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Altiero Spinellin rooli kehityksessä kohti
Euroopan unionia
”Tahdon elämäni loppuun asti toimia Euroopan puolesta”

YHTEENVETO

Helmikuun 14. päivänä 1984 Euroopan parlamentti hyväksyi käymänsä keskustelun
jälkeen sopimusluonnoksen Euroopan unionin perustamisesta. Asiakirja tunnetaan myös
Spinellin luonnoksena sen laatineen valiokunnan esittelijän ja koordinaattorin mukaan.
Kaksi vuotta myöhemmin eli 23. toukokuuta 1986 Altiero Spinelli kuoli Roomassa. Nyt 30
vuotta myöhemmin Spinellin ja hänen ajamansa sopimusluonnoksen katsotaan
vaikuttaneen olennaisesti Euroopan unionin yhdentymiskehitykseen. Spinellin poliittinen
ura huipentui sopimusluonnoksessa, mutta hän oli pystynyt kuvittelemaan yhdistyneen
Euroopan jo ennen Euroopan yhteisön perustamista.

Spinellin ajattelun kehityksen ja hänen työnsä ymmärtämiseksi on syytä aluksi tarkastella
Ventotenen manifestissa esitettyjä ajatuksia ja hänen toimintaansa Euroopan
federalistisessa liikkeessä ja sen jälkeen hänen toimintaansa Euroopan unionin
toimielimissä ensin komission ja sitten Euroopan parlamentin jäsenenä.

Uransa aikana tämä italialainen poliitikko eli mukana Euroopan yhdentymisen eri vaiheissa
ja usein myös pystyi ennakoimaan niitä. Hän ajoi elämänsä loppuun asti päättäväisesti ja
asiaansa uskoen tavoitettaan poliittisen unionin perustamisesta Euroopan maiden välille.
Viimeiseksi hän vaikutti Euroopan parlamentissa, joka edustuksellisena toimielimenä sopi
hänen mielestään parhaiten toimimaan yhdentymiskehityksen johdossa.

Altiero Spinelli, 1984.
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Kronologia
1907 Altiero Spinelli syntyi Roomassa 31. elokuuta

1937–1939 Internoituna Ponzan saarella ja erottaminen kommunistisesta puolueesta

1939–1943 Internoituna Ventotenen saarella

1941 Ventotenen manifestin ensimmäinen luonnos; lopullinen versio julkaistiin
vuonna 1944

1943 Euroopan federalistisen liikkeen ensimmäinen kokous

1950 Schumanin julistus, joka johti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY)
perustamiseen

1957 Roomassa allekirjoitettiin Euroopan talousyhteisön (ETY) perustamissopimus ja
Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimus, jotka tulivat
voimaan 1. tammikuuta 1958

1970 Spinelli nimitettiin Euroopan komission jäseneksi

1976 Spinelli erosi komissiosta toukokuussa liittyäkseen heinäkuussa Italian
valtuuskuntaan Euroopan parlamentissa

1984 Euroopan parlamentti hyväksyi 14. helmikuuta sopimusluonnoksen Euroopan
unionin perustamisesta

1986 Luxemburgissa ja Haagissa allekirjoitettiin helmikuussa Euroopan
yhtenäisasiakirja, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 1987

1986 Altiero Spinelli kuoli Roomassa 23. toukokuuta

Ventotenen saarelta komissioon
Mies ja hänen manifestinsa
Yksi Altiero Spinellin elämän tärkeimmistä ja vaikeimmista ajoista seurasi hänen
vapauttamistaan Ventotenen saarelta, jolla hän oli ollut internoituna muiden Italian
fasistihallinnon vastustajien kanssa. Spinellin kuoltua Roomassa 23. toukokuuta 1986
Euroopan federalistisen liikkeen puheenjohtaja Mario Albertini muisteli, kuinka yksin Spinelli
tuolloin oli: ”Kaikki hänen antifasistiset ystävänsä palasivat Italiaan, jossa he saattoivat ottaa
paikkansa perinteiden tukemana: heillä oli puolue, johon he voivat sitoutua, ideologia, joka
ohjasi heidän ajatteluaan, ja ennen kaikkea valtio, valtarakenne, jonka puitteissa he pystyivät
jatkamaan poliittista toimintaansa.”1 Spinelli itse kuvaa tätä yksinäisyyttä joillakin
päiväkirjansa sivuilla, mutta hän toteaa myös, että hänellä on taskussaan uuden alun vakaa
perusta, Ventotenen manifesti.

