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Vloga Altiera Spinellija pri nastajanju Evropske
unije
„Svoje življenje bi rad končal v borbi za Evropo.“

POVZETEK

Evropski parlament je 14. februarja 1984 po razpravi sprejel osnutek „Pogodbe o
ustanovitvi Evropske unije“, znan tudi kot „Spinellijev osnutek“ po poročevalcu in
koordinatorju parlamentarnega odbora, ki ga je pripravil. Altiero Spinelli je dve leti zatem,
23. maja 1986, umrl v Rimu. Danes, 30 let po njegovi smrti, veljata Spinelli in osnutek
pogodbe, za katerega se je zavzemal, za ključna elementa v procesu povezovanja Evropske
unije. Toda osnutek pogodbe je bil zgolj vrhunec politične kariere Altiera Spinellija –
človeka, ki je imel vizijo združene Evrope že pred nastankom Evropske skupnosti.

Če želimo razumeti, kako se je razvijalo njegovo razmišljanje in delo, moramo najprej
pogledati argumente v manifestu z Ventoteneja in nato njegovo delovanje v Evropskem
federalističnem gibanju vse do prihoda v evropske institucije, kjer je bil najprej komisar,
kasneje pa poslanec Evropskega parlamenta.

Ta italijanski politik je v svoji karieri doživel različne stopnje evropskega povezovanja,
pogosto pa jih je celo spodbudil. Do konca se je odločno in neomajno zavzemal za
vzpostavitev politične unije med državami Evrope. Spinelli je zadnji korak naredil v
Evropskem parlamentu – instituciji, ki je v njegovih očeh vedno najbolje predstavljala
Evropo in je bila zanj najprimernejši nosilec evropskega povezovanja.

Altiero Spinelli, 1984.
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Časovni pregled
1907 Altiero Spinelli se rodi 31. avgusta v Rimu

1937–1939 internacija na otoku Ponza in izključitev iz komunistične stranke

1939–1943 internacija na otoku Ventotene

1941 prvi osnutek manifesta z Ventoteneja; končna različica je bila objavljena leta
1944

1943 prvo srečanje Evropskega federalističnega gibanja

1950 Schumanova deklaracija, ki je privedla do ustanovitve Evropske skupnosti za
premog in jeklo (ESPJ)

1957 podpis Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) v
Rimu; obe sta začeli veljati 1. januarja 1958

1970 Spinelli je imenovan za člana Evropske komisije

1976 Spinelli maja odstopi kot komisar in se julija pridruži italijanski delegaciji v
Evropskem parlamentu

1984 Evropski parlament 14. februarja sprejme osnutek Pogodbe o ustanovitvi
Evropske unije

1986 februarja je v Luxembourgu in Haagu podpisan Enotni evropski akt, ki začne
veljati 1. julija 1987

1986 Altiero Spinelli umre 23. maja v Rimu

Od Ventoteneja do Komisije
Človek in njegov manifest
Eden najpomembnejših in najtežjih trenutkov v življenju Altiera Spinellija je prišel po njegovi
izpustitvi z otoka Ventotene, kjer je bil interniran skupaj z drugimi nasprotniki fašističnega
režima. Po Spinellijevi smrti 23. maja 1986 v Rimu se je Mario Albertini, predsednik
Evropskega federalističnega gibanja, spominjal, kako sam je bil v tistem trenutku: vsi njegovi
protifašistični prijatelji so se vrnili v Italijo, kjer jih je čakala tradicija, v kateri so se lahko našli.
Imeli so stranko, s katero so se lahko povezali, ideologijo, ki je vodila njihovo razmišljanje,
predvsem pa državo, torej strukturo moči, v okviru katere so lahko nadaljevali svojo politično
dejavnost.1 Spinelli sam je na nekaj straneh v svojem dnevniku izrazil to osamljenost, hkrati
pa je omenil, da ima v žepu trden temelj, na katerem bo začel povsem na novo: manifest z
Ventoteneja.

