnocràtica, en el sentit que les decisions es plantegen tècnicament fins i tot quan 
tenen una naturalesa política. Això condiciona la manera com s’avaluen les propostes, facilita una certa auto-
contenció per part dels participants i orienta els debats cap a la resolució de problemes (Lewis, 2005: 943). A 
més, agències administratives dedicades a un mateix assumpte, encara que pertanyin a diferents estats 
membres o institucions de la UE, poden compartir un mateix enfocament o la voluntat de reforçar-se 
mútuament enfront a altres burocràcies (Peterson, 1995: 78). Finalment, l’estabilitat en la composició d’aquest 
tipus d’organismes facilita la presència de processos de socialització i aprenentatge entre els seus membres 
(Héritier, 1996: 156), així com l’aparició de l’ombra del futur. 
 
Com resulta natural, no tots els temes són igualment propensos a aquest tipus de “comportament 
transgovernamental cooperatiu” (Peterson, 1995: 78). Les decisions més polititzades estan conformades per 
actors, arenes i lògiques diferents: preocupen als més alts nivells polítics de la UE i estan dominades per 
lògiques polítiques i legals (Peterson, 2001: 294). En aquests assumptes, les posicions dels estats 
s’expressen d’una manera menys filtrada i estan menys exposades a processos que puguin transformar-les. 
Aquest tipus de temes, per tant, són menys permeables a la influència de les institucions internacionals. 
 
La Comissió Europea juga un paper central, en la construcció de coalicions. Les xarxes solen construir-se al 
voltant de la Comissió i les seves Direccions Generals, que tendeixen a “construir xarxes especialitzades” 
(Jönsson et al., 1998: 328), a la recerca de recursos que els permetin promoure les seves pròpies agendes 
(Héritier, 1999: 23; Kohler-Koch, 2002: 4). Per altra banda, tampoc hauria de resultar cap sorpresa, que la 
Comissió jugui aquest paper. Al llarg de tot el procés de presa de decisions les propostes avançades pels 
emprenedors polítics hauran de competir amb “xarxes rivals”, de manera que la coalició necessita un “sherpa 
eficaç” que pugui acompanyar-la durant tot el recorregut; i el Comissari al càrrec del dossier és el candidat 
obvi per a acomplir amb aquesta funció (Peterson and Bomberg, 1999: 24).  
 
1.3. Un sistema en formació 
 
Naturalment, les possibilitats de forjar una coalició que inclogui tots els actors amb capacitat per a la presa de 
decisions depenen d’altres variables, també, en la mesura en que els emprenedors han de persuadir a altres 
actors per a que recolzin les normes i polítiques derivades de la institució internacional. Com resulta evident, 
això depèn de la coincidència d’interessos i enfocs i de l’avaluació que els actors facin de la institució en 
qüestió, sent tots aquests factors poc proclius a la generalització. Tanmateix, el fet que la UE siguin un 
sistema en formació té dues implicacions importants, en aquest sentit. 
 
La primera està relacionada amb les conseqüències organitzatives de les polítiques: els actors que donen 
suport a la institució internacional han de convèncer als decisors de que “hi ha un problema i una solució 
apunt que encaixen amb els seus interessos” (Zito, 2001: 587; Peters, 1994: 10). A la UE, això té una 
implicació específica. Donat que el ventall de polítiques en les que la UE té competències no està clarament 
definit, un emprenedor polític “podria ser capaç d’expandir el ventall d’assumptes sota la seva consideració i 
així engrandir l’àmbit d’acció de la Comunitat (Peters, 1994: 20; Héritier, 1999: 8). Dit d’una altra manera, les 
normes i polítiques vinculades amb el règim i que prometen un increment en les competències de la UE 
tendeixen més fàcilment a rebre el suport d’aquells que estan a favor de més integració europea. I el mateix 
argument serveix per a les polítiques que poden ajudar a construir el caràcter d’actor internacional de la UE 
(Peterson, 2001: 303). 
 