Federalistinen Eurooppa ja edistyksellisyyden ja konservatiivisuuden välinen ero
Spinellin laatima luonnos sopimukseksi Euroopan unionin perustamisesta on yksi EU:n
yhdentymisen ja kehityksen kulmakivistä. Sen syntyhistorian kuvaamisen lähtökohta sekä
henkilöhistorian kannalta että poliittiselta kannalta on itsestäänselvästi Ventotenen
manifesti. Spinelli laati sen yhdessä ystäviensä Ernesto Rossin ja Eugenio Colornin kanssa
saarella, jolle heidät oli internoitu. Hän itse kuvasi manifestia kompassiksi, joka aina ohjasi
häntä politiikan myrskyisellä merellä.

Talvella 1940–1941 Spinelli ehdotti Rossille, että he kirjoittaisivat ”vapaan ja yhdistyneen
Euroopan manifestin”. Näin syntynyt Ventotenen manifesti sisälsi neljä lukua:
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 Nykyajan sivistyksen kriisi
 Sodan jälkeiset tehtävät – Euroopan yhtenäisyys
 Sodan jälkeiset tehtävät – sosiaaliset uudistukset
 Vallankumoustilanne: uudet ja vanhat kehityssuunnat.

Manifestissa korostettiin, että suvereenien kansallisvaltioiden olemassaolo oli syynä
eurooppalaisen sivistyksen perusarvoja toistuvasti murentaneisiin konflikteihin, ja esitettiin
kaksi erittäin merkittävää ehdotusta: Euroopan liittovaltion ajatus olisi konkretisoitava
poliittiseksi toiminnaksi, eikä puolueita enää tulisi luokitella konservatiivisiksi ja
edistyksellisiksi niiden sisäpoliittisten ohjelmien perusteella vaan sen mukaisesti,
kannattivatko ne eurooppalaista liittovaltiohanketta.2

Konfederalismi, federalismi ja funktionalismi Euroopan yhdistämiseksi
Euroopan yhdistymispyrkimyksissä käytettiin useammanlaisia menettelytapoja. Spinellin
kannattama federalismi oli yksi kolmesta pääsuuntauksesta, jotka muodostivat
yhdentymisprosessin perustan ja joiden kanssa hän oli tekemisissä eri aikoina.

 Konfederalismin mukaisesti valtioiden olisi tehtävä sopimuksia mahdollisimman
pitkälle menevästä yhteistyöstä puuttumatta kuitenkaan kansalliseen
itsemääräämisoikeuteen. Päätökset tehtäisiin yksimielisesti jäsenten kesken.

 Federalismin eri suuntauksissa ei haluttu pysyttäytyä kansallisvaltion käsitteessä, sillä
kansallisvaltiot nähtiin syypäinä Euroopan jatkuviin konflikteihin, vaan pyrkimyksenä
oli sellaisen Euroopan liittovaltion perustaminen, jolla olisi oma suvereniteettinsa.

