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O papel de Altiero Spinelli no caminho para a
União Europeia
«Gostaria de terminar a minha vida a lutar pela Europa»

SÍNTESE

Em 14 de fevereiro de 1984, o Parlamento Europeu debateu e aprovou o projeto de
«Tratado da União Europeia», também conhecido como «Projeto Spinelli», por ser este o
nome do relator-coordenador da comissão parlamentar que o elaborou. Dois anos mais
tarde, em 23 de maio de 1986, Altiero Spinelli morreu em Roma. Trinta anos passados,
Spinelli e o projeto de Tratado que ele tão ardorosamente defendeu são agora
considerados elementos essenciais do processo de integração da União Europeia. No
entanto, o projeto de Tratado foi apenas o culminar da carreira política de Altiero Spinelli
— um homem capaz de imaginar uma Europa unida ainda antes do nascimento da
Comunidade Europeia.

Pode-se compreender melhor a forma de pensar de A. Spinelli e o trabalho que
desenvolveu atentando, primeiro, nos argumentos expostos no Manifesto de Ventotene
e, depois, na sua atividade no seio do Movimento Federalista Europeu, até ao momento
em que entrou nas instituições europeias como Comissário e, posteriormente, como
Deputado ao Parlamento Europeu.

Este político italiano não só viveu, ao longo da sua carreira, as várias fases da integração
europeia, como, inclusivamente, as antecipou muitas vezes. Até ao fim, perseverou com
confiança e determinação no objetivo de estabelecer uma união política entre os países da
Europa. O passo decisivo seria dado na instituição que Spinelli sempre considerara uma
das mais representativas e mais bem preparadas para desempenhar um papel de
liderança no processo de integração: o Parlamento Europeu.

Altiero Spinelli, 1984.
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Cronologia
1907 Altiero Spinelli nasce em Roma em 31 de agosto

1937-1939 Desterro na ilha de Ponza e expulsão do Partido Comunista

1939-1943 Desterro na ilha de Ventotene

1941 Primeiro projeto do Manifesto de Ventotene; a última edição foi publicada em
1944

1943 Primeira reunião do Movimento Federalista Europeu

1950 Declaração Schuman, que conduziu à criação da Comunidade Europeia do
Carvão e do Aço (CECA)

1957 Assinatura em Roma do Tratado que institui a Comunidade Económica
Europeia (CEE) e do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia
Atómica (Euratom), os quais entraram em vigor em 1 de janeiro de 1958

1970 A. Spinelli é nomeado Membro da Comissão Europeia

1976 Spinelli renuncia ao cargo na Comissão em maio para integrar a delegação
italiana no Parlamento Europeu em julho

1984 Aprovação pelo Parlamento Europeu do Projeto de Tratado que institui a União
Europeia em 14 de fevereiro

1986 Assinatura em fevereiro, no Luxemburgo e em Haia, do Ato Único Europeu, que
entrou em vigor em 1 de julho de 1987

1986 Altiero Spinelli morre em Roma em 23 de maio

De Ventotene para a Comissão
Um homem e o seu manifesto
Um dos momentos mais importantes e difíceis na vida de Altiero Spinelli ocorreu após a sua
libertação da ilha de Ventotene, para onde fora desterrado juntamente com outros
opositores ao regime fascista. Após a morte de Spinelli em Roma, em 23 de maio de 1986,
Mario ALBERTINI, Presidente do Movimento Federalista Europeu, recordou que, nesse
momento, «estava sozinho: todos os seus amigos antifascistas estavam a regressar à Itália,
onde os esperava uma tradição em que podiam participar: tinham um partido com que se
identificavam, uma ideologia para guiar as suas ideias e, acima de tudo, um Estado, quer
dizer, uma estrutura de poder dentro da qual podiam prosseguir a sua atividade política.»1 O
próprio Spinelli, em algumas páginas dos seus diários, exprime esta solidão, mas também
menciona um sólido alicerce que transportava consigo e a partir do qual poderia recomeçar
de novo: o Manifesto de Ventotene.

A Europa federalista e a distinção entre forças progressistas e conservadoras
É impossível explicar o processo humano e político que conduziu Altiero Spinelli ao seu
Projeto de Tratado que institui a União Europeia, um dos pilares do processo de integração e
desenvolvimento da UE, sem começar pelo Manifesto. Imobilizado com os seus amigos
Ernesto Rossi e Eugenio Colorni na ilha para onde tinham sido desterrados, Spinelli
encontrara o que ele próprio descreveu como a bússola que para sempre o guiaria nos
mares agitados da política.

