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De rol van Altiero Spinelli op de weg naar de
Europese Unie
"Ik wil tot het einde van mijn leven voor Europa strijden"

SAMENVATTING

Op 14 februari 1984 werd het ontwerpverdrag tot oprichting van de Europese Unie, ook
bekend als het "ontwerp-Spinelli" (vernoemd naar de rapporteur en coördinator van de
parlementaire commissie die de tekst had opgesteld) besproken en aangenomen door het
Europees Parlement. Twee jaar later, op 23 mei 1986, overleed Altiero Spinelli in Rome.
Nu, dertig jaar later, worden Spinelli en het door hem bepleite ontwerpverdrag
beschouwd als cruciale elementen van het integratieproces van de Europese Unie. Het
ontwerpverdrag was echter slechts het hoogtepunt van de politieke loopbaan van Spinelli,
een man die zich vóór de oprichting van de Europese Gemeenschap al een voorstelling
kon maken van een verenigd Europa.

De manier waarop de denkwijze en het werk van Spinelli zich hebben ontwikkeld, kan
inzichtelijker worden gemaakt door eerst te kijken naar de argumentatie in het Manifest
van Ventotene en daarna naar zijn activiteiten bij de Europese Federalistische Beweging,
waar hij actief was tot hij als commissaris en vervolgens als lid van het Europees Parlement
kwam werken bij de Europese instellingen.

Deze Italiaanse politicus heeft gedurende zijn loopbaan niet alleen de verschillende stadia
van Europese integratie meegemaakt, maar liep er vaak zelfs op vooruit. Tot op het laatste
moment streefde hij vastberaden en vol vertrouwen naar de oprichting van een politieke
unie tussen de landen van Europa. De laatste stap moest worden genomen door de
instelling die Spinelli altijd als de meest representatieve en geschikte instelling had
beschouwd om een vooraanstaande rol in het integratieproces te vervullen: het Europees
Parlement.

Altiero Spinelli, 1984.
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Chronologie
1907 Altiero Spinelli wordt op 31 augustus in Rome geboren

1937-1939 Internering op het eiland Ponza en uitzetting uit de Communistische Partij

1939-1943 Internering op het eiland Ventotene

1941 Eerste ontwerp van het Manifest van Ventotene; de laatste versie wordt in
1944 gepubliceerd

1943 Eerste bijeenkomst van de Europese Federalistische Beweging

1950 Verklaring van Schuman, waarna de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal (EGKS) wordt opgericht

1957 Ondertekening in Rome van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap (EEG) en het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), die allebei op 1 januari
1958 in werking treden

1970 Spinelli wordt benoemd tot lid van de Europese Commissie

1976 Spinelli verlaat de Commissie in mei en wordt lid van de Italiaanse delegatie in
het Europees Parlement in juli

1984 Aanneming van het ontwerpverdrag tot oprichting van de Europese Unie door
het Europees Parlement op 14 februari

1986 Ondertekening in februari, in Luxemburg en Den Haag, van de Europese Akte,
die op 1 juli 1987 in werking treedt

1986 Altiero Spinelli overlijdt op 23 mei in Rome

Van Ventotene naar de Commissie
Eén man en zijn manifest
Een van de belangrijkste en moeilijkste momenten in het leven van Altiero Spinelli brak aan
na zijn vrijlating van het eiland Ventotene, waar hij met andere tegenstanders van het
fascistische regime gevangen was gehouden. Na het overlijden van Spinelli in Rome op 23
mei 1986 wees de voorzitter van de Europese Federalistische Beweging, Mario Albertini, er
nogmaals op hoe "alleen hij er op dat moment voor stond: al zijn antifascistische vrienden
keerden terug naar Italië, waar er een traditie op hen wachtte waaraan zij konden
deelnemen. Zij hadden immers een partij waarmee ze zich identificeerden, een ideologie die
hun ideeën stuurde en, bovenal, een staat, oftewel een machtsstructuur waarbinnen zij hun
politieke activiteiten konden voortzetten."1 Spinelli zelf geeft op een paar bladzijden van zijn
dagboek uitdrukking aan deze eenzaamheid, maar vermeldt ook dat hij een stevig
fundament op zak heeft van waaruit hij helemaal opnieuw zal beginnen: het Manifest van
Ventotene.

