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/ CZYSTE POWIETRZE
Dr Andrzej Grzyb skutecznie kształtuje prawo UE na rzecz jakości powietrza, zwalczając SMOG. Równocześnie dba, by przepisy UE były korzystne dla gospodarki, w tym dawały potencjał
dla nowych, dobrych miejsc pracy.
PE powierzył mu m.in. autorstwo i negocjacje z Państwami UE
dwóch kluczowych dyrektyw:
••o średnich obiektach spalania (MCPD) – regulującą standardy instalacji o skali miejskich czy gminnych ciepłowni –
wsparcie ogrzewania z ciepłowni w miejsce palenia w starych piecach paliwem niskiej jakości lub śmieciami,
••o wspieraniu czystych ekologicznie pojazdów (CVD) – przepisy zwiększające ilość pojazdów zeroemisyjnych np. elektrycznych i niskoemisyjnych (np. na biogaz) na drogach –
szczególnie autobusów w komunikacji publicznej.
W zakresie pakietu czystego powietrza zajmował się też:
••dyrektywą o narodowych limitach emisji niektórych
zanieczyszczeń,
••zmianą dyrektywy o eurowiniecie (wspólnym dla UE
elektronicznym systemie opłat dla pojazdów pow. 12 t),
••zmianą dyrektywy o standardach emisji dla pojazdów
lekkich i ciężkich.

/ CZYSTA ENERGIA
Dr Andrzej Grzyb jest współautorem analizy dot. konieczności
transformacji energetycznej w Polsce. Ocenia, że do 2025 r. konieczne jest zastąpienie około 1/3 obecnie działających instalacji. Postuluje, by nowe moce budować w oparciu o Odnawialne Źródła Energii – celem jest znaczące zmniejszenie udziału
węgla w wytwarzaniu energii oraz wzrost znaczenia OZE:
••12,5 mld Euro wsparcia z UE dla transformacji ku czystszej
energetyce w Polsce,
••o 30% zmniejszone koszty emisji CO2 ciepłowni – wsparcie
dla czystych źródeł ogrzewania, obniżenie smogu i wpływ na
obniżenie naszych rachunków za ogrzewanie.
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SPRAWOZDAŃ PE
Przygotowanie sprawozdań, to najbardziej istotna
część pracy posłów do PE. Sprawozdanie to treść prawa UE albo stanowisko PE w kluczowych sprawach.

1 Dyrektywa o Średnich Ośrodkach Spalania
2 Dyrektywa o wspieraniu ekologicznie czystych pojazdów
3 Sprawozdanie ws. wytycznych UE i powołania specjalnego
wysłannika UE ds. wolności religii lub przekonań poza UE

4 Sprawozdanie ws. stanowiska UE wobec praw człowieka i demokracji
5 Kontrsprawozdanie ws. odpowiedzialności przedsiębiorstw
za naruszenia praw człowieka

4

SPRAWOZDANIA EURONEST
Sprawozdania EURONEST w sprawach energetycznych między Unią Europejską i Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.
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115 mld €

TYLE ŚRODKÓW OTRZYMUJE OBECNIE
POLSKA Z BUDŻETU UE 2014–2019
Są to rekordowe środki wynegocjowane przez rząd i posłów do PE.

480.000 500
przebytych KILOMETRÓW,
by reprezentować
Wielkopolskę w PE

KONFERENCJI
W POLSCE
jako ekspert

/ BIOPALIWA I GOSPODARKA
Biopaliwa
W 2014 roku poseł Andrzej Grzyb wstrzymał zmiany proponowane przez Komisję Europejską ograniczające udział biopaliw
pochodzenia rolniczego z 10% do 5%. Finalnie ograniczenie
udziału biopaliw udało się utrzymać na poziomie 7%, co odpowiada polskiej produkcji tego sektora. Jego interwencja ochroniła dotychczasowe inwestycje polskich rolników i krajowych
producentów biopaliw.

Gospodarka o obiegu zamkniętym
W pracach nad pakietem legislacyjnym dotyczącym odpadów
poseł Andrzej Grzyb postulował dostosowanie dyrektyw do realiów krajów takich jak Polska, w których wytwarzanie odpadów
jest niższe od średniej Unii Europejskiej. Dr Andrzej Grzyb dąży
do uzyskania modelu gospodarki, w którym odpady zmienią się
w surowce, np. do wykorzystania w produkcji biopaliw.
Już niedługo w UE nie będzie możliwe składowanie nieselekcjonowanych odpadów organicznych. Dzięki dr Andrzejowi Grzybowi w UE, obok kompostowania, możliwe będzie przerabianie odpadów organicznych na biogaz – który będzie można
wykorzystać do czystszego napędzania pojazdów drogowych
i w ciepłowniach.