La segona implicació arriba a una conclusió similar, però està relacionada amb la comparació que els actors 
amb capacitat decisòria fan entre l’status quo i les normes i polítiques relacionades amb el règim 
internacional. Com s’ha afirmat més amunt hi ha un bon nombre d’aspectes que poden jugar un paper, en la 
formació de les avaluacions dels actors. De totes maneres, hi ha un tret de la UE que resulta rellevant, en 
aquest context: en la mesura en la que la UE és una polity inacabada i amb els límits competencials per 
definir (Héritier, 1999: 7), l’adopció de polítiques derivades de les institucions internacionals pot suposar la 
inclusió de nous àmbits de polítiques. En altres paraules, en ocasions l’status quo a ser modificat no 
consisteix en una política anterior, sinó més aviat en la manca de tota política. En aquestes condicions, és 
menys probable que existeixin interessos ben articulars i visions preestablertes sobre les polítiques en 
qüestió, el que fa més probable la influència de la institució internacional sobre la UE. 
 



           

 
 

1.4. Alterar l’equilibri domèstic 
 
En suma, la influència dels règims internacionals sobre la UE depèn de condicions relacionades amb 
l’estructura de governança de la Unió. De totes maneres, aquestes condicions poden estar influïdes pel propi 
règim. Modificant els interessos/preferències o la influència d’alguns actors domèstics, les institucions 
internacionals poden alterar l’equilibri domèstic (Dai, 2005: 388) i així alterar les probabilitats d’èxit dels 
emprenedors polítics que els donen suport. Naturalment ambdós processos es poden donar a la vegada, de 
manera combinada, i permeten una interpretació tant racionalista com constructivista. Així, les II canvien els 
objectius dels actors que participen en la presa de decisions ja sigui oferint-los incentius i desincentius que 
alteren els seus càlculs cost-benefici, ja sigui modificant les seves preferències subjacents (Kelley, 2004: 428; 
Sedelmeier, 2006; Chayes i Chayes, 1993: 178; Cortell i Davis, 1996: 453; Börzel, 2005: 54). Els canvis en la 
distribució del poder poden tenir lloc per la via de concedir accés a processos de presa de decisions a actors 
que d’altra manera n’haurien quedat exclosos (Abbot i Snidal, 2003: 428); o per la via d’incrementar el poder 
polític i la informació a disposició de certs actors favorables a complir amb les normes derivades de les II 
(Checkel, 2001: 557), o per la via de augmentar la legitimitat de certes propostes (Bernstein, 2002: 206).  
 
2- Estudis de cas 
 
Aquest marc analític, que resumeix els argumentals principals del projecte, ha estat utilitzat en l’elaboració o 
promoció d’una sèrie d’estudis de cas, mitjançant els mètodes habituals en la recerca social qualitativa. Els 
primers estudis de cas han estat seleccionats sota la lògica dels casos més probables, com escau en els 
estadis inicials de la recerca, quan es tracta d’explorar l’existència i funcionament de certs mecanismes o 
relacions causals. 
 
Més concretament, en aquesta primera etapa s’han abordat tres casos: l’impacte sobre la UE de (a) les 
institucions internacionals del clima, (b) el règim internacional sobre propietat intel·lectual i (c) de les 
institucions internacionals sobre mines antipersones. 

 
(a) El primer estudi cas ha donat lloc, primerament, a la publicació d’un text sobre la presa de 

decisions a la UE en matèria de política exterior del clima, en un llibre col·lectiu publicat per 
Routledge (Costa, 2009a), presentat prèviament a la conferència de la British International 
Studies Association de 2007 (Costa, 2007). En segon lloc, ha portat a la publicació de la 
recerca sobre els efectes de les institucions internacionals del clima sobre aquest mateix 
procés de presa de decisions. Aquesta publicació va formar primer part d’un special issue de la 
Cambridge Review of International Affairs (Costa, 2008c) que posteriorment va ser publicat 
també com a llibre col·lectiu per Routledge (Costa, 2009b). 