Het federale Europa en het onderscheid tussen progressieve en conservatieve krachten
Het menselijke en politieke proces dat Spinelli heeft aangezet tot de opstelling van zijn
ontwerpverdrag tot oprichting van de Europese Unie, een van de hoekstenen van het
integratie- en ontwikkelingsproces van de EU, kan niet worden uitgelegd zonder te beginnen
bij het manifest dat hij samen met zijn vrienden Ernesto Rossi en Eugenio Colorni op schrift
zette op het eiland waar zij waren geïnterneerd. Met dit manifest had Spinelli iets gevonden
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dat hij zelf beschreef als het kompas dat hem voorgoed op koers zou brengen in de
onstuimige politieke wateren.

In de winter van 1940-1941 stelde Spinelli Rossi voor een "manifest voor een vrij en verenigd
Europa" te schrijven, de volledige titel van de tekst die bekendstaat als het Manifest van
Ventotene. De tekst werd onderverdeeld in vier hoofdstukken:
 De crisis van de moderne maatschappij
 Taken voor na de oorlog – De eenmaking van Europa
 Taken voor na de oorlog – De hervorming van de maatschappij
 De revolutionaire situatie: oude en nieuwe stromingen.

In de tekst wordt eraan herinnerd dat de conflicten waardoor de fundamentele waarden van
de Europese samenleving herhaaldelijk werden ondermijnd, toe te schrijven zijn aan het
bestaan van nationale, soevereine staten. Vervolgens worden er twee zeer belangrijke
beleidsvoorstellen gedaan: ten eerste, om het idee van een Europese federatie om te zetten
in concrete politieke actie; ten tweede, om niet langer onderscheid te maken tussen
conservatieve en progressieve partijen op basis van hun binnenlandse beleidsprogramma's,
maar al naargelang zij het Europese federale project onderschrijven.2

Confederalisme, federalisme en functionalisme om Europa te verenigen
De methoden die in het Europese eenwordingsproces werden toegepast, waren echter niet
eenvormig. Het door Spinelli bepleite federalisme was slechts een van de drie stromingen
die de basis vormden van het integratieproces en waarmee hij zich in verschillende perioden
bezighield.

 Het confederalisme voorzag in overeenkomsten tussen staten inzake een zo volledig
mogelijke samenwerking, zonder echter te raken aan de nationale soevereiniteit. Voor
besluiten was unanimiteit van de leden vereist.

 Het federalisme omvatte diverse uiteenlopende werkterreinen en trachtte verder te
reiken dan het concept van natiestaten, die verantwoordelijk waren voor de
aanhoudende conflicten in Europa. Het was tevens gericht op de oprichting van een
Europese federatie met eigen soevereiniteit.

 Het functionalisme was gebaseerd op de overtuiging dat het integratieproces alleen
geleidelijk kon plaatsvinden, door middel van een geleidelijke overdracht van
soevereiniteit op specifieke gebieden.
Dit was het model dat Jean Monnet en Robert Schuman omarmden.3

Een parlement van de burgers voor Europa
Tijdens het Congres van Europa, dat in mei 1948 plaatsvond in Den Haag en werd
voorgezeten door Winston Churchill, werd voornamelijk de confederalistische aanpak
gevolgd. Daarna kreeg het functionalisme echter de overhand. Het eerste stadium van de
ontwikkeling van de Europese instellingen begon vanuit die basis, in tegenstelling tot wat
Spinelli had gehoopt. De Italiaanse federalist was namelijk een van de eersten die de
beperkingen erkenden van de hoofdzakelijk adviserende rol van de parlementaire
vergaderingen en die inzagen dat de stem van het volk belangrijk is waar het de vaststelling
van een Europese grondwet en de verlening van een zekere legitimiteit aan de
parlementaire macht betreft.

Een Europa van de burgers bleef een van de hoofddoelen van Spinelli. Om dit te bereiken
zouden er institutionele hervormingen moeten worden doorgevoerd, toegespitst op een
door rechtstreekse algemene verkiezingen gekozen Europees Parlement met een
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permanente constituerende rol. Spinelli had ook duidelijk voor ogen hoe deze hervormingen
konden worden verwezenlijkt: via de Europese Commissie.