Federalistična Evropa ter razlika med progresivnimi in konservativnimi silami
Človeški in politični proces, ki je Spinellija privedel do njegovega osnutka Pogodbe o
ustanovitvi Evropske unije, enega od mejnikov v procesu povezovanja in razvoja EU, je
mogoče pojasniti edino tako, da začnemo z manifestom. S prijateljema Ernestom Rossijem in
Eugeniom Colornijem ga je napisal na otoku, kjer so bili internirani, Spinelli pa je pozneje o
manifestu povedal, da je v njem našel kompas, ki ga je večno vodil po razburkanem morju
politike.

Pozimi 1940–1941 je Spinelli Rossiju predlagal, da bi napisala „manifest za svobodno in
združeno Evropo“, kar je polni naslov besedila, ki ga poznamo kot manifest z Ventoteneja.
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Besedilo je razdeljeno na štiri poglavja:
 Kriza moderne civilizacije
 Povojne naloge – evropska enotnost
 Povojne naloge – socialne reforme
 Stanje revolucije: stari in novi trendi.

V besedilu je navedel, da je za konflikte, ki nenehno spodkopavajo temeljne vrednote
evropske civilizacije, kriv obstoj nacionalnih, suverenih držav, in predstavil dva politična
predloga ključnega pomena: preoblikovanje zamisli o evropski federaciji v konkreten politični
korak in konec razlikovanja med konservativnimi in progresivnimi strankami na podlagi
njihovih domačih političnih programov, temveč glede na to, ali podpirajo projekt evropske
federacije ali ne.2

Konfederalizem, federalizem in funkcionalizem za združitev Evrope
Metode, uporabljene v procesu evropskega združevanja, pa niso bile enotne. Federalizem, ki
ga je zagovarjal Spinelli, je bil le ena od glavnih smeri, na katerih je temeljil proces
povezovanja in s katerimi je imel opravka v različnih obdobjih.

 Konfederalizem je predvideval sporazume med državami o kolikor je mogoče celovitem
sodelovanju, brez poseganja v nacionalno suverenost. Po tej smeri je za sprejetje
odločitev potrebno soglasje vseh članic.

 Federalizem, v okviru katerega je obstajalo več različnih smeri, si je prizadeval za
preseganje koncepta nacionalnih držav, ki so povzročale nenehne konflikte v Evropi,
ter za vzpostavitev evropske federacije, ki bi imela svojo suverenost.

 Fukcionalizem je temeljil na prepričanju, da lahko proces povezovanja poteka samo
postopno, s postopnim prenosom suverenosti na posameznih področjih.
Ta model sta podprla Jean Monnet in Robert Schuman.3

Državljanski parlament za Evropo
Na Evropskem kongresu, ki je potekal v Haagu maja 1948 in ki mu je predsedoval Winston
Churchill, je prevladal konfederalni pristop, sčasoma pa se je bolj uveljavil funkcionalizem.
Na tej podlagi se je začel zgodnji razvoj evropskih institucij, kar je bilo v nasprotju s tem, za
kar se je zavzemal Spinelli. Italijanski federalist je bil tako med prvimi, ki so prepoznali
omejitve pretežno posvetovalne vloge, ki so jo imele parlamentarne skupščine, ter pomen
glasovanja ljudi pri sprejemanju evropske ustave in krepitvi legitimnosti parlamentarnih
pristojnosti.

Evropa ljudi je bila eden glavnih Spinellijevih ciljev. Da bi to dosegli, so bile potrebne
institucionalne reforme z glavnim poudarkom na Evropskem parlamentu, ki se izvoli na
neposrednih splošnih volitvah in ima stalno konstitutivno vlogo. Spinelli je imel tudi jasno
vizijo, kako uresničiti te reforme – prek Evropske komisije.

