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Altiero Spinelli roll teel Euroopa Liidu poole
„Tahaksin võidelda Euroopa eest elu lõpuni“

KOKKUVÕTE

14. veebruaril 1984 pidas Euroopa Parlament arutelu Euroopa Liidu asutamislepingu
projekti üle ja võttis selle vastu. Seda tunti teksti koostanud parlamendikomisjoni raportööri
ja koordinaatori järgi ka Spinelli projektina. Altiero Spinelli suri kaks aastat hiljem, 23. mail
1986 Roomas. Nüüd, 30 aastat hiljem, peetakse Spinelli ja tema lepingu projekti rolli
Euroopa Liidu integratsiooniprotsessis väga oluliseks. Kuid see projekt oli kõigest Spinelli
poliitikukarjääri kulminatsioon. See mees oskas kujutleda ühinenud Euroopat juba enne
Euroopa Ühenduse sündi.

Spinelli mõtteviisi ja tegevuse arengu paremaks mõistmiseks tasub kõigepealt vaadata
Ventotente manifestis esitatud argumente ning tema tegevust Euroopa föderalistlikus
liikumises ning seejärel tema tegevust Euroopa institutsioonides algul voliniku ja hiljem
Euroopa Parlamendi liikmena.

See Itaalia poliitik mitte ainult ei elanud oma karjääri jooksul läbi Euroopa integratsiooni eri
etappe, vaid nägi neid sageli ette. Ta pühendus elu lõpuni sihikindlalt ja veendunult
eesmärgile luua Euroopa riikide poliitiline liit. Viimane samm tuli astuda institutsioonis, mida
Spinelli pidas alati kõige esinduslikumaks ning sobivaimaks integratsiooniprotsessis juhtrolli
võtmiseks – Euroopa Parlamendis.

Altiero Spinelli, 1984.
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Kronoloogia
1907 Altiero Spinelli sünnib 31. augustil Roomas.

1937–1939 Vangistus Ponza saarel ja väljaheitmine kommunistlikut parteist.

1939–1943 Vangistus Ventotene saarel.

1941 Ventotene manifesti esimene projekt. Lõppversioon avaldati aastal 1944.

1943 Euroopa föderalistliku liikumise esimene koosolek.

1950 Schumani deklaratsioon, mis viib Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ)
asutamiseni.

1957 Roomas allkirjastatakse Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) asutamisleping ja
Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) asutamisleping. Mõlemad
lepingud jõustusid 1. jaanuaril 1958.

1970 Spinelli nimetatakse Euroopa Komisjoni liikmeks.

1976 Spinelli lahkub mais komisjonist ja liitub juulis Itaalia delegatsiooniga Euroopa
Parlamendis.

1984 Euroopa Parlament võtab 14. veebruaril vastu Euroopa Liidu asutamislepingu
projekti.

1986 Veebruaris allkirjastatakse Luxembourgis ja Haagis ühtne Euroopa akt, mis
jõustub 1. juulil 1987.

1986 Altiero Spinelli sureb 23. mail Roomas.

Ventotene saarelt komisjoni
Mees ja tema manifest
Üks tähtsamaid ja keerulisemaid hetki Altiero Spinelli elus saabus pärast tema vabastamist
Ventotene saarelt, kus ta oli vangistuses koos teiste fašistliku režiimi vastastega. Pärast Spinelli
surma (23. mail 1986. aastal Roomas) meenutas Euroopa föderalistliku liikumise juht Mario
Albertini, kuidas Spinelli oli tol hetkel üksi. „Kõik tema antifašistidest sõbrad naasid Itaaliasse,
kus nad said traditsioonide toel oma kohale naasta. Neil oli partei, millega end siduda,
ideoloogia, millest lähtuda, ning eelkõige riik, võimustruktuur, milles naid said oma poliitilist
tegevust jätkata.“1 Spinelli kirjeldab ka ise oma päeviku mõnel leheküljel seda üksindust, kuid
mainib ühtlasi, et tal on taskus kindel alus uueks alguseks: Ventotene manifest.