De rol van commissaris (1970-1975)
Uit zijn Diario europeo (Europees dagboek), waarin hij vertelt over zijn benoeming tot
Europees commissaris belast met industrieel beleid, onderzoek en technologische
ontwikkeling en het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, blijkt dat Spinelli zeer
duidelijke ideeën over zijn functie had: "Na er zoveel over te hebben gesproken, moet ik de
komende vier jaar iets voor Europa kunnen doen. Het is nu of nooit."4

De verheldering van de taakverdeling en de betrekkingen tussen de Commissie, de Raad van
Ministers en het Parlement bleef, voor wat de hervormingen betreft, een belangrijk punt. De
Commissie diende de rol te krijgen van supranationale instantie bij uitstek en bemiddelaar
tussen de andere twee communautaire instellingen. Om dit te realiseren ging Spinelli over
op confederalistische ideeën, waarbij hij erkende dat de oprichting van een Europese unie
tijd zou kosten. Aanvankelijk steunde Spinelli het plan Pompidou5, een door de Franse
president opgesteld plan voor een Europese politieke unie dat supranationalisme op
bepaalde gemeenschappelijke punten niet uitsloot. Later besloot hij evenwel zijn eigen plan
voor een Europese confederatie voor te stellen.6

De ontwerphervorming van de Europese instellingen
Het belang van dit ontwerp, dat hij eerst aan de Commissie presenteerde en vervolgens
voorlegde aan de Socialistische Fractie in het Europees Parlement, ligt in de innovatieve
kracht ervan.

De belangrijkste punten van het ontwerp waren de uitbreiding van de bevoegdheden van de
Commissie en de Raad, waarbij werd bepaald dat de EEG het kader voor iedere toekomstige
vorm van politieke unie zou worden; de invoering van het beginsel van medebeslissing
tussen de Raad en het Parlement in wetgevings- en begrotingsaangelegenheden; de
verkiezing van het Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen met
evenredige vertegenwoordiging; en de oprichting van een Europese regering die
onafhankelijk van de nationale regeringen opereert.

Het was een ambitieus plan: een aantal van de later aangenomen punten staat nu centraal
in het institutionele kader van de huidige Europese Unie. Tegelijkertijd was het plan echter
te innovatief om onmiddellijk door de Commissie en het Parlement te worden goedgekeurd.

De invoering van rechtstreekse verkiezingen en het vertrek van Spinelli bij de Commissie
Tijdens de topbijeenkomsten van Parijs in 1972 en Kopenhagen in 1973 werd erop gewezen
dat er nog steeds sprake was van tegenstellingen binnen de EEG. Terwijl enerzijds de
dringende behoefte aan betekenisvolle hervormingen voelbaar was, was er anderzijds
sprake van een gebrek aan initiatief om doeltreffende beslissingen te nemen, hetgeen
afbreuk deed aan het communautaire systeem.

Bij een andere topbijeenkomst in Parijs, in 1974, werd ingestemd met de invoering van
rechtstreekse verkiezingen en met het verzoek om de opstelling van een verslag over de
mogelijkheid van de oprichting van een Europese unie. Spinelli wilde dat de Commissie zou
worden betrokken bij de opstelling van het verslag en zijn verzoek werd ingewilligd. Dit was
een van zijn belangrijkste verwezenlijkingen tijdens zijn ambtsperiode als commissaris. Toen
de Europese Raad echter besloot om de eerste Europese verkiezingen te organiseren, diende
hij in mei 1976 zijn ontslag in om zijn werkzaamheden als hervormer te gaan uitoefenen bij
de instelling waarin hij altijd het meest had geloofd: het Europees Parlement.
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Eerste parlementaire activiteiten (1976-1979)
Een constituerend parlement voor de Europese Unie
Zijn intrede in het Europees Parlement vormde een bijna onmogelijk onderdeel van het
politieke en menselijke parcours dat Spinelli heeft afgelegd. Om te kunnen plaatsnemen in
het Parlement moest hij eerst, in afwachting van de rechtstreekse verkiezingen van 1979,
een partij vinden die hem de mogelijkheid bood nationaal parlementslid te worden. In 1976
was het nog altijd de taak van de parlementen van de lidstaten om de Europese
afgevaardigden te benoemen. Dit was de belangrijkste reden voor zijn terugkeer bij de
Italiaanse Communistische Partij (PCI), waar hij in 1937 was uitgezet. Dankzij zijn verkiezing
als lid van de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden kon Spinelli in juli 1976 worden benoemd
tot Europees afgevaardigde, als een van de onafhankelijke leden van de Communistische
Fractie.