Vloga komisarja (1970–1975)
Spineli je v svojem Diario europeo (Evropski dnevnik), sklicujoč se na svoje imenovanje za
evropskega komisarja, pristojnega za industrijsko politiko, raziskave in tehnološki razvoj ter
za Skupno raziskovalno središče, nakazal, da ima zelo jasno predstavo o svoji vlogi: „V
naslednjih štirih letih bom imel možnost nekaj narediti za Evropo, potem ko sem toliko
govoril o njej. Zdaj ali nikoli.“4

Kar zadeva reforme, je bilo glavno vprašanje razjasnitev nalog Komisije, Sveta ministrov in
Parlamenta ter odnosov med njimi. Komisiji naj bi bila podeljena vloga nadnacionalnega
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organa par excellence, ki naj bi bil posrednik med drugima institucijama Skupnosti. Da bi
uresničil ta cilj, je Spinelli začel prevzemati konfederalistične ideje, saj je spoznal, da bo
ustanovitev Evropske unije trajala nekaj časa. Spinelli je sprva podpiral Pompidoujev načrt5, tj
načrt francoskega predsednika za evropsko politično unijo, ki ni izključeval nadnacionalizma
pri nekaterih skupnih točkah; pozneje se je odločil predlagati svoj načrt za evropsko
konfederacijo.6

Osnutek reforme evropskih institucij
Pomen tega osnutka, kakor je bil najprej predstavljen Komisiji, nato pa še skupini socialistov
v Evropskem parlamentu, je bil v njegovi inovativni moči.

Glavne točke Spinellijevega osnutka so bile: okrepitev pristojnosti Komisije in Sveta ob
priznanju EGS kot okvira za vsako nadaljnjo obliko politične unije; uvedba načela soodločanja
med Svetom in Parlamentom v zakonodajnih in proračunskih zadevah; izvolitev Parlamenta
na neposrednih splošnih volitvah s proporcionalno zastopanostjo ter vzpostavitev evropske
vlade, ki bi bila neodvisna od nacionalnih vlad.

To je bil ambiciozen načrt; številne njegove točke so bile pozneje uveljavljene in so danes
osnovne značilnosti institucionalnega ustroja Evropske unije. Hkrati pa je bil ta načrt preveč
inovativen, da bi ga Komisija in Parlament takoj sprejela.

Uvedba neposrednih volitev in Spinellijev odstop iz Komisije
Na vrhu v Parizu leta 1972 in Københavnu leta 1973 so se pokazala protislovja, ki so še vedno
pestila EGS. Po eni strani je bilo čutiti nujnost smiselnih reform, po drugi strani pa ni bilo
pobud za sprejemanje učinkovitih odločitev, zaradi česar se je sistem Skupnosti znašel v
negotovem položaju.

Na naslednjem vrhu v Parizu leta 1974 je bila sprejeta uvedba neposrednih volitev in poziv k
pripravi poročila o možnosti ustanovitve Evropske unije. Spinelli je predlagal udeležbo
Komisije pri pripravi poročila in njegov predlog je bil sprejet. To je bil eden najpomembnejših
dosežkov v njegovem mandatu komisarja. Po odločitvi Evropskega sveta o razpisu prvih
evropskih volitev maja 1976 pa se je odločil za odstop, da je lahko svojo reformno dejavnost
nadaljeval v instituciji, v katero je vedno najbolj verjel – v Evropskem parlamentu.

Zgodnje parlamentarne dejavnosti (1976–1979)
Konstitutiven parlament za Evropsko unijo
Vstop v Evropski parlament je pomenil sklenitev kroga na Spinellijevi politični in človeški poti.
Da bi se Parlamentu pridružil že pred neposrednimi volitvami leta 1979, je moral najprej najti
stranko, ki bi mu dala priložnost nastopiti kot poslanec nacionalnega parlamenta. Leta 1976
so evropske delegate namreč še vedno imenovali parlamenti držav članic. To je bil glavni
razlog za njegovo ponovno vključitev v Italijansko komunistično stranko (PCI), iz katere je bil
izključen leta 1937. Po izvolitvi v italijansko poslansko zbornico je bil torej Spinelli julija 1976
imenovan za evropskega delegata kot neodvisni član skupine komunistov.

