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Altiero Spinelli och hans roll på vägen mot
Europeiska unionen
”Jag skulle vilja sluta mina dagar som en förkämpe för Europa”

SAMMANFATTNING

Den 14 februari 1984 debatterade och antog Europaparlamentet förslaget till ”fördrag om
upprättande av Europeiska unionen”, även kallat Spinelliförslaget efter namnet på
föredraganden och samordnaren för det parlamentsutskott som utarbetade texten. Två år
senare, den 23 maj 1986, dog Altiero Spinelli i Rom. I dag, 30 år senare, betraktas Spinelli
och det förslag till fördrag han eftertraktade som centrala för Europeiska unionens
integrationsprocess. Men förslaget till fördrag var bara kulmen på Spinellis politiska
karriär. Spinelli var en man som föreställde sig ett enat Europa redan innan Europeiska
gemenskapen var född.

Hur Spinellis tankegångar och arbete utvecklades förstår vi bättre om vi först tittar på
argumenten i Ventotenemanifestet och sedan hans verksamhet i Europeiska
federaliströrelsen hela vägen fram till hans entré i de europeiska institutionerna, först som
kommissionär och därefter som Europaparlamentariker.

Under sin karriär gick denne italienske politiker inte bara igenom den europeiska
integrationens olika etapper utan förutsåg dem ofta också. Han eftersträvade målet att
skapa en politisk union mellan Europas länder med beslutsamhet och tillförsikt ända fram
till slutet. Det sista steget tog Spinelli i den institution som han alltid hade sett som den
mest representativa och bäst lämpade för att leda integrationsprocessen:
Europaparlamentet.

Altiero Spinelli, 1984.

Innehåll:

 Kronologi
 Från Ventotene till kommissionen
 Rollen som kommissionär (1970–75)
 De första åren i parlamentet (1976–

1979)
 Krokodilklubben (1980)
 Förslag till fördrag om Europeiska

unionen



EPRS Altiero Spinelli och hans roll på vägen mot Europeiska unionen

Enheten för de historiska arkiven Sida 2 av 8

Kronologi
1907 Altiero Spinelli föds i Rom den 31 augusti.

1937–1939 Fånge på ön Ponza och utesluten ur kommunistpartiet.

1939–1943 Fånge på ön Ventotene.

1941 Första utkastet till Ventotenemanifestet; den slutliga versionen publiceras
1944.

1943 Första mötet i Europeiska federaliströrelsen.

1950 Schumandeklarationen, som leder fram till upprättandet av Europeiska kol- och
stålgemenskapen (EKSG).

1957 I Rom undertecknas fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska
gemenskapen (EEG) och fördraget om upprättandet av Europeiska
atomenergigemenskapen (Euratom), som båda träder i kraft den 1 januari
1958.

1970 Spinelli utnämns till ledamot av Europeiska kommissionen.

1976 Spinelli avgår från kommissionen i maj för att i juli ansluta sig till den italienska
delegationen i Europaparlamentet.

1984 Europaparlamentet antar förslaget till fördrag om upprättande av Europeiska
unionen den 14 februari.

1986 I februari undertecknas i Luxemburg och Haag Europeiska enhetsakten, som
träder i kraft den 1 juli 1987.

1986 Altiero Spinelli avlider i Rom den 23 maj.

Från Ventotene till kommissionen
En man och hans manifest
Ett av de viktigaste och svåraste ögonblicken i Altiero Spinellis liv var efter att han hade
släppts fri från ön Ventotene, där han hade suttit som fånge tillsammans med andra
motståndare till fascistregimen. Efter Spinellis död i Rom den 23 maj 1986 påminde
Europeiska federaliströrelsens ordförande Mario Albertini om hur Spinelli i det ögonblicket
”var en ensam man: Alla hans antifascistiska vänner återvände till Italien där de möttes av en
tradition som de kunde finna sin plats i: de hade ett parti som de kunde relatera till, en
ideologi som kunde vägleda deras tankar och framför allt en stat, dvs. en maktstruktur, inom
vilken de kunde fortsätta sin politiska verksamhet”1. Spinelli själv ger uttryck för denna
ensamhet på några sidor i sina dagböcker, men nämner även att han i sin ficka har ett fast
fundament för att börja om från början: Ventotenemanifestet.

