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únii
„Svoj život by som chcel zavŕšiť bojom za Európu“

ZHRNUTIE

Európsky parlament 14. februára 1984 prerokoval a schválil návrh Zmluvy o Európskej únii,
známy tiež ako „Spinelliho návrh“, nazvaný podľa spravodajcu-koordinátora parlamentného
výboru, ktorý text vypracoval. O dva roky neskôr, dňa 23. mája 1986, Altiero Spinelli zomrel
v Ríme. Dnes, o 30 rokov neskôr, sa Spinelli a návrh zmluvy, ktorý podporoval, považujú
za kľúčové prvky integračného procesu Európskej únie. Návrh zmluvy bol však len
vyvrcholením politickej kariéry Spinelliho – muža, ktorý bol schopný predstaviť si zjednotenú
Európu ešte skôr, ako sa Európske spoločenstvo zrodilo.

Vývoj spôsobu myslenia a práce Spinelliho možno lepšie pochopiť, ak vezmeme do úvahy
najprv jeho tvrdenia uvedené vo Ventotenskom manifeste a potom jeho činnosť v rámci
Európskeho federalistického hnutia, až do jeho vstupu do európskych inštitúcií na poste
komisára a potom poslanca Európskeho parlamentu.

Tento taliansky politik počas svojej kariéry jednotlivé štádia európskej integrácie nielen zažil,
on ich často aj predvídal. Až do úplného konca s odhodlaním a dôverou sledoval cieľ vytvoriť
politickú úniu medzi krajinami Európy. Posledný krok sa mal prijať v rámci inštitúcie, ktorú
Spinelli vždy považoval za najreprezentatívnejšiu a najvhodnejšiu na to, aby zohrávala
vedúcu úlohu v integračnom procese – v Európskom parlamente.

Altiero Spinelli, 1984.
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Chronológia
1907 Altiero Spinelli sa narodil 31. augusta v Ríme

1937 – 1939 Internácia na ostrove Ponza a vylúčenie z komunistickej strany

1939 – 1943 Internácia na ostrove Ventotene

1941 Prvý rukopis Ventotenského manifestu; konečná verzia bola uverejnená v roku
1944

1943 Prvá schôdza Európskeho federalistického hnutia

1950 Schumanova deklarácia, ktorá viedla k vzniku Európskeho spoločenstva uhlia
a ocele (ESUO)

1957 Podpis Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS)
a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom)
v Ríme. Obe zmluvy nadobudli účinnosť 1. januára 1958

1970 Vymenovanie Spinelliho za člena Európskej komisie

1976 V máji Spinelli odstúpil z postu v Komisii, aby sa mohol v júli stať členom
talianskej delegácie Európskeho parlamentu

1984 Európsky parlament prijal 14. februára návrh Zmluvy o založení Európskej únie

1986 Podpis Jednotného európskeho aktu vo februári v Luxemburgu a Haagu.
Účinnosť nadobudol 1. júla 1987

1986 Altiero Spinelli zomrel 23. mája v Ríme

Od Ventotene po Komisiu
Jeden človek a jeho manifest
K jednému z najdôležitejších a najťažších momentov v živote Altiera Spinelliho došlo po jeho
prepustení z ostrova Ventotene, kde bol internovaný spolu s ďalšími odporcami fašistického
režimu. Po smrti Spinelliho 23. mája 1986 v Ríme sa predseda Európskeho federalistického
hnutia Mario Albertini v spomienkach vrátil k tomu, ako bol Spinelli v tom čase „sám: všetci
jeho protifašistickí priatelia sa vracali do Talianska, kde ich čakala tradícia, v ktorej mohli zaujať
svoje miesto: mali stranu, s ktorou mohli byť spätí, ideológiu, ktorá mohla usmerňovať ich
myslenie a predovšetkým štát, čiže mocenskú štruktúru, v rámci ktorej mohli vykonávať svoju
politickú činnosť.“1 Aj samotný Spinelli vyjadril túto osamelosť na niekoľkých stranách svojho
denníka, ale zároveň uviedol, že má vo vrecku pevný základ, z ktorého môže začať odznova:
Ventotenský manifest.