/ W OBRONIE WARTOŚCI
W 2018 r. poseł Andrzej Grzyb zainicjował powstanie i został
sprawozdawcą PE do raportu „Wytyczne UE i mandat Specjalnego Wysłannika UE ws. promocji wolności religii i wyznania
poza UE”. Dane pokazują, że na świecie prześladowanych
jest nawet 230 mln chrześcijan. Poseł walczy o wolność religii i przekonań dla wszystkich, by najbardziej prześladowani
skorzystali najbardziej. Sprawozdanie dr Grzyba, zawierające
liczne rekomendacje dla instytucji UE, jak skuteczniej chronić
prześladowanych na świecie, zostało przyjęte 15 stycznia 2019 r.
– stając się oficjalnym stanowiskiem PE.

/ WSPARCIE DEMOKRACJI
Poseł Andrzej Grzyb był promotorem powstania Europejskiej
Fundacji na rzecz Demokracji (EED), flagowej inicjatywy prezydencji Polski w Radzie Europy.
EED wsparła już ponad 761 pokojowych prodemokratycznych
projektów na kwotę ponad 47 mln Euro w całym sąsiedztwie
UE – od Białorusi, przez Rosję, Ukrainę, po Syrię czy Egipt.
Poseł Andrzej Grzyb jest jedynym polskim posłem, który nieprzerwanie od 2013 roku reprezentuje Parlament Europejski
w Radzie Zarządzającej Fundacji na Rzecz Demokracji. PE powierzył mu również przygotowanie oceny dotychczasowej działalności Fundacji. Sprawozdanie zostało przyjęte w lipcu 2015 r.
przy szerokim poparciu posłów do PE, co ugruntowało wsparcie
i zaangażowanie PE dla dalszej działalności EED.
Dr Andrzej Grzyb jest również koordynatorem największej frakcji
PE ds. Praw Człowieka oraz pracuje w Grupie PE ds. Wspierania
Demokracji i Obserwacji Wyborów.

/ #Czasowstrzymywacz
Poseł Andrzej Grzyb od 8 lat działa w PE na rzecz zniesienia
zmian czasu na zimowy i letni w UE. Był jednym z założycieli
poselskiej grupy roboczej PE zajmującej się tym tematem.
Zmiany rytmu dobowego zwiększają ryzyko zawałów i innych
chorób. Są obciążające dla dzieci, osób starszych i chorujących.
Jednocześnie nie przynoszą żadnych korzyści gospodarczych,
a wręcz powodują koszty, m.in. w transporcie.
Akcje pobudzające świadomość problemu w krajach UE, takie jak
#czasowstrzymywacz w Polsce, sprawiły, że frekwencja w konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej była rekordowa.
80% z 4,6 mln uczestników opowiedziało się za zniesieniem
zmian czasu. W efekcie KE przedłożyła PE i Radzie wniosek
zmian dyrektywy znoszący zmianę czasu w UE. Dr Grzyb koordynował prace nad dyrektywą w polskiej delegacji Grupy EPL.
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OPINIE
Jako kontrsprawozdawca w imieniu
Europejskiej Partii Ludowej – największej frakcji w Parlamencie Europejskim.

1 ws. uruchomienia infrastruktury paliw alternatywnych w UE
2 ws. zmiany dyrektywy dot. poboru opłat za używanie poj. ciężarowych
3 ws. kobiet, równouprawnienia płci oraz sprawiedliwości klimatycznej

/ WIELKOPOLSKI PUNKT WIDZENIA
Powstrzymanie budowy kopalni na terenach rolniczych
Dr Andrzej Grzyb działaniami w PE skutecznie powstrzymał
(wspierając petycję rolników i ich organizacji z Wielkopolski)
powstanie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na żyznych terenach Wielkopolski (Rawicz–Krobia).

W obronie wielkopolskich sądów
Poseł Andrzej Grzyb skutecznie koordynował działania samorządu i w Sejmie broniąc wielkopolskich sądów – reforma sądownictwa ministra Jarosława Gowina likwidowała aż 12 sądów
w naszym województwie. Prezydent podpisał odwrócenie reformy (przywracając wszystkie sądy) w Słupcy – w obecności m.in.
dr Andrzeja Grzyba.

