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Rola Altiero Spinelliego w powstaniu Unii
Europejskiej
„Chciałbym zakończyć moje życie, walcząc o Europę”

STRESZCZENIE

W dniu 14 lutego 1984 r. Parlament Europejski odbył debatę i przyjął projekt „Traktatu
ustanawiającego Unię Europejską”, znany również jako „projekt Spinelliego” od nazwiska
sprawozdawcy-koordynatora parlamentarnej komisji, która przygotowała tekst. Dwa lata
później, w dniu 23 maja 1986 r., Altiero Spinelli zmarł w Rzymie. Teraz, po 30 latach,
Spinelliego oraz projekt traktatu, którego wówczas bronił, uważa się za kluczowe elementy
procesu integracji Unii Europejskiej. A mimo to projekt traktatu był wyłącznie kulminacją
kariery politycznej Spinelliego – człowieka, który był w stanie wyobrazić sobie zjednoczoną
Europę, zanim narodziła się Wspólnota Europejska.

Sposób myślenia Spinelliego oraz jego działania mogą stać się bardziej zrozumiałe, jeżeli
weźmiemy pod uwagę po pierwsze argumenty przedstawione w Manifeście z Ventotene,
a po drugie jego działania w Europejskim Ruchu Federalistycznym aż do momentu objęcia
przez Spinelliego w instytucjach europejskich teki komisarza, a następnie stanowiska posła
do Parlamentu Europejskiego.

Ów włoski polityk przez całą swoją karierę zawodową nie tylko przeżył różne etapy
integracji europejskiej, ale też często je antycypował. Do samego końca z determinacją i
wiarą dążył również do realizacji celu utworzenia unii politycznej między krajami Europy.
Ostatni krok ku temu miał być podjęty w instytucji, którą Spinelli zawsze uważał za
najbardziej reprezentatywną i najlepiej dostosowaną do odgrywania wiodącej roli w
procesie integracji – w Parlamencie Europejskim.

Altiero Spinelli, 1984 r.
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Chronologia
1907 Altiero Spinelli urodził się w Rzymie w dniu 31 sierpnia

1937–1939 Internowanie na wyspie Ponza i wydalenie z Partii Komunistycznej

1939–1943 Internowanie na wyspie Ventotene

1941 Pierwszy projekt „Manifestu z Ventotene”; ostateczne wydanie zostało
opublikowane w 1944 r.

1943 Pierwsze posiedzenie Europejskiego Ruchu Federalistycznego

1950 Deklaracja Schumana, prowadząca do utworzenia Europejskiej Wspólnoty
Węgla i Stali (EWWiS)

1957 Podpisanie w Rzymie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę
Gospodarczą (EWG) i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii
Atomowej (Euratom), które weszły w życie w tym samym dniu, 1 stycznia 1958
r.

1970 Spinelli mianowany członkiem Komisji Europejskiej

1976 Rezygnacja Spinelliego z teki komisarza w maju w celu przyłączenia się do
delegacji włoskiej do Parlamentu Europejskiego w lipcu tego roku

1984 Przyjęcie przez Parlament Europejski projektu Traktatu ustanawiającego Unię
Europejską w dniu 14 lutego

1986 Podpisanie w lutym w Luksemburgu i Hadze Jednolitego Aktu Europejskiego,
który wszedł w życie w dniu 1 lipca 1987 r.

1986 Altiero Spinelli umiera w Rzymie w dniu 23 maja

Od Ventotene do Komisji
Człowiek i jego manifest
Jeden z najważniejszych i najtrudniejszych momentów w życiu Altiero Spinelliego nastąpił po
uwolnieniu go z wyspy Ventotene, gdzie był internowany wraz z innymi przeciwnikami
reżimu faszystowskiego. Po śmierci Altiero Spinelliego w Rzymie w dniu 23 maja 1986 r.
Mario Albertini, przewodniczący Europejskiego Ruchu Federalistycznego, przypomniał, jak
bardzo Spinelli był wówczas „samotny: wszyscy jego antyfaszystowscy przyjaciele wracali do
Włoch, gdzie czekała na nich tradycja, w której mogli znaleźć dla siebie miejsce. Mieli partię,
do której mogli należeć, ideologię kierującą ich myśleniem, a przede wszystkim państwo – to
jest formę władzy, w ramach której mogli prowadzić swoją działalność polityczną.”1 Sam
Spinelli na kilku stronach pamiętników opisywał tę samotność, ale wspominał, że we własnej
kieszeni miał solidną podstawę, od której należało rozpocząć od nowa: Manifest z Ventotene.