 
(b) El segon estudi de cas, co-autoritzat amb Erik Meier, ha estat presentat en una conferència del 

European Consortium for Political Research (Costa i Meier, 2009a) i un seminari d’autors per a 
un special issue (2009b) de la revista més rellevant de la ciència política alemanya, la 
Politischen Vierteljahresschrift, a ser publicat durant l’any 2010. 

 
(c) El tercer estudi de cas ha estat enviat a una revista, i està encara pendent d’una decisió. Així 

mateix, serà presentat a la conferència de la British International Studies Association, a celebrar 
durant el mes de desembre a Leicester. 

 
 
En la darrera etapa de l’estada postdoctoral a la Freie Universität, l’estudi empíric de la influència de les 
institucions internacionals en la UE ha entrat en una segona etapa, que encara es troba en un estadi 
preliminar. Per tal d’accelerar l’acumulació d’estudis de cas al respecte, s’han endegat dues iniciatives 
diferents: (a) l’organització d’un panel sobre aquest assumpte a la Conferència de l’ECPR a Potsdam 
(setembre de 2009) i (b) la preparació d’un llibre col·lectiu. 
 

(a) Durant els dies 10-12 de setembre, es va celebrar a Potsdam, Alemanya, la 5ena Conferència 
General de l’ECPR. En el marc d’aquesta conferència, els Professors Knud Erik Jørgensen 
(Universitat d’Aarhus) i Ole Elgstrom (Universitat de Lund) van organitzar una secció sota el títol 
The European Union and International Institutions, en el marc de la qual l’investigador BP va 
convocar i moderar un panel sobre la influència de les institucions internacionals en la Unió 
Europea. El panel va atraure un nombre considerable de propostes de papers, quatre de les 
quals van ser finalment seleccionades. Això ha permès aportar alguns estudis de cas i 
reflexions conceptuals més a aquesta agenda de recerca. 

 
(b) De l’experiència del panel en va sortir la idea de confegir un llibre que permetés donar un altre 

pas en el procés de bastir un corpus suficient de treball empíric i analític. Així, aquest 
investigador BP i el Prof. Knud Erik Jørgensen han acordat co-editar un volum col·lectiu. Cal 
mencionar que s’han realitzat ja algunes gestions amb una editorial britànica, que ha mostrat 
interès en el projecte. 

  
Aquests estudis de cas apunten algunes conclusions a l’entorn la influència de les institucions internacionals 
sobre la UE, tot i que, naturalment, aquestes conclusions no poden sinó ser encara molt preliminars. Més 



           

 
 

enllà dels assumptes que són específics de i resulten rellevants per cada estudi de cas, hi ha també alguns 
arguments més generalitzables. 
 
