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POWOŁANIE GRUPY IM. ALTIERO SPINELLEGO
NA RZECZ EUROPY FEDERALNEJ I POSTNARODOWEJ
Bruksela, 15 września 2010 r.

Grupa refleksyjna im. Altiero Spinellego została utworzona z inicjatywy belgijskofrancuskiej - byłego premiera Belgii Guy Verhofstadta, (obecnie szefa liberałów w
Parlamencie Europejskim - PE), lidera Zielonych w PE, legendarnego przywódcy
ruchu studenckiego we Francji z 1968 roku Daniela Cohn-Bendita i
eurodeputowanych Isabelle Durant (Belgia) oraz Sylvie Goulard (Francja).
Zadaniem utworzonej przez nich Grupy Spinellego jest m.in. „dyskusja nad obecnymi
i przyszłymi wyzwaniami stojącymi przed Unią Europejską oraz proponowanie
rozwiązań służących dalszej integracji krajów Unii”. Brukselska grupa refleksyjna ma
podejmować działania na rzecz Europy federalnej i postnarodowej.
Włoski polityk Altiero Spinelli - którego imię przyjęła nowa grupa refleksyjna podobnie jak Jean Monnet i Robert Schuman, zaliczany jest do "ojców Europy". W
1970 roku został komisarzem unijnym odpowiedzialnym za przemysł, a w 1979 roku
- posłem do Parlamentu Europejskiego. Był federalistą, orędownikiem powołania unii
politycznej, wizjonerem i wielkim Europejczykiem. Zmarł w maju 1986 roku.
• Manifest Grupy
Założyciele Grupy napisali w manifeście, że jest ona odpowiedzią na rosnące w UE
tendencje rozluźniania integracji europejskiej: „Dzisiaj sprawy idą w kierunku
rozluźnienia, a nie zacieśniania, w kierunku Europy narodowej, zamiast Europy
postnarodowej. Zapominając o duchu wspólnotowym, państwa członkowskie martwią
się o krótkoterminowe interesy, przedkładają międzyrządowe rozwiązania ponad
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rozwiązania europejskie. To prawie doprowadziło do załamania euro, najbardziej
konkretnego symbolu integracji europejskiej”.
„Sprzeciwiamy się temu. (...) To nie jest moment dla Europy, aby spowolnić
integrację, ale przeciwnie - aby ją przyspieszyć. Historia Unii Europejskiej
udowodniła, że to ‘więcej Europy’, nie mniej, jest odpowiedzią na problemy, przed
którymi stoimy.(...) Nacjonalizm jest ideologią przeszłości. Naszym celem jest
federalna i postnarodowa Europa, Europa obywateli” - głosi manifest.
Wśród 33 członków-założycieli Grupy znalazły się tak znane osoby, jak były minister
spraw zagranicznych Niemiec Joschka Fischer, były wieloletni przewodniczący
Komisji Europejskiej Jacques Delors, czy były szef Parlamentu Europejskiego Pat
Cox. Z Polski w skład Grupy weszły aż trzy osoby: Danuta Hübner i Róża Gräfin
von Thun und Hohenstein (deputowane do Parlamentu Europejskiego z listy PO)
oraz były dyplomata, politolog i ekspert ds. UE Paweł Świeboda.
„To dowodzi, że my Polacy odgrywamy coraz ważniejszą rolę w UE, im potrzeba
naszego głosu w każdej dyskusji” - powiedziała Róża Thun, którą do grupy zaprosili
ludzie z otoczenia Verhofstadta. Dodała, że dziś należy myśleć o całej Europie, a nie
tylko „w kategoriach egoizmu narodowego”.
