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Altjero Spinelli loma Eiropas Savienības
izveides procesā
“Es vēlētos nodzīvot savu dzīvi, cīnoties par Eiropu.”

KOPSAVILKUMS

1984. gada 14. februārī Eiropas Parlamentā tika apspriests un pieņemts Eiropas Savienības
dibināšanas līguma projekts, ko dēvēja arī par Spinelli projektu, jo viņš bija tās Parlamenta
komitejas referents un koordinators, kura izstrādāja šī līguma tekstu. Altjero Spinelli nomira
divus gadus vēlāk, 1986. gada 23. maijā, Romā. Tagad, pēc 30 gadiem, Altjero Spinelli un
līguma projekts, par kura pieņemšanu viņš iestājās, tiek uzskatīti par svarīgiem Eiropas
Savienības integrācijas procesa elementiem. Līguma projekts bija vien kulminācija A. Spinelli
politiskajā karjerā. Viņš bija cilvēks, kas spēja iztēloties vienotu Eiropu pat vēl pirms Eiropas
Kopienas izveidošanas.

To, kā attīstījās A. Spinelli domāšanas veids un darbs, var labāk saprast, ja mēs vispirms
iepazīstamies ar A. Spinelli Ventotenes manifestā minētajiem argumentiem un tad
aplūkojam viņa darbību Eiropas Federālistu kustībā līdz pat laikam, kad viņš sāka darbu
Eiropas iestādēs kā komisārs un vēlāk kā Eiropas Parlamenta deputāts.

Savas karjeras laikā šis Itālijas politiķis ne tikai piedzīvoja dažādus Eiropas integrācijas
posmus, bet bieži vien arī paredzēja tos. Viņš neatlaidīgi un pārliecināti virzījās uz mērķi
izveidot politisku savienību starp Eiropas valstīm. Galīgais lēmums bija jāpieņem iestādei,
kuru A. Spinelli vienmēr bija uzskatījis par vispārstāvnieciskāko un vispiemērotāko struktūru,
kam integrācijas procesā jāuzņemas vadošā loma, proti, Eiropas Parlamentam.

Altjero Spinelli, 1984.
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Notikumu hronoloģija
1907 31. augusts — Romā piedzimst Altjero Spinelli.

1937–1939 Ieslodzījums Poncas salā un izslēgšana no Komunistiskās partijas.

1939–1943 Ieslodzījums Ventotenes salā.

1941 Pirmais Ventotenes manifesta projekts. Teksta galīgā redakcija tika publicēta
1944. gadā.

1943 Pirmā Eiropas Federālistu kustības sanāksme.

1950 Šūmaņa deklarācija, uz kuras pamata tika izveidota Eiropas Ogļu un tērauda
kopiena (EOTK).

1957 Romas līgumu — Eiropas Ekonomikas kopienas (EEK) dibināšanas līguma un
Eiropas Atomenerģijas kopienas (EAK) dibināšanas līguma — parakstīšana. Abi
šie līgumi stājās spēkā 1958. gada 1. janvārī.

1970 A. Spinelli tiek iecelts Eiropas Komisijas locekļa amatā.

1976 A. Spinelli maijā atkāpjas no amata Komisijā, lai jūlijā pievienotos Itālijas
delegācijai Eiropas Parlamentā.

1984 Eiropas Parlamentā 14. februārī tiek pieņemts Eiropas Savienības dibināšanas
līguma projekts.

1986 Februārī Luksemburgā un Hāgā tiek pieņemts Vienotais Eiropas akts, kas stājās
spēkā 1987. gada 1. jūlijā.

1986 23. maijs — Romā nomirst Altjero Spinelli.

