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Rolul lui Altiero Spinelli pe calea către
Uniunea Europeană
„Aș dori să îmi sfârșesc viața luptând pentru Europa.”

REZUMAT

La 14 februarie 1984, Parlamentul European a dezbătut și a adoptat proiectul de Tratat de
instituire a Uniunii Europene, cunoscut și sub numele de „proiectul Spinelli”, după numele
raportorului și coordonatorului comisiei parlamentare care a redactat textul. Altiero
Spinelli a decedat doi ani mai târziu, la 23 mai 1986, la Roma. Astăzi, după 30 de ani,
Spinelli și proiectul de tratat pe care l-a promovat sunt considerați elemente-cheie în
procesul de integrare al Uniunii Europene. Totuși, proiectul de tratat a fost doar vârful
carierei politice a lui Altiero Spinelli, un om capabil să-și imagineze o Europă unită înainte
chiar înainte ca Comunitatea Europeană să ia ființă.

Pentru a înțelege mai bine cum au evoluat gândirea și activitatea lui Altiero Spinelli, este
util să examinăm mai întâi argumentele prezentate în Manifestul de la Ventotene și apoi
activitățile sale în cadrul Mișcării Federaliste Europene, până în momentul în care a intrat
în instituțiile europene în calitate de comisar, iar apoi, în calitate de deputat în Parlamentul
European.

Acest om politic italian nu numai că a asistat la diferitele etape ale integrării europene, ci
le-a și anticipat adeseori. A urmărit, decis și încrezător până în ultimul moment, țelul
instituirii unei uniuni politice între statele Europei. Etapa finală era cooptarea sa în
instituția pe care Altiero Spinelli o considerase mereu a fi cea mai reprezentativă și cea mai
potrivită pentru a juca rolul principal în procesul de integrare – Parlamentul European.

Altiero Spinelli, 1984.
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Cronologie
1907 Altiero Spinelli se naște la Roma la 31 august

1937-1939 Detenția pe insula Ponza și excluderea din Partidul Comunist

1939-1943 Detenția pe insula Ventotene

1941 Prima schiță a Manifestului de la Ventotene; versiunea finală a fost publicată în
august 1944

1943 Prima reuniune a Mișcării Federaliste Europene

1950 Declarația Schuman, care a condus la crearea Comunității Europene a
Cărbunelui și Oțelului (CECO)

1957 Semnarea la Roma a Tratatului de instituire a Comunității Economice Europene
(CEE) și a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice
(Euratom), ambele intrând în vigoare la 1 ianuarie 1958

1970 Spinelli este numit Membru al Comisiei Europene

1976 Altiero Spinelli demisionează din Comisie în mai, iar în iulie se alătură delegației
Italiei în Parlamentul European

1984 Adoptarea de către Parlamentul European a proiectului de tratat de instituire a
Uniunii Europene la 14 februarie

1986 Semnarea la Luxemburg și la Haga, în februarie, a Actului Unic European, care a
intrat în vigoare la 1 iulie 1987

1986 Altiero Spinelli moare la Roma la 23 mai

De la Ventotene la Comisie
Un om și manifestul său
Unul dintre momentele cele mai importante și mai grele din viața lui Altiero Spinelli a fost cel
de după eliberarea sa de pe insula Ventotene, unde fusese ținut în detenție alături de alți
opozanți ai regimului fascist. După decesul lui Altiero Spinelli, care s-a produs la Roma la 23
mai 1986, Mario Albertini, președintele Mișcării Federaliste Europene, a reamintit că, în acel
moment, „[Spinelli] era singur: toți prietenii săi antifasciști se întorceau în Italia, unde îi
aștepta o tradiție în mijlocul căreia își puteau regăsi locul: aveau un partid la care se puteau
raporta, o ideologie care le putea îndruma gândirea și, mai presus de toate, un stat, adică o
structură de putere, în care își puteau desfășura activitatea politică”.1 Spinelli însuși vorbește
despre această singurătate în câteva pagini din jurnalul său, însă vorbește totodată și despre
faptul că avea o bază solidă, pornind de la care putea să reconstruiască din nou totul:
Manifestul de la Ventotene