„My (jako politycy) musimy się ciągle rozliczać z tego, co zrobiliśmy dla swojego
kraju. Brakuje natomiast rozmowy o wspólnym interesie. Bardzo możliwe, że ostatni
kryzys uwypuklił, że jak przychodzi co do czego, to każdy myśli o osobie. Stąd
powstanie takiej grupy. Musimy patrzeć dalej niż na czubek własnego nosa, czyli
tylko w zasięgu własnej granicy, bo to nas wszystkich osłabia” - powiedziała Róża
Thun. Róża Thun zastrzegła, że zespołowi nie chodzi o zbudowanie Unii jako
superpaństwa bez narodów, lecz o UE „z silnymi instytucjami wspólnotowymi, w tym
z silnym Parlamentem Europejskim, gdzie eurodeputowani głosują w interesie całej
Europy, a nie tak, jak każe im ich rząd”. „PE nie może się stać Radą UE bis (w
Radzie UE zasiadają ministrowie 27 rządów )” - powiedziała Róża Thun.
„Powołanie Grupy Spinelli jest ważne z wielu powodów. Coraz więcej wyzwań,
którym Europa musi stawić czoła- kryzys, zmiany klimatu, bezpieczeństwo
energetyczne, starzenie się naszych społeczeństw- wymaga wspólnych europejskich
rozwiązań. Celem działania tej grupy, u której podstaw leży głęboka świadomość
wspólnego europejskiego interesu, jest nadawanie kierunku debacie o przyszłości
Unii i oddziaływanie na decyzje podejmowane na szczeblu europejskim. Pragniemy
wzmocnienia Europy, bo jesteśmy za nią odpowiedzialni. Jestem przekonana, że silna
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i zintegrowana Europa potrafi lepiej odpowiedzieć na oczekiwania obywateli i więcej
znaczyć w świecie” - powiedziała była minister ds. europejskich, pierwsza polska
komisarz UE ds. polityki regionalnej, europosłanka, Danuta Hübner.
Dlatego też, jak podkreśla jeden z pomysłodawców grupy, Guy Verhofstadt, jej
członkowie mają spotykać się przed każdym szczytem unijnym, by „zasugerować
własne europejskie odpowiedzi na figurujące w programie szczytu wyzwania”.
Wymienił wśród tych wyzwań kryzys, zmiany klimatu, bezpieczeństwo energetyczne
i starzenie się społeczeństw. „To wszytko wymaga wspólnych europejskich
rozwiązań, nie tylko narodowych” - uważa Danuta Hübner.
• Pierwsze spotkanie Grupy
Pierwsze spotkanie Grupy Spinellego odbyło się 15 września br. w Parlamencie
Europejskim. Celem grupy jest wskazywanie i wyznaczanie kierunków europejskiej
dyskusji, proponowanie skutecznych rozwiązań ułatwiających wyjście z sytuacji
kryzysowych w UE, działanie w zgodzie z interesem wspólnoty i
ponadnarodowo. Ambicją Grupy jest jednoczenie obywateli wokół idei europejskiej.
Po pierwszym spotkaniu ustalono, że działanie Grupy Spinellego będzie odbywać się
na trzech poziomach:
1. grupy założycielskiej złożonej z 33 osobowości,
2. posłów, którym bliskie jest podejście federalistyczne i wspólnotowe,
3. obywateli, którzy mogą włączać się do dyskusji za sprawą forum internetowego.
Zdecydowano, że dwa razy w roku w przededniu Rady Europejskiej, organizowane
będą tzw. Shadows Council, w czasie, których grupa Spinelli zaproponuje własne
konkluzje. Wśród tematów, które będą brane pod uwagę w pracach Grupy Spinelli są
m.in: kwestie obronne, budżet, nadzór finansowy, służba dyplomatyczna. Ponadto,
raz do roku 9 maja odbywać się będzie spotkanie wszystkich sympatyków Grupy.
• Skład Grupy
W skład grupy weszły 33 osoby, wśród których znajdują się politycy, ekonomiści,
nauczyciele akademiccy a także asystenci i doradcy grup politycznych w Parlamencie
Europejskim.
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Strona internetowa Grupy:
http://www.spinelligroup.eu/actions/

Opracowała:
dr Magdalena Skulimowska1
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Na podstawie informacji Europarlament PAP, ze stron internetowych eurodeputowanych Huebner i
Thun i strony Grupy.
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