Föderaalne Euroopa ning erinevus progressiivsete ja konservatiivsete jõudude vahel
Oleks võimatu selgitada inimlikku ja poliitilist protsessi, mille tulemusena koostas Spinelli
Euroopa Liidu asutamislepingu projekti (mis on üks ELi integratsiooni ja arengu nurgakive),
alustamata manifestist. Spinelli koostas manifesti koos oma sõprade Ernesto Rossi ja Eugenio
Colorniga saarel, kus neid vangistuses hoiti. Ta ise kirjeldas manifesti kompassina, mis talle
poliitika tormisel merel alati suunda näitab.

1940.–1941. aasta talvel tegi Spinelli Rossile ettepaneku kirjutada „Vaba ja ühendatud
Euroopa manifest“, mis on Ventotene manifestina tuntud teksti pealkiri. Tekst koosnes neljast
peatükist:
 Moodsa tsivilisatsiooni kriis
 Sõjajärgsed kohustused – Euroopa ühtsus
 Sõjajärgsed kohustused – sotsiaalreform
 Revolutsiooniline olukord: vanad ja uued sõbrad.
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Manifestis rõhutati, et Euroopa tsivilisatsiooni alusväärtusi korduvalt õõnestanud konfliktides
on süüdi suveräänsete rahvusriikide olemasolu, ning esitati kaks äärmiselt olulist poliitilist
ettepanekut: muuta Euroopa liitriigi idee konkreetseks poliitiliseks tegevuseks ning mitte
enam teha vahet konservatiivsete ja progressiivsete parteide vahel nende sisepoliitilise
programmi alusel, vaid selle järgi, kas nad toetavad Euroopa liitriigi projekti.2

Konföderalism, föderalism ja funktsionalism Euroopa ühendamiseks
Kuid Euroopa ühendamiseks kasutatud meetodid ei olnud ühtsed. Spinelli toetatud föderalism
oli ainult üks kolmest peamisest suunast, mis moodustasid integratsiooniprotsessi aluse ja
millega ta eri aegadel kokku puutus.

 Konföderalismi kohaselt peaksid riigid sõlmima kokkuleppeid võimalikult kaugele
ulatuva koostöö kohta, mis siiski ei mõjuta riikide suveräänsust. Otsused nõuavad
liikmete ühehäälsust.

 Föderalismi eri suunad soovisid liikuda rahvusriikide ideest kaugemale, sest rahvusriike
peeti Euroopa jätkuvate konfliktide põhjuseks, ning luua Euroopa liitriigi, millel oleks
oma suveräänsus.

 Funktsionalism põhines uskumusel, et integratsiooniprotsess saab toimuda ainult järk-
järgult, suveräänsuse järkjärgulise üleandmise kaudu konkreetsetes valdkondades.
Seda mudelit toetasid Jean Monnet ja Robert Schuman.3

Euroopa kodanike parlament
1948. aasta mais Haagis toimunud Euroopa kongressil, mida juhatas Winston Churchill, jäi
domineerima konföderalistlik mõtteviis, ehkki hiljem liiguti funktsionalismi poole. Euroopa
institutsioonide loomine algas Spinelli lootustele vastupidiselt just selle põhjal. Itaalia
föderalist oli üks esimesi, kes mõistis parlamentaarsete assambleede nõuandva rolli piiratust
ning seda, kui tähtis on anda inimestele hääleõigus seoses Euroopa põhiseaduse vastuvõtmise
ja parlamentaarsele võimule legitiimsuse andmisega.

Inimeste Euroopa oli üks Spinelli põhieesmärke. Selle saavutamiseks oli vaja institutsionaalset
reformi, et rõhutada otsestel ja üldistel valimistel valitud Euroopa Parlamendi positsiooni ja
pädevust. Spinellile oli selge, kuidas need reformid ellu viia – läbi Euroopa Komisjoni.

