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Szanowni Państwo! 
 
Pragnąłbym przede wszystkim jak najgoręcej podziękować za powierzenie mi zaszczytnej funkcji 
przewodniczącego naszego Komitetu. 
 
Jestem w pełni przekonany o tym, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu uda mi się określić 
i popularyzować rolę instytucjonalną i społeczną naszego Komitetu wśród obywateli europejskich. 
 
W moim najgłębszym przekonaniu stanowiska nie mają honorować osób je obejmujących, lecz 
nakładać na nie zobowiązania i odpowiedzialność, za które nie powinno się spodziewać żadnej 
rekompensaty czy prestiżu. 
 
Ponadto, jak wszyscy wiemy, urząd przewodniczącego EKES-u sprowadza się po prostu do 
świadczenia konkretnej usługi i, zgodnie ze słowami rzymskiego cesarza Augusta, przewodniczący 
jest „primus inter pares”. 
 
 
Szanowni Państwo! 
 
Nasz czas jest bardzo cenny i musimy wykorzystać go w miarę możliwości 
jak najskuteczniej. 
 
Podczas gdy Europa wciąż jeszcze zajęta jest ocenianiem strat poniesionych w wyniku francuskiego 
i holenderskiego „Nie” w referendum w sprawie konstytucji europejskiej, a ankiety wskazują, że 
w 2005 r. 30% Europejczyków nic nie wiedziało o konstytucji, kilka tysięcy kilometrów dalej 
gospodarki wschodzące, które przez dziesięciolecia pozostawały w stanie „hibernacji”, masowo 
dokonują kolejnych gwałtownych skoków naprzód z nadzwyczajną prędkością, przystosowują się do 
środowiska międzynarodowego i wdrażają nowoczesne technologie, grożąc tym samym osłabieniem 
osiągnięć Zachodu. 
 
Mam tu na myśli gospodarki tzw. krajów BRIC, czyli Brazylii, Rosji, Indii i Chin, przyszłych 
supermocarstw roku 2050. 
 
Posługując się znaczącym przykładem: w dniu dzisiejszym 45% produktów przemysłowych 
wytwarzanych na świecie pochodzi z państw rozwijających się, podczas gdy w roku 1970 odsetek ten 
nie przekraczał 10%. 
 
Z badań ankietowych wynika, że 71% kadry kierowniczej firm międzynarodowych przyznało, że 
planuje prowadzić działania gospodarcze w tych krajach. 
 
Obliczono, że jeśli Chiny będą nadal rozwijać się w tempie 8% rocznej stopy wzrostu do roku 2031, 
to dochód w przeliczeniu na mieszkańca, których jest 1,45 miliarda osób, wyniesie tyle, ile wyniósł 
w 2004 r. w Stanach Zjednoczonych. 
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Jakie są implikacje takich przewidywań? 
 
Bazując na obecnych danych ze Stanów Zjednoczonych, przy PKB na takim poziomie Chińczycy 
zużywaliby dwie trzecie światowych zasobów zboża i 99 mln beczek ropy naftowej i posiadaliby 1,1 
mld pojazdów. 
 

Jest to perspektywa, z której wszyscy sobie doskonale zdajemy sprawę.  
 

Wiemy bardzo dobrze, że PRAKTYKA bez TEORII jest ślepa, a TEORIA 
bez PRAKTYKI – jałowa. 
 
Może nadszedł już czas, by zaprzestać pisania kolejnych scenariuszy i przejść do etapu konkretnych 
rozwiązań. 
 
Być może nadszedł już czas, by zerwać z naszym bezkompromisowym konserwatyzmem 
gospodarczym i przenieść na nasz grunt – tak, nie boję się tego powiedzieć – przenieść na nasz grunt 
dobre wzorce i dobre rozwiązania, które powstały gdzieś w tym szybko rozwijającym się świecie, 
a nie w Unii Europejskiej. 
 

Inni mówią o globalizacji, my jesteśmy sparaliżowani inercją naszej 
narodowej czy europejskiej tożsamości. 
 

Inni spojrzenia kierują w stronę społeczeństwa, my – na państwo. 
 

Inni zajmują się sektorem prywatnym, my – publicznym. 
 

Inni skupiają się na strukturach gospodarczych społeczeństwa, a my – na 
strukturach politycznych. 
 
 
Szanowni Państwo! 
 
Moją ambicją jako przewodniczącego nie jest dostarczenie jeszcze większej liczby dokumentów – 
decyzji czy opinii – do archiwów Wspólnoty. 
 
Mam ambicję przekształcić słowa, posiedzenia, decyzje, dysputy polityczne i debaty krajowe 
w postęp, który jest tak istotny, jeśli Europa ma rozwinąć swoje atuty. 
 