Opnieuw besloot Spinelli zijn functie te vervullen vanuit duidelijke en specifieke
doelstellingen. Hij erkende de essentiële rol van het Parlement en noemde het "de instelling
die het meest onafhankelijk van overheidsbesluiten opereert, altijd het best in staat is
geweest transnationale groeperingen van politieke krachten te ontwikkelen, het meest
doordrongen is van de Europese geest en het meest vastberaden heeft verzocht om een
beperking van de nationale soevereiniteit en om supranationale ontwikkeling."7 Om die
reden was het Parlement de meest geschikte instelling om het integratieproces ten uitvoer
te leggen. Het belangrijkste doel bleef het aanvullen van de rol van institutionele gids met
die van constituerend orgaan.8 Deze rol zou in ieder geval eens en voorgoed legitiem worden
door de rechtstreekse verkiezingen van 1979.

Als lid van drie commissies (Commissie politieke zaken, Begrotingscommissie en Commissie
economische en monetaire zaken) begon Spinelli aan zijn eerste zittingsperiode, waarin hij
zich voorbereidde op de periode waarin hij, als gekozen EP-lid, specifieke actie zou
ondernemen om de nodige hervormingen door te voeren met het oog op de opstelling van
een Europese grondwet.

Een leven voor Europa
In maart 1979 schreef Spinelli een brief naar Enrico Berlinguer, secretaris-generaal van de
Communistische Partij (PCI), waarin hij openlijk vroeg of hij zich kandidaat mocht stellen
voor de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement van 10 juni. Hij
schreef:

"Ik wil dat u beseft dat ik strijdend voor Europa mijn leven wil eindigen, en dat ik daarom
de kans om in het gekozen Europees Parlement plaats te nemen niet wil missen. Ik denk
dat ik redelijkerwijs van u mag verwachten dat u mij op uw kieslijsten plaatst, aangezien
dit ook in uw belang zou zijn."9

De PCI bevestigde dat Spinelli op de kieslijsten was geplaatst. Vervolgens werd hij gekozen in
het kiesdistrict Noordwest-Italië (Piemonte, Valle d'Aosta, Ligurië, Lombardije).10

De Club Crocodile (1980) en het ontwerpverdrag over de Europese Unie
De stem van het Parlement tegen de begrotingsprocedure voor 1980
Een paar maanden na de verkiezingen deed zich de gelegenheid voor om het Parlement in
de richting van hervormingen te sturen. Als benoemde ondervoorzitter van de
Begrotingscommissie leverde Spinelli een belangrijke politieke prestatie tijdens de
parlementaire debatten over de begroting voor 1980.11 Door in zijn kritiek op deze begroting
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te benadrukken dat het advies van het Parlement slechts een formaliteit was en de Raad de
door het Parlement geformuleerde standpunten had genegeerd, overtuigde Spinelli de
meerderheid van de EP-leden om tegen de tekst te stemmen:

"Nu richt ik mij tot mijn collega's in het Parlement en verzoek ik hen zich te beraden over
de noodzaak om onze Gemeenschap te veranderen. Er bestaan slechts twee centra van
politieke wil die de verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen om hervormingsplannen
voor te bereiden en de nationale parlementen te verzoeken deze plannen te
bekrachtigen. Als de regeringen dit doen, zullen we een Europa met grenzen hebben... De
andere mogelijkheid is dat dit Parlement, als vertegenwoordiger van alle Europese
burgers die het hebben gekozen, zich realiseert dat het zijn taak is om de institutionele
hervormingen voor te stellen waarmee de Gemeenschap deze impasse te boven kan
komen."12

Dit was een symbolisch gebaar zonder technische gevolgen, maar juist om die reden werd
hierdoor de aandacht gevestigd op de grote tegenstelling tussen, enerzijds, een door de
stem van de burgers gelegitimeerd Parlement en, anderzijds, zijn gebrek aan bevoegdheden
in het communautaire systeem. Met dit gebaar werd het Parlement voor het eerst gewezen
op het feit dat het zelf zou moeten optreden als het de doorvoering van hervormingen zeker
wilde stellen.

