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Altiero Spinelli vaidmuo kuriant Europos
Sąjungą
„Savo gyvenimą norėčiau pašvęsti kovai už Europą“

SANTRAUKA

1984 m. vasario 14 d. Europos Parlamentas apsvarstė ir priėmė Europos Sąjungos steigimo
sutarties projektą, kuris tekstą parengusio Parlamento komiteto pranešėjo-koordinatoriaus
garbei dar vadinamas Spinelli projektu. Po dvejų metų, 1986 m. gegužės 23 d., Altiero
Spinelli mirė Romoje. Dabar, praėjus 30 metų, A. Spinelli ir Sutarties projektas, kurį jis rėmė,
yra labai svarbūs žvelgiant į Europos Sąjungos integracijos procesą. Sutarties projektas buvo
A. Spinelli – žmogaus, kuris tikėjo suvienyta Europa netgi dar prieš gimstant Europos
bendrijai – politinės karjeros viršūnė.

A. Spinelli minties ir veiklos raidą galima geriau suprasti iš pradžių pažvelgus į argumentus,
išdėstytus Ventotenės manifeste, ir į jo veiklą Europos federalistų judėjime iki pat jam
ateinant dirbti į Europos institucijas Komisijos nariu, o vėliau – Europos Parlamento nariu.

Šis italų politikas per savo karjerą ne tik pats išgyveno įvairius Europos integracijos etapus,
bet dažnai juos ir numatė. Iki pat pabaigos jis ryžtingai ir tvirtai siekė tikslo įsteigti Europos
šalių politinę sąjungą. Paskutinis žingsnis buvo žengtas institucijoje, kuri, kaip visada manė
A. Spinelli, yra pati reprezentatyviausia ir labiausiai tinkanti atlikti pagrindinį vaidmenį
integracijos procese – Europos Parlamente.

Altiero Spinelli, 1984 m.
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Svarbiausios datos
1907 Altiero Spinelli gimė rugpjūčio 31 d. Romoje

1937–1939 įkalinimas Poncos saloje ir pašalinimas iš komunistų partijos

1939–1943 įkalinimas Ventotenės saloje

1941 pirmasis Ventotenės manifesto projektas; galutinė redakcija paskelbta 1944 m.

1943 pirmasis Europos federalistų judėjimo susitikimas

1950 Šumano deklaracija, kurią priėmus įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija
(EAPB)

1957 Romoje pasirašyta Europos ekonominės bendrijos (EEB) steigimo sutartis ir
Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) steigimo sutartis, jos abi
įsigaliojo 1958 m. sausio 1 d.

1970 A. Spinelli paskirtas Europos Komisijos nariu

1976 gegužės mėn. A. Spinelli atsistatydino iš Komisijos nario pareigų tam, kad liepos
mėn. galėtų prisijungti prie Italijos delegacijos Europos Parlamente

1984 vasario 14 d. Europos Parlamentas priėmė Europos Sąjungos steigimo sutarties
projektą

1986 vasario mėn. Liuksemburge ir Hagoje pasirašytas Suvestinis Europos aktas, kuris
įsigaliojo 1987 m. liepos 1 d.

1986 Altiero Spinelli mirė gegužės 23 d. Romoje

Nuo Ventotenės iki Komisijos
Vieno žmogaus manifestas
Vienas svarbiausių ir sudėtingiausių laikotarpių Altiero Spinelli gyvenime buvo jį paleidus iš
Ventotenės salos, kurioje jis buvo įkalintas kartu su kitais fašistų režimo priešininkais. Po
A. Spinelli mirties 1986 m. gegužės 23 d. Romoje Europos federalistų judėjimo pirmininkas
Mario Albertini prisiminė, koks tuo metu „jis buvo vienišas: visi jo draugai antifašistai grįžo į
Italiją, kur jų laukė tęstinumas, jie galėjo atrasti savo vietą. Jie turėjo partiją, kuriai galėtų
priklausyti, ideologiją, kuri būtų jų mąstymo pagrindas, ir, svarbiausia, – valstybę – galios
struktūrą, kurioje jie galėtų vykdyti savo politinę veiklą.“1 Pats A. Spinelli daugelyje savo
dienoraščių puslapių kalba ne tik apie vienatvę, bet užsimena ir apie turimą tvirtą pagrindą,
nuo kurio galima viską pradėti iš naujo – Ventotenės manifestą.