Europa federalistyczna i rozróżnienie między siłami postępowymi a konserwatywnymi
Nie da się wytłumaczyć ludzkiego i politycznego procesu, który doprowadził Spinelliego do
jego projektu Traktatu ustanawiającego Unię Europejską – jednego z fundamentów procesu
integracji i rozwoju UE – nie zaczynając od Manifestu. Spinelli napisał go wspólnie z
przyjaciółmi Ernesto Rossim i Eugenio Colornim na wyspie, na której byli internowani, i
odnalazł w nim to, co sam opisywał jako kompas, którym odtąd zawsze kierował się na
wzburzonym morzu polityki.

Zimą na przełomie lat 1940–41 Spinelli zaproponował Rossiemu napisanie „Manifestu na
rzecz wolnej i zjednoczonej Europy”, jak brzmiał pełny tytuł Manifestu z Ventotene. Tekst
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został podzielony na cztery rozdziały:
 Kryzys współczesnej cywilizacji
 Powojenne obowiązki – europejska jedność
 Powojenne obowiązki – reforma społeczna
 Sytuacja rewolucyjna: stare i nowe tendencje.

Przypomniawszy, że za konflikty, które wielokrotnie naruszały podstawowe wartości
europejskiej cywilizacji, odpowiadają narodowe i suwerenne państwa, w tekście
zaproponowano dwa wnioski polityczne o zasadniczym znaczeniu: przełożenie idei
europejskiej federacji na konkretne działania polityczne oraz zaprzestanie rozróżniania
między partiami konserwatywnymi a postępowymi na podstawie ich krajowych programów
politycznych, lecz w zależności od tego, czy opowiedziały się za europejskim projektem
federalnym, czy też nie.2

Konfederalizm, federalizm i funkcjonalizm na rzecz zjednoczenia Europy
Metody stosowane w procesie zjednoczenia Europy nie były jednakże jednolite. Federalizm
faworyzowany przez Spinelliego był tylko jednym z trzech głównych komponentów, które
stanowiły podstawę procesu integracji, i którymi zajmował się w różnym czasie.

 Konfederalizm przewidywał umowy między państwami w związku ze współpracą
możliwie jak najpełniejszą, ale bez wpływania na suwerenność narodową. Decyzje
wymagały jednomyślności członków.

 Federalizm, który obejmował wiele różnych aspektów, zmierzał do wyjścia poza
koncepcję państw narodowych, które były odpowiedzialne za kontynuowanie
konfliktów w Europie, a także do ustanowienia europejskiej federacji, dysponującej
suwerennością.

 Funkcjonalizm oparty był na przeświadczeniu, że proces integracji może odbywać się
jedynie stopniowo, poprzez stopniowe przekazywanie suwerenności w określonych
dziedzinach.
Model ten został przyjęty przez Jeana Monneta i Roberta Schumana.3

Parlament obywateli dla Europy
Kongres Europy w Hadze, który odbył się w maju 1948 r. pod przewodnictwem Winstona
Churchilla, pokazał dominację podejścia konfederacyjnego, choć następnie dominującą rolę
przejął funkcjonalizm. Na tej podstawie rozpoczął się wczesny rozwój instytucji europejskich,
wbrew temu, na co liczył Spinelli. Ów włoski federalista był w istocie jedną z pierwszych
osób, które dostrzegły ograniczenia zasadniczo konsultacyjnej roli przyznanej
zgromadzeniom parlamentarnym oraz znaczenie głosowania obywateli w takich przypadkach
jak przyjmowanie konstytucji europejskiej i nadanie pewnej legitymacji uprawnieniom
parlamentarnym.