Durante o inverno de 1940-1941, Spinelli propôs a Rossi a redação de um «manifesto em
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prol de uma Europa unida e livre», o título completo do texto que ficou conhecido como o
Manifesto de Ventotene. O texto dividia-se em quatro capítulos:
 A crise da civilização moderna
 Deveres do pós-guerra — Unidade europeia
 Deveres do pós-guerra — Reforma social
 A situação revolucionária: as velhas e as novas tendências.

Depois de reiterar que a responsabilidade pelos conflitos que repetidamente tinham posto
em causa os valores fundamentais da civilização europeia residia na existência de Estados
nacionais soberanos, o texto apresentava duas propostas políticas da maior importância:
transpor a ideia de uma federação europeia para uma ação política concreta e abandonar a
distinção entre partidos conservadores e progressistas com base nos seus programas
políticos nacionais a favor de uma baseada no apoio ou não ao projeto federal europeu.2

Confederalismo, federalismo e funcionalismo para unir a Europa
Os métodos utilizados no processo de unificação europeia não foram, porém, uniformes. O
federalismo preferido por Altiero Spinelli era apenas uma de três correntes principais que
constituíram a base do processo de integração e com as quais Spinelli lidou em períodos
diferentes.

 O confederalismo previa acordos entre os Estados no tocante a uma cooperação que
se queria tão completa quanto possível, mas que não afetava a soberania nacional. As
decisões exigiriam a unanimidade entre os membros.

 O federalismo, que incluía várias correntes distintas, procurava ir além do conceito de
Estados-nação, responsáveis pela persistência do conflito na Europa, para criar uma
federação europeia com a sua própria soberania.

 O funcionalismo baseava-se na crença de que o processo de integração só poderia
decorrer gradualmente, através da transferência gradual de soberania em domínios
específicos.
Foi este o modelo abraçado por Jean Monnet e Robert Schuman.3

Um parlamento de cidadãos para a Europa
O Congresso da Europa, realizado em Haia em maio de 1948 sob a presidência de Winston
Churchill, assistiu à prevalência da abordagem confederalista, embora tenha sido o
funcionalismo que posteriormente se impôs. Nos primeiros tempos da sua existência, as
instituições europeias desenvolveram-se sobre esta base, contrariamente ao que esperava
Spinelli. Este italiano federalista foi de facto um dos primeiros a reconhecer os limites da
função essencialmente consultiva das assembleias parlamentares e a importância do voto
dos cidadãos na hora de adotar uma constituição europeia e conferir alguma legitimidade
aos poderes parlamentares.

Um dos principais objetivos de Spinelli continuava a ser uma Europa dos cidadãos. Para o
alcançar, eram necessárias reformas institucionais que pusessem a tónica num Parlamento
Europeu eleito por sufrágio universal direto e com uma função constituinte permanente.
Para Spinelli também era evidente a forma como estas reformas poderiam ser alcançadas —
através da Comissão Europeia.

O papel de Comissário (1970-1975)
No seu Diario Europeo, Altiero Spinelli, remetendo para a sua nomeação como Comissário
Europeu responsável pela política industrial, investigação e desenvolvimento tecnológico e



EPRS O papel de Altiero Spinelli no caminho para a União Europeia

Unidade dos Arquivos Históricos Página 4 de 9

pelo Centro Comum de Investigação, demonstrou que tinha ideias muito claras acerca do
seu papel: «ao longo dos próximos quatro anos, terei de ser capaz de fazer alguma coisa pela
Europa, depois de ter falado tanto sobre ela. É agora ou nunca.»4

A clarificação dos direitos e das relações entre a Comissão, o Conselho de Ministros e o
Parlamento continuou a ser uma questão essencial do ponto de vista da reforma. A
Comissão, à qual seria conferido o papel de organismo supranacional por excelência, seria
mediadora entre as outras duas instituições comunitárias. Para atingir este objetivo, Spinelli
aproximou-se das ideias confederalistas, reconhecendo que o estabelecimento de uma
União Europeia exigiria tempo. Inicialmente, Spinelli apoiou o Plano Pompidou,5 um projeto
de união política europeia elaborado pelo Presidente da República Francesa, que não excluía
o supranacionalismo em alguns pontos comuns; mais tarde, porém, decidiu propor o seu
próprio plano para uma confederação europeia.6

Projeto de reforma da União Europeia
A importância deste projeto, explicado primeiro à Comissão e, depois, ao Grupo Socialista no
Parlamento Europeu, residia na sua força inovadora.