Europa federalistă și deosebirea dintre forțele progresiste și cele conservatoare
Procesul politic și uman care l-a condus pe Altiero Spinelli către elaborarea proiectului său de
tratat de instituire a Uniunii Europene, una dintre pietrele de temelie ale procesului de
integrare și de dezvoltare a UE, nu se poate explica fără a porni de la Manifest. Altiero
Spinelli se referea la acest text redactat împreună cu prietenii săi, Ernesto Rossi și Eugenio
Colorni, pe insula pe care erau deținuți, ca la o busolă pe care a găsit-o și după care se ghida
în permanență pe valurile agitate ale politicii.

În iarna dintre 1940 și 1941, Spinelli i-a propus lui Rossi să scrie împreună un „manifest
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pentru o Europă liberă și unită”, titlul complet al textului cunoscut sub numele de Manifestul
de la Ventotene. Textul a fost împărțit în patru capitole:
 Criza civilizației moderne
 Îndatoriri după război – unitatea europeană
 Îndatoriri după război – reforma socială
 Situația revoluționară: tendințe vechi și tendințe noi.

După ce a reafirmat că existența statelor naționale suverane poartă responsabilitatea
conflictelor care au subminat, în mod repetat, valorile fundamentale ale civilizației europene
laice, textul prezenta două propuneri de politică de maximă importanță: aceea de a
transpune ideea unei federații europene în măsuri politice concrete și de a nu mai face
distincție între partidele conservatoare și cele progresiste în funcție de programele lor de
politică internă, ci în funcție de aderarea sau neaderarea lor la proiectul unei Europe
federale.2

Confederalismul, federalismul și funcționalismul în slujba unificării Europei
Totuși, metodele aplicate în procesul de unificare europeană nu au fost uniforme.
Federalismul în favoarea căruia a pledat Spinelli a fost doar unul dintre cele trei curente
principale care au stat la baza procesului de integrare și pe care le-a abordat în momente
diferite.

 Confederalismul prevedea încheierea de acorduri între state printr-o cooperare cât mai
deplină, însă fără a afecta suveranitatea națională. Luarea deciziilor impunea
unanimitate în rândul membrilor.

 Federalismul, care îngloba mai multe curente diferite, căuta să depășească conceptul
de state-națiuni, răspunzător pentru conflictele neîntrerupte din Europa, și să instituie
o federație europeană care urma să aibă suveranitate proprie.

 Funcționalismul se baza pe convingerea că procesul de integrare putea avea loc doar
treptat, prin transferul progresiv al suveranității în domenii specifice.
Acesta a fost modelul adoptat de Jean Monnet și Robert Schumann.3

Un „parlament al cetățenilor” pentru Europa
La Congresul Europei, care a avut loc la Haga în 1948 și a fost prezidat de Winston Churchill,
se părea că va predomina abordarea confederalistă, deși, ulterior, funcționalismul a fost cel
care s-a afirmat. Spre deosebire de ceea ce sperase Altiero Spinelli, dezvoltarea timpurie a
instituțiilor europene a început pe aceste baze. Federalistul italian a fost, într-adevăr, unul
dintre primii care au recunoscut limitele rolului în principal consultativ asumat de adunările
parlamentare și importanța votului populației în cazul adoptării unei constituții europene și
al legitimizării puterii parlamentare.

O Europă a oamenilor a rămas unul dintre țelurile principale ale lui Altiero Spinelli. Pentru a-l
atinge, erau necesare reforme instituționale axate pe alegerea Parlamentului European prin
sufragiu universal direct și pe funcția constituantă permanentă a acestuia. Pentru Altiero
Spinelli era limpede și modul în care se puteau realiza aceste reforme: prin intermediul
Comisiei Europene.