Det federalistiska Europa och skillnaden mellan progressiva och konservativa krafter
Det är omöjligt att förklara den mänskliga och politiska utvecklingsprocess som ledde fram
till Spinellis förslag till fördrag om upprättande av Europeiska unionen, en av hörnstenarna i
EU:s integrations- och utvecklingsprocess, utan att börja med manifestet. I manifestet,
utarbetat tillsammans med vännerna Ernesto Rossi och Eugenio Colorni på den ö där de
placerats som fångar, hade Spinelli funnit det som han själv beskrev som den kompass som
för evigt skulle vägleda honom i politikens stormiga vatten.

Vintern 1940–1941 föreslog Spinelli för Rossi att de skulle skriva ett ”manifest för ett fritt
och enat Europa”, den fullständiga titeln på den text som blivit känd som
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Ventotenemanifestet. Texten var indelad i fyra kapitel:
 Den moderna civilisationens kris
 Efterkrigstidens uppgifter. Ett enat Europa
 Efterkrigstidens uppgifter. Reformen av samhället
 Den revolutionära situationen: gamla och nya strömningar

Efter att ha slagit fast att ansvaret för de konflikter som gång på gång undergrävt den
europeiska civilisationens grundläggande värderingar stod att finna i förekomsten av
suveräna nationalstater förde man fram två politiska förslag av yttersta betydelse: Idén om
en europeisk federation skulle omsättas i politisk handling och ingen skillnad skulle längre
göras mellan konservativa och progressiva partier utifrån deras inhemska politiska program
utan i stället utifrån huruvida de ställde upp på det europeiska federala projektet eller inte2.

Konfederalism, federalism och funktionalism för Europas enande
Metoderna för det europeiska enandet var emellertid inte enhetliga. Den av Spinelli
förfäktade federalismen var bara en av tre huvudfåror som integrationsprocessen bottnade i
och som han vid olika tillfällen hade att göra med.

 Konfederalismen förordade mellanstatliga avtal om ett så långtgående samarbete som
möjligt, dock utan att inkräkta på den nationella suveräniteten. Beslut skulle kräva
enhetlighet bland medlemmarna.

 Federalismen, som rymde flera olika strömningar, försökte röra sig bort från tanken på
nationalstater, som bar ansvaret för de ständiga konflikterna i Europa, och upprätta en
europeisk federation med egen suveränitet.

 Funktionalismen utgick från tron att integrationsprocessen endast kunde ske gradvis
genom en successiv överföring av suveränitet inom olika områden.
Det var denna modell som Jean Monnet och Robert Schuman anslöt sig till3.

Ett medborgarnas parlament för Europa
Vid Europakongressen i Haag i maj 1948, med Winston Churchill som ordförande, var det
den konfederalistiska inriktningen som drog det längsta strået, även om funktionalismen
senare skulle ta överhanden. Det var på denna grundval som de europeiska institutionernas
tidiga utveckling vilade, tvärtemot vad Spinelli hade hoppats på. Denne italienske federalist
var en av de första som insåg begränsningarna i de parlamentariska församlingarnas
huvudsakligen rådgivande roll och betydelsen av folkets röst när det handlade om att anta
en europeisk konstitution och ge parlamentets makt en viss legitimitet.

Ett folkens Europa förblev ett av Spinellis främsta mål. För att nå det krävdes institutionella
reformer som satte fokus på ett Europaparlament valt direkt i allmänna val och med en
permanent konstituerande roll. Det stod även klart för Spinelli att dessa reformer endast
kunde uppnås på ett sätt: genom Europeiska kommissionen.

Rollen som kommissionär (1970–1975)
I sin Diario europeo (”Europeisk dagbok”), där Spinelli tog upp sin utnämning som
kommissionär med ansvar för industripolitik, forskning och teknisk utveckling och för
Gemensamma forskningscentrumet, hade han mycket tydliga idéer om sin roll: ”Under de
kommande fyra åren måste jag visa mig kapabel att uträtta någonting för Europa efter att ha
pratat så mycket om det. Det är nu eller aldrig4.”