#DrzewoDlaPolski
Poseł Andrzej Grzyb zainicjował akcję #DrzewoDlaPolski,
która powstała w odpowiedzi na zwiększoną wycinkę drzew,
a jednocześnie w walce o powietrze bez smogu. Uczestnicy
w całym kraju już po miesiącu osiągnęli efekt 6000 nasadzeń.

I i II Wielkopolskie Forum Lokalnych Grup Działania
Poseł Grzyb zorganizował I i II Wielkopolskie Forum Lokalnych
Grup Działania „LGD w Wieloletnich Ramach Finansowych
2014–2020” w Poznaniu i Brukseli. Wielkopolskie LGD rozmawiały m.in. o rozwiązaniach w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
i perspektywie finansowej 2014–2020 na różnych szczeblach:
od wojewódzkiego po europejski. Wnioski wzbogaciły rozwiązania zawarte w obecnie przekazywanym, rekordowym budżecie dla Polski – ponad 115 mld Euro.

Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym
Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym – to wydarzenie, na które poseł Andrzej Grzyb zaprosił do Brukseli przedstawicieli 26 LGD z całej Wielkopolski, by w PE zaprezentowali
swój dorobek i potencjał. Tematem przewodnim były wielkopolskie tradycje wielkanocne. Towarzysząca konferencja ekspercka miała na celu przekazanie doświadczeń wielkopolskich LGD
korzystających z dotychczasowych budżetów UE oraz przedstawienie ich wniosków na przyszłość. Była to także okazja do
dyskusji między LGD a przedstawicielami UE o planowanym budżecie na lata 2021–2027.

Patronaty nad wydarzeniami w Wielkopolsce
Dr Andrzej Grzyb objął patronaty nad licznymi konkursami nt.
wiedzy o Unii Europejskiej oraz innymi inicjatywami kulturalnymi i sportowymi. Wspierał także – m.in. poprzez ufundowanie
pucharów czy nagród, takie inicjatywy jak: zawody sportowe,
konkursy, festyny rodzinne, spotkania seniorów czy innych organizacji społecznych jak Regionalne Koła Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Koła Polskiego Związku Niewidomych, Kluby Seniorek, Koła Gospodyń Wiejskich, Zespoły Sportowe, Uniwersytety
Trzeciego Wieku, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze.

/ WSPIERANIE ROZWOJU MŁODYCH
Seminaria Studenckie Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Corocznie na zaproszenie dr Andrzeja Grzyba, do Brukseli
przyjeżdżają młodzi naukowcy specjalizujący się w dziedzinie
ekonomii rolnictwa i gospodarce żywności oraz ich opiekunowie naukowi. W 2018 roku odbyła się już 9. Edycja Seminarium,
w którym uczestniczą studenci i wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W ramach seminariów odbywają się
debaty, spotkania z posłami Komisji Rolnictwa w PE oraz powstają publikacje naukowe.

Wyjazdy studyjne
Na zaproszenie Posła Andrzeja Grzyba od 2009 roku brukselską i strasburską siedzibę parlamentu odwiedziło blisko
6000 osób. Byli to przedstawiciele różnych grup i środowisk
społecznych, m.in. młodzi rolnicy, młodzież, laureaci konkursów
o różnym zasięgu i tematyce, działacze społeczni, samorządowcy, ludzie kultury, animatorzy społeczności lokalnych, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, dawcy
krwi i szpiku kostnego, laureaci plebiscytów.

Program stażowy
Od 2009 r. w biurze posła Andrzeja Grzyba w Brukseli i Strasburgu staże odbyło blisko 120 osób. Byli to głównie studenci,
absolwenci wielkopolskich uczelni wyższych, uczestnicy programów „Studiujesz – praktykuj” oraz „Wiedza, praktyka, sukces”
realizowanych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, studenci UAM, Uniwersytetu
Ekonomicznego i Wielkopolskich PWSZ. W programie stażowym
uczestniczyli też doktoranci i doktorzy z Wielkopolski i innych regionów Polski, a także m.in. z krajów Partnerstwa Wschodniego.
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MŁODYCH OSÓB odbyło staż
w biurach posła Grzyba w PE
w Brukseli i Strasburgu

milionów
Euro

761

inicjatyw
w sąsiedztwie UE

TO EFEKTY DZIAŁANIA EUROPEJSKIEJ FUNDACJI NA
RZECZ DEMOKRACJI (EED)

ok.

6000

osób odwiedziło siedziby
PE na zaproszenie
posła Andrzeja Grzyba