Os principais pontos expostos no projeto Spinelli eram: o reforço dos poderes da Comissão e
do Conselho, em reconhecimento da CEE como quadro para a formação de qualquer futura
união política; a introdução do princípio da codecisão entre o Conselho e o Parlamento nos
domínios legislativo e orçamental; as eleições para o Parlamento Europeu por sufrágio
universal direto, com representação proporcional, e o estabelecimento de um governo
europeu independente dos governos nacionais.

Era um plano ambicioso e alguns dos seus pontos, retomados mais tarde, figuram agora
como elementos centrais do atual quadro institucional da União Europeia. Ao mesmo
tempo, porém, era um plano demasiado inovador para poder ser imediatamente aceite pela
Comissão e o Parlamento.

A adoção de eleições diretas e a demissão de Altiero Spinelli da Comissão
As cimeiras de Paris, em 1972, e de Copenhaga, em 1973, puseram em evidência as
contradições que ainda existiam na CEE. Se, por um lado, se pressentia uma necessidade
urgente de reformas significativas, por outro, havia falta de iniciativa na tomada de decisões
eficazes, o que punha em causa o regime comunitário.

Uma outra cimeira, realizada em Paris em 1974, consagrou a adoção do sufrágio direto e o
apelo à elaboração de um relatório sobre a possibilidade de criar uma União Europeia.
Altiero Spinelli pediu que a Comissão participasse na elaboração do relatório e o seu pedido
foi aceite. Esta foi uma das conquistas mais importantes do seu mandato como Comissário.
Mas na sequência da decisão do Conselho Europeu de realizar as primeiras eleições
europeias, em maio de 1976 decidiu demitir-se, para prosseguir a sua atividade como
reformador na instituição na qual desde sempre depositara a maior confiança — o
Parlamento Europeu.

Início da atividade parlamentar (1976-1979)
Um parlamento constituinte para a União Europeia
A entrada no Parlamento Europeu representou a quadratura do círculo no percurso político
e humano de Altiero Spinelli. Para entrar no Parlamento, enquanto não se realizavam as
eleições diretas de 1979, teve de encontrar um partido que antes de mais lhe oferecesse a
oportunidade de se apresentar como deputado a um parlamento nacional. Com efeito, em
1976, ainda eram os parlamentos dos Estados-Membros que nomeavam os delegados
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europeus. Esta foi a principal razão para o seu regresso às fileiras do Partido Comunista
Italiano (PCI), de que fora expulso em 1937. Graças à sua eleição para a Câmara dos
Deputados italiana, Spinelli foi pois nomeado delegado Europeu em julho de 1976, na
qualidade de membro independente do Grupo Comunista.

Mais uma vez, Spinelli decidiu assumir as novas funções com objetivos claros e específicos.
Reconheceu que o papel do Parlamento era essencial, chamando-lhe «a instituição que mais
independente era das decisões governamentais, aquela que sistematicamente fora a mais
capaz de desenvolver agrupamentos transnacionais de forças políticas, a que mais imbuída
estava do espírito europeu e a que mais resolutamente apelara a uma limitação da
soberania nacional e ao desenvolvimento supranacional».7 Por este motivo, o Parlamento
Europeu era a instituição mais indicada para executar o processo de integração. O principal
objetivo continuava a ser o de completar a função de guia institucional com a de órgão
constituinte.8 Em todo o caso, este papel só seria definitivamente legitimado nas eleições
diretas de 1979.

Enquanto membro de três comissões (Assuntos Políticos, Orçamentos e Assuntos
Económicos e Monetários), Spinelli deu início ao seu primeiro mandato parlamentar
preparando-se para o dia em que, como deputado eleito ao Parlamento Europeu, tomaria
medidas específicas sobre as reformas necessárias para elaborar uma Constituição Europeia.