No Ventotenes manifesta līdz Komisijai
Altjero Spinelli un viņa manifests
Vienu no vissvarīgākajiem un sarežģītākajiem dzīves posmiem Altjero Spinelli izdzīvoja tad, kad
viņu atbrīvoja no soda izciešanas Ventotenes salā, kur viņš tika turēts apcietinājumā kopā ar
citiem fašisma režīma pretiniekiem. Pēc A. Spinelli nāves Romā 1986. gada 23. maijā Eiropas
Federālistu kustības priekšsēdētājs Mario Albertīni dalījās atmiņās par šo posmu, sakot, ka
“tolaik Spinelli palika viens; visi viņa draugi, ar kuriem kopā viņš pretojās fašismam, atgriezās
Itālijā, kur bija tādi apstākļi, kuros viņi varēja lieliski iejusties: tur bija partija, kuras darbībā viņi
varēja iesaistīties, ideoloģija, kas noteica viņu domāšanas virzienu, un, pats galvenais, valsts ar
savu varas struktūru, kurā viņi varēja turpināt savu politisko darbību”1. Dažos savas
dienasgrāmatas ierakstos A. Spinelli ir aprakstījis šo vientulības sajūtu, tomēr vienlaikus
piebilstot, ka viņam ir spēcīgs līdzeklis, ar kura palīdzību viņš varētu visu sākt no jauna. Viņš
runāja par Ventotenes manifestu.

Federālā Eiropa un progresīvo un konservatīvo spēku nošķīrums
Neapzinoties Ventotenes manifesta nozīmi, nav iespējams ne cilvēciskajā, ne politiskajā ziņā
izskaidrot to procesu, kas pamudināja A. Spinelli izstrādāt Eiropas Savienības dibināšanas
līguma projektu, kas ir viens no ES integrācijas stūrakmeņiem. Uz salas, kur A. Spinelli atradās
ieslodzījumā kopā ar draugiem Ernesto Rossi un Eudžēnio Kolorni, A. Spinelli atrada to, ko viņš
pats uzskatīja par kompasu, kas turpmāk palīdzēja viņam orientēties politikas nepastāvīgajā
vidē.

1940.–1941. gada ziemā A. Spinelli izteica E. Rossi priekšlikumu uzrakstīt manifestu par brīvu
un apvienotu Eiropu. Tagad šis darbs pazīstams ar Ventotenes manifesta nosaukumu.
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Manifestam bija četras daļas:
 Mūsdienu civilizācijas krīze;
 Pēckara uzdevumi — Eiropas vienotība;
 Pēckara uzdevumi — sociālā reforma;
 Revolucionārā situācija — vecās un jaunās tendences.

Pēc atgādinājuma par to, ka atbildība par konfliktiem, kas vairākkārt ir draudējuši sagraut
Eiropas civilizācijas pamatvērtības, jāuzņemas nacionālām, suverēnām valstīm, manifesta
turpmākajā tekstā ir ietverti divi ārkārtīgi svarīgi politikas priekšlikumi: ar konkrētas politiskas
rīcības palīdzību ir jāīsteno ideja par federatīvu Eiropu un konservatīvās partijas no
progresīvajām ir jānošķir, nevis pamatojoties uz to programmām iekšpolitikas jomā, bet
saskaņā ar to, vai tās atbalsta vai neatbalsta federālas Eiropas projektu.2

Konfederālisms, federālisms un funkcionālisms Eiropas apvienošanai
Eiropas apvienošanas procesā izmantotās metodes tomēr bija atšķirīgas. A. Spinelli atbalstītais
federālisma princips bija tikai viens no trim galvenajiem virzieniem, kurš veidoja integrācijas
procesa pamatu un kuram viņš pievērsās dažādos laika posmos.

 Saskaņā ar konfederālisma principu starp valstīm vajadzētu slēgt pēc iespējas ciešākas
sadarbības līgumus, neietekmējot valstu suverenitāti. Lēmumi dalībvalstīm būtu
jāpieņem vienprātīgi.

 Saskaņā ar federālisma principu, kas ietvēra vairākus atšķirīgus virzienus, būtu
jāpaplašina koncepcija par nacionālām valstīm, kuras bija atbildīgas par konfliktu
turpināšanu Eiropā, un jāizveido suverēna Eiropas federācija.

