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την Ευρωπαϊκή Ένωση
«Θέλω μέχρι το τέλος της ζωής μου να αγωνίζομαι για την Ευρώπη»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στις 14 Φεβρουαρίου 1984, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε και ενέκρινε το σχέδιο
«Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση», το οποίο είναι επίσης γνωστό ως «σχέδιο
Σπινέλι» από το όνομα του εισηγητή-συντονιστή της κοινοβουλευτικής επιτροπής που
συνέταξε το κείμενο. Δύο χρόνια αργότερα, στις 23 Μαΐου 1986, ο Αλτιέρο Σπινέλι
πέθανε στη Ρώμη. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, ο Σπινέλι και το σχέδιο Συνθήκης που
υποστήριξε θεωρούνται βασικά στοιχεία της διαδικασίας ολοκλήρωσης της ΕΕ. Το σχέδιο
Συνθήκης δεν ήταν, ωστόσο, παρά το αποκορύφωμα της πολιτικής σταδιοδρομίας του
Σπινέλι, ενός άνδρα που μπόρεσε να φανταστεί μια ενωμένη Ευρώπη προτού καν
δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν η
σκέψη και το έργο του Σπινέλι αν λάβουμε υπόψη αφενός, τα επιχειρήματα που
περιλαμβάνονται στο Μανιφέστο του Bεντοτένε και, αφετέρου, τη δράση του στο
Ευρωπαϊκό Φεντεραλιστικό Κίνημα, μέχρι να ξεκινήσει το έργο του στα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα ως Επίτροπος και στη συνέχεια ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Πολιτικός με καταγωγή από την Ιταλία, ο Σπινέλι όχι μόνο βίωσε, κατά τη διάρκεια της
σταδιοδρομίας του, τα διάφορα στάδια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά συχνά τα
προέβλεπε. Ένας από τους στόχους που επιδίωξε να επιτύχει με αποφασιστικότητα και
πίστη έως το τέλος ήταν η δημιουργία πολιτικής ένωσης μεταξύ των χωρών της Ευρώπης.
Το τελικό βήμα έμελλε να υλοποιηθεί από το θεσμικό όργανο που ο Σπινέλι πάντα
θεωρούσε το πλέον αντιπροσωπευτικό και κατάλληλο να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο
στη διαδικασία ολοκλήρωσης: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αλτιέρο Σπινέλι, 1984.

Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο:

 Χρονολόγιο
 Από το Bεντοτένε στην Επιτροπή
 Ο ρόλος του Επιτρόπου (1970-75)
 Πρώτες κοινοβουλευτικές

δραστηριότητες (1976-79)
 Η «Λέσχη του Crocodile» (1980)
 Το σχέδιο Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή

Ένωση
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Χρονολόγιο
1907 Γέννηση του Aλτιέρο Σπινέλι στη Ρώμη στις 31 Αυγούστου

1937-1939 Φυλάκιση στο νησί Πόντσα και διαγραφή από το Κομμουνιστικό Κόμμα

1939-1943 Φυλάκιση στο νησί Bεντοτένε

1941 Πρώτο σχέδιο του Μανιφέστου του Bεντοτένε· η τελική έκδοση δημοσιεύθηκε
το 1944

1943 Πρώτη συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φεντεραλιστικού Κινήματος

1950 Διακήρυξη Σουμάν, που οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)

1957 Υπογραφή, στη Ρώμη, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), οι οποίες τέθηκαν σε
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1958

1970 Διορισμός του Σπινέλι ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1976 Παραίτηση του Σπινέλι από την Επιτροπή τον Μάιο προκειμένου να γίνει
μέλος της ιταλικής αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο

1984 Έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του σχεδίου Συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 Φεβρουαρίου

1986 Υπογραφή τον Φεβρουάριο, στο Λουξεμβούργο και στη Χάγη, της Ενιαίας
Ευρωπαϊκής Πράξης, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1987