W badaniu Euroscience naukowcy będący przedstawicielami różnych gałęzi przemysłu europejskiego 
wspólnie określili dwa główne czynniki wpływające na motywację i praktyczne aspekty zatrudnienia 
badaczy pracujących w UE. 
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Pierwszym czynnikiem okazało się zmniejszenie biurokracji. 
 
W tej kwestii mogę posłużyć się przykładem mojego kraju, Grecji, gdzie bardzo wyraźnie widoczna 
jest introwersja gospodarcza Europy i słabe poczucie pewności obywateli: w 2005 r. dżungla 
administracyjna wraz z mało zachęcającym dla inwestorów otoczeniem spowodowała ucieczkę 
kapitału rzędu miliarda euro – i nie jesteśmy niestety jedynym państwem członkowskim UE w takiej 
sytuacji. 
 
Drugim czynnikiem zidentyfikowanym przez badaczy jest tworzenie atrakcyjnych stanowisk pracy. 
 

Czy potrafimy stworzyć nowe miejsca pracy? Jeżeli tak, to w jaki sposób? 
 

Czy potrafimy stworzyć warunki sprzyjające konkurencyjności 
i przedsiębiorczości? 
 

Mówię tu o przedsiębiorczości o ludzkiej twarzy, a nie o jej pozorach. 
 

Mówię tu o małych przedsiębiorstwach, o przedsiębiorstwach, w których 
myślą przewodnią jest troska o ludzi, a nie o dobra materialne. Szczerze 
wyznaję filozofię greckiego mędrca Pitagorasa, który powiedział, że 
„Człowiek jest miarą wszechrzeczy”. 
 

Mówię o społeczeństwie, a nie o gospodarce. 
 

Mówię o ambitnej przedsiębiorczości polegającej na innowacji, a nie tylko 
na korzyściach. 
 

Mówię o kształtowaniu świadomości i nowych postaw pracowników 
europejskich, którzy dążą do polepszenia swych warunków życia 
przyczyniając się jednocześnie do stworzenia środowiska pracy 
sprzyjającego trwałej konkurencyjności i rozwojowi. 
 
Odwołuję się tu do mojego sposobu pojmowania osoby ludzkiej, której nie 
utożsamiam z jednostką zajętą przede wszystkim utrzymaniem czy 
absolutnym dążeniem do dobrobytu gospodarczego, lecz raczej z osobą, 
która lepiej niż inni będzie umiała przewidywać przyszłe przemiany 
i działać innowacyjnie. 
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Mówię o przedsiębiorczości, która podejmuje zagadnienia 
„odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw”, bądź, ujmując to inaczej, 
o „przedsiębiorczości w poczuciu odpowiedzialności” jako o istotnym 
czynniku wpływającym na osiąganie maksymalnych korzyści przy 
minimalizowaniu ewentualnych szkód dla środowiska naturalnego czy 
środowiska stworzonego przez człowieka. 
 

Przedsiębiorczości, która służy konkurencyjności, interesom szeroko 
pojmowanego środowiska społecznego i większej świadomości społecznej. 
 

Mówię o małych przedsiębiorstwach, które są i zawsze będą fundamentem, 
trzonem gospodarki europejskiej, potencjalnym źródłem większej liczby 
miejsc pracy lepszej jakości i nowych pomysłów na biznes. 
 
Takie przedsiębiorstwa opierają się przede wszystkim na innowacji. 
Chociaż na początku innowacyjne przedsięwzięcia zagrożone są niepowodzeniem, to właśnie dzięki 
nim powstają nowe miejsca pracy i to one umożliwiają podwyższenie poziomu życia krajów, w tym 
sensie, że powstaje konkurencyjny obszar dysponujący wiedzą fachową, który jest w stanie 
przyciągnąć i przyjąć inwestycje i zagranicznych naukowców z najróżniejszych dziedzin. 
 
W praktyce działanie tego typu powoduje naturalnie wzrost przedsiębiorczości, powiększanie się 
szeregów przedsiębiorców europejskich, gotowość do podejmowania większego ryzyka, tworzenie 
produktów innowacyjnych i, co za tym idzie, do zwiększenia wydajności. 
 

Pytanie, które teraz zadam, jest tylko retoryczne: 
 
Czy Europa jest dość konkurencyjna i przedsiębiorcza, aby przyciągać naukowców i inwestorów 
spoza swego terytorium? 
 
Jeśli odpowiedź miałaby brzmieć „tak”, to czym wyjaśnić to, że w tym roku po raz kolejny nagrodę 
Nobla w dziedzinie fizyki, chemii, medycyny i ekonomii przyznano Amerykanom? 
 
 
Szanowni Państwo! 
 
Wybrałem temat łączący pojęcia „ducha przedsiębiorczości” i „przedsiębiorczości z ludzką twarzą” 
i zastanawiam się, jaką „twarz” mają dziś obywatele europejscy i jaki jest ich stan ducha.  
 