Federalistická Európa a rozdiel medzi progresívnymi a konzervatívnymi silami
Ak chceme objasniť ľudský a politický proces, ktorý viedol Spinelliho k jeho návrhu Zmluvy
o vytvorení Európskej únie, jednému zo základných prvkov procesu integrácie a rozvoja EÚ,
musíme začať od manifestu. Vypracoval ho spoločne s priateľmi Ernestom Rossim a Eugeniom
Colornim na ostrove, na ktorom boli internovaní, a Spinelli v ňom našiel to, čo on sám opísal
ako kompas, ktorý ho vždy viedol v búrlivých vodách politiky.

V zime 1940 – 1941 Spinelli navrhol Rossimu, aby napísali „manifest za slobodnú a zjednotenú
Európu“, čo je úplný názov textu známeho ako Ventotenský manifest. Text bol rozdelený na
štyri kapitoly:
 Kríza modernej civilizácie
 Povojnové úlohy – európska jednota
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 Povojnové úlohy – sociálna reforma
 Revolučná situácia: staré a nové trendy.

V texte sa najprv pripomína, že zodpovednosť za konflikty, ktoré opakovane oslabili základné
hodnoty európskej civilizácie, spočíva v existencii národných, suverénnych štátov. Potom sa
v ňom uvádzajú dva politické návrhy zásadného významu: premeniť myšlienku európskej
federácie na konkrétne politické kroky a nedeliť viac strany na konzervatívne a progresívne
podľa ich domácich politických programov, ale podľa toho, či podporujú, alebo nepodporujú
projekt európskej federácie.2

Konfederalizmus, federalizmus a funkcionalizmus na zjednotenie Európy
Metódy použité v procese európskeho zjednocovania však neboli jednotné. Federalizmus,
ktorý Spinelli uprednostňoval, bol len jedným z troch hlavných smerov, ktoré tvorili základ
integračného procesu a ktorými sa zaoberal v rôznych obdobiach.

 Konfederalizmus umožňoval dohody medzi štátmi týkajúce sa spolupráce, ktorá bola čo
najširšia, ale bez toho, aby bola dotknutá národná zvrchovanosť. Rozhodnutia by si
vyžadovali jednomyseľnosť členov.

 Federalizmus, v rámci ktorého existovalo viacero rozličných prúdov, sa usiloval
o prekonanie koncepcie národných štátov, ktoré boli zodpovedné za pretrvávajúce
konflikty v Európe, a o vytvorenie európskej federácie, ktorá by mala svoju vlastnú
suverenitu.

 Funkcionalizmus bol založený na presvedčení, že proces integrácie sa môže uskutočniť
len postupne, a to postupným presunom suverenity v konkrétnych oblastiach.
Tento model podporovali Jean Monnet a Robert Schuman.3

Občiansky parlament pre Európu
Na Kongrese Európy, ktorý sa konal v máji 1948 v Haagu a ktorému predsedal Winston
Churchill, prevládal konfederalistický prístup, hoci následne sa presadil funkcionalizmus.
Na rozdiel od toho, v čo dúfal Spinelli, sa prvotný vývoj európskych inštitúcií začal práve
na tomto základe. Taliansky federalista bol jedným z prvých, ktorí si uvedomili limity poradnej
úlohy, ktorú prevzali parlamentné zhromaždenia, ako aj význam hlasovania ľudu pri prijímaní
európskej ústavy a pri zabezpečení určitej legitimity pre parlamentnú moc.

Európa občanov ostala jedným zo Spinelliho hlavných cieľov. Na dosiahnutie tohto cieľa boli
potrebné inštitucionálne reformy zamerané na Európsky parlament volený v priamych
všeobecných voľbách a so stálou konštitucionálnou úlohou. Spinellimu bolo tiež jasné, ako
tieto reformy možno dosiahnuť – prostredníctvom Európskej komisie.

