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RESUMÉ

Den 14. februar 1984 forhandlede Europa-Parlamentet om og vedtog udkastet til
"traktaten om Den Europæiske Union", og så kendt som "Spinelli-planen", efter
ordføreren for/koordinatoren af det parlamentariske udvalg, der udarbejdede teksten.
To år senere, den 23. maj 1986, døde Altiero Spinelli i Rom. Nu, 30 år senere, betragtes
Spinelli og det udkast til traktat, som han kæmpede for, som centrale elementer i Den
Europæiske Unions integrationsproces. Udkastet til traktaten var dog blot
kulminationen på den politiske karriere for Spinelli – en mand som var i stand til at
forestille sig et forenet Europa, endnu før Det Europæiske Fællesskab så dagens lys.

Den måde, som Spinellis tanker og arbejde udviklede sig på, kan bedre forstås, hvis vi
først ser på de argumenter, som er nedfældet i Ventotene-manifestet, og derefter
hans aktiviteter i den europæiske føderalistbevægelse, indtil han startede i de
europæiske institutioner, først som kommissær og derefter som medlem af Europa-
Parlamentet.

Denne italienske politiker ikke blot gennemlevede de forskellige stadier af europæisk
integration under sin karriere, ofte foregreb han dem. Han forfulgte målet om at
etablere en politisk union mellem landene i Europa med beslutsomhed og tillid lige til
det sidste. Det endelige skridt tog Spinelli inden for den institution, som han altid
havde betragtet som den mest repræsentative og bedst egnede til at spille en ledende
rolle i integrationsprocessen – Europa-Parlamentet.

Altiero Spinelli, 1984.
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Kronologi
1907 Altiero Spinelli bliver født i Rom den 31. august

1937-1939 Fængselsophold på øen Ponza og ekskludering fra kommunistpartiet

1939-1943 Fængselsophold på øen Ventotene

1941 Endeligt udkast til Ventotene-manifestet: den endelige udgave blev
offentliggjort i 1944

1943 Det første møde i den europæiske føderalistbevægelse

1950 Schumanerklæringen, der førte til oprettelsen af Det Europæiske Kul- og
Stålfællesskab (EKSF)

1957 Undertegnelse i Rom af traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab (EØF) og traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Atomenergifællesskab (Euratom), som begge trådte i kraft den 1. januar 1958.

1970 Spinelli udnævnes til medlem af Europa-Kommissionen

1976 Spinelli fratræder Kommissionen i maj for blive medlem af den italienske
delegation i Europa-Parlamentet i juli.

1984 Europa-Parlamentets vedtagelse af udkastet til traktat om oprettelse af Den
Europæiske Union den 14. februar

1986 Undertegnelse i februar i Luxembourg og Haag af den europæiske fælles akt,
der trådte i kraft den 1. juli 1987

1986 Altiero Spinelli dør i Rom den 23. maj

Fra Ventotene til Kommissionen
En mand og hans manifest
Et af de vigtigste og sværeste øjeblikke i Altiero Spinellis liv kom efter hans løsladelse fra øen
Ventotene, hvor han havde været fængslet sammen med andre modstandere af fasciststyret.
Efter Spinellis død i Rom den 23. maj 1986 mindede Mario Albertini, formand for den
europæiske føderalistbevægelse, om, hvordan han i det øjeblik var alene. Alle hans
antifascistiske venner vendte tilbage til Italien, hvor en tradition ventede på dem, i hvilken de
kunne finde deres plads. De havde et parti, som de kunne relatere til, en ideologi til at vejlede
deres tanker og, først og fremmest, en stat, som er en magtstruktur, inden for hvilken de
kunne fortsætte deres politiske aktivitet.1 Spinelli selv giver i et par sider af sin dagbog udtryk
for ensomhed, men nævner også, at der lå et solidt grundlag i hans lomme, på hvilket han
kunne starte helt forfra: Venetone-manifestet.

Det føderalistiske Europa og sondringen mellem fremskridtsvenlige og konservative
kræfter
Det er umuligt at forklare den menneskelige og politiske proces, der førte Spinelli til hans
traktat om oprettelse af Den Europæiske Union, som er en af hjørnestenene i EU's
integrations- og udviklingsproces, uden at tage udgangspunkt i manifestet. Manifestet blev
udarbejdet sammen med Spinellis venner, Ernesto Rossi og Eugenio Colorni, på den ø, som de
sad fængslet på, og heri fandt han det, som han selv beskrev som det kompas, der for evigt
ledte ham gennem politikkens oprørte ham.