Rolul său în calitate de comisar (1970-1975)
În al său Diario europeo (Jurnal european), referindu-se la numirea sa în funcția de comisar
european responsabil pentru politica industrială, cercetare și dezvoltare tehnologică și
Centrul Comun de Cercetare, Altiero Spinelli a demonstrat că avea idei foarte clare despre



EPRS Rolul lui Altiero Spinelli pe calea către Uniunea Europeană

Unitatea pentru arhivele istorice Pagina 4 din 9

rolul său. „În următorii patru ani va trebui să pot face ceva pentru Europa, după ce am vorbit
atât de mult despre ea. Acum ori niciodată.”4

Clarificarea atribuțiilor Comisiei, Consiliului de Miniștri și Parlamentului și a relațiilor dintre
acestea rămânea o problemă esențială pentru reforma respectivă. Comisia, căreia urma să i
se atribuie funcția de organism supranațional prin excelență, urma să joace rolul de
mediator între celelalte două instituții comunitare. Pentru a realiza acest obiectiv, Altiero
Spinelli s-a orientat către ideile confederalismului, recunoscând că întemeierea Uniunii
Europene va necesita mult timp. Altiero Spinelli a sprijinit inițial planul Pompidou5, un plan al
unei uniuni politice europene elaborat de președintele Franței, care nu excludea
supranaționalismul în anumite puncte comune; cu toate acestea, el a decis apoi să propună
propriul său plan al unei confederații europene.6

Proiectul de reformă a instituțiilor europene
Importanța acestui proiect, explicată mai întâi Comisiei, iar apoi Grupului Socialist din
Parlamentul European, stă în puterea sa inovatoare.

Principalele argumente prezentate în proiectul Spinelli erau: consolidarea competențelor
Comisiei și Consiliului, recunoscând CEE ca un cadru pentru orice formă ulterioară de uniune
politică, introducerea principiului codeciziei între Consiliu și Parlament în chestiuni legislative
și bugetare, alegerea Parlamentului prin vot universal direct cu reprezentare proporțională,
precum și instituirea unui guvern european independent de guvernele naționale.

Era un plan ambițios, o serie dintre punctele acestuia, preluate ulterior, constituind
caracteristici esențiale ale cadrului instituțional actual al Uniunii Europene. În același timp
totuși era un plan prea inovator pentru a fi acceptat imediat de Comisie și Parlament.

Adoptarea alegerilor directe și demisia lui Altiero Spinelli din Comisie
Summitul de la Paris din 1972 și cel de la Copenhaga din 1973 au scos în evidență
contradicțiile care continuau să existe în sânul CEE. Deși, pe de o parte, se făcea simțită
nevoia urgentă a unor reforme semnificative, pe de altă parte, lipsea inițiativa de a adopta
decizii efective, fapt care punea sistemul comunitar sub semnul întrebării.

Un alt summit care a avut loc la Paris, în 1974, a aprobat adoptarea votului direct și
solicitarea de a întocmi un raport cu privire la posibilitatea de a institui o Uniune Europeană.
Spinelli a solicitat Comisiei să se implice în elaborarea raportului, iar cererea sa a fost
acceptată. Aceasta a fost una dintre cele mai importante realizări din cursul mandatului său
de comisar. Cu toate acestea, ca urmare a deciziei Consiliului European de a organiza
primele alegeri europene, în mai 1976 a ales să demisioneze pentru a-și continua activitatea
ca reformator în cadrul instituției în care crezuse dintotdeauna cel mai mult – Parlamentul
European.

Activitatea parlamentară timpurie (1976-1979)
Un Parlament constituant pentru Uniunea Europeană
Intrarea sa în Parlamentul European a reprezentat soluționarea cvadraturii cercului pentru
parcursul politic și uman al lui Altiero Spinelli. Pentru a intra în Parlament, în așteptarea
alegerilor directe din 1979, Spinelli a trebuit să găsească un partid care să îi ofere în primul
rând posibilitatea să ocupe un loc în calitate de deputat într-un parlament național. Într-
adevăr, în 1976, parlamentele naționale erau încă însărcinate cu numirea delegaților
europeni. Acesta a fost principalul motiv pentru care s-a întors în rândurile Partidului
Comunist Italian, din care fusese exclus în 1937. Așadar, grație alegerii sale în Camera
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Deputaților din Italia, Altiero Spinelli a fost numit delegat european în iulie 1976 în calitate
de membru independent al Grupului Comunist.