Federalistinė Europa ir skirtumas tarp pažangių ir konservatyvių jėgų
Norinti paaiškinti žmogiškąjį ir politinį procesą, kuris sudarė sąlygas A. Spinelli parengti savąjį
Europos Sąjungos steigimo sutarties projektą – vieną iš svarbiausių ES integracijos ir vystymosi
proceso veiksnių, reikia pradėti nuo manifesto. Šį dokumentą, parengtą su draugais Ernesto
Rossi ir Eugenio Colorni saloje, į kurią jie buvo ištremti, A. Spinelli apibūdino kaip kompasą,
kuris visą laiką rodė jam kelią audringuose politikos vandenyse.

1940–1941 m. žiemą A. Spinelli pasiūlė E. Rossi parengti „laisvos ir suvienytos Europos
manifestą“. Visas teksto pavadinimas žinomas kaip Ventotenės manifestas. Tekstas buvo
padalytas į keturis skyrius:
 šiuolaikinės civilizacijos krizė;
 pokario įsipareigojimai – Europos vienybė;
 Pokario įsipareigojimai – socialinė reforma;
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 revoliucinė padėtis: senos ir naujos tendencijos.

Be to, kad tekste pakartojama, jog atsakomybė už konfliktus, kurių metu ne vieną kartą
pažeistos pagrindinės Europos civilizacijos vertybės, tenka tam, jog egzistuoja nacionalinės,
suverenios valstybės, pateikiami du itin svarbūs politiniai pasiūlymai: Europos federacijos idėją
paversti konkrečiais politiniais veiksmais ir skirtumą tarp konservatyvių ir pažangių partijų
grįsti ne jų vidaus politikos programomis, bet tuo, ar jos pasirengusios vykdyti federalinės
Europos projektą. 2

Konfederalizmas, federalizmas ir funkcionalizmas siekiant suvienyti Europą
Vis dėlto metodai, taikyti Europos suvienijimo procese, nebuvo vienodi. A. Spinelli palaikomas
federalizmas buvo tik vienas iš trijų pagrindinių integracijos proceso ramsčių ir jis jį taikė
įvairiais laikotarpiais.

 Konfederalizmas suteikė galimybę sudaryti valstybių narių susitarimus dėl
bendradarbiavimo, kuris būtų kiek įmanoma išsamesnis, bet nekenktų nacionaliniam
suverenitetui. Priimant sprendimus reikėjo visų narių pritarimo.

 Federalizmas, kuris apėmė keletą skirtingų elementų, siekė pereiti nuo nacionalinių
valstybių, kurios buvo atsakingos už besitęsiantį konfliktą Europoje, sampratos ir įsteigti
Europos federaciją, kuri turėtų savo suverenitetą.

 Funkcionalizmas buvo grindžiamas įsitikinimu, kad integracijos procesas galėtų vykti tik
palaipsniui, pasinaudojant laipsnišku suvereniteto konkrečiose srityse perdavimu.
Šio modelio šalininkai buvo Jeanas Monnet ir Robertas Šumanas. 3

Europos piliečių parlamentas
1948 m. gegužės mėn. Hagoje surengtame Europos kongrese, kuriam pirmininkavo Winstonas
Churchillis, pirmenybė buvo teikiama konfederalistiniam požiūriui, nors vėliau įsitvirtino
funkcionalizmas. Priešingai nei tikėjosi A. Spinelli, ankstyvasis Europos institucijų kūrimo
etapas buvo pradėtas šiuo pagrindu. Kalbant apie Europos konstitucijos priėmimą ir teisėtumo
parlamentinei valdžiai suteikimą, Italijos federalistai buvo vieni pirmųjų, suvokusių iš esmės
konsultacinio parlamentinių asamblėjų vaidmens ribas ir žmonių balsavimo svarbą.

Žmonių Europa visada buvo vienas pagrindinių A. Spinelli tikslų. Siekiant šio tikslo buvo
reikalingos institucinės reformos, kad daugiausia dėmesio būtų skiriama tiesioginiuose
visuotiniuose rinkimuose išrinktam ir nuolatinį sprendžiamosios galios vaidmenį turinčiam
Europos Parlamentui. A. Spinelli taip pat buvo aišku kaip įvykdyti šias reformas – pasitelkiant
Europos Komisiją.