 Funktionalismi perustui ajatukseen, että yhdentyminen voisi edetä vain asteittain
siten, että suvereniteetin siirto tapahtuu vähitellen tietyillä aloilla.
Tämä oli Jean Monnet’n ja Robert Schumanin kannattama suuntaus.3

Euroopan kansalaisten parlamentti
Haagissa toukokuussa 1948 pidetyssä Eurooppa-kongressissa, jonka puheenjohtajana toimi
Winston Churchill, oli vallalla konfederalistinen suuntaus, vaikka myöhemmin funktionalismi
vahvisti asemiaan. Eurooppalaiset toimielimet alkoivat kehittyä tältä perustalta, toisin kuin
Spinelli oli toivonut. Tämä italialainen federalisti oivalsi ensimmäisten joukossa
parlamentaaristen edustajakokousten pääasiassa neuvoa-antavan roolin rajoitukset. Hän
korosti myös, että olisi tärkeää antaa kansalaisille mahdollisuus äänestää hyväksyttäessä
Euroopan perustuslakia ja pyrittäessä legitimoimaan parlamentaarista vallankäyttöä.

Kansalaisten Eurooppa oli aina Spinellin päätavoitteena. Tämän tavoitteen saavuttaminen
edellytti toimielinten uudistamista siten, että painotettaisiin yleisillä välittömillä vaaleilla
valitun Euroopan parlamentin asemaa ja sen pysyvää roolia toimivaltaisena elimenä.
Spinellillä oli myös selvä käsitys siitä, kuinka näitä uudistuksia voitaisiin lähteä toteuttamaan
– Euroopan komission avulla.

Komission jäsenenä (1970–1975)
Teoksessaan Diario europeo (Eurooppalainen päiväkirja) Spinelli osoitti, että hänellä oli
varsin selkeä käsitys roolistaan, kun hän nimitykseensä komission teollisuuspolitiikasta,
tutkimuksesta ja teknisestä kehittämisestä sekä Yhteisestä tutkimuskeskuksesta vastaavaksi
jäseneksi viitaten totesi: ”Seuraavien neljän vuoden aikana minun on pystyttävä tekemään
jotain Euroopan puolesta puhuttuani asiasta niin paljon. Nyt tai ei koskaan.”4

Uudistuksen tärkein kysymys oli komission, ministerineuvoston ja parlamentin tehtävien ja
niiden välisten suhteiden selkeyttäminen. Nimenomaan komissiosta oli määrä tehdä
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ylikansallinen elin, joka toimisi välittäjänä yhteisön kahden muun toimielimen välillä.
Pyrkiessään saavuttamaan tämän tavoitteen Spinelli siirtyi kohti konfederalistisia
näkemyksiä ja myönsi, että Euroopan unionin perustaminen vaatisi aikaa. Hän tuki aluksi
Pompidou-suunnitelmaa5, joka oli Ranskan presidentin laatima suunnitelma Euroopan
poliittisesta unionista, jossa ei suljettaisi pois joihinkin yhteisiin asioihin liittyvää
ylikansallisuutta. Myöhemmin hän kuitenkin päätti esittää oman suunnitelmansa Euroopan
liittovaltioksi.6

Luonnos eurooppalaisten toimielinten uudistamisesta
Spinellin uudistusvoimaisuudessaan merkittävä luonnos esitettiin ensin komissiolle ja sitten
Euroopan parlamentin sosialistiryhmälle.

Sen pääkohdat olivat seuraavat: Komission ja neuvoston toimivaltuuksia olisi vahvistettava
ottaen ETY mahdollisen poliittisen unionin rakenteen lähtökohdaksi. Neuvoston ja
parlamentin välillä olisi otettava käyttöön yhteispäätösmenettely lainsäädäntö- ja
talousarvioasioissa. Parlamentti olisi valittava yleisillä välittömillä vaaleilla suhteellista
vaalitapaa noudattaen, ja olisi perustettava eurooppalainen hallitus, joka olisi riippumaton
kansallisista hallituksista.

Suunnitelma oli kunnianhimoinen, ja sen kohtiin palattiin myöhemmin niin, että niistä on
tullut nykyisen EU:n toimielinrakenteen keskeisiä piirteitä. Suunnitelma oli kuitenkin myös
liian innovatiivinen, jotta komissio ja parlamentti olisivat hyväksyneet sen välittömästi.