 Funkcionālisma principa pamatā bija uzskats, ka integrācijas procesam būtu jānotiek
pakāpeniski, soli pa solim pārņemot suverenitāti konkrētās jomās.
Šo modeli atbalstīja Žans Monē un Robērs Šūmanis.3

Pilsoņu parlaments Eiropai
1948. gadā Hāgā notikušajā Eiropas Kongresā, kuru vadīja Vinstons Čērčils, dominēja
konfederālisma princips, taču vēlāk par noteicošo kļuva funkcionālisms. Sākotnēji Eiropas
iestādes tika veidotas, pamatojoties uz šo principu, pretēji A. Spinelli iecerei. Itālijas federālisti
tik tiešām bija vieni no pirmajiem, kas atzina, ka parlamentāro asambleju pārņemtajiem
svarīgajiem konsultatīvajiem pienākumiem ir noteiktas iespēju robežas un ka liela nozīme ir
iedzīvotāju balsojumam jautājumā par Eiropas konstitūcijas pieņemšanu un attiecīgas
leģitimitātes piešķiršanu parlamentārajām pilnvarām.

Tautu Eiropa joprojām bija viens no galvenajiem A. Spinelli mērķiem. Lai šo mērķi sasniegtu,
bija nepieciešamas institucionālas reformas, kurās galvenā uzmanība bija vērsta uz Eiropas
Parlamentu, kurā deputāti tiktu ievēlēti tiešās vispārējās vēlēšanās un kurš būtu pastāvīga
pārstāvības iestāde. A. Spinelli ļoti labi saprata, kā šīs reformas varētu īstenot. To varētu
paveikt ar Eiropas Komisijas palīdzību.

Darbība komisāra amatā (1970–1975)
Savā darbā Diario europeo (“Eiropas dienasgrāmata”) A. Spinelli, aprakstot savu iecelšanu par
rūpniecības politiku, pētniecību un tehnoloģisko attīstību un par Kopīgo pētniecības centru
atbildīgā Eiropas komisāra amatā, norādīja, ka viņam par saviem pienākumiem ir ļoti skaidrs
priekšstats: “Līdz šim daudz esmu runājis par Eiropu, tāpēc nākamajos četros gados man jāspēj
kaut ko paveikt Eiropas labā. Tagad vai nekad.”4
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Komisijas, Ministru padomes un Parlamenta pienākumu un savstarpējo attiecību precizēšana
reformas laikā aizvien bija aktuāls jautājums. Komisijai viennozīmīgi vajadzēja piešķirt
pārvalstiskas iestādes lomu, un tai vajadzēja pildīt starpnieka pienākumus starp abām parējām
Kopienas iestādēm. Lai īstenotu šo mērķi, A. Spinelli pievērsās konfederālistu idejām, atzīstot,
ka Eiropas Savienības izveidošanai būtu nepieciešams ilgāks laiks. Sākotnēji A. Spinelli
atbalstīja Pompidū plānu5, kas bija Francijas prezidenta izstrādāts Eiropas politiskās savienības
izveides plāns, kurā netika izslēgts pārvalstiskuma princips, kas būtu jāizmanto konkrētos
kopējos jautājumos. Taču vēlāk A. Spinelli piedāvāja savu izstrādāto plānu par Eiropas
konfederācijas izveidi6.

Eiropas iestāžu reformas projekts
Šis projekts ir nozīmīgs sava novatorisma dēļ. Vispirms tas tika izskaidrots Komisijai, vēlāk —
sociālistu politiskajai grupai Eiropas Parlamentā.