Europa obywateli pozostawała jednym z głównych celów Spinelliego. Aby go osiągnąć,
potrzebne były reformy instytucjonalne, w ramach których położono nacisk na wybieranie
Parlamentu Europejskiego w bezpośrednich wyborach powszechnych oraz uzyskanie stałych
kompetencji ustawodawczych. Dla Spinelliego jasne było również, że te reformy należy
zrealizować za pośrednictwem Komisji Europejskiej.

Funkcja komisarza (1970–75)
Zapiski Spinelliego w Diario Europeo (dzienniku europejskim), odnoszące się do jego
nominacji na stanowisko europejskiego komisarza ds. polityki przemysłowej, badań i rozwoju
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technologicznego oraz Wspólnego Centrum Badawczego, wskazują, że miał bardzo jasne
wyobrażenie na temat swojej roli: „W ciągu najbliższych czterech lat muszę być w stanie
zrobić coś dla Europy po tym, jak wiele na jej temat mówiłem. Teraz albo nigdy.”4

Doprecyzowanie obowiązków i stosunków między Komisją, Radą Ministrów i Parlamentem
pozostało kluczową kwestią w odniesieniu do rozważanych reform. Komisja miała przejąć
rolę instytucji ponadnarodowej par excellence i miała odpowiadać za mediacje między
dwiema pozostałymi instytucjami Wspólnoty. Aby osiągnąć ten cel, Spinelli zbliżył się do
pomysłów konfederacyjnych, uznając, że stworzenie Unii Europejskiej będzie czasochłonne.
Początkowo Spinelli poparł plan Pompidou5, tj. plan europejskiej unii politycznej opracowany
przez prezydenta Francji, który nie wykluczał ponadnarodowości w odniesieniu do
niektórych wspólnych płaszczyzn; później jednak postanowił zaproponować własny plan
utworzenia europejskiej konfederacji.6

Projekt reformy instytucji europejskich
Znaczenie tego projektu, wyjaśnionego uprzednio Komisji, a następnie grupie socjalistów w
Parlamencie Europejskim, polegało na jego innowacyjnym potencjale.

Główne elementy projektu przedstawione w projekcie Spinelliego były następujące:
wzmocnienie uprawnień Komisji i Rady, w uznaniu EWG jako ram dla wszelkich późniejszych
form unii politycznej; wprowadzenie zasady współdecyzji między Radą a Parlamentem w
kwestiach legislacyjnych i budżetowych; ukonstytuowanie się Parlamentu w wyniku
bezpośrednich, powszechnych wyborów parlamentarnych z proporcjonalną reprezentacją
oraz powołanie europejskiego rządu niezależnego od rządów krajowych.

Był to ambitny plan, którego szereg elementów – podjętych później – stanowi obecnie
główne cechy ram instytucjonalnych Unii Europejskiej. Równocześnie jednak plan ten był
zbyt nowatorski, by mógł zostać natychmiast przyjęty przez Komisję i Parlament.

Wprowadzenie bezpośrednich wyborów i rezygnacja Spinelliego z teki w Komisji
Na szczytach w Paryżu w 1972 r. i w Kopenhadze w 1973 r. podkreślono, że nadal istnieją
rozbieżności w ramach EWG. Z jednej strony odczuwano pilną potrzebę podjęcia dogłębnych
reform, ale z drugiej strony brakowało inicjatywy w podejmowaniu skutecznych decyzji, co
kwestionowało cały system wspólnotowy.

Na kolejnym szczycie w Paryżu w 1974 r. usankcjonowano wprowadzenie wyborów
bezpośrednich i wezwano do sporządzenia sprawozdania na temat możliwości utworzenia
Unii Europejskiej. Spinelli zwrócił się o udział Komisji w zredagowaniu tego sprawozdania, a
jego wniosek został przyjęty. Było to jedno z najważniejszych osiągnięć jego kadencji jako
komisarza. W następstwie decyzji Rady Europejskiej dotyczącej przeprowadzenia pierwszych
wyborów europejskich w maju 1976 r. Spinelli postanowił zrezygnować ze stanowiska
komisarza w celu podjęcia działalności reformatorskiej w instytucji, w którą zawsze
najmocniej wierzył – w Parlamencie Europejskim.