1986 Ο Aλτιέρο Σπινέλι πεθαίνει στη Ρώμη στις 23 Μαΐου

Από το Bεντοτένε στην Επιτροπή
Ένας άνδρας και το μανιφέστο του
Μία από τις πλέον σημαντικές και δύσκολες στιγμές στη ζωή του Aλτιέρο Σπινέλι ήταν μετά
την απελευθέρωσή του από το Bεντοτένε, όπου είχε φυλακιστεί μαζί με άλλους
αντιτιθέμενους στο φασιστικό καθεστώς. Είναι χαρακτηριστική η ανάμνηση για την οποία
μίλησε ο Mάριο Aλμπερτίνι, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φεντεραλιστικού Κινήματος, μετά
τον θάνατο του Σπινέλι στη Ρώμη στις 23 Μαΐου 1986: «Ήταν μόνος. Όλοι οι φίλοι του από
το αντιφασιστικό κίνημα επέστρεφαν στην Ιταλία, όπου τους περίμενε μια παράδοση στην
οποία μπορούσαν να συμμετάσχουν: είχαν ένα κόμμα με το οποίο μπορούσαν να
συνδεθούν, μια ιδεολογία να κατευθύνει τη σκέψη τους και, πάνω από όλα, ένα κράτος,
δηλαδή μια δομή εξουσίας, στο πλαίσιο της οποίας μπορούσαν να ασκήσουν την πολιτική
τους δραστηριότητα».1 Ο ίδιος ο Σπινέλι, σε κάποιες σελίδες των ημερολογίων του,
εκφράζει αυτή τη μοναξιά, ωστόσο αναφέρει πως είχε στην τσέπη του ένα γερό θεμέλιο για
να αρχίσει και πάλι από το μηδέν: το Μανιφέστο του Bεντοτένε.

Η ομοσπονδιακή Ευρώπη και η διάκριση μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών
δυνάμεων
Χωρίς το Μανιφέστο ως αφετηρία, είναι αδύνατο να εξηγηθεί η διαδικασία που οδήγησε
τον Σπινέλι, ως πολιτικό και ως άνθρωπο, στο σχέδιο Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της διαδικασίας ολοκλήρωσης
και ανάπτυξης της ΕΕ. Ο Σπινέλι συνέταξε το Μανιφέστο μαζί με τους φίλους του, Ερνέστο



EPRS Ο ρόλος του Αλτιέρο Σπινέλι στην πορεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μονάδα Ιστορικών Αρχείων Σελίδα 3 από 9

Ρόσι και Εουτζένιο Kολόρνι, στο νησί όπου βρίσκονταν φυλακισμένοι, και στο κείμενο αυτό
ο Σπινέλι βρήκε, όπως έλεγε ο ίδιος, την πυξίδα που θα τον καθοδηγούσε στις τρικυμίες της
πολιτικής για πάντα.

Τον χειμώνα του 1940-1941, ο Σπινέλι πρότεινε στον Ρόσι να συντάξουν ένα «μανιφέστο για
μια ελεύθερη και ενωμένη Ευρώπη», φράση που αποτελεί και τον πλήρη τίτλο του
κειμένου που έγινε γνωστό ως Μανιφέστο του Bεντοτένε. Το κείμενο χωριζόταν σε τέσσερα
κεφάλαια:
 Η κρίση του σύγχρονου πολιτισμού
 Μεταπολεμικές υποχρεώσεις: ευρωπαϊκή ενότητα
 Μεταπολεμικές υποχρεώσεις: κοινωνική μεταρρύθμιση
 Η κατάσταση της επανάστασης: παλαιές και νέες τάσεις.