Uma vida pela Europa
Em março de 1979, Altiero Spinelli enviou uma carta a Enrico Berlinguer, Secretário-Geral do
Partido Comunista (PIC), pedindo abertamente para ser candidato ao Parlamento Europeu
nas primeiras eleições diretas de 10 de junho. Escreveu:

«Peço-lhe que tenha em consideração que gostaria de terminar a minha vida a lutar pela
Europa e que, por isso, gostaria de não perder a oportunidade de ser eleito para o
Parlamento Europeu. Penso ser razoável esperar que me inclua nas listas do seu Partido,
visto que isso também seria do seu interesse.»9

O PCI confirmou a inclusão nas suas listas de Altiero Spinelli, que viria a ser eleito pelo
círculo eleitoral do Noroeste de Itália (Valle d’Aosta, Piemonte, Ligúria, Lombardia).10

O «Club Crocodile» (1980) e o Projeto de Tratado da União Europeia
O voto do Parlamento contra o processo orçamental de 1980
A oportunidade de fazer o Parlamento avançar rumo à reforma surgiu alguns meses depois
das eleições. Na qualidade de vice-presidente da Comissão dos Orçamentos, Altiero Spinelli
alcançou um grande feito político durante os debates parlamentares sobre o orçamento de
1980.11 Criticando o orçamento em causa, Spinelli convenceu a maioria dos deputados ao PE
a votar contra o texto ao realçar que o parecer do Parlamento era uma mera formalidade e
que o Conselho não tivera em conta os pontos de vista expressos pelo Parlamento:

«Dirijo-me agora aos meus colegas no Parlamento, convidando-os a refletir sobre a
necessidade de alterar esta nossa Comunidade. Só existem dois centros de vontade
política com capacidade para assumir a responsabilidade de preparar projetos de reforma
e convidar os parlamentos nacionais a ratificá-los. Se forem os governos a fazê-lo,
teremos uma Europa de fronteiras... Se não, este Parlamento terá de compreender que,
na sua qualidade de representante de todos os cidadãos europeus que o elegeram, lhe
cabe propor reformas institucionais suscetíveis de tirar a Comunidade deste impasse.»12
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Foi um gesto simbólico, sem quaisquer consequências técnicas, que, precisamente por essa
razão, pôs em evidência a grande contradição entre, por um lado, um Parlamento legitimado
pelo voto do povo e a sua falta de poder no sistema comunitário. Este gesto fez o
Parlamento aperceber-se, pela primeira vez, de que teria de agir para garantir a realização
da reforma.

O «Club Crocodile»
O debate sobre a reforma prosseguiu entre os deputados ao Parlamento Europeu, mesmo
fora das salas de debate do Parlamento. Para sensibilizar os colegas para o debate das
reformas institucionais e a necessidade de criar um grupo de trabalho ad hoc para o efeito,
Spinelli declarou, uma vez mais, por carta datada de 25 de junho de 1980:

«se houver colegas que, como eu, chegaram à conclusão de que a reforma das
instituições é demasiado importante para ser deixada nas mãos de estadistas e
diplomatas, agradecia que respondessem a esta carta e aceitassem participar nas
reuniões onde, conjuntamente, iremos debater as melhores formas de associar o
Parlamento a esta ação.»13

A proposta foi inicialmente aceite por oito deputados ao Parlamento Europeu os quais, na
noite de 9 de julho de 1980, se reuniram para conversações no restaurante «Au Crocodile»
em Estrasburgo.14 Em poucos meses, o grupo dos deputados ao PE liderado por Altiero
Spinelli — designado «Club Crocodile», por ser o nome do local da primeira reunião —
engrossou significativamente. Os seus membros trabalharam incansavelmente na
elaboração de uma proposta de resolução sobre a criação de uma comissão ad hoc,
«encarregada de apresentar propostas sobre a situação atual e o desenvolvimento futuro da
Comunidade».15 Assinada por 180 deputados ao PE, a proposta foi apresentada na sessão
plenária de julho de 1981 e aprovada em 9 de julho do mesmo ano.16 O «Club Crocodile»
mencionado por Spinelli durante o debate,17 acabara, portanto, por cumprir as suas
promessas, abrindo caminho ao Projeto de Tratado que institui a União Europeia.

Resolução sobre a posição do Parlamento Europeu
A Comissão dos Assuntos Institucionais iniciou as suas atividades em janeiro de 1982 e
Spinelli foi nomeado relator-coordenador. A primeira tarefa consistiu em elaborar um
relatório sobre a posição do Parlamento Europeu relativamente à reforma dos Tratados e à
realização da União Europeia.18 O relatório, que se destinava a ilustrar, antes de mais, os
objetivos da comissão, foi apresentado por Spinelli em 5 de julho de 1982 em sessão
plenária:

«O que falta é um sistema institucional adequado, a nível europeu, que permita
transformar aquilo que não passa de um sentimento comum numa vontade política
comum, mediante a procura concertada dos compromissos necessários.»