Att klargöra kommissionens, ministerrådets och parlamentets uppgifter och inbördes
förhållande var en central del av reformarbetet. Kommissionen skulle få uppgiften som
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överstatligt organ framför alla andra och skulle medla mellan de båda andra
gemenskapsinstitutionerna. För att nå detta mål rörde sig Spinelli mer i riktning mot
konfederalistiska idéer, medveten om att upprättandet av en Europeisk union skulle ta tid.
Inledningsvis stödde Spinelli Pompidouplanen5, ett projekt för europeiskt enande framtaget
av Frankrikes president, som inte uteslöt överstatlighet på vissa gemensamma punkter.
Senare beslutade han emellertid att lansera sin egen plan för en europeisk konfederation6.

Förslag till reform av de europeiska institutionerna
Betydelsen av detta projekt, som presenterades först för kommissionen och sedan för
Europaparlamentets socialistgrupp, låg i dess innovativa kraft.

Huvuddragen i Spinelliprojektet bestod i att stärka kommissionens och rådets befogenheter
under erkännande av EEG som ramen för varje senare form av politisk union, införa
principen om medbeslutande mellan rådet och parlamentet i lagstiftnings- och budgetfrågor,
välja parlamentet i allmänna, direkta och proportionella val och inrätta en europeisk
regering som skulle vara oberoende av de nationella regeringarna.

Det var ett ambitiöst projekt och på flera punkter en förelöpare till det som i dag är centrala
delar i Europeiska unionens institutionella uppbyggnad. Samtidigt var det ett alltför
innovativt projekt för att kunna accepteras omedelbart av kommissionen och parlamentet.

Direkta val och Spinellis avgång från kommissionen
Toppmötena i Paris 1972 och Köpenhamn 1973 satte ljuset på de alltjämt existerande
motsägelserna inom EEG. Å ena sidan fanns kraven på betydande och nödvändiga reformer,
å andra sidan saknades initiativ till verkningsfulla beslut som kunde sätta
gemenskapssystemet i fråga.

Ett nytt toppmöte i Paris 1974 biföll införandet av direkta val och begäran att det skulle
utarbetas ett betänkande om möjligheten att upprätta en Europeisk union. Spinelli fick
gehör för sitt krav att kommissionen skulle delta i utarbetandet av betänkandet. Detta var en
av de största framgångarna för Spinelli under hans tid som kommissionär. Efter Europeiska
rådets beslut om anordnande av det första valet till Europaparlamentet avgick han
emellertid i maj 1976 för att fortsätta sitt reformarbete inom den institution som han alltid
hade trott mest på: Europaparlamentet.

De första åren i parlamentet (1976–1979)
Ett konstituerande parlament för Europeiska unionen
Inträdet i Europaparlamentet var en snudd på omöjlig bedrift på Spinellis mänskliga och
politiska resa. Får att nå så långt var han, innan det första direkta valet hölls 1979, först
tvungen att hitta ett parti som lät honom kandidera som nationell parlamentsledamot. 1976
var det nämligen fortfarande parlamenten i de enskilda medlemsländerna som utsåg sina
europeiska delegater. Detta var den största anledningen till att han återvände till det
italienska kommunistpartiet PCI, som han hade blivit utesluten ur 1937. Tack vare att Spinelli
blev invald i den italienska deputeradekammaren utsågs han även till europeisk delegat i juli
1976 bland de oberoende ledamöterna i kommunistgruppen.

Även denna gång bestämde sig Spinelli för att ta på sig sitt uppdrag med tydliga och specifika
mål. Väl medveten om parlamentets vitala roll beskrev han det som ”den institution som är
mest oberoende av regeringars beslut, den som genomgående varit mest i stånd att skapa
transnationella grupperingar av politiska krafter, den som är mest uppfylld av en europeisk
själ, den som med störst beslutsamhet krävt en begränsning av den nationella suveräniteten
och en överstatlig utveckling7”. Av denna anledning var parlamentet den institution som
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lämpade sig bäst för integrationsprocessen. Huvudmålet var alltjämt att parlamentet inte
bara skulle fungera som institutionell rådgivare utan även ges rollen som konstituerande
organ8. Denna roll skulle komma att stadfästas en gång för alla genom det direkta valet
1979.

Spinellis första mandatperiod, då han satt i tre utskott (utskottet för politiska frågor,
budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor), var mest en förberedelse inför
den period då han som vald ledamot skulle vidta konkreta åtgärder för de nödvändiga
reformerna inför en europeisk konstitution.