Välittömien vaalien käyttöönotto ja Spinellin ero komissiosta
Pariisissa vuonna 1972 ja Kööpenhaminassa vuonna 1973 pidetyissä huippukokouksissa
korostuivat ETY:n piirissä yhä ilmenevät erimielisyydet. Vaikka katsottiin, että mielekkäitä
uudistuksia tarvittiin kiireellisesti, tehokkaan päätöksenteon vaatimaa aloitteellisuutta ei
ollut riittävästi, mikä asetti yhteisöjärjestelmän kyseenalaiseksi.

Pariisissa vuonna 1974 pidetyssä huippukokouksessa hyväksyttiin yleiset välittömät vaalit ja
vaatimus selonteon laatimisesta mahdollisuuksista perustaa Euroopan unioni. Spinelli pyysi
komissiota osallistumaan selonteon tekoon, ja hänen pyyntöönsä suostuttiin. Tämä oli yksi
hänen merkittävimmistä saavutuksistaan komission jäsenenä. Neuvoston päätös
ensimmäisten Euroopan parlamentin vaalien järjestämisestä sai hänet kuitenkin eroamaan
komissiosta toukokuussa 1976, sillä hän halusi jatkaa uudistustoimintaansa Euroopan
parlamentissa, toimielimessä, johon hänellä oli aina ollut suurin luottamus.

Varhainen parlamenttityö (1976–1979)
Toimivaltainen parlamentti Euroopan unionille
Spinellin poliittisen uran ja henkilöhistorian kannalta Euroopan parlamenttiin siirtyminen oli
pulmallista. Ennen vuonna 1979 pidettyjä ensimmäisiä parlamentin vaaleja hänen oli ensin
löydettävä puolue, joka tarjoaisi hänelle mahdollisuuden asettua ehdolle kansallisissa
parlamenttivaaleissa. Vuonna 1976 jäsenvaltioiden parlamentit nimittivät yhä jäsenet
Euroopan parlamentin valtuuskuntiin. Tämä oli pääasiallinen syy siihen, että Spinelli liittyi
uudelleen Italian kommunistiseen puolueeseen, josta hänen oli erotettu vuonna 1937. Sen
jälkeen kun Spinelli oli valittu Italian edustajainhuoneeseen, hänet nimitettiin heinäkuussa
1976 Euroopan parlamentin valtuuskunnan jäseneksi yhtenä kommunistien ryhmän
riippumattomista jäsenistä.

Jälleen Spinelli päätti ryhtyä hoitamaan tointaan selkeiden tavoitteiden pohjalta. Hän
myönsi, että parlamentin rooli oli erittäin tärkeä ja kuvasi sitä ”toimielimeksi, joka oli
kaikkein riippumattomin hallitusten päätöksistä ja joka oli aina pystynyt parhaiten luomaan
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ylikansallisia poliittisia ryhmittymiä ja toiminut eurooppalaisessa hengessä vaatien
päättäväisimmin kansallisen itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja ylikansallista
kehitystä”7. Tämän vuoksi parlamentti oli yhdentymisprosessin toteuttamiseen parhaiten
soveltuva toimielin. Päätavoitteena oli edelleen täydentää neuvoa-antavan elimen roolia
toimivaltaisen elimen roolilla.8 Tämä rooli legitimoitiin lopullisesti vuoden 1979 välittömillä
vaaleilla.

Ensimmäisenä toimikautenaan parlamentissa Spinelli kuului kolmeen valiokuntaan eli
poliittisten asioiden valiokuntaan, budjettivaliokuntaan sekä talous- ja raha-asioiden
valiokuntaan. Hän valmistautui tällöin jo sitä aikaa varten, jolloin hän olisi vaaleilla valittu
parlamentin jäsen ja ryhtyisi toimimaan Euroopan perustuslain laatimisen edellyttämien
uudistusten toteuttamiseksi.