Το κείμενο υπενθύμιζε ότι η ευθύνη για τις συγκρούσεις που είχαν επανειλημμένα
υπονομεύσει τις θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού έγκειτο στην ύπαρξη
εθνικών, κυρίαρχων κρατών, και διατύπωνε δύο εξαιρετικά σημαντικές πολιτικές
προτάσεις: να μετατραπεί η ιδέα μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας σε συγκεκριμένη πολιτική
δράση και να μην γίνεται πλέον διάκριση μεταξύ συντηρητικών και προοδευτικών
κομμάτων με βάση τα προγράμματα εσωτερικής πολιτικής τους, αλλά ανάλογα με το αν
υποστηρίζουν ή όχι το σχέδιο για μια ομοσπονδιακή Ευρώπη.2

Συνομοσπονδιακή, ομοσπονδιακή και λειτουργική προσέγγιση για την ένωση της
Ευρώπης
Παρόλα αυτά, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαδικασία ένωσης της Ευρώπης
δεν ήταν ομοιόμορφες. Η ομοσπονδιακή προσέγγιση που υπερασπιζόταν ο Σπινέλι ήταν
μόνο ένα από τα τρία σκέλη που αποτέλεσαν τη βάση για τη διαδικασία ολοκλήρωσης και
με τα οποία ασχολήθηκε σε διάφορες χρονικές στιγμές.

 Η συνομοσπονδιακή προσέγγιση προέβλεπε συμφωνίες μεταξύ κρατών για όσο το
δυνατόν πληρέστερη συνεργασία, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η εθνική κυριαρχία. Οι
αποφάσεις θα απαιτούσαν ομοφωνία μεταξύ των μελών.

 Η ομοσπονδιακή προσέγγιση, η οποία περιλάμβανε διάφορα σκέλη, επιζητούσε τη
μετάβαση πέρα από την έννοια των εθνικών κρατών, που ευθύνονταν για τις
συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ευρώπη, και την ίδρυση μιας ευρωπαϊκής
ομοσπονδίας με δική της κυριαρχία.

 Η λειτουργική προσέγγιση βασιζόταν στην πεποίθηση ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο σταδιακά, με τη σταδιακή μεταβίβαση της
κυριαρχίας σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτό ήταν το μοντέλο που υιοθέτησαν ο Zαν
Mονέ και ο Ρομπέρ Σουμάν.3

Ένα κοινοβούλιο πολιτών για την Ευρώπη
Στο Συνέδριο της Ευρώπης που έλαβε χώρα στη Χάγη τον Μάιο του 1948 υπό την προεδρία
του Ουίνστον Τσόρτσιλ, επικράτησε η συνομοσπονδιακή προσέγγιση, αν και στη συνέχεια
κυριάρχησε η λειτουργική προσέγγιση. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ξεκίνησαν αρχικά να
αναπτύσσονται σε αυτή τη βάση, αντίθετα με τις επιθυμίες του Σπινέλι. Ο ιταλός
φεντεραλιστής ήταν πράγματι ένας από τους πρώτους που αναγνώρισαν τα όρια του
ουσιαστικά συμβουλευτικού ρόλου που ανέλαβαν οι κοινοβουλευτικές συνελεύσεις, και τη
σημασία της λαϊκής ψήφου για την έγκριση ενός ευρωπαϊκού Συντάγματος και την
εξασφάλιση στην κοινοβουλευτική εξουσία κάποιας νομιμοποίησης.
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Ανάμεσα στους στόχους του Σπινέλι εξακολουθούσε να βρίσκεται μια Ευρώπη των πολιτών.
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ήταν αναγκαίο να πραγματοποιηθούν θεσμικές
μεταρρυθμίσεις που θα έθεταν στο επίκεντρο ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλεγμένο με
άμεση και καθολική ψηφοφορία και με μόνιμο ρόλο συντακτικής συνέλευσης. Για τον
Σπινέλι ήταν επίσης σαφής ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι
μεταρρυθμίσεις αυτές: μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ρόλος του Επιτρόπου (1970-1975)
Στο Diario europeo (Ευρωπαϊκό ημερολόγιο), ο Σπινέλι, αναφέρεται στον διορισμό του ως
Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για τη βιομηχανική πολιτική, την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη και το Κοινό Κέντρο Ερευνών, δείχνοντας ότι είχε πολύ σαφείς ιδέες
σχετικά με τον ρόλο του: «Μετά από τόσα που έχω πει για την Ευρώπη, μέσα στα επόμενα
τέσσερα χρόνια πρέπει να καταφέρω να κάνω κάτι για αυτή. Ή τώρα ή ποτέ.»4