Úloha komisára (1970 – 1975)
Spinelli vo svojom Diario europeo (Európsky denník) v zázname ku vymenovaniu za člena
Európskej komisie zodpovedného za priemyselnú politiku, výskum a technologický rozvoj
a Spoločné výskumné centrum ukázal, že má o svojej úlohe veľmi jasnú predstavu: „Počas
nasledujúcich štyroch rokov budem musieť byť schopný pre Európu niečo urobiť, keď už som
o nej toľko hovoril. Bude to teraz alebo nikdy.“4

V súvislosti s reformou zostávalo kľúčovou úlohou vyjasnenie úloh Komisie, Rady ministrov
a Európskeho parlamentu a vzťahov medzi nimi. Komisii sa mala prideliť úloha nadnárodného
orgánu par excellence a úloha sprostredkovateľa medzi ostatnými dvoma inštitúciami
Spoločenstva. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa Spinelli priklonil ku konfederalistickým
myšlienkam, pretože si uvedomoval, že vytvorenie Európskej únie si bude vyžadovať čas.
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Spinelli najprv podporoval plán Pompidou5, plán európskej politickej únie, ktorý vypracoval
francúzsky prezident a ktorý nevylúčil nadnárodný rozmer v určitých spoločných bodoch.
Neskôr sa však rozhodol predložiť vlastný plán európskej konfederácie.6

Návrh reformy európskych inštitúcií
Význam tohto návrhu, ktorý bol najprv prednesený Komisii a následne Skupine socialistov
v Európskom parlamente, spočíva v jej inovačnej sile.

Hlavnými bodmi Spinelliho návrhu bolo: posilnenie právomocí Komisie a Rady v súvislosti
s uznaním EHS ako rámca pre akúkoľvek ďalšiu formu politickej únie; zavedenie zásady
spolurozhodovania medzi Radou a Parlamentom v legislatívnych a rozpočtových veciach;
voľba Parlamentu priamymi všeobecnými voľbami s pomerným zastúpením a vytvorenie
európskej vlády, ktorá by bola nezávislá od národných vlád.

Bol to ambiciózny plán a viacero jeho bodov, ktoré sa neskôr prijali, je teraz ústrednými
prvkami inštitucionálneho rámca Európskej únie. Zároveň bol však tento plán príliš novátorský
na to, aby ho mohli Komisia a Parlament hneď v tom čase prijať.

Zavedenie priamych volieb a Spinelliho odstúpenie z Komisie
Na samitoch v Paríži v roku 1972 a v Kodani v roku 1973 sa zvýraznili rozpory, ktoré stále
existovali v rámci EHS. Na jednej strane existovala naliehavá potreba zmysluplných reforiem,
ale na druhej strane chýbala iniciatíva prijímať účinné rozhodnutia, čo spochybňovalo systém
Spoločenstva.

Na ďalšom samite v Paríži v roku 1974 bol prijatý návrh na zavedenie priamych volieb a výzva
na vypracovanie správy o možnosti vytvorenia Európskej únie. Spinelli požiadal, aby bola
do prípravy tejto správy zapojená aj Komisia, a jeho žiadosti sa vyhovelo. Bol to jeden
z najdôležitejších úspechov jeho pôsobenia vo funkcii komisára. V nadväznosti na rozhodnutie
Európskej rady uskutočniť prvé európske voľby sa však Spinelli v máji 1976 rozhodol odstúpiť,
aby mohol vykonávať svoju činnosť reformátora v inštitúcii, v ktorú vždy veril najviac –
v Európskom parlamente.