Wczesna działalność parlamentarna (1976–79)
Parlament z ustawodawczymi uprawnieniami dla Unii Europejskiej
Wejście do Parlamentu Europejskiego stanowiło podsumowanie politycznej i ludzkiej
podróży Spinelliego. Aby dostać się do Parlamentu Europejskiego, w oczekiwaniu na
bezpośrednie wybory w 1979 r. musiał on znaleźć partię, która dałaby mu okazję
kandydowania do parlamentu krajowego. W istocie w 1976 r. to parlamenty państw
członkowskich nadal mianowały parlamentarzystów europejskich. Był to główny powód jego
powrotu w szeregi Włoskiej Partii Komunistycznej (PCI), z której został wydalony w 1937 r.
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Dzięki temu, że został wybrany do włoskiej Izby Deputowanych, został też wyznaczony na
delegata europejskiego w lipcu 1976 r. jako jeden z niezależnych członków Grupy
Komunistów.

Spinelli ponownie postanowił wypełnić swój mandat, poczynając od jasnych i konkretnych
celów. Przyznał, że rola Parlamentu jest niezwykle istotna, nazywając go „instytucją, która
jest najbardziej niezależna od decyzji rządów, umie konsekwentnie rozwijać
międzynarodowe ugrupowania sił politycznych, jest najbardziej przepojona europejskim
duchem i jest najbardziej stanowcza w wezwaniach do ograniczenia suwerenności
narodowej i ponadnarodowego rozwoju”.7 Z tego względu Parlament był instytucją najlepiej
nadającą się do wdrażania procesu integracji. Głównym celem pozostało uzupełnienie roli
Parlamentu-organu doradczego przez funkcję organu posiadającego kompetencje
ustawodawcze.8 Rola ta miała być ostatecznie usankcjonowana w bezpośrednich wyborach
w 1979 r.

Jako członek trzech komisji (Komisji ds. Politycznych, Budżetowej oraz Gospodarczej i
Monetarnej) Spinelli rozpoczął swą pierwszą kadencję parlamentarną od przygotowań do
dnia, kiedy to jako wybrany poseł do PE podejmie konkretne działania w zakresie
wymaganych reform w perspektywie opracowania konstytucji europejskiej.

Życie dla Europy
W marcu 1979 r. Spinelli przesłał list do Enrico Berlinguera, sekretarza generalnego Włoskiej
Partii Komunistycznej (PCI), otwarcie prosząc o zgodę na kandydowanie do Parlamentu
Europejskiego w pierwszych wyborach bezpośrednich dnia 10 czerwca. Napisał:

„Proszę pamiętać, że chciałbym zakończyć moje życie, walcząc o Europę, a zatem nie
chciałbym stracić okazji do znalezienia się w wybieranym Parlamencie Europejskim.
Sądzę, że mogę oczekiwać umieszczenia mnie na listach partyjnych, ponieważ będzie to
również w waszym interesie.”9

PCI potwierdziła umieszczenie Spinelliego na swojej liście i wkrótce został on wybrany w
okręgu wyborczym w północno-zachodnich Włoszech (Piemont, Dolina Aosty, Liguria,
Lombardia).10

Klub Krokodyla (1980) i projekt Traktatu o Unii Europejskiej
Głosowanie Parlamentu przeciwko procedurze budżetowej na rok 1980
Możliwość skierowania Parlamentu na drogę reform pojawiła się kilka miesięcy po
wyborach. Mianowany wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowej, Spinelli dokonał
znaczącego wyczynu politycznego podczas debat parlamentarnych na temat budżetu na rok
1980.11 Krytykując omawiany budżet i podkreślając fakt, że opinię Parlamentu uznawano za
formalność, a Rada zignorowała stanowisko wyrażone przez Parlament, przekonany, Spinelli
przekonał większość posłów do PE, aby zagłosowali przeciwko tekstowi:

