
ZAWSZE WIELKOPOLSKI PUNKT WIDZENIA W UE!
Przywrócenie silnej pozycji Polski w UE pozwoli wynegocjować fundusze europejskie 

zgodnie z potrzebami i aspiracjami Wielkopolan, wyrównując poziom życia w Europie.
STOP POLEXIT.
Forum Europejskie Wielkopolski – powołanie Forum zapewni wiarygodne informacje na temat 
korzyści obecności Polski w Unii Europejskiej. 

1.

UNIA SAMORZĄDOWA, ZACZYNAJĄCA SIĘ OD ROZUMIENIA  
TROSK LUDZI.

Będę nadal skutecznie wspierał wielkopolskie inwestycje przed instytucjami UE, współpracu-
jąc lokalnie z samorządem od sołtysów po marszałka województwa. To samorząd inwestuje 
wynegocjowane w PE fundusze, a prawo UE musi uwzględniać lokalne możliwości i potrzeby. 
Dlatego wybory 26 maja muszą być w Wielkopolsce wyborami samorządowymi do Parlamentu 
Europejskiego.

2.

UNIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO  
PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ. 

Tak jak dotychczas, będę ambasadorem Wielkopolskich Lokalnych Grup Działania w UE. LGD 
to partnerstwo samorządów i organizacji pozarządowych, które wdrażają wynegocjowane w PE 
fundusze zgodnie z lokalnymi potrzebami. Zadbam, by głosy wielkopolskich Lokalnych Grup 
Działania były słyszane w Unii Europejskiej.

3.

UNIA CZYSTEGO ŚRODOWISKA, ZDROWEJ ŻYWNOŚCI,  
ZDROWSZEGO I DŁUŻSZEGO ŻYCIA. 

Czysta woda i powietrze bez smogu. Rodzinne Ogrody Działkowe zielonymi płucami miast 
i miasteczek w Wielkopolsce. Wsparcie UE dla nowoczesnych systemów grzewczych oraz 
bezemisyjnego transportu autobusowego i kolejowego. Likwidacja wykluczenia komunika-
cyjnego. Ekologiczne rolnictwo rodzinne oraz ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw 
oferujących nowoczesne i bezpieczne środki dla rolnictwa. Europejski Program Walki z Rakiem 
i wsparcie leczenia chorób takich jak Alzheimer i Parkinson. Wsparcie aktywności i opieki se-
niorów, m.in. Uniwersytetów Trzeciego Wieku i dziennych domów opieki. Zmieniłem prawo UE,  
by znieść zmiany czasu – teraz zadbam, by zniesienie zmiany czasu, #czasowstrzymywacz, wdro-
żono z korzyścią dla gospodarki i zdrowia.

4.

UNIA EUROPEJSKA DLA MŁODYCH. 
Dalsza współpraca z wielkopolskimi uczelniami wyższymi i państwowymi wyższymi szko-

łami zawodowymi. Kontynuacja programu stażowego w PE, w którym dotychczas wzięło udział 
ponad 100 młodych Wielkopolan. Kolejne wymiany studenckie i zawodowe dla młodych fa-
chowców w ramach odpowiednio finansowanego ERASMUS+. Poznaj UE – darmowe bilety ko-
lejowe dla osób powyżej 18. roku życia, przeznaczone do podróży po krajach Unii Europejskiej.

5.

UNIA ZIELONEJ ENERGII I GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM.
Fundusz Solidarnej Transformacji Energetycznej UE 2020+ wspierający regiony, gdzie 

kończą pracę stare elektrownie i tereny pokopalniane. Walka z ubóstwem energetycznym. 
Wsparcie dla biogazowni – dzięki moim zmianom w Europejskiej Gospodarce o Obiegu Za-
mkniętym, odpady organiczne staną się cennymi surowcami i będą przetwarzane na biogaz 
i nawozy. Likwidacja składowisk odpadów wyeliminuje ich toksyczne pożary. Zmniejszenie ilo-
ści śmieci poprzez recykling, ponowne wykorzystanie oraz wsparcie napraw sprzętów przez 
lokalnych rzemieślników. Zwiększenie odpowiedzialności producentów za trwałość produktów.

6.

UNIA RÓWNYCH SZANS DLA ROLNICTWA I UNIA BIOEKONOMII.
Wspólna Polityka Rolna 2020+, Unijne umowy międzynarodowe i Europejska Tarcza Eko-

nomiczna – nowe rynki zbytu i ochrona przed embargiem dla wielkopolskich rolników. Usuwa-
nie nieuczciwej konkurencji w handlu żywnością w UE.
Bioekonomia: energia z nowoczesnych biopaliw i biogazu. Zwiększenie popytu i lepsze ceny 
na produkty rolne, poprzez wspieranie innowacyjnych technologii dla przemysłu: wytwarzanie 
biotworzyw i bioplastiku.

7.

UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZEJ WIELKOPOLSKI.
Jasne przepisy, pozwalające na długofalowe planowanie, gwarantujące równe zasady 

konkurencji w całej UE. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw lokalnych. Większa 
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, wyrównująca uczciwą konkurencję i zapewniają-
ca poszanowanie praw człowieka i pracownika w UE i na świecie.

8.

UNIA WSPÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA.
Wzmocnienie granic zewnętrznych UE i likwidacja nielegalnej migracji oraz współpraca an-

tyterrorystyczna. Wzmocnienie potencjału obronnego UE z włączeniem polskiego przemysłu. 
Wsparcie UE dla służb ratowniczych, w tym dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce, 
które jako pierwsze reagują na kryzysy.

9.

UNIA EUROPEJSKA WSPÓLNYCH WARTOŚCI.
Wsparcie demokracji, praworządności i praw człowieka. Rozwój Europejskiej Fundacji 

na Rzecz Demokracji – flagowej inicjatywy Polski w UE, którą pomogłem stworzyć. Dbałość  
o chrześcijańskie korzenie i wartości. Skuteczna ochrona prześladowanych na świecie ze wzglę-
du na wiarę i przekonania – w tym najliczniej prześladowanych chrześcijan.

10.
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