Din nou, Altiero Spinelli a decis să își asume noua funcție stabilindu-și obiective clare și
specifice. El a recunoscut că rolul Parlamentului era vital, numindu-l „instituția cea mai
independentă de opțiunile guvernelor, cea care a reușit mereu în cea mai mare măsură să
dezvolte grupări transnaționale de forțe politice, cea mai impregnată de spirit european și
care a cerut cu cea mai mare hotărâre limitarea suveranității naționale și dezvoltarea la nivel
supranațional”.7 Din acest motiv, Parlamentul era instituția cea mai potrivită pentru punerea
în practică a procesului de integrare. Principalul obiectiv rămânea acela de a-i conferi și un
rol de organism constituant pe lângă cel de ghid instituțional.8 Alegerile din 1979 urmau să îi
confere legitimitate acestui rol, o dată pentru totdeauna.

În calitate de membru a trei comisii (Comisia pentru afaceri politice, Comisia pentru bugete
și Comisia pentru afaceri economice și monetare), Altiero Spinelli și-a început primul mandat
parlamentar pregătindu-se pentru momentul în care, în calitate de deputat ales în
Parlamentul European, urma să acționeze pentru a adopta reformele necesare elaborării
unei constituții europene.

O viață dedicată Europei
În martie 1979, Altiero Spinelli i-a trimis o scrisoare lui Enrico Berlinguer, secretarul general
al Partidului Comunist (PCI), solicitând explicit să fie desemnat candidat la primele alegeri
directe ale Parlamentului European care urmau să aibă loc la 10 iunie. El scria:

„Aș dori să rețineți că mi-ar plăcea să-mi sfârșesc viața luptând pentru Europa și, prin
urmare, nu aș dori să pierd prilejul de a face parte din Parlamentul European ales. Cred că
este rezonabil să mă aștept să mă includeți pe listele partidului dumneavoastră, pentru că
acest lucru ar fi și în interesul dumneavoastră.”9

PCI a confirmat includerea lui Altiero Spinelli pe listele sale, iar acesta din urmă a fost ulterior
ales în circumscripția din nord-vestul Italiei (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia).10

Clubul „Crocodilul” (1980) și proiectul de tratat privind Uniunea Europeană
Votul Parlamentului împotriva procedurii bugetare pentru 1980
La câteva luni de la alegeri, s-a ivit ocazia de a determina Parlamentul să se orienteze către
reformă. Numit vicepreședinte al Comisiei pentru bugete, Altiero Spinelli a obținut o
realizare politică majoră în cursul dezbaterilor parlamentare cu privire la bugetul pe 1980.11

Criticând bugetul în cauză, evidențiind faptul că avizul Parlamentului era doar o formalitate
și că Consiliul nu luase în considerare opiniile exprimate de Parlament, Altiero Spinelli a
convins majoritatea deputaților să voteze împotriva textului:

„Mă adresez acum colegilor din Parlament, invitându-i să reflecteze asupra necesității de
a schimba această Comunitate a noastră. Există doar două centre de voință politică care
pot să își asume responsabilitatea de a pregăti planuri de reformă și de a solicita
parlamentelor naționale să le ratifice. Dacă guvernele vor fi cele care vor face acest lucru,
vom avea o Europă a frontierelor... Altminteri, acest Parlament va trebui să conștientizeze
că, în calitate de reprezentant al tuturor cetățenilor europeni care l-au ales, de el depinde
să propună reformele instituționale care pot scoate Comunitatea din acest impas.”12

Acest gest era unul simbolic, fără consecințe, în teorie, dar tocmai din acest motiv a
evidențiat marea contradicție dintre un Parlament legitimat prin votul cetățenilor și faptul că



EPRS Rolul lui Altiero Spinelli pe calea către Uniunea Europeană

Unitatea pentru arhivele istorice Pagina 6 din 9

nu deținea autoritatea în sistemul comunitar. Acest gest a determinat pentru prima oară
Parlamentul să conștientizeze că, dacă dorea să realizeze reforme, trebuia să acționeze.