Euroopalle omistettu elämä
Maaliskuussa 1979 Spinelli lähetti kommunistisen puolueen pääsihteerille Enrico
Berlinguerille kirjeen, jossa hän pyysi avoimesti saada asettua ehdokkaaksi Euroopan
parlamentin ensimmäisissä välittömissä vaaleissa, jotka oli määrä pitää 10. kesäkuuta. Hän
kirjoitti:

”Haluaisin muistuttaa, että tahdon elämäni loppuun asti toimia Euroopan puolesta, ja
siksi en haluaisi menettää tilaisuutta päästä vaaleilla valittavaan Euroopan parlamenttiin.
Luullakseni voin kohtuudella odottaa, että otatte minut puolueen ehdokkaaksi, koska se
olisi myös oman etunne mukaista.”9

Kommunistinen puolue vahvisti Spinellin ottamisen ehdokkaaksi, ja hänet valittiin
parlamenttiin Luoteis-Italian vaalipiiristä (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia)10.

Krokotiiliklubi (1980) ja sopimusluonnos Euroopan unionin perustamisesta
Vuoden 1980 talousarvioesityksen hylkääminen parlamentissa
Tilaisuus parlamentin uudistamisen edistämiseen tuli jo muutama kuukausi vaalien jälkeen.
Budjettivaliokunnan varapuheenjohtajaksi nimitetty Spinelli sai suuren poliittisen voiton, kun
parlamentissa käsiteltiin vuoden 1980 talousarviota.11 Hän arvosteli talousarviota korostaen,
että parlamentin kanta oli pelkkä muodollisuus ja että neuvosto ei ollut ottanut huomioon
sen esittämiä näkemyksiä. Hän saikin parlamentin jäsenten enemmistön äänestämään
talousarvioesitystä vastaan:

”Haluan nyt kehottaa kollegoitani parlamentissa pohtimaan, olisiko tarpeen tehdä
muutoksia yhteisössämme. On vain kaksi poliittisen tahdon keskusta, jotka voivat ottaa
uudistussuunnitelmat tehdäkseen ja pyytää kansallisia parlamentteja ratifioimaan ne. Jos
hallitukset tekevät sen, tuloksena on rajojen Eurooppa... Toinen vaihtoehto on, että tämä
parlamentti ottaa asian hoitaakseen ja Euroopan kansalaisten vaaleissa valitsemana
edustajana sen velvollisuus on ehdottaa toimielinuudistuksia, joiden avulla yhteisö
saadaan pois tästä umpikujasta.”12

Tämä oli symbolinen ele, jolla ei ollut mitään teknisiä jälkiseurauksia, mutta juuri siitä syystä
se korosti sitä, miten ristiriitainen tilanne oli syntynyt, kun parlamentti oli vaaleissa saanut
oikeutuksen kansalaisilta mutta yhteisöjärjestelmässä sillä ei ollut minkäänlaista toimivaltaa.
Tämän eleen ansiosta parlamentti havahtui ensi kertaa huomaamaan, että sen olisi
toimittava, jos se halusi uudistuksia.
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Krokotiiliklubi
Parlamentin jäsenet jatkoivat keskustelua uudistuksista jopa parlamentin ulkopuolella.
Spinelli halusi lisätä kollegojensa tietoisuutta asiasta ja keskustella toimielinuudistuksista ja
tarpeesta luoda tilapäinen työryhmä uudistusten viemiseksi eteenpäin. Niinpä hän kirjoitti
jälleen kerran, 25. kesäkuuta 1980, kirjeen, jossa totesi seuraavasti:

”Jos jotkut kollegoistani ovat tulleet kanssani samaan johtopäätökseen siitä, että
toimielinten uudistaminen on liian tärkeä asia jätettäväksi valtiomiesten ja diplomaattien
käsiin, pyytäisin heitä vastaamaan tähän kirjeeseen ja lupautumaan tulemaan kokouksiin,
joissa pohdimme yhdessä parhaita tapoja mahdollistaa parlamentin osallistuminen tähän
toimintaan.”13