A formação de uma vontade comum era, por conseguinte, essencial para prosseguir na via
da reforma. Votar a favor da resolução equivaleria a «empreender uma batalha política
democrática para defender a Europa dos anos 80, construída pelos
Europeus e para os Europeus». A resolução foi aprovada por 258 votos a favor, 35 votos
contra e 23 abstenções.19

O Projeto de Tratado
Após a aprovação da posição do Parlamento, a Comissão dos Assuntos Institucionais
trabalhou durante um ano para elaborar uma proposta de resolução sobre «o teor do
anteprojeto de tratado que institui a união europeia». Os resultados foram apresentados ao
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Parlamento em 13 de setembro de 1983 e aprovados no dia seguinte.20 Após ter obtido a
aprovação do Parlamento, o anteprojeto foi debatido na assembleia em 14 de fevereiro de
1984.21

O projeto de Tratado era constituído por 87 artigos que procuravam completar e alterar os
anteriores Tratados que instituíam as Comunidades Europeias no que diz respeito às suas
instituições, políticas e gestão financeira, para além de fixar os objetivos, métodos de ação e
competências da União Europeia. A resolução introduziu o conceito de União Europeia, uma
união dotada de personalidade jurídica; salientou a ideia de cidadãos europeus como
participantes ativos no processo de tomada de decisão; consagrou o princípio da
subsidiariedade, segundo o qual as competências seriam repartidas entre a União e os
Estados-Membros, e reafirmou a primazia do direito da UE sobre o dos Estados-Membros.22

No que respeita aos objetivos da União, a comissão centrou-se em particular nos seguintes
aspetos: eliminação dos desequilíbrios regionais; proteção do ambiente e do património
cultural; investigação científica com vista ao progresso dos povos europeus; realização do
progresso económico no quadro de um mercado interno livre; estabilidade cambial;
promoção das relações internacionais; livre circulação de pessoas e ideias e defesa e
desenvolvimento dos direitos humanos.

Para alcançar estes objetivos, era necessária a ação conjunta das instituições europeias, com
um reequilíbrio de competências através do reforço do Parlamento e da Comissão, bem
como o princípio da cooperação entre Estados-Membros no seio do Conselho.

No final da apresentação, o Projeto de Tratado, «apresentado pela Comissão dos Assuntos
Institucionais, com base na experiência de 30 anos de atividades comunitárias e na
necessidade evidente de avançar para além do atual nível de unificação», foi aprovada pelo
Parlamento por 237 votos a favor, 31 votos contra e 43 abstenções.23

O testamento político de Altiero Spinelli
Não obstante a aprovação do Parlamento, o Projeto de Tratado foi sendo progressivamente
varrido no debate interinstitucional. Mais uma vez, a força inovadora da ação política de
Altiero Spinelli fora demasiado avançada para o seu tempo e não podia produzir frutos
imediatamente. A revisão dos Tratados consagrada no Ato Único Europeu veio a revelar-se
insatisfatória em termos do que fora proposto no projeto de tratado da Comissão dos
Assuntos Institucionais, coordenada pelo deputado italiano ao PE.

«Caros colegas, quando aprovámos o projeto de tratado para a união, recordei-vos o
apólogo de Hemingway do velho pescador que captura o maior peixe de sua vida, que o
vê ser devorado por tubarões e regressa ao porto apenas com a espinha do peixe.
Também nós chegámos ao porto e não nos resta senão a espinha do grande peixe. Não é
por essa razão que o Parlamento deve resignar-se, nem renunciar. Devemos preparar-nos
para sair, mais uma vez e bem depressa, para o alto mar, depois de ter feito tudo para
capturar o peixe e o proteger dos tubarões.»24

Altiero Spinelli morreu em Roma em 23 de maio de 1986. Perdeu a oportunidade de obter
em vida o reconhecimento do alcance das suas ideias e da sua ação política. No entanto, a
determinação que emerge das suas palavras parece intuir que, mais tarde ou mais cedo,
esse reconhecimento chegará. E assim foi. Trinta anos após a adoção do Projeto de Tratado,
Altiero Spinelli e o trabalho realizado pela Comissão dos Assuntos Institucionais sob a sua
coordenação são considerados como uma influência fundamental no processo de
construção da União Europeia.
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