Clubul „Crocodilul”
Dezbaterea privind reforma a continuat în rândul deputaților europeni, chiar și în afara
Parlamentului. Pentru a-și sensibiliza în mai mare măsură colegii cu privire la reformele
instituționale și a discuta despre acestea, precum și despre necesitatea de a crea un grup de
lucru ad-hoc pentru a le elabora, Spinelli afirma din nou într-o scrisoare din 25 iunie 1980:

„Dacă există colegi care au ajuns, ca și mine, la concluzia că reforma instituțiilor este prea
importantă pentru a fi lăsată în seama oamenilor de stat și diplomaților, aș fi
recunoscător dacă acești colegi ar putea răspunde la aceasta scrisoare, declarându-se de
acord să participe la reuniuni în care vom examina împreună cele mai bune modalități de
implicare a Parlamentului în această acțiune.”13

Propunerea a fost acceptată inițial de opt deputați în Parlamentul European care, în seara
zilei de 9 iulie 1980, s-au reunit pentru a purta discuții la restaurantul Au Crocodile de la
Strasbourg14. În câteva luni, grupul de membri condus de Altiero Spinelli – care fost numit
Clubul „Crocodilul”, după locul de desfășurare a primei sale reuniuni – a crescut în mod
semnificativ. Membrii acestuia au lucrat neobosit la elaborarea unei propuneri de rezoluție
referitoare la înființarea unei comisii ad-hoc „însărcinate cu prezentarea de propuneri
privind starea actuală și evoluția viitoare a Comunității”.15Semnată de 180 de deputați în
Parlamentul European, propunerea a fost depusă în perioada de sesiune din iulie 1981 și
adoptată la 9 iulie.16 Prin urmare, în final, Clubul „Crocodilul”, menționat de Altiero Spinelli
în cursul dezbaterii,17 și-a respectat promisiunile, deschizând calea pentru proiectul de tratat
de instituire a Uniunii Europene.

Rezoluție referitoare la poziția Parlamentului European
Comisia instituțională și-a început activitatea în ianuarie 1982, iar Altiero Spinelli a fost numit
raportor coordonator. Prima sarcină a fost de a se întocmi un raport referitor la poziția
Parlamentului European privind reforma tratatelor și realizarea Uniunii Europene.18

Raportul, care încerca să ilustreze, în primul rând, obiectivele comisiei, a fost prezentat de
Spinelli la 5 iulie 1982 în cursul sesiunii plenare:

„Ceea ce ne lipsește este un sistem instituțional european adecvat, care să poată
transforma sentimentul comun într-o voință politică comună printr-un efort comun de a
încheia compromisurile necesare.”

Prin urmare, formarea unei voințe comune era un factor determinant pentru continuarea
drumului către reformă. Votul în favoarea rezoluției urma să însemne „începutul unei lupte
politice democratice pentru Europa anilor 1980, pentru o Europă construită de europeni
pentru europeni”. Rezoluția a fost adoptată cu 258 de voturi pentru, 35 împotrivă și 23 de
abțineri.19

Proiectul de tratat
După adoptarea poziției Parlamentului, activitatea de elaborare a unei propuneri de
rezoluție referitoare la conținutul proiectului preliminar de tratat de instituire a Uniunii
Europene a Comisiei instituționale a continuat timp de un an. Rezultatele au fost prezentate
Parlamentului la 13 septembrie 1983 și adoptate în ziua următoare.20 După ce a primit
aprobarea Parlamentului, proiectul preliminar a fost dezbătut în sesiunea plenară la 14
februarie 1984.21
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Proiectul de tratat consta în 87 de articole prin care se încerca să se completeze și să se
modifice tratatele anterioare de instituire a Comunităților Europene în ceea ce privește
instituțiile, politicile și gestiunea financiară a Uniunii Europene, pe lângă definirea
obiectivelor, a modalităților de acțiune și a competențelor (compétences) acesteia. Rezoluția
a introdus chiar conceptul de Uniune Europeană, o Uniune învestită cu personalitate juridică,
a subliniat ideea participării active la luarea deciziilor a cetățenilor europeni, a consacrat
principiul subsidiarității, conform căruia competențele urmau să fie partajate între Uniune și
statele membre, și a reafirmat supremația legislației UE față de legislațiile statelor
membre.22

În ceea ce privește obiectivele Uniunii, comisia s-a axat în special pe: eliminarea
dezechilibrelor regionale, protejarea mediului și a patrimoniului cultural, cercetarea
științifică în vederea progresului popoarelor europene, realizarea de progrese economice în
cadrul unei piețe interne libere, stabilitatea monedei, promovarea relațiilor internaționale,
libera circulație a persoanelor și a ideilor și apărarea și dezvoltarea drepturilor omului.