Ehdotuksen hyväksyi aluksi kahdeksan parlamentin jäsentä, jotka kokoontuivat illalla
9. heinäkuuta 1980 keskustelemaan Au Crocodile -nimiseen ravintolaan Strasbourgissa.14

Spinellin johdolla kokoontuva ryhmä otti ensimmäisen kokouksen pitopaikan mukaan
nimekseen Krokotiiliklubi. Muutamassa kuukaudessa sen jäsenmäärä kasvoi huomattavasti.
Ryhmä työskenteli väsymättä laatiakseen päätöslauselmaesityksen tilapäisen valiokunnan
perustamisesta. Valiokunnan tehtävänä olisi ”tehdä yhteisön nykytilaa ja tulevaa
kehittämistä koskevia ehdotuksia”.15 Päätöslauselmaesityksen allekirjoitti 180 parlamentin
jäsentä, ja se otettiin parlamentin täysistunnon käsiteltäväksi heinäkuun 1981 istuntojaksolla
ja hyväksyttiin 9. heinäkuuta.16 Spinelli totesi istunnossa17, että Krokotiiliklubi oli näin pitänyt
lupauksensa ja valmistellut tietä sopimusluonnokselle Euroopan unionin perustamisesta.

Päätöslauselma Euroopan parlamentin kannasta
Toimielinasioiden valiokunta aloitti työnsä tammikuussa 1982, ja Altiero Spinelli nimitettiin
sen esittelijä-koordinaattoriksi. Sen ensimmäinen tehtävä oli laatia mietintö Euroopan
parlamentin kannasta perustamissopimusten uudistamiseen ja Euroopan unionin
toteuttamiseen.18 Mietinnössä pyrittiin ennen kaikkia kuvaamaan valiokunnan tavoitteita.
Spinelli esitteli mietintöä täysistunnossa 5. heinäkuuta 1982:

”Meillä ei ole sellaista asianmukaista eurooppalaista toimielinjärjestelmää, jonka avulla
yhteiset tuntemukset pystyttäisiin muokkaamaan yhteiseksi poliittiseksi tahdoksi yhteisin
ponnisteluin niin että tarvittavat kompromissit syntyisivät.”

Yhteisen tahdon muodostaminen olikin avainasemassa, kun jatkettiin ponnisteluja kohti
uudistuksia. Päätöslauselman puolesta äänestäminen merkitsisi ”demokraattisen poliittisen
kamppailun alkua 1980-luvun Euroopan puolesta, eurooppalaisten eurooppalaisia varten
rakentaman Euroopan puolesta”. Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 258 puolesta,
35 vastaan ja 23 tyhjää.19

Sopimusluonnos
Sen jälkeen kun parlamentin kanta oli hyväksytty, toimielinasioiden valiokunta työsti vuoden
ajan päätöslauselmaesitystä Euroopan unionin perustamista koskevan alustavan
sopimusluonnoksen asiasisällöstä. Työn tulokset esitettiin parlamentille 13. syyskuuta 1983,
ja ne hyväksyttiin seuraavana päivänä.20 Kun parlamentti oli antanut hyväksyntänsä,
alustavaa sopimusluonnosta käsiteltiin täysistunnossa 14. helmikuuta 1984.21

Sopimusluonnokseen sisältyi 87 artiklaa, joilla pyrittiin täydentämään ja muuttamaan
aiempia Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksia siltä osin kuin ne koskivat toimielimiä,
politiikkaa ja varainhoitoa, sekä määrittelemään Euroopan unionin tavoitteet, toimintatavat
ja toimivalta. Euroopan unioni määriteltiin päätöslauselmassa unioniksi, jolla oli
oikeushenkilön asema, ja korostettiin Euroopan kansalaisia aktiivisina päätöksentekoon
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osallistujina. Siinä vahvistettiin toissijaisuusperiaate, jonka mukaan toimivalta jakautuu
unionin ja jäsenvaltioiden kesken, sekä EU-oikeuden ensisijaisuus kansalliseen
lainsäädäntöön nähden.22