Voliniku roll (1970–1975)
Spinelli näitas oma Euroopa päevikus (Diario europeo), et tal oli oma rollist väga selge
ettekujutus, kui ta märkis oma määramise kohta tööstuse, teaduse, tehnoloogia arengu ja
teadusuuringute ühiskeskuse eest vastutavaks volinikuks: „Järgmisel neljal aastal on mul
võimalik Euroopa heaks midagi ära teha, pärast seda kui ma olen Euroopast nii palju rääkinud.
Kas nüüd või mitte kunagi.“4

Komisjoni, ministrite nõukogu ja parlamendi kohustuste ja omavaheliste suhete selgitamine
oli reformiga seoses võtmeküsimus. Komisjonile anti rahvusülese organi roll ning ta pidi olema
vahendajaks ühenduse kahe ülejäänud institutsiooni vahel. Selle eesmärgi saavutamiseks
liikus Spinelli konföderalistlike ideede poole, tunnistades, et Euroopa Liidu loomine võtab
aega. Esialgu toetas Spinelli Pompidou kava5 – Euroopa poliitilise liidu kava, mille koostas
Prantsusmaa president ja mis ei välistanud rahvusülesust mõningates ühistes punktides.
Hiljem otsustas Spinelli siiski esitada oma kava Euroopa konföderatsiooni kohta.6

Euroopa institutsioonide reformi projekt
Spinelli uuenduslikku projekti esitleti kõigepealt komisjonile ja seejärel Euroopa Parlamendi
sotsialistide fraktsioonile.
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Põhipunktid, mida Spinelli projektis väljendas, olid järgmised: komisjoni ja nõukogu volitusi
tuleks suurendada, võttes EMÜ võimaliku tulevase poliitilise liidu lähtekohaks; seadusandlikes
ja eelarvega seotud küsimustes tuleks kehtestada nõukogu ja parlamendi kaasotsustamise
põhimõte; parlament tuleks valida otsestel üldistel valimistel proportsionaalse esindatuse
põhjal ning tuleks luua Euroopa valitsus, mis on sõltumatu riikide valitsustest.

See oli ambitsioonikas kava, mille mitmed punktid on tänase Euroopa Liidu institutsionaalses
raamistikus kesksel kohal. Kuid see kava oli liiga uuenduslik, et komisjon ja parlament oleksid
võinud selle kohe heaks kiita.

Otseste valimiste kehtestamine ja Spinelli lahkumine komisjonist
Pariisi (1972) ja Kopenhaageni (1973) tippkohtumised tõid esile EMÜs ikka veel eksisteerivad
vastuolud. Ühelt poolt tajuti vajadust viia kiiresti ellu sisulisi reforme, kuid teiselt poolt puudus
initsiatiiv jõuliste otsuste tegemiseks, mis seadis ühenduse süsteemi kahtluse alla.

1974. aasta Pariisi tippkohtumisel kiideti heaks otsesed ja üldised valimised ning nõudmine
koostada raport Euroopa Liidu moodustamise võimalikkuse kohta. Spinelli nõudis, et komisjon
oleks raporti koostamisega seotud ja tema nõudmist võeti kuulda. See oli üks tema suurimaid
saavutusi volinikuna. Kuid pärast Euroopa Ülemkogu otsust korraldada esimesed Euroopa
Parlamendi valimised otsustas ta 1976. aasta mais ameti maha panna, et tegutseda
uuendajana institutsioonis, millesse ta oli alati kõige enam uskunud – Euroopa Parlamendis.

Esimesed tegevusaastad parlamendis (1976–1979)
Pädev parlament Euroopa Liidule
Spinelli poliitilise ja isikliku mineviku seisukohast oli tema siirdumine Euroopa Parlamenti
problemaatiline. Euroopa Parlamenti pääsemiseks pidi ta enne 1979. aastal toimuvaid
otseseid valimisi leidma partei, mis pakuks talle võimalust kandideerida oma riigi parlamendi
liikmena. 1976. aastal olid ikka veel liikmesriikide parlamendid need, kes määrasid Euroopa
delegaadid. See oli peamine põhjus, miks ta naasis Itaalia kommunistliku partei ridadesse, kust
ta oli 1937. aastal välja heidetud. Tänu tema valimisele Itaalia esindajatekotta määrati Spinelli
1976. aasta juulis Euroopa delegaadiks kommunistide fraktsiooni sõltumatu liikmena.