Prvotná parlamentná činnosť (1976 – 1979)
Ústavodarný parlament pre Európsku úniu
Vstup do Európskeho parlamentu bol na Spinelliho politickej a ľudskej ceste kvadratúrou
kruhu. Na to, aby sa mohol stať poslancom Parlamentu pred priamymi voľbami v roku 1979,
musel nájsť stranu, ktorá by mu ponúkla možnosť kandidovať za poslanca národného
parlamentu. V roku 1976 totiž európskych delegátov ešte menovali parlamenty členských
štátov. To bol hlavný dôvod pre Spinelliho návrat do radov talianskej Komunistickej strany
(PCI), z ktorej bol vylúčený v roku 1937. Vďaka zvoleniu do talianskej poslaneckej snemovne
bol Spinelli v júli 1976 menovaný za európskeho delegáta ako jeden z nezávislých členov
komunistickej skupiny.

Spinelli sa opäť rozhodol nastúpiť do funkcie s jasnými a konkrétnymi cieľmi. Uvedomoval si,
že Parlament má zásadne dôležitú úlohu, a označoval ho za „inštitúciu, ktorá je najviac
nezávislá od vládnych rozhodnutí, ktorá systematicky najlepšie dokáže vytvárať nadnárodné
zoskupenia politických síl, ktorá je najviac naplnená európskym duchom a ktorá najdôraznejšie
žiada obmedzenie národnej zvrchovanosti a nadnárodný rozvoj.“7 Parlament bol preto
najvhodnejšou inštitúciou na uskutočnenie integračného procesu. Hlavným cieľom zostalo
doplniť úlohu inštitucionálneho poradcu o úlohu ústavodarného orgánu.8 Legitimitu pre túto
úlohu v každom prípade raz a navždy zabezpečia priame voľby v roku 1979.
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Ako člen troch výborov (výboru pre politické veci, výboru pre rozpočet a výboru
pre hospodárske a menové veci) sa Spinelli počas svojho prvého volebného obdobia
pripravoval na to, keď ako zvolený poslanec Európskeho parlamentu prijme konkrétne kroky
týkajúce sa reforiem potrebných na prípravu návrhu európskej ústavy.

Život zasvätený Európe
V marci 1979 poslal Spinelli list generálnemu tajomníkovi komunistickej strany (PCI) Enricovi
Berlinguerovi, v ktorom otvorene žiadal o možnosť kandidovať do Európskeho parlamentu
v prvých priamych voľbách 10. júna. Napísal:

„Rád by som Vám pripomenul, že svoj život chcem zavŕšiť bojom za Európu, a preto by som
nerád premeškal príležitosť stať sa súčasťou zvoleného Európskeho parlamentu. Myslím si,
že môžem očakávať, že ma zaradíte na zoznam Vašej strany, pretože by to bolo
aj vo Vašom záujme.“9

PCI potvrdila zaradenie Spinelliho na svoj zoznam kandidátov a následne bol Spinelli zvolený
vo volebnom obvode severozápadné Taliansko (Valle d’Aosta, Piemont, Ligúria, Lombardia).10

Klub Krokodíl (1980) a návrh Zmluvy o Európskej únii
Hlasovanie Parlamentu proti rozpočtovému postupu na rok 1980
Príležitosť na posun Parlamentu k reforme sa naskytla niekoľko mesiacov po voľbách. Spinelli
bol vymenovaný za podpredsedu Výboru pre rozpočet a počas parlamentných rokovaní
o rozpočte na rok 1980 dosiahol obrovský politický úspech.11 Kritikou tohto rozpočtu,
zdôraznením toho, že stanovisko Parlamentu je len formalitou a že Rada ignorovala názory
Parlamentu, Spinelli presvedčil väčšinu poslancov EP, aby hlasovali proti tomuto návrhu:

„Teraz sa obraciam na mojich kolegov v Parlamente s výzvou, aby sa zamysleli
nad potrebou zmeniť toto naše Spoločenstvo. Existujú iba dve centrá politickej vôle, ktoré
môžu prevziať zodpovednosť za prípravu plánov reforiem a požiadať národné parlamenty,
aby ich ratifikovali. Ak to urobia vlády, budeme mať Európu hraníc... Druhá možnosť je, že si
tento Parlament bude musieť uvedomiť, že ako zástupca všetkých európskych občanov,
ktorí si ho zvolili, je na ňom, aby navrhol inštitucionálne reformy, ktoré umožnia
Spoločenstvu vymaniť sa z tejto patovej situácie.“12