I vinteren 1940-1941 foreslog Spinelli Rossi, at de skulle skrive et manifest "for et frit og
forenet Europa", og den fulde titel på manifestet er kendt som Ventotene-manifestet. Teksten
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var inddelt i fire kapitler:
 Den moderne civilisations krise
 Efterkrigstidens opgaver – Den europæiske enhed
 Efterkrigstidens opdrag – Omdannelse af samfundet
 Den revolutionære situation: gamle og nye strømninger.

Efter at have gentaget, at ansvaret for de konflikter, der gentagne gange havde undergravet
den europæiske civilisations grundlæggende værdier, lå i eksistensen af nationale, suveræne
stater, fremsatte den to yderst vigtige politiske forslag: at omdanne idéen om en europæisk
føderation til konkret politisk handling og ikke længere at sondre mellem konservative og
fremskridtsvenlige kræfter på grundlag af deres nationale politiske programmer, men efter
hvorvidt de tilsluttede sig det europæiske føderale projekt eller ej.2

Konføderalisme, føderalisme og funktionalisme til at forene Europa
De metoder, der blev anvendt i den europæiske foreningsproces, var dog ikke ensartede. Den
føderalisme, som Spinelli gik ind for, var kun én af tre hovedelementer, der dannede
grundlaget for integrationsprocessen, og som han havde at gøre med på forskellige
tidspunkter.

 Konføderalisme affødte mellemstatslige aftaler vedrørende samarbejde, der var mest
muligt vidtgående uden dog at berøre den nationale suverænitet. Beslutninger krævede
enstemmighed blandt medlemmerne.

 Føderalisme, som omfattede flere forskellige elementer, søgte at nå ud over begrebet
nationalstater, der var årsag til fortsat konflikt i Europa, og at oprette en europæisk
føderation med sin egen suverænitet.

 Funktionalisme var baseret på den overbevisning, at integrationsprocessen kun kunne
foregå gradvis gennem en gradvis overførsel af suverænitet på specifikke områder.
Dette var den model, som Jean Monnet og Robert Schuman tilsluttede sig.3

Et borgerparlament for Europa
På Europa-Kongressen, der blev afholdt i Haag i maj 1948 under forsæde af Winston Churchill,
var den konføderalistiske fremgangsmåde fremherskende, selv om det senere var
funktionalismen, der gjorde sig gældende. Den tidlige udvikling af de europæiske institutioner
startede på dette grundlag, som var i modstrid med det, Spinelli havde håbet på. Den
italienske føderalist var da også en af de første til at erkende begrænsningerne for de
parlamentariske forsamlingers primært konsultative rolle og betydningen af folkets
stemmeafgivelse, når det gjaldt om at vedtage en europæisk forfatning og sikre den
parlamentariske magt legitimitet.

Et af Spinellis vigtigste mål forblev at skabe et Europa for folket. For at opnå dette var der
behov for institutionelle reformer, der satte fokus på et Europa-Parlament valgt ved
almindelige direkte valg med en permanent konstituerende rolle. Det stod også klart for
Spinelli, hvordan disse reformer kunne opnås – gennem Europa-Kommissionen.

Kommissærens rolle (1970-1975)
Spinelli viste i sin Diario europeo (Europæisk dagbog), hvor han referede til sin udnævnelse
som kommissær med ansvar for industripolitik, forskning og teknologisk udvikling og Det
Fælles Forskningscenter, at han havde meget klare idéer om sin rolle: "I løbet af de næste fire
år må jeg vise mig i stand til at gøre noget for Europa, efter at jeg har talt så meget om det.
Det er nu eller aldrig."4
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Fastlæggelse af Kommissionens, Ministerrådets og Parlamentets opgaver og deres indbyrdes
forbindelser var et centralt spørgsmål i forbindelse med reformarbejdet. Kommissionen skulle
tildeles rollen som overstatsligt organ par excellence og skulle mægle mellem de andre to
fællesskabsinstitutioner. For at nå dette mål gik Spinelli i retning af konføderalistiske idéer og
anerkendte, at oprettelsen af en Europæisk Union ville tage tid. Til at begynde med støttede
Spinelli Pompidouplanen5, en plan for en europæisk politisk union, som den franske præsident
havde udarbejdet, og som ikke udelukkede overstatslighed på visse fælles punkter. Han
besluttede dog senere at foreslå sin egen plan for en europæisk konføderation.6

Udkastet til reform af de europæiske institutioner
Betydningen af dette udkast, der først blev forelagt Kommissionen og efterfølgende Den
Socialistiske Gruppe i Europa-Parlamentet, lå i dets innovative styrke.