Svarīgākie A. Spinelli projekta punkti bija šādi: Komisijas un Padomes pilnvaru nostiprināšana,
atzīstot, ka jebkādai turpmākai politiskās savienības formai ir jāpamatojas uz EEK; koplēmuma
principa ieviešana, kas Padomei un Parlamentam ļautu kopīgi pieņemt lēmumus likumdošanas
un budžeta jautājumos; Parlamenta ievēlēšana tiešās vispārējās vēlēšanās, ievērojot
pārstāvības proporcionalitātes principu, un no dalībvalstu valdībām neatkarīgas Eiropas
valdības izveide.

Tas bija vērienīgs plāns ar daudziem svarīgiem punktiem, kas vēlāk tika īstenoti, un tagad tie
ir mūsdienu Eiropas Savienības institucionālās sistēmas galvenie elementi. Taču šis plāns bija
pārāk novatorisks, lai Komisija un Parlaments to spētu nekavējoties pieņemt.

Tiešu vēlēšanu iedibināšana un A. Spinelli atkāpšanās no komisāra amata
Augsta līmeņa sanāksmēs, kas notika Parīzē 1972. gadā un Kopenhāgenā 1973. gadā,
izgaismojās pretrunas, kas joprojām pastāvēja EEK. No vienas puses, bija skaidrs, ka steidzami
ir jāveic nozīmīgas reformas, bet, no otras puses, trūka iniciatīvas pieņemt efektīvus
lēmumus — šo apstākļu dēļ radās šaubas par Kopienas sistēmu.

Vēl vienā augsta līmeņa sanāksmē Parīzē 1974. gadā tika nolemts rīkot vispārējas vēlēšanas
un atbalstīta iecere sagatavot ziņojumu par iespēju izveidot Eiropas Savienību. A. Spinelli
aicināja Komisiju iesaistīties šī ziņojuma sagatavošanā, un viņa lūgums tika pieņemts. Tas bija
viens no vissvarīgākajiem A. Spinelli sasniegumiem komisāra amatā. Taču pēc Eiropadomes
lēmuma rīkot pirmās Eiropas vēlēšanas A. Spinelli 1976. gada maijā pieņēma lēmumu
atkāpties no amata, lai turpinātu savu darbību kā reformu īstenotājs iestādē, uz kuru viņš
vienmēr bija paļāvies visvairāk, proti, Eiropas Parlamentā.

Agrīnā darbība EP deputāta amatā (1976–1979)
Parlaments ar likumdošanas pilnvarām Eiropas Savienībai
Darbs Eiropas Parlamentā vainagoja A. Spinelli cilvēka un politiķa mūžu. Pirms kļūt par EP
deputātu un lai viņš varētu piedalīties tiešajās vēlēšanās, A. Spinelli bija jāpievienojas partijai,
kas viņam piedāvātu iespēju kā dalībvalsts pārstāvim kandidēt Parlamenta vēlēšanās. Tolaik,
1976. gadā, dalībvalstu parlamenti vēl aizvien bija tie, kas izvirzīja Eiropas delegātus. Tas bija
viens no noteicošajiem iemesliem, kāpēc A. Spinelli atkal iestājās Itālijas Komunistiskajā partijā
(IKP), no kuras 1937. gadā viņš tika izslēgts. Pēc A. Spinelli ievēlēšanas Itālijas parlamenta
Deputātu palātā viņš 1976. gada jūlijā tika iecelts par Eiropas delegātu un kļuva par vienu no
komunistu politiskās grupas neatkarīgajiem locekļiem.

Arī šoreiz A. Spinelli sāka darbu šajā amatā ar skaidriem un konkrētiem mērķiem. Viņš atzina
Parlamenta būtisko nozīmi, dēvējot to par iestādi, “kas ir visneatkarīgākā no valdību
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lēmumiem, vienmēr bijusi visspējīgākā veidot politisko spēku transnacionālās grupas un
viskaismīgāk iedzīvinājusi Eiropas garu, kā arī ir bijusi visapņēmīgākā, prasot ierobežot
nacionālo suverenitāti un nodrošināt pārvalstisku attīstību”7. Šī iemesla dēļ Parlaments bija
vispiemērotākā iestāde, kas varēja īstenot integrācijas procesu. Galvenais mērķis joprojām bija
papildināt šīs iestādes institucionālo lomu, piešķirot tai patiesas likumdošanas pilnvaras8. Šāda
loma jebkurā gadījumā tiktu uz visiem laikiem leģitimizēta ar 1979. gada tiešajām vēlēšanām.