Spinelli je svoj novi položaj ponovno prevzel z jasnimi in konkretnimi cilji. Zanj je bila vloga
Parlamenta bistvena; videl ga je namreč kot institucijo, ki je bila najbolj neodvisna od
odločitev vlad, ki je bila vedno najuspešnejša pri oblikovanju nadnacionalnih povezav
političnih sil, ki jo je najbolj prežemal evropski duh in ki je najbolj odločno pozivala k omejitvi
nacionalne suverenosti in razvoju nadnacionalnih struktur.7 Zato je bil Parlament od vseh
institucij najprimernejši nosilec procesa povezovanja. Glavni cilj je ostal preobrazba njegove
vloge institucionalnega pomočnika v konstitutivni organ.8 Ta vloga je bila v vsakem primeru
za vedno legitimizirana z neposrednimi volitvami leta 1979.
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Spinelli se je kot član treh odborov (politična vprašanja, proračun ter ekonomske in
monetarne zadeve) v svojem prvem parlamentarnem mandatu pripravljal na čas, ko se bo
kot izvoljeni poslanec Parlamenta s konkretnimi ukrepi zavzel za reforme, potrebne za
pripravo evropske ustave.

Življenje za Evropo
Spinelli je marca 1979 poslal odprto pismo Enricu Berlinguerju, generalnemu sekretarju
komunistične stranke PCI, da želi kandidirati na prvih neposrednih volitvah v Evropski
parlament 10. junija. Zapisal je:

„Želim, da upoštevate naslednje: svoje življenje bi rad končal v borbi za Evropo in zato ne
bi rad zamudil priložnosti za vstop v izvoljeni Evropski parlament. Menim, da lahko
upravičeno pričakujem, da me boste uvrstili na strankino listo, saj bi bilo to tudi v vašem
interesu.“9

Stranka PCI je potrdila uvrstitev Spinellija na svojo listo, nakar je bil izvoljen v okraju
severozahodna Italija (Piemont, Dolina Aoste, Ligurija, Lombardija).10

Društvo Krokodil (1980) in osnutek Pogodbe o Evropski uniji
Glasovanje Parlamenta proti proračunskemu postopku za leto 1980
Nekaj mesecev po volitvah se je pojavila priložnost za usmeritev Parlamenta k reformam.
Spinelli je bil imenovan za podpredsednika Odbora za proračun in v tej vlogi mu je med
parlamentarno razpravo o proračunu za leto 1980 uspel velik politični podvig.11 Do tega
proračuna je bil kritičen, opozarjal pa je tudi, da je mnenje Parlamenta zgolj formalnost in da
se Svet ne zmeni za njegove pomisleke, zato je večino poslancev Parlamenta prepričal, da so
glasovali proti besedilu:

„Nagovarjam svoje kolege v Parlamentu in jih pozivam k razmisleku o potrebnosti
sprememb v tej naši Skupnosti. Obstajata samo dva centra politične volje, ki lahko
prevzameta odgovornost za pripravo reformnih načrtov in pozoveta nacionalne
parlamente, da jih ratificirajo. Če bodo to storile vlade, bomo imeli Evropo meja ... V
nasprotnem primeru bo moral ta Parlament spoznati, da predstavlja vse evropske
državljane, ki so ga izvolili, in je torej njegova naloga, da predlaga institucionalne reforme,
ki bodo Skupnost premaknile z mrtve točke.“12

To je bila simbolična gesta brez tehničnih posledic, toda prav zato je izpostavila veliko
protislovje med Parlamentom, ki mu legitimnost dajejo splošne volitve, in njegovo vlogo brez
moči v sistemu Skupnosti. S tem dejanjem se je Parlament prvič zavedel, da bo moral
ukrepati, če želi doseči reformo.

