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Przez pięć ostatnich lat posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego aktywnie 

uczestniczyli w pracach Parlamentu Europejskiego, który obecnie 

współtworzy połowę prawa obowiązującego w całej Unii Europejskiej, w tym  

w Polsce. PSL jest Członkami Grupy Europejskiej Partii Ludowej, największej 

grupy politycznej w Parlamencie Europejskim. 

 

Wśród najważniejszych osiągnięć Klubu, do którego należy PSL, warto 

wymienić korzystne dla Polski zamknięcie prac nad Wieloletnimi Ramami 

Finansowymi 2014-2020. Dzięki skutecznie prowadzonym przez Rząd RP 

negocjacjom finansowym, zaangażowaniu Komisji Europejskiej i posłów  

z Grupy Europejskiej Partii Ludowej, Polska wynegocjowała budżet  

w wysokości 119 mld euro, w tym m.in. 82 mld euro na politykę spójności  

i 32 mld euro na rolnictwo. Mądre wydawanie unijnych środków wesprze 

inwestycje, przyczyni się do zwiększenia wzrostu, konkurencyjności  

i zatrudnienia, ugruntowując obraz Polski jako państwa nowoczesnego, 

dynamicznego i przyjaznego. 

 

Europejska Partia Ludowa jest najliczniejszą grupą polityczną w Parlamencie 

Europejskim. Utworzona 23 czerwca 1953r. jako Frakcja Chrześcijańskich 

Demokratów liczy obecnie 275 członków, co stanowi ponad 1/3 wszystkich 

europosłów. Grupa EPL łączy partie o rodowodzie chrześcijańsko-

demokratycznym i centroprawicowym oraz inne centrowe i konserwatywne 

siły polityczne. Grupa EPL jest bezpośrednią spadkobierczynią spuścizny 

ojców założycieli Unii Europejskiej – Roberta Schumana, Konrada Adenauera 

oraz Alcide de Gasperi. Centroprawicowa Grupa EPL tworzy projekt 

europejski od samego jego zarania. Opowiada się za demokratyczną, 

transparentną i skuteczną Europą opartą na zasadzie subsydiarności. Jako 

wiodąca siła polityczna w Europie, Grupa EPL dąży do zagwarantowania 

pokoju i dobrobytu dla wszystkich obywateli. Jako największe ugrupowanie 

polityczne w Parlamencie Europejskim Grupa EPL ma znaczący wpływ na 

decyzje podejmowane przez Parlament. Ta przewaga ilościowa znajduje 
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również odzwierciedlenie w liczbie zajmowanych kluczowych stanowisk.  

M.in. w latach 2009- 2011 obecnej kadencji przewodniczącym PE był członek 

Klubu PO-PSL profesor Jerzy Buzek. 

 

Priorytety w Parlamencie Europejskim: 

1. Korzystny dla Polski kształt budżetu Unii na lata 2014 - 2020. 

2. Pełne wprowadzenie zasad wspólnego rynku (np. obniżenie cen roamingu). 

3. Bezpieczeństwo energetyczne Polski (m.in. gaz łupkowy). 

4. Walka ze skutkami kryzysu, zwłaszcza z bezrobociem wśród młodzieży. 

5. Wzmacnianie współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego. 

 

Działania podejmowane przez Posła do PE Andrzeja Grzyba w kadencji 

2009-2014 

 

1. Ekonomia – Ekologia – Energia 

- praca na rzecz reindustrializacji, oraz ułatwień dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, które potrzebne są Europie do wyjścia z kryzysu, poprzez 

stworzenie nowych miejsc pracy i pobudzenie gospodarki oraz konsumpcji. 

- działania by europejska strategia energetyczna, zapewniała bezpieczne 

dostawy energii w rozsądnych cenach;  szczególnie poprzez 

dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw surowców energetycznych, w tym 

także dywersyfikację do wewnątrz czyli oparcie się na źródłach rodzimych, 

(rozwój czystych technologii węglowych, wydobycie gazu i ropy ze źródeł 

niekonwencjonalnych, wreszcie odnawialne źródła energii – biogaz, energia 

wiatrowa czy fotowoltaika) 

- postulowanie rozsądnej polityki środowiskowej i klimatycznej tak, by 

działania Unii w tym zakresie były skuteczne nie tylko w skali europejskiej, ale 

i światowej i opierały się na ustaleniach globalnych, oraz by były 

skoordynowane z polityką energetyczną i rozwojową; zbyt ambitne i ustalane 

w oderwaniu od realiów gospodarczych cele klimatyczne będą prowadzić do 

powstawania nowych miejsc pracy poza UE, a i do przenoszenia tam już 

istniejących, co doprowadzi do pogłębienia kryzysu, ale również do 
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zwiększenia emisji, gdyż przedsiębiorstwa poza UE muszą spełniać znacznie 

mniej rygorystyczne normy środowiskowe. 

 

2. Biogospodarka, surowce 

- wspieranie gospodarki opartej na surowcach biologicznych, w szczególności 

wparcie dla produkcji pierwotnej zapewnianej przez rolnictwo oraz leśnictwo, 

które zapewniają nie tylko żywność, ale w dużej mierze również surowce dla 

innych gałęzi przemysłu oraz surowce energetyczne; biogospodarka została 

włączona w europejską strategię na rzecz surowców, która jest  konieczna ze 

względu na stale zmniejszającą się dostępność surowców kluczowych dla 

wielu gałęzi przemysłu. Biogospodarka, poprzez właściwości sobrbcyjne gleb 

i lasów powinna być również elementem strategii na rzecz zmniejszania emisji 

gazów cieplarnianych.  