Hovedpunkterne i Spinellis udkast var: styrkelse af Kommissionens og Rådets beføjelser i
anerkendelse af EØF som en ramme for enhver senere form for politisk union; indførelse af
princippet om fælles beslutningstagning mellem Rådet og Parlamentet inden for
lovgivningsmæssige anliggender og budgetanliggender; valg af Parlamentet gennem
almindelige direkte valg med forholdstalsvalg og nedsættelse af en europæisk regering, der
var uafhængig af nationale regeringer.

Det var en ambitiøs plan, og en række af dens punkter blev genoptaget senere og er nu
centrale elementer af Den Europæiske Unions institutionelle ramme i dag. Det var dog
samtidig en plan, der var for innovativ til straks at blive accepteret af Kommissionen og
Parlamentet.

Vedtagelsen af direkte valg og Spinellis tilbagetræden fra Kommissionen
Topmøderne i Paris i 1972 og København i 1973 fremhævede de modsætninger, der stadig
herskede inden for EØF. På den ene side mærkedes der et akut behov for meningsfulde
reformer, mens der på den anden side manglede initiativer til at træffe effektive beslutninger,
hvilket såede tvivl om fællesskabssystemet.

På et andet topmøde i Paris i 1974 godkendtes vedtagelsen af direkte valg og opfordringen til
at udarbejde en rapport om muligheden for at oprette en Europæisk Union. Spinelli
anmodede Kommissionen om at deltage i udarbejdelsen af rapporten, og hans ønske blev
accepteret. Dette var et af hans vigtigste resultater under hans mandatperiode som
kommissær. I fortsættelse af Det Europæiske Råds beslutning om at afholde det første valg til
Europa-Parlamentet valgte han dog i maj 1976 at træde tilbage med henblik på at fortsætte
sin aktivitet som reformator inden for den institution, som han altid havde troet mest på –
Europa-Parlamentet.

Tidlige parlamentariske aktiviteter (1976-1979)
Et konstituerende parlament for Den Europæiske Union
Spinellis indtræden i Europa-Parlamentet var en næsten umulig bedrift på hans politiske og
menneskelige rejse. For at få adgang til Parlamentet måtte han inden det direkte valg i 1979
finde et parti, der først ville lade ham stille op som nationalt medlem af parlamentet. I 1976
var det rent faktisk stadig medlemsstaternes parlamenter, der udnævnte europæiske
delegerede. Dette var hovedårsagen til, at han vendte tilbage til Italiens Kommunistiske Parti
(PCI), som han var blevet ekskluderet fra i 1937. Takket være hans indvælgelse i det italienske
Deputeretkammer blev han derfor valgt til europæisk delegeret i 1976 som et af de
uafhængige medlemmer af Gruppen af Kommunister.
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Spinelli besluttede at tage fat på opgaven med klare og specifikke mål fra begyndelsen. Han
anerkendte, at Parlamentets rolle var afgørende og kaldte det "den institution, der var mest
uafhængig af regeringers beslutninger, som konsekvent havde været bedst i stand til at
udvikle transnationale grupperinger af politiske kræfter, som var mest gennemtrængt af
europæisk ånd og med størst beslutsomhed havde opfordret til en begrænsning af national
suverænitet og til overstatslig udvikling."7 Af denne grund var Parlamentet den institution, der
var bedst egnet til at gennemføre integrationsprocessen. Det vigtigste mål var fortsat at
supplere rollen som institutionel vejleder med rollen som konstituerende organ.8 Denne rolle
ville i alle tilfælde blive legitimeret en gang for alle ved de direkte valg i 1979.

Som medlem af tre udvalg (Det Politiske Udvalg, Budgetudvalget og Økonomi- og
Valutaudvalget gik Spinelli om bord på sin første valgperiode for forberedte sig på, at han som
valgt MEP ville træffe specifikke foranstaltninger om de reformer, der kræves med henblik på
at udarbejde en europæisk forfatning.