Bolo to symbolické gesto bez akýchkoľvek technických dôsledkov, ale práve preto sa ním
zdôraznil veľký rozpor medzi Parlamentom, ktorého legitimitu potvrdilo hlasovanie ľudu,
a jeho nedostatočnými právomocami v systéme Spoločenstva. Toto gesto prebudilo
Parlament po prvýkrát k poznaniu, že ak chce zabezpečiť reformu, bude musieť konať.

Klub Krokodíl
Diskusia o reforme prebiehala medzi poslancami EP aj mimo rokovacích miestností. Spinelli
chcel zvýšiť informovanosť svojich kolegov a začať diskusiu o inštitucionálnych reformách
a potrebe vytvorenia pracovnej skupiny ad hoc, ktorá by ich rozpracovala, a preto v liste
z 25. júna 1980 opätovne uviedol:

„Ak sú medzi mojimi kolegami takí, ktorí rovnako ako ja dospeli k záveru, že reforma
inštitúcií je príliš dôležitá na to, aby ostala v rukách štátnikov a diplomatov, bol by som rád,
keby odpovedali na tento list a súhlasili s účasťou na stretnutiach, na ktorých budeme
spolu hľadať najlepšie spôsoby zapojenia Parlamentu do tejto činnosti.“13

Tento návrh najskôr prijalo osem poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sa zišli 9. júla 1980
večer v reštaurácii Au Crocodile v Štrasburgu.14 Táto skupina poslancov EP pod vedením
Spinelliho si dala názov Klub Krokodíl podľa miesta konania prvej schôdze. Počas niekoľkých
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mesiacov sa počet jej členov výrazne zvýšil. Jej členovia neúnavne pracovali na príprave
návrhu uznesenia na zriadenie ad hoc výboru „zodpovedného za predkladanie návrhov
k súčasnému stavu a budúcemu vývoju Spoločenstva“.15 Návrh podpísalo 180 poslancov EP
a následne bol v júli 1981 predložený na plenárnej schôdzi a 9. júla prijatý.16 Klub Krokodíl,
ktorý Spinelli spomenul počas rozpravy,17 teda dodržal svoj sľub a vydláždil cestu pre návrh
Zmluvy o založení Európskej únie.

Uznesenie o pozícii Európskeho parlamentu
Inštitucionálny výbor začal svoju činnosť v januári 1982 a Altiero Spinelli bol vymenovaný
za spravodajcu-koordinátora. Prvou úlohou bolo vypracovať správu o pozícii Európskeho
parlamentu k reforme zmlúv a vytvoreniu Európskej únie.18 Správu, ktorej cieľom bolo
predovšetkým priblížiť ciele výboru, predstavil Spinelli na plenárnej schôdzi 5. júla 1982:

„Čo nám chýba, je vhodný európsky inštitucionálny systém schopný preformovať spoločný
pocit do spoločnej politickej vôle prostredníctvom spoločného úsilia dosiahnuť nevyhnutné
kompromisy.“

Formovanie spoločnej vôle bolo preto kľúčovým prvkom pre pokračovanie v ceste k reforme.
Hlasovanie za toto uznesenie by signalizovalo „začiatok demokratického politického boja za
Európu osemdesiatych rokov 20. storočia, za Európu, ktorú vytvoria Európania pre
Európanov“. Uznesenie bolo prijaté 258 hlasmi za, 35 poslanci hlasovali proti a 23 sa zdržali
hlasovania.19

Návrh zmluvy
Po prijatí pozície Parlamentu pokračoval inštitucionálny výbor počas jedného roka v práci
na príprave návrhu uznesenia „o podstate predbežného návrhu Zmluvy o založení Európskej
únie“. Výsledky boli predložené Parlamentu 13. septembra 1983 a prijaté v nasledujúci deň.20