Komisijos nario vaidmuo (1970–1975)
Savajame Europos dienoraštyje (Diario Europeo) A. Spinelli, kalbėdamas apie paskyrimą
Europos Komisijos nariu, atsakingu už pramonės politiką, mokslinius tyrimus ir technologijų
plėtrą ir Jungtinį tyrimų centrą, pademonstravo, kad jis turėjo labai aiškų įsivaizdavimą apie
savo vaidmenį: „per ateinančius ketverius metus turėsiu galimybę kažką nuveikti Europos labui
po to, kai tiek daug apie tai kalbėjau. Dabar arba niekada.“ 4

Kalbant apie reformą, svarbiausias klausimas buvo patikslinti Komisijos, Ministrų Tarybos ir
Parlamento pareigas ir santykius tarp jų. Komisijai turėjo būti suteiktas viršvalstybinio organo
par excellence vaidmuo ir ji turėjo tarpininkauti kitoms dviem Bendrijos institucijoms.
Norėdamas pasiekti šį tikslą, A. Spinelli pasirinko konfederalistinius planus, ir pripažino, kad
įsteigti Europos Sąjungai reikės daug laiko. Iš pradžių A. Spinelli pritarė Pompidou planui 5 –
Prancūzijos prezidento parengtam Europos politinės sąjungos planui, kuriame neatmetama
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viršvalstybiškumo tam tikrais bendrais klausimais galimybė. Tačiau vėliau jis nusprendė
pasiūlyti savo Europos konfederacijos planą.6

Europos institucijų reformos projektas
Šis projektas, iš pradžių pristatytas Komisijai, o vėliau – Europos Parlamento socialistų frakcijai,
svarbus tuo, kad jis yra novatoriškas.

Pagrindiniai dalykai, išdėstyti A. Spinelli projekte, buvo: Komisijos ir Tarybos galių stiprinimas
pripažįstant, kad EEB yra bet kokios vėlesnės politinės sąjungos pagrindas; Tarybos ir
Parlamento bendro sprendimo teisėkūros ir biudžeto klausimais principo nustatymas;
Parlamento rinkimai remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise ir esant proporciniam
atstovavimui, ir Europos vyriausybės, kuri būtų nepriklausoma nuo nacionalinių vyriausybių,
įsteigimas.

Tai buvo plataus užmojo planas, kurio daugelis punktų perimti vėliau ir kurie dabar yra
pagrindiniai šiandieninės Europos Sąjungos institucinės sąrangos aspektai. Tačiau tuo pat
metu tai buvo pernelyg novatoriškas projektas, kad jam nedelsiant pritartų Komisija ir
Parlamentas.

Tiesioginių rinkimų įteisinimas ir A. Spinelli atsistatydinimas iš Komisijos
1972 m. Paryžiaus ir 1973 m. Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikimuose išryškėjo
prieštaravimai, kurie vis dar egzistavo EEB viduje. Nors, viena vertus, buvo jaučiamas skubių
reikšmingų reformų poreikis, kita vertus, trūko iniciatyvos priimti veiksmingus sprendimus ir
dėl to buvo abejojama Bendrijos sistema.

Per kitą, 1974 m. Paryžiuje vykusį aukščiausiojo lygio susitikimą pritarta tiesioginei rinkimų
teisei ir raginimui parengti pranešimą dėl galimybės įsteigti Europos Sąjungą. A. Spinelli
paprašė, kad Komisija dalyvautų rengiant pranešimą ir jo prašymas buvo patenkintas. Tai buvo
vienas svarbiausių jo pasiekimų einant Komisijos nario pareigas. Tačiau Europos Vadovų
Tarybai priėmus sprendimą surengti pirmuosius Europos Parlamento rinkimus, 1976 m.
gegužės mėn. jis atsistatydino, kad galėtų tęsti savo kaip reformatoriaus veiklą institucijoje,
kuria jis visada labiausiai tikėjo, – Europos Parlamente.