Društvo Krokodil
Razprava o reformi med poslanci EP je potekala tudi zunaj prostorov Parlamenta. Spinelli je
dvigoval zavest pri svojih kolegih ter razpravljal o institucionalnih reformah in o tem, da jih je
treba oblikovati v okviru nove ad hoc delovne skupine; v pismu z dne 25. junija 1980 je
zapisal:

„Če obstajajo kolegi, ki so tako kot jaz prišli do zaključka, da je reforma institucij preveč
pomembna, da bi jo prepustili državnikom in diplomatom, jih prosim, naj odgovorijo na to
pismo in potrdijo udeležbo na sestankih, na katerih bomo skupaj preučili najboljše načine,
kako naj se Parlament vključi v ta proces.“13

Predlog je na začetku sprejelo osem poslancev, ki so se sestali 9. julija 1980 zvečer v
restavraciji Au Crocodile v Strasbourgu.14 V nekaj mesecih se je skupina poslancev EP, ki jo je
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vodil Spinelli in si je po kraju prvega sestanka nadela ime Društvo Krokodil, močno povečala.
Njeni pripadniki so vložili ogromno truda v pripravo predloga resolucije za ustanovitev ad
hoc odbora, „pristojnega za podajanje predlogov o trenutnem stanju in prihodnjem razvoju
Skupnosti“.15 Predlog resolucije je podpisalo 180 poslancev EP, nakar je bil julija 1981
predložen v razpravo na plenarnem zasedanju in 9. julija tudi sprejet.16 Društvo Krokodil, ki
ga je Spinelli omenil med razpravo17, je na koncu torej izpolnilo obljubo in tlakovalo pot do
osnutka Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije.

Resolucija o stališču Evropskega parlamenta
Institucionalni odbor je začel delo januarja 1982, Altiero Spinelli pa je bil imenovan za
poročevalca-koordinatorja. Prva naloga je bila pripraviti poročilo o stališču Evropskega
parlamenta v zvezi z reformo ustanovnih pogodb in uresničevanjem Evropske unije.18 Spinelli
je poročilo, ki je bilo namenjeno predvsem predstavitvi ciljev odbora, predstavil na
plenarnem zasedanju 5. julija 1982.

„Manjka nam ustrezen sistem evropskih institucij, ki bi bil zmožen skupni občutek
pretopiti v skupno politično voljo s skupnimi napori za doseganje potrebnih
kompromisov.“

Oblikovanje skupne volje je bil torej ključni element za nadaljevanje po poti reform. Poznejše
izglasovanje te resolucije je pomenilo začetek demokratičnega političnega spopada za
Evropo osemdesetih let prejšnjega stoletja, za Evropo, ki so jo Evropejci gradili za Evropejce.
Resolucija je bila sprejeta s 258 glasovi za, s 35 glasovi proti in s 23 vzdržanimi glasovi.19

Osnutek pogodbe
Institucionalni odbor je po sprejetju stališča Parlamenta leto dni pripravljal osnutek predloga
za resolucijo v zvezi z vsebino predhodnega osnutka Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije.
Rezultati tega dela so bili Parlamentu predstavljeni 13. septembra 1983, dan pozneje pa je
bila resolucija sprejeta.20 Tako je bila podpora Parlamenta zagotovljena in 14. februarja 1984
je potekala parlamentarna razprava o predhodnem osnutku.21

Osnutek pogodbe je bil sestavljen iz 87 členov, ki so nadomeščali in spreminjali predhodne
pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti na področju institucij, politike in finančnega
upravljanja ter določali cilje, metode delovanja in pristojnosti (kompetence) Evropske unije.
V resoluciji je bil uveden sam pojem Evropska unija kot unija s statusom pravne osebe;
poudarjena je bila zamisel o evropskih državljanih kot dejavnih udeležencih procesa
sprejemanja odločitev; zapisano je bilo načelo subsidiarnosti, po katerem so pristojnosti
razdeljene med Unijo in državami članicami, in potrjena je bila prevlada prava EU nad
pravom držav članic.22

Pri ciljih Unije se je odbor osredotočil predvsem na: odpravo regionalnih neravnovesij;
varstvo okolja in kulturne dediščine; znanstvene raziskave za napredek evropskih narodov;
doseganje gospodarskega napredka v okviru svobodnega notranjega trga; stabilnost valut;
spodbujanje mednarodnih odnosov; prosto gibanje ljudi in idej; zaščito in razvoj človekovih
pravic.