Taas kord otsustas Spinelli asuda uude ametisse selgete ja konkreetsete eesmärkidega. Ta
mõistis, et Euroopa Parlamendi roll on väga tähtis, ja nimetas seda institutsiooniks, „mis on
kõige sõltumatum valitsuste otsustest, mis on pidevalt suutnud arendada poliitiliste jõudude
rahvusüleseid rühmi, mis sisaldab kõige rohkem Euroopa vaimu ning mis on kõige
otsustavamalt nõudnud riikide suveräänsuse piiramist ja rahvusülest arengut.“7 Sel põhjusel
oli parlament institutsioon, mis kõige paremini sobis integratsiooniprotsessi ellu viima.
Põhieesmärk oli jätkuvalt täiendada nõuandva organi rolli pädeva organi rolliga.8 See roll sai
lõpliku kinnituse 1979. aasta otsestel valimistel.

Kolme komisjoni liikmena (poliitilised küsimused, eelarve ning majandus- ja
rahandusküsimused) alustas Spinelli oma esimest ametiaega parlamendis, valmistudes ajaks,
mil ta valitud parlamendiliikmena astub konkreetseid samme Euroopa põhiseaduse
koostamiseks vajalike reformide elluviimiseks.

Euroopale pühendatud elu
1979. aasta märtsis saatis Spinelli Itaalia kommunistliku partei peasekretärile Enrico
Berlinguerile kirja, milles avaldas avalikult soovi kandideerida 10. juunil esimestel otsestel
valimistel Euroopa Parlamenti. Ta kirjutas:
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„Tahaksin meelde tuletada, et soovin võidelda elu lõpuni Euroopa eest ning seetõttu ei
sooviks ma jätta kasutamata võimalust saada valitud Euroopa Parlamenti. Võin vist
eeldada, et lisate mind oma partei valimisnimekirja, sest see oleks ka teie huvides.“9

Itaalia kommunistlik partei kinnitas Spinelli lisamist valimisnimekirja ning seejärel valiti ta
Loode-Itaalia ringkonnas (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia) Euroopa Parlamenti.10

Krokodilli klubi (1980) ja Euroopa Liidu lepingu projekt
Parlament hääletab 1980. aasta eelarve menetluse vastu
Võimalus panna parlament reformi suunas tegutsema avanes mõni kuu pärast valimisi.
Eelarvekomisjoni aseesimeheks nimetatud Spinelli saatis 1980. aasta eelarve arutelu käigus
korda lausa poliitilise vägiteo.11 Ta kritiseeris kõnealust eelarvet, rõhutas, et parlamendi
arvamus on pelgalt formaalsus ja nõukogu on parlamendi seisukohti ignoreerinud, ning veenis
parlamendiliikmete enamust eelarve vastu hääletama:

„Pöördun nüüd oma parlamendikolleegide poole ja kutsun neid üles mõtlema meie
ühenduse muutmise vajadusele.  On vaid kaks poliitilise tahte keskust, kes saavad võtta
vastutuse reformikavade ettevalmistamise eest ja paluda riikide parlamentidel need
ratifitseerida.  Kui seda teevad valitsused, on tulemuseks piiridega Euroopa… Teine
võimalus on, et selle teeb teoks meie parlament kui kõigi Euroopa kodanike esindus, kes on
selle parlamendi valinud, ja et see parlament esitab institutsiooniliste reformide
ettepanekud, mis aitaksid ühenduse praegusest ummikust välja viia.“12

Tegemist oli sümboolne žestiga, millel ei olnud tehnilisi tagajärgi, ent just sellisena tõi see esile
suure vastuolu kodanike häältega legitimeeritud parlamendi ja selle parlamendi võimetuse
vahel ühenduse süsteemis.  See žest tõi parlamendi teadvusse esmakordselt tõsiasja, et tal
tuleb reformi kindlustamiseks tegutseda.