W jakim kierunku podąża Europa? 
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I czy po drodze jej z obywatelami? 
 
W rozumieniu Europejczyków UE jest mechanizmem mającym bronić interesów gospodarczych 
i politycznych Europy. 
 
Obywatele sądzą, że instytucje oraz tryby i trybiki Unii są niedostępne, zatopione w ciemnościach 
oraz sparaliżowane przez ciężkie mechanizmy biurokratyczne. 
 
Niestety zdaliśmy sobie sprawę z tego problemu bardzo późno. Istotne jest jednak, że w końcu 
zostaliśmy zmuszeni do uświadomienia sobie tego, do oficjalnego zareagowania oraz do wymyślenia 
rozwiązań dających się natychmiast zastosować. 
 
Bez względu na to czy cieszy nas, czy smuci, reakcją na francuskie i holenderskie „nie” w sprawie 
europejskiej konstytucji nie był „plan B”, lecz „plan D”, którego celem jest włączenie obywateli do 
szeroko zakrojonej dyskusji nad przyszłością UE w oparciu o trzy podstawowe wartości naszego 
społeczeństwa, a mianowicie – demokracji, dialogu i debacie, które umożliwiają nam zniesienie barier 
dzielących obywateli od Europy. 
 
Kryzys, przez który przeszliśmy i który jeszcze trwa, nie jest impasem. 
W języku chińskim istnieją dwa ideogramy odpowiadające słowu „kryzys”: jeden oznacza 
„niebezpieczeństwo”, a drugi „okazję” do uchwycenia. 
 

Ze swej strony cieszę się z tego „otwarcia”, które nam zaoferowano! 
 
Pragnę, byście Państwo wiedzieli, że główną mą ambicją będzie „skorzystanie” z tej okazji 
i podwajanie wszelkich wysiłków i inicjatyw podejmowanych, by budować mosty między 
obywatelami europejskimi a „Europą”. 
 

Dziś bardziej niż kiedykolwiek mamy obowiązek moralny przekonać 
naszych współobywateli europejskich, CZYNAMI, a nie słowami, że 
WSZYSTKIE DECYZJE PODEJMOWANE SĄ PRZEZ NICH I DLA 
NICH. 
 
Komitet jest moralnie i instytucjonalnie, z woli Rady Europejskiej, zobowiązany do 
podejmowania inicjatyw i do czynnego zaangażowania w następujących dziedzinach: 
 
− eliminowanie barier oddzielających obywateli europejskich od organów wspólnotowych; 
− kształtowanie odnowionej strategii rozwoju zrównoważonego; 
− tworzenie sprawnie działającej sieci inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego mających 

na celu realizację strategii lizbońskiej. 
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Dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy przekonać obywateli, by zaangażowali się w europejski 
proces decyzyjny i działania. 
 
Dziś bardziej niż kiedykolwiek szczególnie zachęca się europejskie społeczeństwo obywatelskie 
do dalszego budowania struktury, którą nazywamy Europą, w czym jego udział jest konieczny. 
 
Dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy sprawić, że Europa zaistnieje w domach wszystkich 
Europejczyków, by mogli oni ją ocenić, zrozumieć, odkryć i przekształcić, nadając szczególny 
charakter instytucjom Europy i jej organom politycznym, z pomocą krajowych rad społeczno-
gospodarczych. 
 
Krótko mówiąc chodzi o to, by obywatel mógł skorzystać z tego „skarbu”, który mu 
zaoferowano i o którego istnieniu jeszcze do niedawna tylko słyszał, lecz nie mógł go odkryć. 
 
 
Pozwólcie mi jeszcze Państwo omówić dwa pojęcia: 
 
„Duch przedsiębiorczości” i „człowiek”. 
 
W języku greckim „człowiek” znaczy „ten, który patrzy do góry”, 
a „przedsiębrać” oznacza „próbować”. 
 

Jestem przekonany, że dzięki podejmowanym próbom i ciągłemu 
podnoszeniu wzroku, by dojść dalej niż możemy, musi nam się udać. 
 
 
Szanowni Państwo! 
 
Każda rzecz ma swoją cenę. 
 
Sukces wynika z wytrwałości i pracy zespołowej. 
 
Na zakończenie chciałbym Państwa zapewnić, że z pomocą Prezydium będę wypełniał swe obowiązki 
przewodniczącego w całkowitej jawności działań oraz wyrazić życzenie, aby każdy z nas poczuwał 
się do obowiązków i zadań, które mu powierzono i oddał się im w pełni. 
 
Dokładny program prezydencji przedstawiony zostanie podczas grudniowej sesji plenarnej, po 
opracowaniu i omówieniu go na listopadowym posiedzeniu Prezydium. 
 
Dziękuję Państwu za uwagę. 
 

______________ 