Kļūstot par triju komiteju (Politisko jautājumu komitejas, Budžeta komitejas un Ekonomikas
un monetārās komitejas) locekli, A. Spinelli uzsāka darbu Parlamenta pirmajā sasaukumā un
kā ievēlēts deputāts gatavojās brīdim, kad viņam radās iespēja konkrēti rīkoties saistībā ar
reformām, kas bija nepieciešamas Eiropas konstitūcijas izstrādei.

Mūžs, kas veltīts Eiropai
1979. gada martā A. Spinelli nosūtīja vēstuli Itālijas Komunistiskās partijas (IKP)
ģenerālsekretāram Enriko Berlingeram, atklāti piedāvājot savu kandidatūru Eiropas
Parlamenta pirmajās vēlēšanās tā paša gada 10. jūnijā. Viņš rakstīja:

“Es vēlētos, lai Jūs paturētu prātā, ka es gribētu savu dzīvi veltīt cīņai par Eiropu. Tādēļ es
nevēlētos laist garām iespēju strādāt ievēlētajā Eiropas Parlamentā. Domāju, ka varu
pamatoti cerēt, ka iekļausiet mani savas partijas sarakstos, jo tas būtu arī Jūsu interesēs.”9

IKP apstiprināja A. Spinelli iekļaušanu partijas sarakstos, un vēlāk viņš tika ievēlēts Parlamentā
no Ziemeļitālijas vēlēšanu apgabala (Pjemonte, Valle d'Aosta, Ligūrija, Lombardija)10.

Krokodila klubs (1980) un Eiropas Savienības līguma projekts
Parlamenta balsojums pret 1980. gadam paredzēto budžeta procedūru
Dažus mēnešus pēc vēlēšanām pavērās iespēja Parlamentā veikt reformas. Par Budžeta
komitejas priekšsēdētāja vietnieku ieceltais A. Spinelli guva izcilus politiskus sasniegumus
Parlamenta debašu laikā par 1980. gada budžetu11. Kritizējot attiecīgā gada budžetu, uzsverot
to, ka Parlamenta nostāja ir tikai formalitāte un ka Padome nav ņēmusi vērā Parlamenta
izteikto viedokli, A. Spinelli spēja pārliecināt EP deputātu vairākumu balsot pret dokumenta
tekstu

“Tagad es vēršos pie saviem Parlamenta kolēģiem un aicinu visus padomāt par to, ka mūsu
Kopienā ir nepieciešamas izmaiņas. Ir tikai divas struktūras ar politisku gribu, kuras var
uzņemties atbildību sagatavot reformu plānus un aicināt valstu parlamentus tos ratificēt.
Ja valdības to izdarīs, mums būs Eiropa, ko šķirs robežas... Turklāt šī Parlamenta sasaukuma
deputātiem ir jāsaprot, ka Parlamentam kā visu Eiropas pilsoņu vēlētam pārstāvim ir
jāierosina institucionālas reformas, ar kuru palīdzību mēs varētu Kopienu izvest no šī
strupceļa.”12

Tas bija simbolisks žests bez jebkādas tehniskas ietekmes, taču tas akcentēja lielo pretrunu —
no vienas puses, Parlaments bija leģitimizēts pilsoņu balsojumā, no otras puses, tam Kopienas
sistēmā nebija nekādu pilnvaru. A. Spinelli runa pirmo reizi lika Parlamentam saprast, ka tam
pašam ir jārīkojas, lai reforma izdotos.