De Club Crocodile
Het debat over de hervormingen werd voortgezet, onder de EP-leden, zelfs buiten de
vergaderzalen van het Parlement. Om meer besef te kweken onder zijn collega's en te
discussiëren over de institutionele hervormingen en de behoefte aan de oprichting van een
ad-hocwerkgroep om deze hervormingen uit te werken, verklaarde Spinelli nogmaals in een
brief van 25 juni 1980:

"Indien er collega's zijn die, net als ik, tot de conclusie zijn gekomen dat de hervorming
van de instellingen te belangrijk is om aan staatsmannen en diplomaten over te laten, zou
ik het op prijs stellen als zij deze brief beantwoorden en akkoord gaan met het bijwonen
van vergaderingen waarin we samen zullen bekijken wat de beste manieren zijn om het
Parlement bij deze actie te betrekken."13

In eerste instantie gingen acht EP-leden op zijn voorstel in. Zij kwamen in de avond van 9 juli
1980 bijeen om overleg te voeren in het restaurant Au Crocodile in Straatsburg.14 Binnen een
paar maanden was de groep EP-leden onder leiding van Spinelli –die de naam Club Crocodile
had gekregen, vernoemd naar de plaats van de eerste samenkomst– aanzienlijk gegroeid.
Haar leden werkten onvermoeibaar aan de opstelling van een ontwerpresolutie voor de
oprichting van een ad-hoccommissie "voor het doen van voorstellen inzake de huidige staat
en de toekomstige ontwikkeling van de Gemeenschap".15 De ontwerpresolutie werd door
180 EP-leden ondertekend, vervolgens voorgelegd aan de plenaire vergadering van juli 1981
en aangenomen op 9 juli.16 De door Spinelli tijdens het debat17 genoemde Club Crocodile
had zich dus uiteindelijk aan zijn beloften gehouden en de weg vrijgemaakt voor het
ontwerpverdrag tot oprichting van de Europese Unie.

Resolutie over de uitgangspunten van het Europees Parlement
De Commissie institutionele zaken ving haar werkzaamheden aan in januari 1982, waarbij
Altiero Spinelli tot rapporteur en coördinator werd benoemd. De eerste taak was het
opstellen van een verslag over de uitgangspunten van het Europees Parlement over de
herziening van de Verdragen en de verwezenlijking van de Europese Unie.18 Het verslag, dat
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eerst en vooral was bedoeld om de doelstellingen van de commissie toe te lichten, werd op
5 juli 1982 tijdens de plenaire vergadering door Spinelli gepresenteerd:

"Wat ontbreekt, is een adequaat Europees institutioneel stelsel dat het
gemeenschappelijke gevoel kan omvormen tot een gemeenschappelijke politieke wil, via
gezamenlijke inspanningen om de noodzakelijke compromissen te sluiten."

De vorming van een gemeenschappelijke wil was dus een essentiële volgende stap in de
richting van hervormingen. Vóór de resolutie stemmen zou het begin inluiden van "een
democratische politieke strijd voor het Europa van de jaren tachtig, voor een Europa
gemaakt door Europeanen, voor Europeanen". De resolutie werd goedgekeurd met 258
stemmen voor en 35 tegen, bij 23 onthoudingen.19

Het ontwerpverdrag
Na de vaststelling van de uitgangspunten van het Parlement bleef de Commissie
institutionele zaken nog een jaar doorwerken aan de opstelling van een voorstel voor een
resolutie "over de inhoud van het voorontwerp van Verdrag tot oprichting van de Europese
Unie". De resultaten werden op 13 september 1983 aan het Parlement bekendgemaakt en
de volgende dag aangenomen.20 Nadat het voorontwerp door het Parlement was
goedgekeurd, werd het besproken tijdens de zitting van 14 februari 1984.21