Η αποσαφήνιση των καθηκόντων και των σχέσεων μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου
των Υπουργών και του Κοινοβουλίου συνέχισε να αποτελεί σημαντικό θέμα αναφορικά με
τη μεταρρύθμιση. Στην Επιτροπή επρόκειτο να ανατεθεί ο ρόλος του κατ’ εξοχήν
υπερεθνικού οργάνου και του μεσολαβητή μεταξύ των άλλων δύο κοινοτικών οργάνων.
Στην προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο Σπινέλι προσέγγισε τις
συνομοσπονδιακές ιδέες, αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
απαιτούσε χρόνο. Αρχικά, ο Σπινέλι υποστήριξε το σχέδιο Πομπιντού,5 ένα σχέδιο που είχε
συνταχθεί από τον Πρόεδρο της Γαλλίας με στόχο μια ευρωπαϊκή πολιτική ένωση, το οποίο
δεν απέκλειε την υιοθέτηση υπερεθνικής προσέγγισης σε ορισμένα κοινά σημεία.
Αργότερα, ωστόσο, ο Σπινέλι αποφάσισε να προτείνει το δικό του σχέδιο για μια ευρωπαϊκή
συνομοσπονδία.6

Το σχέδιο μεταρρύθμισης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων
Η σημασία του εν λόγω σχεδίου, το οποίο παρουσιάστηκε αρχικά στην Επιτροπή και, στη
συνέχεια, στην Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έγκειτο στο δυναμικό
του για καινοτομία.

Τα κύρια σημεία που εκφράστηκαν στο σχέδιο Σπινέλι ήταν τα εξής: η ενίσχυση των
εξουσιών της Επιτροπής και του Συμβουλίου, σε αναγνώριση της ΕΟΚ ως πλαισίου για κάθε
μεταγενέστερη μορφή πολιτικής ένωσης· η θέσπιση της αρχής της συναπόφασης μεταξύ
του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σε νομοθετικά και δημοσιονομικά ζητήματα· η
εκλογή του Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία με αναλογική εκπροσώπηση, και
η δημιουργία ευρωπαϊκής κυβέρνησης ανεξάρτητης από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Ήταν ένα φιλόδοξο σχέδιο ορισμένα σημεία του οποίου χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια
και αποτελούν σήμερα κεντρικά στοιχεία του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ταυτόχρονα, ωστόσο, ήταν ένα υπερβολικά καινοτόμο σχέδιο για να γίνει αμέσως
αποδεκτό από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο.