Krokodila klubs
Debates par reformu deputātu vidū turpinājās pat ārpus Parlamenta sēžu zālēm. Lai kolēģu
vidū palielinātu informētību un apspriestu institucionālās reformas un nepieciešamību
izveidot ad hoc darba grupu to izstrādei, A. Spinelli 1980. gada 25. jūnija vēstulē kārtējo reizi
aicināja:
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“Ja šeit ir kolēģi, kuri, tāpat kā es, ir pārliecināti, ka iestāžu reforma ir pārāk svarīga, lai to
atstātu valstsvīru un diplomātu rokās, es priecātos, ja viņi atsauktos uz šo vēstuli un
piekristu piedalīties sanāksmēs, kurās mēs kopā pētītu labākos veidus, kā šāda veida
darbībās iesaistīt Parlamentu.”13

Priekšlikumu sākotnēji atbalstīja astoņi EP deputāti, kas 1980. gada 9. jūlija vakarā tikās
restorānā “Au Crocodile” Strasbūrā14. Dažos turpmākajos mēnešos A. Spinelli vadītajai EP
deputātu grupai, kuru pirmās sanāksmes vietas dēļ nodēvēja par Krokodila klubu, pievienojās
arvien vairāk deputātu. Kluba biedri nenogurstoši strādāja, lai sagatavotu priekšlikumu
rezolūcijai par ad hoc komitejas izveidi, “kuras atbildībā būtu sagatavot priekšlikumus par
pašreizējo stāvokli Kopienā un tās attīstību”.15 Priekšlikumu parakstīja 180 EP deputāti, vēlāk
to 1981. gada jūlijā iesniedza izskatīšanai plenārsēdē un pieņēma 9. jūlijā.16 Tādējādi debatēs
A. Spinelli pieminētais Krokodila klubs17 izpildīja apsolīto un bruģēja ceļu Eiropas Savienības
dibināšanas līguma projektam.

Rezolūcija par Eiropas Parlamenta nostāju
Institucionālā komiteja sāka darbu 1982. gada janvārī, un Altjero Spinelli tika iecelts par tās
referentu-koordinatoru. Pirmais uzdevums bija sagatavot ziņojumu par Eiropas Parlamenta
nostāju attiecībā uz Līgumu reformu un Eiropas Savienības izveidi18. 1982. gada 5. jūlija
plenārsēdē A. Spinelli iepazīstināja klātesošos ar ziņojumu, kurā pirmām kārtām bija aprakstīti
komitejas mērķi.

“Mums pietrūkst tādas pienācīgas Eiropas institucionālās sistēmas, kuras struktūras, kopā
mēģinot panākt nepieciešamos kompromisus, spēj kopīgās sajūtas pārveidot kopējā
politiskā gribā.”

Tādēļ kopējās gribas izpausme bija galvenais elements, lai turpinātu reformu ceļu. Balsojums
šīs rezolūcijas atbalstam signalizētu par “demokrātiskas politiskas cīņas sākumu 20. gadsimta
80. gadu Eiropā — par Eiropu, kuru sev izveidojuši eiropieši.” Šo rezolūciju pieņēma, 258
deputātiem balsojot “par”, 35 — “pret” un 23 deputātiem atturoties.19

Līguma projekts
Pēc Parlamenta nostājas pieņemšanas Institucionālās komitejas darbs, lai sagatavotu
priekšlikumu rezolūcijai par saturu provizoriskajam līguma projektam, ar kuru izveido Eiropas
Savienību, turpinājās gada garumā. Ar šī darba rezultātiem Parlaments tika iepazīstināts
1983. gada 13. septembrī, un tos apstiprināja nākamajā dienā.20 Pēc tam, kad sākotnējo
projektu Parlaments bija apstiprinājis, par to notika debates 1984. gada 14. februāra sēdē.21