Po získaní súhlasu Parlamentu sa 14. februára 1984 v snemovni rokovalo o samotnom
predbežnom návrhu zmluvy.21

Návrh zmluvy pozostával z 87 článkov, ktorých cieľom bolo doplniť a zmeniť predchádzajúce
zmluvy o založení Európskych spoločenstiev so zreteľom na jeho inštitúcie, politiky a finančné
hospodárenie a okrem toho stanoviť ciele, postupy a právomoci (kompetencie) Európskej
únie. Uznesením sa zaviedol samotný pojem Európskej únie, únie s právnou subjektivitou;
zdôrazňuje sa v ňom myšlienka európskych občanov ako aktívnych účastníkov rozhodovacieho
procesu; zakotvuje sa v ňom zásada subsidiarity, podľa ktorej sa majú právomoci rozdeliť
medzi Úniu a členské štáty, a opätovne sa potvrdzuje prednosť práva EÚ pred právnymi
predpismi členských štátov.22

Čo sa týka cieľov Únie, výbor sa sústredil najmä na: odstránenie regionálnych rozdielov;
ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva; vedecký výskum v záujme pokroku
európskych národov; dosahovanie hospodárskeho pokroku v rámci voľného vnútorného trhu;
menovú stabilitu; podporu medzinárodných vzťahov; voľný pohyb osôb a myšlienok;
a ochranu a rozvoj ľudských práv.

Na dosiahnutie týchto cieľov bola potrebná spoločná akcia európskych inštitúcií a zmena
rovnováhy síl prostredníctvom posilnenia právomocí Parlamentu a Komisie a zavedením
zásady spolupráce medzi členskými štátmi v rámci Rady.

Po skončení prezentácie bol návrh zmluvy, „ktorý predložil Výbor pre ústavné veci a ktorý
vychádza z 30-ročných skúseností činnosti Spoločenstva a zo zjavnej potreby prekonať
súčasnú úroveň jednoty“, Parlamentom prijatý 237 hlasmi za, 31 poslancov bolo proti a 43 sa
hlasovania zdržali.23
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Politický testament Altiera Spinelliho
Aj napriek schváleniu Parlamentom bol návrh zmluvy v medziinštitucionálnej diskusii
postupne zametený pod koberec. Inovatívna sila Spinelliho politickej činnosti opäť príliš
predbehla svoju dobu a nemohla priniesť okamžité výsledky. Revízia zmlúv zakotvená
v Jednotnom európskom akte sa v porovnaní s tým, čo obsahoval návrh zmluvy Výboru pre
inštitucionálne veci, ktorý koordinoval taliansky poslanec EP, ukázala ako neuspokojivá.

„Dámy a páni, pri hlasovaní o návrhu Zmluvy o Únii som Vám pripomenul Hemingwayov
krátky príbeh o starom rybárovi, ktorý chytil najväčšiu rybu vo svojom živote. Tú však
potom zožrali žraloky a on sa vrátil domov len s jej kosťami. Aj my sme prišli domov a z ryby
nám ostali len kosti. Nie je to však dôvod na to, aby sa Parlament v tomto boji vzdal.
Musíme sa pripraviť opäť vyjsť na lov, a to s lepším výstrojom a lepšie pripravení ochrániť
našu rybu pred žralokmi.“24

Altiero Spinelli zomrel 23. mája 1986 v Ríme. Za jeho života sa rozsahu jeho myšlienok
a politickej činnosti nedostalo uznania. Rozhodnosť, ktorá vyplývala z jeho slov, však
naznačovala, že toto uznanie skôr či neskôr príde. A tak sa aj stalo. Tridsať rokov po prijatí
návrhu zmluvy sa Altiero Spinelli a práca, ktorú odviedol Výbor pre inštitucionálne veci
pod Spinelliho vedením, považujú za prvky so zásadným vplyvom na proces budovania
Európskej únie.
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