Η έγκριση των άμεσων εκλογών και η παραίτηση του Σπινέλι από την Επιτροπή
Οι σύνοδοι κορυφής του Παρισιού το 1972 και της Κοπεγχάγης το 1973 ανέδειξαν τις
αντιφάσεις που εξακολουθούσαν να υπάρχουν εντός της ΕΟΚ. Μολονότι έγινε αισθητή η
επείγουσα ανάγκη για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, υπήρχε, ωστόσο, έλλειψη
πρωτοβουλίας για τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα το κοινοτικό
σύστημα να τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Μια άλλη διάσκεψη κορυφής στο Παρίσι, το 1974, επικύρωσε την έγκριση της άμεσης
ψηφοφορίας και το αίτημα για την εκπόνηση έκθεσης σχετικά με τη δυνατότητα ίδρυσης
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μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Σπινέλι ζήτησε να συμμετάσχει η Επιτροπή στην εκπόνηση της
έκθεσης και το αίτημά του έγινε δεκτό. Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα
της θητείας του ως Επιτρόπου. Ωστόσο, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
για τη διεξαγωγή των πρώτων ευρωπαϊκών εκλογών, ο Σπινέλι επέλεξε, τον Μάιο του 1976,
να παραιτηθεί για να συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική δράση του στο θεσμικό όργανο στο
οποίο ανέκαθεν πίστευε περισσότερο: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πρώτες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες (1976-1979)
Μια συντακτική συνέλευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Με τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Σπινέλι ολοκλήρωσε τη διαδρομή του
ως πολιτικός και ως άνθρωπος. Για να εκλεγεί στο Κοινοβούλιο, ενόψει των άμεσων
εκλογών του 1979, έπρεπε να βρει ένα κόμμα που θα του παρείχε τη δυνατότητα να εκλεγεί
πρώτα ως βουλευτής εθνικού κοινοβουλίου. Και αυτό γιατί το 1976 οι βουλευτές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζονταν ακόμη από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.
Αυτός ήταν ο κύριος λόγος της επιστροφής του στις τάξεις του Ιταλικού Κομουνιστικού
Κόμματος (PCI), από το οποίο είχε διαγραφεί το 1937. Χάρη στην εκλογή του στην Ιταλική
Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Σπινέλι διορίστηκε βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον
Ιούλιο του 1976, ως ένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Και πάλι, ο Σπινέλι αποφάσισε να αναλάβει τα καθήκοντά του ξεκινώντας με σαφείς και
συγκεκριμένους στόχους. Αναγνώριζε ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου ήταν ζωτικής σημασίας
και έλεγε χαρακτηριστικά ότι το Κοινοβούλιο είναι «το θεσμικό όργανο με τη μεγαλύτερη
ανεξαρτησία από τις κυβερνητικές επιλογές, εκείνο που είχε σταθερά υπάρξει το πλέον
ικανό να δημιουργεί διακρατικές ομάδες πολιτικών δυνάμεων, το πιο διαποτισμένο από το
ευρωπαϊκό πνεύμα και το πιο αποφασισμένο να απευθύνει έκκληση για περιορισμό της
εθνικής κυριαρχίας και υπερεθνική ανάπτυξη».7 Για τον λόγο αυτό, το Κοινοβούλιο ήταν το
καταλληλότερο θεσμικό όργανο για την εφαρμογή της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Κύριος
στόχος παρέμενε η συμπλήρωση του ρόλου του θεσμικού οδηγού με τον ρόλο του
εκλεγμένου οργάνου.8 Ο ρόλος αυτός επρόκειτο ούτως ή άλλως να νομιμοποιηθεί οριστικά
με τις άμεσες εκλογές του 1979.

Ως μέλος τριών επιτροπών (Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Επιτροπή Προϋπολογισμών και
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής), ο Σπινέλι ξεκίνησε την πρώτη
κοινοβουλευτική του θητεία προετοιμαζόμενος για τη στιγμή κατά την οποία, ως
εκλεγμένος βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα αναλάμβανε συγκεκριμένη
δράση για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνταν για τη σύνταξη ευρωπαϊκού Συντάγματος.

Μια ζωή για την Ευρώπη
Τον Μάρτιο του 1979, ο Σπινέλι απηύθυνε επιστολή στον Ενρίκο Mπερλινγκουέρ, Γενικό
Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος (PCI), με την οποία ζητούσε ανοιχτά να είναι
υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις πρώτες άμεσες εκλογές της 10ης Ιουνίου.
Στην επιστολή έγραφε:

«Λάβετε υπόψη ότι θέλω μέχρι το τέλος της ζωής μου να αγωνίζομαι για την Ευρώπη και
γι' αυτό δεν θα ήθελα να χάσω την ευκαιρία να συμμετάσχω στο εκλεγμένο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι λογικό να ελπίζω ότι θα με εντάξετε στον κατάλογο του
κόμματός σας, καθώς αυτό θα εξυπηρετούσε και το δικό σας συμφέρον».9