Het voorontwerp van Verdrag bestond uit 87 artikelen, bedoeld om de vorige Verdragen tot
oprichting van de Europese Gemeenschappen aan te vullen en te wijzigen met betrekking
tot haar instellingen, beleid en financieel beheer, alsook om de doelen, handelswijzen en
bevoegdheden van de Europese Unie vast te stellen. In de resolutie werd het concept
"Europese Unie" ingevoerd, een unie met rechtspersoonlijkheid; gewezen op het idee om
Europese burgers een actieve rol te laten spelen in de besluitvorming; het
subsidiariteitsbeginsel vastgelegd, op grond waarvan de bevoegdheden moesten worden
verdeeld tussen de Unie en de lidstaten; en de voorrang van het EU-recht op het recht van
de lidstaten opnieuw bevestigd.22

Voor wat de doelstellingen van de Unie betreft, was de commissie in het bijzonder gericht op
de afschaffing van de regionale onevenwichtigheden, de bescherming van het milieu en het
cultureel erfgoed, wetenschappelijk onderzoek met het oog op de ontwikkeling van de
Europese bevolking, economische vooruitgang in het kader van een vrije interne markt,
monetaire stabiliteit, de bevordering van internationale betrekkingen, vrij verkeer van
mensen en ideeën, en de verdediging en ontwikkeling van de mensenrechten.

Om deze doelen te bereiken was een gezamenlijk optreden van de Europese instellingen
noodzakelijk, met een hernieuwde afstemming van de bevoegdheden, door middel van de
versterking van de rol van het Parlement en de Commissie alsook van het beginsel van
samenwerking tussen de lidstaten via de Raad.

Aan het einde van de presentatie werd het "door de Commissie institutionele zaken
ingediende ontwerpverdrag, gebaseerd op de ervaring van dertig jaar communautaire
activiteiten en de duidelijke behoefte om de huidige mate van eenheid uit te breiden",
aangenomen door het Parlement met 237 stemmen voor en 31 tegen, bij 43
onthoudingen.23

Het politieke testament van Altiero Spinelli
Ondanks de goedkeuring door het Parlement werd het ontwerpverdrag toch geleidelijk van
tafel geveegd in het interinstitutionele debat. De innovatieve kracht van het politieke
optreden van Spinelli was haar tijd wederom te ver vooruit en kon dus niet meteen vruchten
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afwerpen. De in de Europese Akte verankerde herziening van de Verdragen bleek niet
bevredigend wat betreft hetgeen was voorgesteld in het ontwerpverdrag van de Commissie
institutionele zaken onder leiding van het Italiaanse EP-lid.

"Dames en heren, toen wij het ontwerpverdrag tot oprichting van de Europese Unie in
stemming brachten, refereerde ik aan het korte verhaal van Hemingway over een oude
visser die de grootste vis in zijn leven vangt, die vervolgens wordt opgegeten door de
haaien zodat hij uiteindelijk met alleen het karkas thuiskomt. Welnu, wij zijn ook
thuisgekomen, en alles wat we overhebben is het karkas van de vis. Dit is geen reden voor
het Parlement om de strijd op te geven. We moeten ons klaarmaken om weer uit te
vliegen, ditmaal met een betere uitrusting om onze vis te vangen en hem te beschermen
tegen de haaien."24

Altiero Spinelli overleed in Rome op 23 mei 1986. Gedurende zijn leven heeft hij geen
erkenning gekregen voor de reikwijdte van zijn ideeën en politieke optreden. Gezien de
vastberadenheid die uitging van zijn woorden leek het echter alsof hij wist dat deze
erkenning vroeg of laat toch zou komen. En zo geschiedde. Dertig jaar na de goedkeuring
van het ontwerpverdrag wordt aangenomen dat Altiero Spinelli, en de door hem
gecoördineerde werkzaamheden van de Commissie institutionele zaken, van essentieel
belang zijn geweest voor de totstandbrenging van de Europese Unie.
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