En primer lloc, el material empíric recolza, en general, l’exposat en l’apartat 1 (Elaboració d’un marc analític) 
d’aquest document, tant pel què fa als mecanismes d’influència com pel què fa a les condicions que faciliten 
que aquests mecanismes tinguin en efecte un impacte en la UE. El marc analític, doncs, pot continuar guiant 
la recerca. Cal, tanmateix, aprofundir en l’estudi de quines són les condicions que permeten el tractaments 
dels canvis derivats de les institucions internacionals en el sí del meso-nivell de la UE (o a l’inversa què els 
converteix en assumptes polititzats). En segon lloc, els casos remarquen el paper que les institucions 
internacionals poden tenir en conformar les condicions de les que depèn la seva pròpia influència. Les 
institucions internacionals legitimen les posicions sostingudes per alguns actors; ofereixen incentius polítics i 
institucionals per a recolzar els canvis derivats de les pròpies institucions; es converteixen en escenaris 
propicis per a l’aparició de la UE com a líder internacional a la defensa del multilateralisme i el dret 
internacional públic; defineixen i redefineixen els assumptes en discussió; incentiven els processos de 
transpil·larització i modifiquen la percepció dels estats membres sobre la necessitat de coordinar-se entre ells 
i amb les institucions europees per a guanyar pes internacional; i estimulen la creació d’espais de coordinació 
entre estats membres i institucions de la UE que poden acabar desenvolupant les seves pròpies preferències 
respecte de l’institució internacional en qüestió. No obstant, s’ha detectat que en algunes ocasiones les 
institucions internacionals actuen en sentit contrari, generant les condicions que dificulten la seva pròpia 
influència, per exemple per la via d’importar debats abans inexistents en l’àmbit domèstic. En estreta relació 
amb això, l’impacte de les normes internacionals sembla relativament independent de la seva pròpia fortalesa 
institucional. De fet, la influència sobre la UE pot tenir lloc durant la pròpia negociació dels acords 
internacionals. Això sembla indicar que l’impacte depèn més de les condicions que faciliten l’efectivitat dels 
mecanismes d’influència que no pas de la robustesa legal d’aquests mecanismes. Però també podria tenir a 
veure amb la necessitat d’introduir una concepció més normativa i menys organitzativa de la fortalesa 
institucional. En tot cas, caldran més estudis empírics per a poder donar resposta a aquest interrogant. 
Sembla també que, de manera prou sistemàtica, i d’acord en el previst en el marc analític, les institucions 
internacionals beneficien a la Comissió Europea, que actua sovint com a emprenedor polític clau en la 
defensa de les normes i polítiques derivades de les pròpies institucions internacionals. Que aquestes 
beneficien a la Comissió vol dir que en reforcen la capacitat per a influir en el sí de la UE i/o que afavoreixen 
les aproximacions i preferències polítiques sostingudes per la Comissió. 
 
De manera més general, el material empíric recollit fins ara sembla indicar que les institucions internacionals 
poden tenir la capacitat de constituir la UE com a actor internacional. El fet que en ocasions la UE adopti una 
política exterior sobre un assumpte concret abans d’haver desenvolupat una política domèstica per a fer-hi 
front mostra fins a quin punt els estímuls procedents de les institucions internacionals poden canviar els 
processos de presa de decisions a la UE i estimular la integració europea en la seva dimensió interior i, 
sobretot, exterior. Aquest enfocament, el del paper de les institucions internacionals com a constituidores de 
la UE com a actor internacional, permetria ampliar el projecte i dotar-lo d’una major rellevància  per als debats 
teòrics en Relacions Internacionals. Finalment, el treball realitzat fins ara obre l’interrogant de si la UE 
incrementa l’exposició dels seus estats membres a les institucions internacionals. A causa de la seva 
estructura de governança, hi ha indicis de que la UE ha pogut actuar com a caixa de ressonància de les 
institucions internacionals. No obstant, de nou la selecció de casos no permet anar gaire més enllà, de 
manera que queda per a futures recerques la definició de les condicions que s’han de donar per a que 
aquests processos tinguin efectivament lloc. 

 
3- Confluència amb agendes de recerca afins 
 
La recerca de l’impacte de les institucions internacionals sobre la UE pot resultar rellevant per altres agendes 
de recerca, i viceversa. En aquest sentit, s’ha demostrat especialment productiva la confluència amb els 
estudis sobre el paper de la UE com a actor regional (és a dir, sobre les relacions entre la UE i els seus estats 
veïns orientals i meridionals). La col·laboració amb altres investigadors ha permès per una banda avaluar com 
les normes internacionals conformen les polítiques de veïnatge de la UE i, per altra, enfocar aquesta recerca 
no tant institució-a-institució, o norma-a-norma, com s’ha fet en el tronc central d’aquest projecte, sinó d’una 
manera transversal, en la mesura en que hi ha un bon nombre de normes que són rellevants per al paper de 
la UE com a actor regional. 
 
En aquest sentit, s’han realitzat tres aportacions diferents, sempre conjuntament amb altres investigadors: (a) 
l’elaboració d’un marc teòric sobre les diferents bases normatives (incloses les internacionals) en les 
polítiques de veïnatge; (b) l’aplicació d’aquest marc teòric a la dimensió ambiental de les polítiques de 
veïnatge; i (c) la seva aplicació a la dimensió de la política exterior, de seguretat i defensa. 
 