„Zwracam się do moich koleżanek i kolegów w Parlamencie, zachęcając ich do refleksji
nad potrzebą przemiany naszej Wspólnoty. Istnieją tylko dwa ośrodki woli politycznej,
które mogą podjąć obowiązek przygotowania planów reform i zwrócenia się do
parlamentów narodowych o ich ratyfikowanie. Jeżeli uczynią to rządy, będziemy mieć
Europę granic (...). W przeciwnym wypadku ten Parlament będzie musiał zdać sobie
sprawę, że jego zadaniem – jako przedstawiciela wszystkich obywateli europejskich,
którzy go wybrali – jest zaproponowanie reform instytucjonalnych, które będą w stanie
wyciągnąć Wspólnotę z tego impasu.”12
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Był to symboliczny gest bez technicznych konsekwencji, ale właśnie dlatego pokazał on
ogromną sprzeczność między legitymizacją Parlament wskutek głosu obywateli a jego
brakiem uprawnień w systemie wspólnotowym. Gest ten po raz pierwszy uświadomił
Parlamentowi, że musi on działać, jeżeli ma zagwarantować reformę.

Klub Krokodyla
Debata na temat reformy trwała wśród posłów do PE nawet poza izbami Parlamentu. Aby
podnieść świadomość wśród kolegów oraz omówić reformy instytucjonalne i potrzebę
powołania w ich sprawie grupy roboczej ad hoc, w liście z dnia 25 czerwca 1980 r. Spinelli
ponownie stwierdził:

„Jeżeli są wśród Was tacy, którzy – jak ja – uważają, że reforma instytucji wspólnotowych
jest zbyt ważna, by pozostawić ją mężom stanu i dyplomatom, byłbym wdzięczny za
odpowiedź na ten list i wzięcie udziału w posiedzeniach, na których zbadamy najlepsze
drogi zaangażowania Parlamentu w takie działanie”13

Propozycja została początkowo przyjęta przez ośmiu posłów do PE, którzy wieczorem w dniu
9 lipca 1980 r. zebrali się na rozmowy w restauracji Au Crocodile w Strasburgu.14 W ciągu
kilku miesięcy grupa posłów do PE pod przewodnictwem Spinelliego – która przybrała nazwę
„Klub Krokodyla” od miejsca pierwszego spotkania – znacznie się powiększyła. Jej członkowie
pracowali niezmordowanie, aby opracować projekt rezolucji w celu utworzenia komisji ad
hoc „odpowiedzialnej za przedstawianie wniosków w sprawie obecnego stanu i przyszłego
rozwoju Wspólnoty”.15 Wniosek, podpisany przez 180 posłów, został przedłożony na sesji
plenarnej w lipcu 1981 r. i przyjęty w dniu 9 lipca.16 Ostatecznie więc Klub Krokodyla, o
którym Spinelli wspomniał podczas debaty17, dotrzymał obietnic, torując drogę do projektu
Traktatu ustanawiającego Unię Europejską.

Rezolucja w sprawie stanowiska Parlamentu Europejskiego
Komisja spraw instytucjonalnych rozpoczęła prace w styczniu 1982 r., zaś Altiero Spinelli
został wyznaczony na sprawozdawcę-koordynatora. Jej pierwszym zadaniem było
sporządzenie sprawozdania w sprawie stanowiska Parlamentu Europejskiego dotyczącego
reformy traktatów i zbudowania Unii Europejskiej.18 Spinelli przedstawił sprawozdanie, w
którym wyłuszczono przede wszystkim cele komisji, podczas sesji plenarnej w dniu 5 lipca
1982 r.:

„Brakuje nam odpowiedniego europejskiego systemu instytucjonalnego zdolnego przekuć
wspólne poczucie we wspólną wolę polityczną poprzez wspólny wysiłek na rzecz
znalezienia niezbędnych kompromisów.”

Uformowanie wspólnej woli było zatem kluczowym elementem na drodze do reform.
Głosowanie za przyjęciem rezolucji miało sygnalizować „początek demokratycznej batalii
politycznej o Europę lat 80., Europę tworzoną przez Europejczyków dla Europejczyków”.
Rezolucja została przyjęta stosunkiem głosów 258 do 35 (23 osób wstrzymało się od głosu).19

Projekt traktatu
Po przyjęciu stanowiska Parlamentu przez rok trwały prace komisji spraw instytucjonalnych
w celu opracowania projektu rezolucji w sprawie głównych założeń wstępnego projektu
traktatu ustanawiającego Unię Europejską. Wyniki przedstawiono Parlamentowi w dniu 13
września 1983 r. i przyjęto w dniu następnym.20 Po uzyskaniu zgody Parlamentu wstępny
projekt został poddany pod debatę w izbie w dniu 14 lutego 1984 r.21