Krokodilli klubi
Parlamendiliikmed jätkasid reformiteemalist arutelu ka väljaspool istungeid. Pidades silmas
parlamendiliikmete teadlikkuse tõstmist ja institutsiooniliste reformide arutamist ning
vajadust reformide väljatöötamiseks ajutine töörühm luua, saatis Spinelli 25. juunil 1980
kolleegidele kirja, milles esitas järgmise üleskutse:

„Kui leidub kolleege, kes minuga sarnaselt on jõudnud arusaamisele, et institutsioonide
reformimine on liialt tähtis küsimus, et seda riigimeeste ja diplomaatide hooleks jätta,
oleksin väga tänulik, kui need kolleegid sellele kirjale vastaksid ja nõustuksid osalema
kohtumistel, kus saaksime ühiselt otsida parimaid võimalusi parlamendi kaasamiseks.“13

Esimesed kaheksa Spinelli ettepaneku heaks kiitnud parlamendiliiget kogunesid 1980. aasta 9.
juuli õhtul Strasbourgi restorani Au Crocodile.14 Spinelli juhitud parlamendiliikmete rühm, mis
esimese kohtumispaiga järgi võttis endale nimeks „Krokodilli klubi“, paisus järgmise paari
kuuga tunduvalt.  Rühma liikmed tegelesid aktiivselt resolutsiooni ettepaneku koostamisega,
millega taotleti ajutise komisjoni loomist, kelle ülesanne oleks esitada ettepanekud ühenduse
hetkeolukorra ja edasise arengu kohta.15 180 parlamendiliikme allkirjaga resolutsiooni
ettepanek esitati 1981. aasta juulikuu täiskogu istungil ja võeti vastu 9. juulil.16

Lõppkokkuvõttes täitis Krokodilli klubi, keda Spinelli ka arutelul eraldi mainis,17 oma
lubadused, valmistades ette pinna Euroopa Liidu asutamislepingu projektile.

Resolutsioon Euroopa Parlamendi seisukoha kohta
Institutsiooniliste küsimuste komisjon alustas tegevust 1982. aasta jaanuaris. Altiero Spinelli
nimetati selle raportööriks-koordinaatoriks. Komisjoni esimene ülesanne oli koostada raport,
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mis väljendaks Euroopa Parlamendi seisukohta aluslepingute reformi ja Euroopa Liidu loomise
küsimustes.18 Raporti, milles kirjeldati eelkõige komisjoni eesmärke, esitas Spinelli 5. juulil
1982 täiskogu istungil.

„Meil puudub adekvaatne Euroopa institutsioonide süsteem, mis oleks suuteline vormima
ühise tunde ühiseks poliitiliseks tahteks, tegema ühiseid jõupingutusi, et leida vajalikke
kompromisse.“

Ühise tahte kujundamine oli niisiis reformiprotsessi jätkamise seisukohast ülimalt oluline.
Resolutsiooni poolt hääletamine oli märguanne, mis tähistas „demokraatliku poliitilise
võitluse algust eesmärgiga luua 1980. aastate Euroopa – eurooplaste poolt eurooplaste jaoks
tehtud Euroopa“.   Resolutsioon võeti vastu 258 poolt- ja 35 vastuhäälega, erapooletuid oli
23.19

Lepingu projekt
Kui parlament oli oma seisukoha vastu võtnud, jätkas institutsiooniliste küsimuste komisjon
aasta aega tööd Euroopa Liidu asutamislepingu esialgse projekti põhisisu käsitleva
resolutsiooni ettepaneku kallal. Töö tulemused esitati parlamendile 13. septembril 1983 ja
võeti vastu 14. septembril.20 Olles need heaks kiitnud, arutas parlamendi täiskogu 14.
veebruaril 1984 lepingu esialgset projekti.21