(a) L’investigador BP ha participat activament en l’elaboració d’un marc teòric per a analitzar la 
confluència de normes internacionals, de la pròpia UE i bilaterals en les polítiques de veïnatge 
de la Unió Europea. Aquest marc teòric ha anat prenent cos a mesura que era presentat en 
conferències i seminaris (Barbé et al., 2007; 2008a; 2008b) i serà publicat en breu a 
Cooperation and Conflict (Barbé et al., 2009b). 

 
(b) Aquest marc analític ha estat aplicat a l’anàlisi de la dimensió ambiental de les polítiques de 

veïnatge, àmbit fins ara inexplorat a la literatura. Aquesta recerca ha donat lloc a diferents 



           

 
 

textos, alguns dels quals co-autoritzats, que han estat presentats seminaris i conferències 
(Buzogány i Costa, 2008; Costa, 2009c; 2009d) i/o publicats (Costa, 2008d; Buzogány i Costa, 
2009; Costa, 2009d). Alguns dels textos presentats en seminaris i encara no publicats estan en 
procés de ser-ho, previsiblement durant l’any 2010. 

 
(c) Finalment, l’investigador ha col·laborat també amb altres autors en una recerca sobre la 

component de política exterior, seguretat i defensa de les relacions de la UE amb els seus 
veïns, assenyalant l’origen (internacional, de la UE o bilateral) de les normes que regulen 
aquestes relacions. Aquesta recerca va ser en primer lloc presentada en un seminari de 
preparació d’un special issue del Journal of European Public Policy (Barbé et al., 2008c) i a la 
Conferència de la European Union Studies Association (Barbé et al., 2009c) i després publicada 
a la mencionada revista (Barbé et al., 2009a). 

 
 
Conclusions 
 
En suma, la recerca duta a terme fins ara mostra que, efectivament, les institucions internacionals influeixen 
en la UE i que aquesta influència té lloc mitjançant determinats mecanismes i en presència d’algunes 
condicions facilitadores, exposats més amunt. Aquesta interacció de dalt a baix entre les institucions 
internacionals i la UE  havia passat fins ara desapercebuda, o com a mínim no havia estat objecte d’una 
recerca explícitament dirigida a explorar-la, i tanmateix hi ha raons per creure que és un fenomen prou 
freqüent, probablement tant com la influència de les institucions internacionals sobre els estats. 
 
Arribats a aquest punt, la recerca ha entrat ara en una nova etapa. En aquest sentit, les línies de treball a 
futur són les següents: 
 

(a) Fer el seguiment dels estudis de cas ja elaborats però encara no publicats, al llarg de la 
canonada del procés de publicació. 

 
(b) Promoure l’interès d’altres acadèmics en aquesta agenda de recerca. El projecte de llibre co-

editat amb Knud Erik Jørgensen va encaminat en aquesta direcció. També pot facilitar aquesta 
labor la pertinença de l’investigador a l’Observatori de Política Exterior Europea (reconegut i 
finançat com a Grup de Recerca Consolidat, Ref.2009 SGR 990) i, en aquest marc, la 
participació en el projecte Dynamus (“Dinámicas del Sistema Multilateral: Análisis de la 
Interacción entre la Unión Europea y las Instituciones Globales”, finançat pel Plan Nacional de 
I+D+i 2009). 

 
 
(c) Cal aprofitar la implicació de més investigadors procedents de camps d’especialitat diversos per 

a ampliar l’ambició de la selecció de casos. La lògica de seleccionar els casos de més probable 
impacte està permetent cobrir la part preliminar de la recerca, però no deixa anar gaire més 
enllà del senyalat amb anterioritat en aquest document, ni abordar les noves preguntes 
identificades durant la durada d’aquest projecte. 

 
(d) Finalment, cal avaluar les possibilitats d’ampliar la rellevància teòrica de la recerca per als 

debats en Relacions Internacionals, avaluant el paper de les institucions internacionals com a 
constituidores de la UE en tant que actor global. 
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