Za uresničitev teh ciljev so bila potrebna skupna prizadevanja evropskih institucij,
prerazporeditev pristojnosti s krepitvijo Parlamenta in Komisije ter uveljavitev načela
sodelovanja držav članic prek Sveta.

Po zaključku predstavitve je Parlament z 237 glasovi za, z 31 glasovi proti in s 43 vzdržanimi
glasovi sprejel osnutek pogodbe, ki ga je vložil Odbor za institucionalne zadeve in ki je
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temeljil na 30-letnih izkušnjah delovanja Skupnosti in na očitni potrebi po krepitvi
povezave.23

Politična oporoka Altiera Spinellija
Osnutek pogodbe je bil kljub odobritvi Parlamenta v medinstitucionalni razpravi sčasoma
pometen pod preprogo. Inovativna moč Spinellijevega političnega delovanja je bila ponovno
preveč pred svojim časom in ni mogla takoj obroditi sadov. Revizija pogodb v Enotnem
evropskem aktu se je izkazala za nezadostno glede na to, kar je bilo predlagano v osnutku
pogodbe Odbora za institucionalne zadeve pod taktirko italijanskega poslanca Parlamenta.

„Dame in gospodje, ko smo glasovali o osnutku pogodbe o Uniji, sem vam omenil
Hemingwayevo kratko zgodbo o starem ribiču, ki ujame največjo ribo v svojem življenju,
nato pa jo požrejo morski psi, tako da mu za domov ostanejo le njene kosti. No, tudi mi
nismo domov prinesli nič drugega kot ribje kosti. Parlament pa zaradi tega ne sme
odnehati. Pripraviti se moramo na nov podvig z boljšo opremo, da bomo ulovili ribo in jo
obvarovali pred morskimi psi.“24

Altiero Spinelli je umrl 23. maja 1986 v Rimu. Za časa življenja ni bil deležen priznanja za
daljnosežnost svojih idej in politične dejavnosti. Toda odločenost v njegovih besedah daje
slutiti zavedanje, da bo to priznanje prej ali slej prišlo. In res je prišlo. 30 let po sprejetju
osnutka pogodbe velja, da je Altiero Spinelli in delo Odbora za institucionalne zadeve, ki ga je
usklajeval, odločilno vplivalo na proces gradnje Evropske unije.

Opombe
1 Battling for the Union, Altiero Spinelli, 1979-1986, Evropski Parlament, Urad za publikacije Evropskih skupnosti,

Luxembourg, 1988, str. 50.
2 „Ločnica med progresivnimi in reakcionarnimi strankami ne sledi več formalni delitvi na več ali manj demokracije ali na
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Evropske unije, Fond A.S.H.A., dosje AS-356, 02 'Club du Crocodile'.
14 Prvega sestanka, na katerem je zapisnik pripravil Spinellijev pomočnik Pier Virgilio Dastoli, so se udeležili: Hans August
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Altiero Spinelli, op. cit., str. 600.
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24 Altiero Spinelli v govoru 16. januarja 1986; Battling for the Union, op. cit., str. 44.

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice
Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno avtorji, mnenja, izražena v njem, pa ne
predstavljajo nujno uradnega stališča Evropskega parlamenta. Razmnoževanje in prevajanje za
nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da se navede vir ter da je izdajatelj o tem
predhodno obveščen in prejme izvod.

Rokopis dokončan septembra 2016 v Luxembourgu. © Evropska unija, 2016.

Avtorstvo fotografij: © Evropska unija.
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