 

3. Prawa Człowieka, Demokracja i Społeczna Odpowiedzialność 

Przedsiębiorstw (CSR):  

Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka i członek Grupy  

ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Misji Obserwacyjnych Wyborów 

Parlamentu Europejskiego,  

- szereg działań promujących demokrację i prawa człowiek na świecie, 

zmierzając do zapewnienia długofalowej stabilizacji i bezpieczeństwa  

w regionach świata o strategicznym znaczeniu dla Polski, takich jak m.in. 

obszar Partnerstwa Wschodniego czy Azja Centralna.  

- prowadzenie w Parlamencie Europejskim sprawy Europejskiego Funduszu 

na rzecz Demokracji (EED, www.democracyendowment.eu) - flagowego 

projektu Prezydencji Polski 2011,  

- zaangażowanie jako sprawozdawca z ramienia Europejskiej Partii Ludowej 

w prace nad kluczowymi dokumentami PE odnoszących się do ochrony praw 

człowieka i promocji demokracji, w tym strategicznej reformy polityk UE w tym 

zakresie od 2011, inicjował opracowania naukowe PE będących przedmiotem 

debaty parlamentarnej i istotnym wkładem w stanowisko PE, organizował 

konferencje i wysłuchania tak w PE w Brukseli i Strasburgu, jak i w Polsce.  

http://www.democracyendowment.eu/
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- organizacja w PE dwóch Szczytów Rzeczników Praw Obywatelskich Krajów 

Partnerstwa Wschodniego i UE, we współpracy z Rzecznikami Praw 

Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej.  

- promowanie Praw Dziecka, poprzez wystawę i konferencję w PE 

zorganizowaną ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, w ramach 

międzynarodowych obchodów Roku Korczakowskiego, ustanowionego  

w 2012r przez Sejm i Senat RP, objętego patronatem przez Pierwszą Damę 

RP.  

- organizacja w lutym 2014 wystawy dokumentującej Ukraińskie protesty oraz 

dedykowany ofiarom i rannym w tych wydarzeniach "Koncert Euromajdanu: 

zamrożone nadzieje" z udziałem m.in. Štefana Füle, Komisarza UE ds. 

Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa oraz uznawaną za "głos Euromajdanu" 

piosenkarką Rusłaną, we współpracy z Narodową Unią Dziennikarzy Ukrainy  

- upominanie się o prawa prześladowanych Chrześcijan na świecie, 

szczególnie tam gdzie dochodzi do zabójstw na tle religijnym poprzez głos  

w debatach plenarnych w PE oraz zapisy w dokumentach PE wzywające do 

reakcji UE i społeczność międzynarodową 

- zaangażowanie w obronę praw Polaków w krajach UE, w tym m.in. 

interweniując w Komisji Europejskiej w sprawie zasiłków dla polskich dzieci  

w Wielkiej Brytanii czy wzywając publicznie brytyjska polonię do aktywności 

obywatelskiej i wyrażenia swojego sprzeciwy wobec proponowanych cięć  

w zbliżających się wyborach. 

- promowanie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w UE i na 

świecie, m.in. poprzez reprezentowanie grupy Europejskiej Partii Ludowej  

w procesie legislacyjnym nad dyrektywami oraz w pracach nad stanowiskiem 

PE w tym zakresie 

- skuteczna interwencja w Komisji Europejskiej w obronie zakładów pracy 

chronionej i miejsc pracy osób niepełnosprawnych w Polsce, m.in. ochrony 

krajowego programu PFRON (250 tysięcy miejsc pracy) we współpracy  

z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej RP i Polską Delegacja 

Europejskiej Partii Ludowej w PE 
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4. Polska w UE- UE w Polsce 

Polska w UE 

- blisko 2500 osób odwiedziło Brukselską i Strasburską siedzibę PE 

zapoznając się z działalności tej instytucji i UE w ramach wyjazdów 

studyjnych organizowanych przez Posła do PE Andrzeja Grzyba.  

- program stażowy biurach w Brukseli i Strasburgu, ponad 70 studentów  

i absolwentów z Polski, miało szanse zdobycia unikatowego doświadczenia 

pracy w międzynarodowej instytucji, jaką jest PE, uzyskując znaczący wgląd 

w proces legislacyjny UE.  

- organizacja w PE wydarzeń i konferencji promujących tradycję i potencjał 

gospodarczy polskich regionów. 

UE w Polsce –  

- zaangażowanie w propagowanie informacji i animowanie debaty  

o działaniach UE w Polsce poprzez konferencje, konkursy i wydarzenia 

lokalne. M.in. od 2008 roku realizacja 6 edycji Forum Europejskiego 

Wielkopolski,  jako ponadpartyjnej przestrzeni do dyskusji ekspertów  

i decydentów ze studentami (www.few.org.pl); zainicjowanie w 2013  

w ramach konsultacji społecznych Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 

z udziałem MRiRW, Komisji Europejskiej i Samorządu Wielkopolski, 

Wielkopolskiego Forum Lokalnych Grup Działania. 

http://www.few.org.pl/