Unionin tavoitteista valiokunta painotti erityisesti seuraavia: alueellisen epätasapainon
poistaminen, ympäristön ja kulttuuriperinnön suojelu, tieteellinen tutkimus Euroopan
kansojen hyväksi, taloudellinen kehitys vapaiden sisämarkkinoiden puitteissa, valuuttojen
vakaus, kansainvälisten suhteiden edistäminen, ihmisten ja ajatusten vapaa liikkuvuus sekä
ihmisoikeuksien puolustaminen ja edistäminen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittiin eurooppalaisten toimielinten yhteistyötä ja
niiden toimivallan tasapainottamista vahvistamalla parlamentin ja komission asemaa sekä
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön periaatetta neuvostossa.

Sopimusluonnos, jonka toimielinasioiden valiokunta oli jättänyt käsiteltäväksi ja joka
perustui ”yhteisön toiminnasta 30 vuoden aikana saatuihin kokemuksiin ja ilmeiseen
tarpeeseen edetä nykyistä yhdentymisen astetta pidemmälle”, hyväksyttiin parlamentissa
äänin 237 puolesta, 31 vastaan ja 43 tyhjää.23

Altiero Spinellin poliittinen testamentti
Vaikka parlamentti hyväksyi sopimusluonnoksen, ehdotus jäi vähitellen syrjään toimielinten
välisissä keskusteluissa. Spinellin poliittinen toiminta oli uudistusvoimaisuudessaan aivan
liian paljon aikaansa edellä voidakseen heti kantaa hedelmää. Euroopan yhtenäisasiakirjassa
vahvistetut perustamissopimusten muutokset osoittautuivat epätyydyttäviksi sen suhteen,
mitä Spinellin koordinoimassa toimielinasioiden valiokunnan sopimusluonnoksessa oli
esitetty.

”Hyvät naiset ja herrat, kun äänestimme unionin perustamista koskevasta
sopimusluonnoksesta, muistutin teitä Hemingwayn novellista, jossa vanha kalastaja saa
elämänsä suurimman kalan, jonka hait kuitenkin syövät niin että kalasta on vain ruoto
jäljellä, kun hän palaa kotiin. Mekin olemme nyt palanneet kotiin, ja meilläkin on jäljellä
pelkkä ruoto. Tämän vuoksi parlamentin ei kuitenkaan pidä luopua kamppailusta. Meidän
on valmistauduttava uuteen yritykseen ja varustauduttava paremmin, jotta saamme
kalamme pyydykseen ja pystymme suojelemaan sitä hailta.”24

Altiero Spinelli kuoli Roomassa 23. toukokuuta 1986. Hän ei eläessään saanut tunnustusta
kauaskantoisista ajatuksistaan ja poliittisesta toiminnastaan. Hänen sanojensa ilmentämä
päättäväisyys viittasi kuitenkin tietoisuuteen siitä, että ennemmin tai myöhemmin tällaista
tunnustusta annettaisiin. Ja niin kävikin. Kun sopimusluonnoksen hyväksymisestä on kulunut
30 vuotta, Altiero Spinellin ja hänen koordinoimansa toimielinasioiden valiokunnan tekemän
työn katsotaan vaikuttaneen merkittävästi Euroopan unionin toteuttamiseen.
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Vastuuvapauslauseke ja tekijänoikeudet
Laatija on yksin vastuussa tämän asiakirjan sisällöstä, eivätkä asiakirjassa ilmaistut kannat välttämättä
vastaa Euroopan parlamentin virallista kantaa. Kopiointi ja kääntäminen muihin kuin kaupallisiin
tarkoituksiin on sallittu, kun lähde mainitaan ja julkaisijalle ilmoitetaan asiasta etukäteen ja
toimitetaan kopio julkaisusta.
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