Το PCI ενέκρινε την ένταξη του Σπινέλι στους καταλόγους του και, στη συνέχεια, ο Σπινέλι
εκλέχθηκε στην εκλογική περιφέρεια της βορειοδυτικής Ιταλίας (Πιεμόντε, Βάλε ντ΄ Αόστα,
Λιγούρια, Λομβαρδία).10
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Η Λέσχη του Crocodile (1980) και το σχέδιο Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση
Η ψήφος του Κοινοβουλίου κατά της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το 1980
Η ευκαιρία να ασκηθεί πίεση στο Κοινοβούλιο προκειμένου να πραγματοποιηθούν
μεταρρυθμίσεις ήρθε μερικούς μήνες μετά τις εκλογές. Ο Σπινέλι, ως Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Προϋπολογισμών, είχε μια πολύ σημαντική πολιτική επιτυχία κατά τη διάρκεια
των κοινοβουλευτικών συζητήσεων για τον προϋπολογισμό του 1980.11 Επικρίνοντας τον εν
λόγω προϋπολογισμό και επισημαίνοντας ότι η γνώμη του Κοινοβουλίου ήταν απλώς
τυπική και ότι το Συμβούλιο δεν είχε λάβει υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου, ο Σπινέλι
έπεισε την πλειοψηφία των βουλευτών του ΕΚ να καταψηφίσουν το κείμενο:

«Αυτή τη στιγμή, απευθύνομαι στους συναδέλφους μου στο Κοινοβούλιο και τους ζητώ
να αναλογιστούν την ανάγκη να αλλάξουμε την Κοινότητά μας. Υπάρχουν μόνο δύο
κέντρα πολιτικής βούλησης που μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για την εκπόνηση
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και την έκκληση για επικύρωσή τους από τα εθνικά
κοινοβούλια. Αν το κάνουν οι κυβερνήσεις, θα έχουμε μια Ευρώπη συνόρων...
Διαφορετικά, το Κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει να αντιληφθεί ότι, ως εκπρόσωπος όλων
των ευρωπαίων πολιτών που το εξέλεξαν, οφείλει να προτείνει θεσμικές μεταρρυθμίσεις
που θα μπορέσουν να βγάλουν την Κοινότητα από αυτό το αδιέξοδο».12

Επρόκειτο για μια συμβολική κίνηση χωρίς πρακτικές συνέπειες, η οποία, ωστόσο, ακριβώς
για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε τη μεγάλη αντίφαση ανάμεσα σε ένα Κοινοβούλιο που έχει
νομιμοποιηθεί με τη λαϊκή ψήφο και στην έλλειψη εξουσίας του Κοινοβουλίου στο
κοινοτικό σύστημα. Η κίνησε αυτή αφύπνισε το Κοινοβούλιο, το οποίο συνειδητοποίησε για
πρώτη φορά ότι, αν ήθελε να πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις, έπρεπε να αναλάβει
δράση.

Η Λέσχη του Crocodile
Η συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση συνεχίστηκε μεταξύ των ευρωβουλευτών ακόμη
και εκτός Κοινοβουλίου. Για να ευαισθητοποιήσει τους συναδέλφους και να
πραγματοποιηθεί συζήτηση γύρω από τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και την ανάγκη να
δημιουργηθεί μια ad hoc ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη των μεταρρυθμίσεων αυτών, ο
Σπινέλι, με επιστολή της 25ης Ιουνίου 1980, δήλωσε για ακόμα μία φορά:

«Αν υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι, όπως εγώ, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η
μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων είναι υπερβολικά σημαντική για να αφεθεί στα
χέρια των πολιτικών και των διπλωματών, θα ήμουν ευγνώμων αν απαντούσαν στην
παρούσα επιστολή και συμφωνούσαν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις στις οποίες
θα εξετάσουμε μαζί τους βέλτιστους τρόπους συμμετοχής του Κοινοβουλίου στη δράση
αυτή».13

Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή αρχικά από οκτώ βουλευτές του ΕΚ, οι οποίοι, το βράδυ της
9ης Ιουλίου 1980, συναντήθηκαν για να συζητήσουν στο εστιατόριο Au Crocodile στο
Στρασβούργο.14 Μέσα σε λίγους μήνες, η ομάδα βουλευτών του ΕΚ με επικεφαλής τον
Σπινέλι (η οποία πήρε το όνομα Λέσχη του Crocodile χάρη στον τόπο της πρώτης
συνεδρίασής της) αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος. Τα μέλη εργάστηκαν άοκνα για να
καταρτίσουν πρόταση ψηφίσματος για τη σύσταση ad hoc επιτροπής, η οποία θα ήταν
«αρμόδια για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τη
μελλοντική ανάπτυξη της Κοινότητας».15 H πρόταση, υπογεγραμμένη από 180 βουλευτές
του ΕΚ, στη συνέχεια κατατέθηκε στην περίοδο συνόδου του Ιουλίου 1981 και εγκρίθηκε
στις 9 Ιουλίου.16 Συνεπώς, τελικά, η Λέσχη του Crocodile, την οποία ανέφερε ο Σπινέλι κατά
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τη διάρκεια της συζήτησης,17 τήρησε τις υποσχέσεις της και άνοιξε τον δρόμο για το σχέδιο
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ψήφισμα σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Η Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων άρχισε τις εργασίες της τον Ιανουάριο του 1982 και ο
Aλτιέρο Σπινέλι ορίστηκε εισηγητής-συντονιστής. Το πρώτο μέλημα ήταν η σύνταξη
έκθεσης επί των κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη
μεταρρύθμιση των Συνθηκών και την πραγματοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.18 Ο Σπινέλι
παρουσίασε την έκθεση, βασική επιδίωξη της οποίας ήταν να αποτυπώσει τους στόχους της
Επιτροπής, στη σύνοδο ολομέλειας στις 5 Ιουλίου 1982:

«Αυτό που μας λείπει είναι ένα κατάλληλο ευρωπαϊκό θεσμικό σύστημα, ικανό να
μετατρέψει το κοινό αίσθημα σε κοινή πολιτική βούληση μέσα από μια κοινή
προσπάθεια για την εξεύρεση των απαραίτητων συμβιβασμών».

H διαμόρφωση κοινής βούλησης, ως εκ τούτου, αποτελούσε βασικό στοιχείο στην πορεία
προς τη μεταρρύθμιση. Η έγκριση του ψηφίσματος θα έδινε το μήνυμα ότι «έχει αρχίσει
μια δημοκρατική πολιτική μάχη για την Ευρώπη της δεκαετίας του '80, για μια Ευρώπη
φτιαγμένη από τους Ευρωπαίους για τους Ευρωπαίους». Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 258
ψήφους υπέρ, 35 κατά και 23 αποχές.19

Το σχέδιο Συνθήκης
Μετά την έγκριση των κατευθύνσεων του Κοινοβουλίου, το έργο της Επιτροπής Θεσμικών
Θεμάτων για τη σύνταξη πρότασης ψηφίσματος «σχετικά με το περιεχόμενο του
προσχεδίου Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως» συνεχίστηκε επί ένα έτος.
Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 1983
και εγκρίθηκαν την επομένη.20 Αφού εξασφάλισε την έγκριση του Κοινοβουλίου, το
προσχέδιο συζητήθηκε στην ολομέλεια στις 14 Φεβρουαρίου 1984.21

Το σχέδιο Συνθήκης αποτελείτο από 87 άρθρα που είχαν ως στόχο να συμπληρωθούν και
να τροποποιηθούν οι προηγούμενες συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
όσον αφορά τα θεσμικά όργανα, τις πολιτικές και τη δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και
τον καθορισμό των στόχων, των μεθόδων δράσης και των εξουσιών (αρμοδιοτήτων) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ψήφισμα εισήγαγε την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μιας Ένωσης με νομική οντότητα. Τόνισε, επίσης, την ιδέα των ευρωπαίων πολιτών ως
ενεργών συμμετεχόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τέλος, κατοχύρωσε την αρχή
της επικουρικότητας, σύμφωνα με την οποία οι εξουσίες κατανέμονται μεταξύ της Ένωσης
και των κρατών μελών, και επιβεβαίωσε την υπεροχή του δικαίου της Ένωσης έναντι αυτού
των κρατών μελών.22