Līguma projekts sastāvēja no 87 pantiem, ar kuriem tika mēģināts papildināt un grozīt
līdzšinējos Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu noteikumus attiecībā uz iestādēm, politiku un
finanšu pārvaldību, turklāt tika noteikti Eiropas Savienības mērķi, rīcības metodes un pilnvaras
(kompetences). Ar šo rezolūciju tika ieviests būtiski svarīgais Eiropas Savienības jēdziens —
Savienība kļuva par juridisku personu; tika noteikts, ka Eiropas pilsoņi ir aktīvi dalībnieki
lēmumu pieņemšanā; tajā tika ietverts subsidiaritātes princips, tādējādi dalot pilnvaras starp
Savienību un dalībvalstīm; un tajā tika apstiprināts, ka ES tiesību akti prevalē pār dalībvalstu
tiesību aktiem.22

Runājot par Savienības mērķiem, komiteja jo īpaši pievērsa uzmanību: atšķirību mazināšanai
reģionos; vides un kultūras mantojuma aizsardzībai; zinātniskajai pētniecībai, lai nodrošinātu
Eiropas tautām progresa iespēju; ekonomiskā progresa panākšanai brīva iekšējā tirgus
apstākļos; valūtas stabilitātei; starptautisko attiecību veicināšanai; darba ņēmēju un ideju
brīvas pārvietošanās iespējai un cilvēktiesību aizsardzībai un attīstībai.
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Lai sasniegtu šos mērķus, Eiropas iestādēm vajadzēja rīkoties visām kopā — bija jālīdzsvaro
pilnvaras, nostiprinot Parlamentu un Komisiju, un ar Padomes palīdzību jāīsteno princips par
sadarbību starp dalībvalstīm.

Visbeidzot, Līguma projekts, kuru “iesniedza Institucionālo jautājumu komiteja, kas ņēma vērā
30 gados uzkrāto Kopienas rīcības pieredzi un acīmredzamo nepieciešamību nodrošināt
augstāku vienotības pakāpi”, tika pieņemts Parlamentā, 237 deputātiem balsojot “par”, 31 —
“pret” un 43 deputātiem atturoties.23

Altjero Spinelli politiskais testaments
Tomēr, neraugoties uz Parlamenta apstiprinājumu, par līguma projektu starpiestāžu sarunās
tika runāts arvien retāk. Kārtējo reizi jāatzīst, ka A. Spinelli politiskās rīcības spēks bija savam
laikam neierasts, tāpēc viņš nevarēja baudīt tūlītēju savas rīcības rezultātu. Vienotajā Eiropas
aktā paredzētā Līgumu pārskatīšana izrādījās neapmierinoša saistībā ar to, ko līguma projektā
bija ierosinājusi Institucionālo jautājumu komiteja, kuras darbu koordinēja no Itālijas ievelētais
EP deputāts.

“Dāmas un kungi! Kad mēs balsojām par Savienības līguma projektu, es pieminēju
Hemingveja īsstāstu par vecu zvejnieku, kas noķer vislielāko zivi savā mūžā, bet pēc tam
viņa lomu apēd haizivis, tāpēc viņš pārrodas mājās tikai ar zivs asakām. Arī mēs esam
pārradušies mājās, un mums palikušas tikai zivs asakas. Taču tas nav iemesls, lai Parlaments
atteiktos no cīņas. Mums atkal ir rūpīgi jāsagatavojas, lai, izmantojot labākus līdzekļus,
noķertu mūsu zivi un pasargātu to no nonākšanas haizivju vēderos.”24

Altjero Spinelli nomira Romā 1986. gada 23. maijā. Dzīves laikā viņam neizdevās gūt atzinību
par savām vērienīgajām idejām un politisko darbību. Tomēr viņa apņēmības pilnie vārdi lika
noprast, ka agrāk vai vēlāk viņš noteikti šādu atzinību gūs. Tā arī notika. 30 gadus pēc Līguma
projekta pieņemšanas tiek atzīts, ka Altjero Spinelli un viņa koordinētās Institucionālo
jautājumu komitejas darbam ir bijusi būtiska nozīme Eiropas Savienības veidošanas procesā.
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