Pentru a atinge aceste obiective era necesar ca instituțiile europene să conlucreze,
reechilibrând puterile prin consolidarea Parlamentului și Comisiei, precum și prin principiul
cooperării dintre statele membre în cadrul Consiliului.

La sfârșitul prezentării, proiectul de tratat „depus de Comisia pentru afaceri instituționale,
care se bazează pe o experiența de 30 de ani în activități comunitare și pe necesitatea
evidentă de a avansa dincolo de gradul actual de unificare” a fost adoptat de Parlament cu
237 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă și 43 de abțineri.23

Testamentul politic al lui Altiero Spinelli
Totuși, în ciuda aprobării Parlamentului, proiectul de tratat a fost tras treptat pe linie moartă
în dezbaterile interinstituționale. Încă o dată, prin puterea inovatoare a acțiunii politice,
Altiero Spinelli fusese cu mult prea mult înaintea timpului său, iar această acțiune nu a putut
da roade imediat. Revizuirea tratatelor, consacrată în Actul Unic European, s-a dovedit a fi
nesatisfăcătoare din punctul de vedere a ceea ce fusese propus în proiectul de tratat al
Comisiei pentru afaceri instituționale, coordonat de deputatul italian în Parlamentul
European.

„Doamnelor și domnilor, atunci când am votat proiectul de tratat privind Uniunea
Europeană, v-am prezentat un rezumat al povestirii lui Hemingway despre bătrânul
pescar care prinde cel mai mare pește din viața sa, care este apoi mâncat de rechini,
motiv pentru care pescarul ajunge acasă numai cu oasele peștelui. Ei, bine, am ajuns și noi
acasă, iar tot ce ne-a rămas sunt oasele peștelui. Acesta nu este un motiv ca Parlamentul
să abandoneze lupta. Trebuie să ne pregătim să ieșim din nou în larg, mai bine echipați
pentru a prinde peștele și a-l salva de rechini.”24

Altiero Spinelli a murit la Roma la 23 mai 1986. El nu a avut ocazia de a-i fi recunoscut în
timpul vieții spectrul larg al ideilor și al acțiunii politice. Cu toate acestea, hotărârea care
emana din cuvintele sale lăsa să se înțeleagă că, mai devreme sau mai târziu, i se va acorda
această recunoaștere. Și așa s-a întâmplat. La 30 ani de la adoptarea proiectului de tratat, se
consideră că Altiero Spinelli și activitatea desfășurată de Comisia pentru afaceri instituționale
coordonată de el au avut o influență esențială asupra procesului de construcție europeană.
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Note finale
1 Battling for the Union, Altiero Spinelli 1979-1986 (Luptând pentru Europa, Altiero Spinelli 1979-1986), Parlamentul
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12 Discurs al lui Altiero Spinelli, dezbaterile din Parlamentul European din 21 mai 1980, p. 139.
13 Scrisoarea trimisă la 25 iunie 1980 de Altiero Spinelli colegilor săi din Parlamentul European, Arhivele istorice ale Uniunii

Europene, fondul A.S.H.A., dosarul AS-356, 02 „Club du Crocodile”.
14 Cei care au participat la prima reuniune, al cărei proces-verbal a fost redactat de Pier Virgilio Dastoli, asistentul lui Altiero

Spinelli, au fost: Hans August Lücker, Karl von Wogau și Paola Gaiotti De Biasse [Grupul Partidului Popular European
(Creștin Democrat)], Stanley P. Johnson (Grupul Democraților Europeni), Richard Balfe și Brian Key (Grupul Socialist),
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