Όσον αφορά τους στόχους της Ένωσης, η επιτροπή εστίασε κυρίως στα εξής: εξάλειψη των
περιφερειακών ανισοτήτων· προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής
κληρονομιάς· επιστημονική έρευνα με γνώμονα την πρόοδο των ευρωπαϊκών λαών·
επίτευξη οικονομικής προόδου στο πλαίσιο μιας ελεύθερης εσωτερικής αγοράς·
νομισματική σταθερότητα· διαφύλαξη των διεθνών σχέσεων· ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων και των ιδεών· υπεράσπιση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, χρειαζόταν η κοινή δράση των ευρωπαϊκών θεσμικών
οργάνων με επανεξισορρόπηση των εξουσιών μέσω της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, και η αρχή της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών
μέσω του Συμβουλίου.
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Στο τέλος της παρουσίασης, το σχέδιο Συνθήκης, «που υπέβαλε η Επιτροπή Θεσμικών
Θεμάτων, με βάση την εμπειρία 30 ετών κοινοτικών δράσεων και την έκδηλη ανάγκη να
ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ενότητα», εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο με 237 ψήφους
υπέρ, 31 κατά και 43 αποχές.23

Η πολιτική διαθήκη του Aλτιέρο Σπινέλι
Παρά την έγκριση του Κοινοβουλίου, το σχέδιο συνθήκης παραμερίστηκε σταδιακά στη
διοργανική συζήτηση. Για μία ακόμη φορά το καινοτόμο δυναμικό της πολιτικής δράσης
του Σπινέλι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του και δεν μπορούσε να δώσει άμεσα
αποτελέσματα. Η αναθεώρηση των συνθηκών που κατοχύρωσε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
αποδείχθηκε απογοητευτική σε σύγκριση με όσα είχαν είχε προταθεί στο σχέδιο συνθήκης
της Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων, που συντόνιζε ο ιταλός βουλευτής του ΕΚ.

«Κυρίες και κύριοι, κατά την ψηφοφορία για το σχέδιο Συνθήκης της Ένωσης, σας
ανέφερα την σύντομη ιστορία του Χέμινγουεϊ με τον γέρο ψαρά που έπιασε το
μεγαλύτερο ψάρι της ζωής του, το οποίο έφαγαν σιγά σιγά οι καρχαρίες, μέχρι που, όταν
γύρισε ο ψαράς στο σπίτι του, είχαν μείνει μόνο τα κόκαλα. Λοιπόν, φτάσαμε κι εμείς
σπίτι, και το μόνο που έχει απομείνει από το ψάρι είναι τα κόκαλα. Αυτός δεν είναι
λόγος να εγκαταλείψει το Κοινοβούλιο τον αγώνα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να
τολμήσουμε ξανά με καλύτερα σύνεργα ώστε να πιάσουμε το ψάρι και να μην
αφήσουμε τους καρχαρίες να το φάνε».24

Ο Aλτιέρο Σπινέλι πέθανε στη Ρώμη στις 23 Μαΐου 1986. Έχασε την ευκαιρία να λάβει
αναγνώριση όσο ήταν στη ζωή για την ευρύτητα των ιδεών του και της πολιτικής του
δράσης. Ωστόσο, η αποφασιστικότητα που ανέβλυζε από τα λόγια του υποδήλωνε πως
γνώριζε ότι αργά ή γρήγορα θα του δινόταν η αναγνώριση αυτή. Έτσι και έγινε. Τριάντα
χρόνια μετά την έγκριση του σχεδίου της Συνθήκης, είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο Aλτιέρο
Σπινέλι και το έργο της Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων, της οποίας ήταν συντονιστής,
επηρέασαν καθοριστικά τη διαδικασία οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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22 Η πορεία προς την Έκθεση Σπινέλι του 1984.
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Δήλωση αποποίησης ευθύνης και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και οι
απόψεις που εκφράζονται σε αυτό δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς
επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται μνεία της πηγής και ο εκδότης έχει ενημερωθεί και του
έχει αποσταλεί αντίγραφο.

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 στο Λουξεμβούργο © Ευρωπαϊκή Ένωση
2016.

Πηγές φωτογραφιών: © Ευρωπαϊκή Ένωση.
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