Lepingu projekt koosnes 87 artiklist, millega lisaks Euroopa Liidu eesmärkide, toimimisviiside
ja volituste (pädevuste) kindlaksmääramisele taheti täiendada ja muuta varasemaid Euroopa
ühenduste asutamislepinguid institutsioone, poliitilist ja finantsjuhtimist käsitlevates osades.
Resolutsioonis võeti kasutusele Euroopa Liidu kui juriidilise isiku staatust omava liidu mõiste;
rõhutati, et Euroopa kodanikud peavad saama otsustusprotsessi aktiivseteks osalisteks;
fikseeriti subsidiaarsuse põhimõte, mille kohaselt pädevused jagatakse liidu ja selle
liikmesriikide vahel, ning kinnitati liidu õigusaktide ülimuslikkust liikmesriikide seaduste
suhtes.22

Liidu eesmärkide määratlemisel keskendus institutsiooniliste küsimuste komisjon eelkõige
järgmistele aspektidele: eri piirkondade tasakaalustamatuse ületamine; keskkonna ja
kultuuripärandi kaitse; teadusuuringud Euroopa rahvaste hüvanguks; majanduse arengu
tagamine vaba siseturu tingimustes; valuutade stabiilsus; rahvusvaheliste suhete arendamine;
inimeste ja ideede vaba liikumine ning inimõiguste kaitse ja edendamine.

Nende eesmärkide saavutamiseks oli vajalik Euroopa tasandi institutsioonide koostöö,
sealhulgas volituste ja pädevuste tasakaalustamine Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni
tugevdamise kaudu ning liikmesriikide koostöö põhimõtte rakendamine nõukogu kaudu.

Pärast seda, kui oli tutvustatud lepingu projekti, „mille oli esitanud institutsiooniliste
küsimuste komisjon ning mis lähtub ühenduse 30 tegevusaasta kogemustest ja ilmsest
vajadusest praegust ühtsuse määra edasi arendada“, kiitis parlament selle 237 poolthäälega
heaks; vastu oli 31, erapooletuid 43.23

Altiero Spinelli poliitiline testament
Parlamendi heakskiidust hoolimata lükati lepingu projekt institutsioonide vahelistes
aruteludes aegamööda kõrvale. Taas kord ilmnes, et Spinelli poliitilise tegevuse innovatiivne
jõud oli oma ajast liiga kaugel ees ega saanud vahetuid tulemusi anda. Ühtse Euroopa aktiga
tehtud aluslepingute muudatused osutusid ebarahuldavaks võrreldes institutsiooniliste
küsimuste komisjoni esitatud lepingu projektiga, mille koostamist oli koordineerinud Spinelli.

„Mu daamid ja härrad, kui hääletasime liidu asutamislepingu projekti üle, rääkisin teile
Hemingway lühijutust, mille peategelane on kalur, kes püüab oma elu suurima kala, kuid
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haid söövad kala ära ja ta toob koju vaid selle luud. Oleme meiegi koju jõudnud ja meilegi
ei ole jäänud muud kui kalaluud. Kuid see ei anna parlamendile põhjust võitlusest loobuda.
Peame valmistuma uueks ürituseks ja peame oma varustust parandama, et kala kinni
püüda ja seda haide eest kaitsta.“24

Altiero Spinelli suri 23. mail 1986 Roomas. Eluajal ei leidnud tema ideede ja poliitilise tegevuse
haare tunnustamist. Tema sõnadest tulvav otsusekindlus oli aga iseenesest märguanne, et
varem või hiljem seda tunnustatakse. Nii ka läks. 30 aastat pärast lepingu projekti vastuvõtmist
leitakse, et Altiero Spinellil ja tema koordineeritud institutsiooniliste küsimuste komisjoni tööl
oli erakordselt suur mõju Euroopa Liidu rajamise protsessile.
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