Projekt traktatu składał się z 87 artykułów, w których dążono do uzupełnienia i zmiany
wcześniejszych traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie w odniesieniu do
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instytucji, polityki i zarządzania finansami, oprócz określenia celów, metod działania i
uprawnień (kompetencji) Unii Europejskiej. W rezolucji wprowadzono samo pojęcie Unii
Europejskiej – unii posiadającej osobowość prawną; podkreślono w niej koncepcję
europejskich obywateli jako aktywnych uczestników procesu decyzyjnego; zapisano zasadę
pomocniczości, zgodnie z którą uprawnienia miały być podzielone między Unię i państwa
członkowskie, oraz potwierdzono zasadę pierwszeństwa prawa UE wobec prawa państw
członkowskich.22

W odniesieniu do realizacji celów Unii komisja skupiła się przede wszystkim na:
wyeliminowaniu dysproporcji regionalnych; ochronie środowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego; badaniach naukowych z myślą o postępie narodów europejskich; osiągnięciu
postępu gospodarczego w ramach wolnego rynku wewnętrznego; stabilności waluty;
promowaniu stosunków międzynarodowych; swobodnym przepływie osób i idei oraz
ochronie i rozwoju praw człowieka.

Do osiągnięcia tych celów potrzebne było wspólne działanie instytucji europejskich, wraz z
przywróceniem równowagi poprzez wzmocnienie Parlamentu i Komisji oraz zasadą
współpracy między państwami członkowskimi za pośrednictwem Rady.

Po zakończeniu prezentacji projekt traktatu, „przedłożony przez komisję spraw
instytucjonalnych w oparciu o doświadczenie 30 lat działalności Wspólnoty i widoczną
potrzebę wykroczenia poza obecny stopień jednolitości”, został przyjęty przez Parlament
stosunkiem głosów 237 do 31 (43 osób wstrzymało się od głosu).23

Polityczny testament Altiero Spinelliego
Mimo zatwierdzenia przez Parlament projekt traktatu został jednak stopniowo pominięty w
debacie międzyinstytucjonalnej. I tym razem innowacyjna siła działań politycznych
Spinelliego za bardzo wyprzedzała swój czas i nie mogła wydać natychmiastowych owoców.
Rewizja traktatów zawarta w Jednolitym Akcie Europejskim okazała się niezadowalająca w
odniesieniu do propozycji zawartych w projekcie traktatu opracowanym przez komisję spraw
instytucjonalnych, koordynowaną przez włoskiego posła.

„Szanowni Państwo! Gdy głosowaliśmy nad projektem traktatu o Unii, wspomniałem o
krótkim opowiadaniu Hemingwaya o starym rybaku, który chwyta największą rybę w
swoim życiu, ale po drodze zjadają ją rekiny, więc gdy dociera do domu, z ryby pozostają
mu same ości. My też dotarliśmy do domu i zostaliśmy z samymi ośćmi. Nie jest to powód,
aby Parlament rezygnował z walki. Musimy szybko przygotować się na kolejną wyprawę
na morze, starając się, by tym razem ocalić naszą rybę przed rekinami.”24

Altiero Spinelli zmarł w dniu 23 maja 1986 r. w Rzymie. Za życia nie spotkał się z zasłużonym
uznaniem za skalę jego idei i działalności politycznej. Determinacja, jaka kryła się w jego
słowach, wskazuje jednak, że miał świadomość, iż prędzej czy później takie uznanie zyska.
Tak też się stało. 30 lata po przyjęciu projektu traktatu uważa się, że Altiero Spinelli i prace
koordynowanej przezeń komisji spraw instytucjonalnych miały zasadniczy wpływ na proces
budowania Unii Europejskiej.
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Zastrzeżenie prawne i prawo autorskie
Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi jego autor, a wszelkie wyrażone
w nim opinie niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego.
Powielanie i tłumaczenie do
celów niehandlowych jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła oraz wcześniejszego
poinformowania wydawcy i wysłania mu egzemplarza.
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