Ankstyvoji parlamentinė veikla (1976–1979)
Steigiamasis parlamentas Europos Sąjungai
Patekti į Europos Parlamentą buvo nepaprastai sunkus dalykas Spinelli politinėje ir
žmogiškojoje kelionėje. Kad patektų į Parlamentą, artinantis tiesioginiams 1979 m. rinkimams
jis turėjo rasti partiją, kuri pirmiausia jam pasiūlytų galimybę kandidatuoti kaip valstybės narės
parlamento nariui. Iš tiesų, 1976 m. Europos delegatus vis dar skirdavo valstybių narių
parlamentai. Tai buvo pagrindinė jo grįžimo į Italijos komunistų partiją (it. PCI), iš kurios jis
buvo pašalintas 1937 m., priežastis. Taigi išrinkus Spinelli į Italijos Respublikos Deputatų
Rūmus, 1976 m. liepos mėn. jis buvo paskirtas Europos delegatu kaip vienas iš Komunistų
frakcijos nepriklausomų narių.

Vėlgi Spinelli nusprendė imtis šių pareigų pirmiausia nusistatęs aiškius ir konkrečius tikslus. Jis
pripažino, kad Parlamento vaidmuo yra labai svarbus, pavadindamas jį „labiausiai nuo
vyriausybės pasirenkamų sprendimų nepriklausoma institucija – institucija, kuri visada buvo
pajėgiausia suformuoti transnacionalines politinių jėgų grupes, institucija, kuri labiausiai
persmelkta Europos dvasia ir atkakliausiai raginanti apriboti valstybių suverenumą ir siekti
viršvalstybinės raidos.“7 Dėl šios priežasties Parlamentas buvo institucija, geriausiai tinkanti
integracijos procesui įgyvendinti. Pagrindinis tikslas išliko tas pats – papildyti institucinio
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pagalbininko vaidmenį konstituciniu vaidmeniu.8 Bet kokiu atveju šis vaidmuo buvo kartą ir
visam laikui įteisintas 1979 m. tiesioginiais rinkimais.

Kaip trijų komitetų (Politinių reikalų, Biudžeto ir Ekonomikos ir pinigų politikos) narys, per
pirmąją savo kadenciją Parlamente Spinelli pradėjo ruoštis tam laikui, kai, būdamas išrinktuoju
EP nariu, jis imsis konkrečių veiksmų dėl reformų, reikalingų Europos Konstitucijai parengti.

Europai pašvęstas gyvenimas
1979 m. kovo mėn. Spinelli nusiuntė laišką Komunistų partijos (it. PCI) generaliniam
sekretoriui Enrico Berlingueriui, atvirai prašydamas iškelti jį kandidatu į Europos Parlamentą
per pirmuosius tiesioginius rinkimus, kurie turėjo įvykti birželio mėn. 10 d. Jis rašė:

„Norėčiau, kad Jūs atsižvelgtumėte į tai, kad likusį savo gyvenimą norėčiau pašvęsti kovai
už Europą ir todėl nenorėčiau praleisti progos tapti renkamo Europos Parlamento nariu.
Manau, kad pagrįstai galiu tikėtis, kad įtrauksite mane į savo partijos sąrašus, nes tai
tarnautų ir Jūsų interesams.“9

PCI patvirtino Spinelli įtraukimą į savo sąrašus ir vėliau jis buvo išrinktas Šiaurės-Vakarų Italijos
rinkimų apylinkėje (Pjemontas, Aostos slėnis, Ligūrija ir Lombardija).10

„Krokodilo klubas“ (1980 m.) ir Europos Sąjungos sutarties projektas
Parlamentas balsuoja prieš 1980 m. biudžeto procedūrą
Galimybė pakreipti Parlamentą reformų link atsirado praėjus keliems mėnesiams po rinkimų.
Paskirtam Biudžeto komiteto pirmininko pavaduotoju, Spinelli pavyko neįtikėtinai sėkmingas
politinis triukas vykstant Parlamento debatams dėl 1980 m. biudžeto.11 Kritikuodamas minėtą
biudžetą ir pabrėždamas tai, kad Parlamento nuomonė yra tik formalumas ir kad Taryba visada
ignoruodavo Parlamento išreikštą nuomonę, Spinelli įtikino daugumą EP narių balsuojant
nepritarti tekstui:

„Dabar kreipiuosi į savo kolegas Parlamente ir kviečiu juos pamąstyti apie tai, kad šiai mūsų
Bendrijai reikalingos permainos. Tik du politinės valios centrai gali prisiimti atsakomybę už
reformų planų rengimą ir prašyti nacionalinių parlamentų juos ratifikuoti. Jei tai darys
vyriausybės, turėsime Europą su daug sienų... Arba tai turės padaryti šis Parlamentas,
kadangi jam, kaip visų jį išrinkusių Europos piliečių atstovui, priklauso siūlyti institucines
reformas, kurios gali išvesti Bendriją iš šios aklavietės.“12

Tai buvo simbolinis gestas, neturėjęs jokių techninių pasekmių, tačiau būtent dėl to atkreipęs
dėmesį į labai didelį prieštaravimą – Parlamentas, kurio teisėtumą patvirtino žmonių atiduoti
balsai, turi tiek mažai galių Bendrijos sistemoje. Šis gestas pirmą kartą padėjo Parlamentui
suvokti, kad norėdamas reformų jis turėtų veikti.

„Krokodilo klubas“
EP narių debatai dėl reformos tęsėsi net ir už Parlamento rūmų sienų. Siekdamas pažadinti
kolegų sąmoningumą ir aptarti institucines reformas bei poreikį sukurti ad hoc darbo grupę
reformoms parengti, Spinelli savo 1980 m. birželio 25 d. laiške dar kartą teigė:

„Jei yra kolegų, kurie, kaip ir aš, priėjo išvadą, kad institucijų reforma yra pernelyg svarbi,
kad būtų palikta valstybės veikėjų ir diplomatų rankose, būčiau dėkingas, jei jie galėtų
atsakyti į šį laišką ir sutiktų dalyvauti susirinkimuose, kuriuose mes kartu apsvarstytume
geriausius būdus į šią veiklą įtraukti Parlamentą.“13

Pasiūlymą iš pradžių priėmė aštuoni EP nariai ir 1980 m. liepos 9 d. jie susitiko diskusijoms
Strasbūro restorane „Au Crocodile“.14 Per kelis mėnesius šios Spinelli vadovaujamos EP narių
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grupės, pagal pirmojo susirinkimo vietą pasivadinusios „Krokodilo klubu“, narių skaičius
gerokai padidėjo. Jos nariai nenuilsdami dirbo, kad parengtų pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl ad
hoc komiteto, atsakingo už pasiūlymų dėl Bendrijos dabartinės padėties ir būsimos raidos
teikimą.15Pasiūlymas, kuri pasirašė 180 EP narių, buvo pateiktas per 1981 m. liepos mėn.
plenarinę sesiją ir priimtas liepos 9 d.16 Taigi galiausiai „Krokodilo klubas“, kurį Spinelli
paminėjo per debatus17, ištesėjo savo pažadus ir paruošė dirvą Europos Sąjungos steigimo
sutarties projektui.

Rezoliucija dėl Europos Parlamento pozicijos
Institucinis komitetas pradėjo veikti 1982 m. sausio mėn. ir Altiero Spinelli buvo paskirtas jo
pranešėju-koordinatoriumi. Pirmoji užduotis buvo parengti pranešimą dėl Europos
Parlamento pozicijos dėl Sutarčių reformos ir Europos Sąjungos pasiekimų.18 Pranešimą,
kuriame pirmiausia buvo siekiama paaiškinti komiteto tikslus, Spinelli pristatė per 1982 m.
liepos 5 d. plenarinį posėdį:

„Mums trūksta tinkamos europinės institucinės sistemos, kuri galėtų iš bendro požiūrio
suformuoti bendrą politinę valią dedant jungtines pastangas rasti būtinus kompromisus.“

Taigi bendros valios formavimas buvo esminis elementas kelyje link reformų. Balsavimas už
šią rezoliuciją reiškė „demokratinės politinės kovos už 9-ojo dešimtmečio Europą, už Europą,
kurią europiečiai kuria europiečiams, pradžią“. Rezoliucija buvo priimta 258 nariams balsavus
už, 35 prieš ir 23 susilaikius.19

Sutarties projektas
Priėmus Parlamento poziciją Institucinis komitetas pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl
preliminaraus Europos Sąjungos steigimo sutarties projekto turinio rengė vienus metus. Šio
darbo rezultatai buvo pristatyti Parlamentui 1983 m. rugsėjo 13 d. ir patvirtinti kitą dieną.20