Et liv for Europa
Spinelli sendte i marts 1979 en skrivelse til Enrico Berlinguer, generalsekretær for
kommunistpartiet (PCI), hvori han åbent anmodede om at blive kandidat til Europa-
Parlamentet ved det første direkte valg den 10. juni. Han skrev følgende:

"Jeg beder dig huske på, at jeg ønsker at kæmpe for Europa til mine dages ende, og at jeg
ikke ønsker at forspilde muligheden for at blive medlem af det valgte Europa-Parlament.
Jeg mener, at jeg med rimelighed kan regne med, at du optager mig på dine partilister, fordi
det også vil være i din interesse."9

PCI bekræftede, at Spinellis skulle opføres på partiets liste, og han blev efterfølgende valgt i
valgkredsen for det nordvestlige Italien (Piemonte, Valle d'Aosta, Ligurien, Lombardiet).10

Krokodilleklubben (1980) og udkastet til traktaten om Den Europæiske Union
Parlamentets stemmer imod budgetproceduren i 1980
Muligheden for at få Parlamentet med på en reform kom få måneder efter valget. Spinelli blev
udnævnt til næstformand i Budgetudvalget og udførte en flot politisk præstation under
Parlamentets forhandlinger om budgettet for 1980.11 Spinelli kritiserede det pågældende
budget og understregede, at Parlamentets udtalelse udelukkende var en formalitet, og at
Rådet havde ignoreret Parlamentets synspunkter, og således overbeviste han størstedelen af
MEP'erne om at stemme imod teksten:

"Nu henvender jeg mig til mine kolleger i Parlamentet og opfordrer dem til at overveje
behovet for at ændre dette vort Fællesskab. Der er kun to politiske viljecentre, der kan tage
ansvaret for at udarbejde reformprojekter og anmode nationale parlamenter om at
ratificere dem. Hvis det er regeringerne, der gør det, vil vi få et grænsernes Europa ...
Alternativt må dette Parlament gennemføre det, eftersom det er det, der som
repræsentant for alle europæiske borgere, der valgte det, skal gennemføre institutionelle
reformer, der kan få Fællesskabet ud af dette dødvande."12

Dette var en symbolsk gestus uden nogen tekniske eftervirkninger, men præcis af den årsag
understreges den store modsætning mellem Parlamentet, der legitimeres af folkets stemmer,
og dets mangel på beføjelser i fællesskabssystemet. Denne gestus fik Parlamentet til for første
gang at indse, at det måtte handle, hvis det skulle sikre en reform.
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Krokodilleklubben
Drøftelserne om reformen fortsatte blandt MEP'erne, sågar uden for Parlamentets mødesale.
For at øge bevidstheden blandt kollegerne og drøfte institutionelle reformer samt behovet for
at oprette en ad hoc-arbejdsgruppe til at udvikle dem skrev Spinelli på ny i en skrivelse af 25.
juni 1980, at:

"hvis der er kolleger, der, ligesom jeg, er kommet til den konklusion, at reformen af
institutionerne er for vigtig til at blive overladt til statsoverhoveder og diplomater, ville jeg
sætte pris på, om de ville besvare denne skrivelse og deltage i møder, hvor vi kan undersøge
den bedst mulige måde at involvere Parlamentet på i denne form for handling."13

Forslaget blev i første omgang godkendt af otte MEP'er, der om aftenen den 9. juli 1980
mødtes for at afholde drøftelser på restauranten Au Crocodile i Strasbourg14. Gruppen af
MEP'er, som blev ledet af Spinelli, og som tog navnet Krokodilleklubben, opkaldt efter det
sted, hvor det første møde blev afholdt, voksede inden for få måneder betragteligt. Dens
medlemmer arbejdede utrætteligt for at udarbejde et forslag til beslutning om oprettelse af
et ad hoc-udvalg "med ansvar for at fremsætte forslag om Fællesskabets nuværende tilstand
og fremtidige udvikling”. Forslaget blev underskrevet af 180 MEP'er og blev efterfølgende
fremsat på plenarmødet i juli 1981 og vedtaget den 9. juli.15 I sidste ende havde
Krokodilleklubben, som Spinelli nævnte under forhandlingen16, holdt sine løfter og banede
vejen for udkastet til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Beslutning om Europa-Parlamentets holdning
Udvalget om Institutionelle Spørgsmål påbegyndte sit arbejde i januar 1982, og Altiero Spinelli
blev udnævnt til ordfører og koordinator. Den første opgave var at udarbejde en betænkning
om Europa-Parlamentets holdning til reformen af traktaterne og gennemførelsen af Den
Europæiske Union17. Betænkningen, som havde til formål først og fremmest at belyse
udvalgets mål, blev fremlagt af Spinelli den 5. juli 1982 på plenarmødet:

"Det, vi mangler, er et adækvat europæisk institutionelt system, der kan omsætte den
fælles følelse til en fælles politisk vilje gennem en fælles indsats for at finde de nødvendige
kompromisser".