Ett liv för Europa
I mars 1979 skickade Spinelli en skrivelse till det italienska kommunistpartiets
generalsekreterare Enrico Berlinguer och bad öppet om att få kandidera till
Europaparlamentet i det första direkta valet den 10 juni. Så här skrev han:

”Jag ber dig betänka att jag skulle vilja sluta mina dagar som en förkämpe för Europa, och
jag vill därför inte försitta möjligheten att ta plats i det valda Europaparlamentet. Jag tror
mig rimligen kunna räkna med att du sätter upp mig på partiets listor, för detta skulle
även vara i ditt intresse9.”

PCI bekräftade att Spinelli skulle figurera på partiets listor, och han blev sedan vald i
valkretsen för nordvästra Italien (Piemonte, Aostadalen, Ligurien, Lombardiet)10.

Krokodilklubben (1980) och förslaget till fördrag om Europeiska unionen
Parlamentet röstar ned budgetförfarandet för 1980
Möjligheten att få med parlamentet på en reform yppade sig några månader efter valet.
Utnämnd till vice ordförande i budgetutskottet lyckades Spinelli med en verklig politisk
bedrift under parlamentets debatter om 1980 års budget11. Genom att kritisera budgeten
och genom att framhålla att parlamentets yttrande var en ren formsak och att rådet hade
struntat i parlamentets synpunkter övertygade han en majoritet av ledamöterna om att
rösta ned budgeten.

”Nu vänder jag mig till mina parlamentskolleger och uppmanar dem att fundera över
behovet av att förändra denna vår gemenskap. Det finns bara två politiska viljecentrum
som kan ta på sig ansvaret att utarbeta reformprojekt och uppmana de nationella
parlamenten att ratificera dem. Om det är regeringarna som gör det har vi ett gränsernas
Europa [...]. Alternativt måste detta parlament inse att det ankommer på parlamentet,
som företrädare för alla europeiska medborgare som valt det, att föreslå de institutionella
reformer som kan ta gemenskapen ur denna återvändsgränd.12”

Detta var en rent symbolisk handling utan tekniska återverkningar, men just därför lyckades
den blottlägga det skarpa motsatsförhållandet mellan ett parlament som legitimerats av
folkets röst och dess maktlöshet inom gemenskapssystemet. Detta blev en väckarklocka för
parlamentet, som till slut insåg att det måste agera för att få till stånd en reform.

Krokodilklubben
Reformdebatten fortsatte bland ledamöterna, även utanför parlamentets
sammanträdeslokaler. Även här var Spinelli pådrivande för att få kollegerna att diskutera
institutionella reformer och behovet av att tillsätta en särskild arbetsgrupp. Så här skrev han
i ett brev den 25 juni 1980:

”Om det finns kollegor som i likhet med mig är övertygade om att en reform av
gemenskapsinstitutionerna är alltför viktig för att lämnas åt statsmän och diplomater,
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vore jag tacksam om de besvarade detta brev och deltog i möten där vi ska studera de
bästa sätten att involvera parlamentet i den här sortens aktioner.13”

Förslaget accepterades först av åtta ledamöter, som på kvällen den 9 juli 1980 samlades för
att diskutera på restaurangen Au Crocodile i Strasbourg14. Denna grupp av parlamentariker
som trummats ihop av Spinelli och som tog namnet Krokodilklubben, efter platsen där det
första mötet hölls, växte sig betydligt större på bara några få månader. Dess medlemmar
arbetade outtröttligt med att ta fram ett förslag till resolution om inrättande av ett särskilt
utskott ”med ansvar för att lägga fram förslag om läget och utvecklingen i gemenskapen”15.
Förslaget undertecknades av 180 ledamöter, presenterades under juli månads
sammanträdesperiod och antogs den 9 juli16. På så vis hade Krokodilklubben, som nämndes
av Spinelli under debatten17, hållit sina löften och banat väg för förslaget till fördrag om
upprättande av Europeiska unionen.

Resolution om Europaparlamentets ståndpunkt
Utskottet för institutionella frågor påbörjade sitt arbete i januari 1982, och Altiero Spinelli
utsågs till föredragande och samordnare. Den första uppgiften var att utarbeta ett
betänkande om Europaparlamentets ståndpunkt om reformen av fördragen och om
förverkligandet av Europeiska unionen18. Betänkandet, som först och främst skulle belysa
utskottets målsättningar, lades fram av Spinelli den 5 juli 1982 under plenarsammanträdet:

”Det som saknas är ett adekvat europeiskt institutionellt system som kan omsätta den
gemensamma känslan i en gemensam politisk vilja genom gemensamma insatser för att
hitta nödvändiga kompromisser.”