Parlamento patvirtintas preliminarus projektas buvo aptartas 1984 m. vasario 14 d.
plenariniame posėdyje.21

Sutarties projektą sudarė 87 straipsniai, kuriais siekta apibrėžti Europos Sąjungos tikslus,
veiklos metodus ir galias (kompetencijos sritis), bet kartu iš dalies pakeisti ankstesnių Europos
Bendrijų steigimo sutarčių nuostatas dėl jų institucijų, politikos ir finansinio valdymo.
Rezoliucijoje pirmą kartą buvo paminėta pati Europos Sąjungos – juridinio asmens statusą
turinčios sąjungos – sąvoka; pabrėžta, kad Europos piliečiai yra aktyvūs sprendimų priėmimo
proceso dalyviai; įtvirtintas subsidiarumo principas, pagal kurį galios turėjo būti paskirstytos
tarp Sąjungos ir valstybių narių, ir patvirtinta ES teisės viršenybė valstybių narių teisės
atžvilgiu.22

Kalbant apie Sąjungos tikslus, komitetas daugiausia dėmesio skyrė šioms sritims: regionų
pusiausvyros sutrikimų ištaisymui; aplinkos ir kultūros paveldo apsaugai; moksliniams
tyrimams siekiant Europos tautų pažangos; ekonominės pažangos siekimui pasitelkus laisvą
vidaus rinką; valiutos stabilumui; tarptautinių santykių skatinimui; laisvam žmonių ir idėjų
judėjimui; žmogaus teisių apsaugai ir plėtojimui.

Siekiant šių tikslų buvo reikalingos bendros Europos institucijų pastangos, nustačius naują
galių pusiausvyrą ir sustiprinus Parlamento ir Komisijos galias, taip pat reikėjo paisyti valstybių
narių bendradarbiavimo Taryboje principo.

Kai Sutarties projektas, „pateiktas Institucinių reikalų komiteto ir pagrįstas 30 metų Bendrijos
veikla ir akivaizdžiu poreikiu siekti didesnio vieningumo, nei yra dabar“, buvo pristatytas,
Parlamentas jį priėmė 237 nariams balsavus už, 31 – prieš ir 43 susilaikius.23
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Altiero Spinelli politinis testamentas
Vis dėlto, nepaisant Parlamento pritarimo, vykstant tarpinstitucinėms deryboms Sutarties
projektas buvo pamažu padėtas į stalčių. Ir vėl Spinelli savo politinės veiklos naujoviškumo
jėga pralenkė savo laiką ir todėl ji negalėjo duoti greitų rezultatų. Suvestiniu Europos aktu
atlikta Sutarčių peržiūra pasirodė esanti nepakankama, atsižvelgiant į tai, kas buvo pasiūlyta
Institucinių reikalų komiteto, kurį koordinavo EP narys iš Italijos, Sutarties projekte.

„Ponai ir ponios, kai mes balsavome dėl Sąjungos sutarties, jums minėjau Hemingvėjaus
apysaką apie seną žveją, kuris pagauna didžiausią savo gyvenime žuvį, bet ją vėliau suėda
rykliai, ir jis grįžta namo tik su ašakomis. Taigi mes irgi grįžome namo ir viskas, kas mums
liko – tai ašakos. Tačiau dėl to Parlamentas neturi nuleisti rankų. Turime pasiruošti ir dar
kartą leistis į žvejybą, turėdami geresnių reikmenų savo žuviai pagauti ir išgelbėti ją nuo
ryklių.“24

Altiero Spinelli mirė 1986 m. gegužės 23 d. Romoje. Jam nepavyko dar gyvam būnant sulaukti
pripažinimo už savo idėjų ir politinės veiklos užmojus. Tačiau ryžtas, su kuriuo jis tarė savo
žodžius, leido numanyti, kad anksčiau ar vėliau šis pripažinimas ateis. Ir jis atėjo. Praėjus 30
metų po Sutarties projekto priėmimo, laikoma, kad Altiero Spinelli ir jo koordinuotas
Institucinių reikalų komiteto darbas turėjo esminės įtakos Europos Sąjungos kūrimo procesui.
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