Det var derfor af central betydning at skabe en fælles vilje for at kunne fortsætte ad vejen hen
imod en reform. Hvis der blev stemt for beslutningen, ville det signalere "begyndelsen på en
demokratisk politisk kamp for 1980'ernes Europa, for et Europa skabt af europæere for
europæere". Beslutningen blev vedtaget med 258 stemmer for, 35 imod og 12 hverken for
eller imod18.

Udkastet til traktat
Efter vedtagelsen af Parlamentets holdning arbejdede Udvalget om Institutionelle Spørgsmål
i et år på udarbejdelsen af et forslag til beslutning om indholdet af det foreløbige udkast til
traktaten om Den Europæiske Union. Resultatet blev forelagt Parlamentet den 13. september
1983 og vedtaget den efterfølgende dag19. Efter at have sikret Parlamentets godkendelse blev
det foreløbige udkast drøftet på plenarforsamlingen den 14. februar 198420.

Udkastet til traktat bestod af 87 artikler, der havde til formål at supplere og ændre de tidligere
traktater om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber med hensyn til deres institutioner,
politik og økonomiske forvaltning samt fastlæggelse af Den Europæiske Unions formål, tiltag
og beføjelser (kompetence). Beslutningen indførte selve begrebet Den Europæiske Union, en
union med status som juridisk person; den fremhævede idéen om EU-borgere som aktive
deltagere i beslutningstagningen; den sikrede nærhedsprincippet, i henhold til hvilket
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beføjelserne skulle deles mellem Union og medlemsstaterne, og den bekræftede på ny, at EU-
lovgivningen havde forrang over medlemsstaternes lovgivning21.

For så vidt angår Unionens mål fokuserede udvalget især på udryddelse af regionale
ubalancer, beskyttelse af miljø og kulturarv, videnskabelig forskning med henblik på de
europæiske folkeslags udvikling, opnåelse af økonomisk fremgang inden for rammerne af et
frit indre marked, valutastabilitet, fremme af internationale forbindelser, fri bevægelighed for
personer og idéer og forsvar og udvikling af menneskerettighederne.

For at nå disse mål var der behov for en fælles indsats fra EU-institutionernes side, hvor
beføjelserne skulle omfordeles gennem en styrkelse af Parlamentet og Kommissionen og
princippet om samarbejde blandt medlemsstaterne gennem Rådet.

Efter fremlæggelsen blev udkastet til traktat vedtaget af Parlamentet, "forelagt af Udvalget
om Institutionelle Spørgsmål på grundlag af 30 års erfaring med fællesskabsaktiviteter og et
tydeligt behov for at gå længere end det aktuelle niveau af enhed", med 237 stemmer for, 31
imod og 43 hverken for eller imod22.

Altiero Spinellis politiske testamente
Trods Parlamentets godkendelse blev udkastet til traktat imidlertid gradvist fejet ind under
gulvtæppet i den interinstitutionelle debat. Den innovative styrke i Spinellis politiske tiltag
havde endnu en gang været for langt forud for sin tid og kunne ikke umiddelbart bære frugt.
Revisionen af de traktater, der er nedfældet i den europæiske fælles akt, viste sig at være
utilfredsstillende i forhold til det, der var blevet foreslået i udkastet til traktat fra Udvalget om
Institutionelle Spørgsmål, der var samordnet af de italienske MEP'er.

"Kære kolleger, da vi stemte om udkastet til traktaten om Unionen, nævnte jeg
Hemingways korte historie om den gamle fisker, der fanger den største fisk i sit liv, ser den
blive spist af hajer og derfor ikke vender hjem med andet end fiskeben. Nu er vi også
kommet hjem, og vi har også kun fiskeben tilbage. Men der er ingen grund til, at
Parlamentet opgiver kampen. Vi skal gøre os klar til at vove os ud igen på åbent hav med
bedre grej til at fange vores fisk og beskytte den mod hajer"23.

Altiero Spinelli døde i Rom den 23. maj 1986. I sin livstid nåede han aldrig se sine idéer og sin
politiske gerning blive anerkendt i fuld udstrækning. Beslutsomheden i hans ord vidnede
imidlertid om en indsigt i, at en sådan anerkendelse ville blive givet før eller senere. Og sådan
gik det. 30 år efter vedtagelsen af udkastet til traktat anses Altiero Spinelli og arbejdet i
Udvalget om Institutionelle Spørgsmål, der blev samordnet af ham, for at have haft en
afgørende indflydelse på processen med at opbygge Den Europæiske Union.
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