Att skapa en gemensam vilja var alltså av central betydelse för att fortsätta på reformvägen.
Om resolutionen röstades igenom skulle detta bli startskottet för ”en demokratisk politisk
kamp för 80-talets Europa, för ett européernas Europa gjort av européer för européer”.
Resolutionen antogs med 258 röster för, 35 emot och 23 nedlagda röster19.

Förslaget till fördrag
När nu vägen var utstakad arbetade utskottet för institutionella frågor i ett år med att ta
fram ett förslag till resolution ”om innehållet i det preliminära förslaget till fördrag om
upprättande av Europeiska unionen”. Resultaten presenterades för parlamentet den
13 september 1983 och godkändes dagen därpå20. Med parlamentets godkännande i hamn
debatterades det preliminära förslaget i kammaren den 14 februari 198421.

Förslaget till fördrag bestod av 87 artiklar som skulle komplettera och ändra de tidigare
fördragen om upprättande av Europeiska gemenskaperna med avseende på institutioner,
politik och finansiell förvaltning samt även fastställa syften, arbetsmetoder och
befogenheter för Europeiska unionen. Resolutionen introducerade själva begreppet
Europeiska unionen, en union med rättskapacitet, uppehöll sig vid idén om europeiska
medborgare som aktiva deltagare i beslutsfattandet, stadfäste subsidiaritetsprincipen, enligt
vilken befogenheterna skulle delas mellan unionen och medlemsländerna, samt fastställde
unionsrättens företräde framför medlemsländernas lagstiftning22.

När det gällde unionens mål fokuserade utskottet framför allt på undanröjande av regionala
obalanser, skydd av miljö och kulturarv, vetenskaplig forskning till gagn för de europeiska
folken, ekonomisk utveckling inom ramen för en fri inre marknad, valutastabilitet, främjande
av internationella förbindelser, fri rörlighet för människor och idéer, samt värnande och
utveckling av de mänskliga rättigheterna.
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För att uppnå dessa mål behövdes gemensamma insatser av de europeiska institutionerna,
där befogenheterna skulle omfördelas genom en förstärkning av parlamentet och rådet, och
samarbete mellan medlemsländerna via rådet.

Efter presentationen antogs förslaget till fördrag, ”inlämnat av utskottet för institutionella
frågor på grundval av 30 års gemenskapserfarenhet och det uppenbara behovet av att gå
längre än den aktuella nivån på enandet”, med 237 röster för, 31 röster emot och 43
nedlagda röster23.

Altiero Spinellis politiska testamente
Trots parlamentets godkännande sopades förslaget till fördrag successivt under mattan i den
interinstitutionella debatten. Än en gång hade den innovativa kraften i Spinellis politik varit
alltför långt före sin tid och kunde inte bära frukt omedelbart. Den översyn av fördragen som
stod inskriven i Europeiska enhetsakten visade sig otillfredsställande i förhållande till vad
som stod i förslaget från utskottet för institutionella frågor under samordning av den
italienske ledamoten.

”Ärade kolleger, när vi röstade om förslaget till unionsfördrag påminde jag er om
Hemingways novell om den gamle fiskaren som fångar den största fisken i sitt liv, ser den
ätas upp av hajar och återvänder till hamnen med bara fiskbenen. Nu har även vi kommit i
hamn, och även för oss blev det bara fiskben av den stora fisken. Men parlamentet får
inte resignera eller ge upp bara för det. Vi måste göra oss redo att återigen ge oss ut på
öppet hav med de bästa redskapen för att fånga fisken och skydda den från hajar24.”

Altiero Spinelli avled i Rom den 23 maj 1986. Under sin livstid fick han aldrig se sina idéer och
sin politiska gärning erkännas i hela sin vidd. Men beslutsamheten i hans ord vittnar om en
insikt att detta måste ske förr eller senare. Så blev det också. 30 år efter antagandet av
förslaget till fördrag anses Altiero Spinelli och hans arbete i utskottet för institutionella
frågor, som samordnades av honom, ha haft ett avgörande inflytande på Europeiska
unionens konstruktionsprocess.
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