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Forderungen und Empfehlungen zum Klima- und Umweltschutz  
der deutsch-polnischen Schülerdebatte „Der Europäische Grüne Deal“ 

8. Oktober 2020, Frankfurt (Oder) 

Postulaty i rekomendacje uczniów wypracowane podczas polsko niemieckiej 
debaty „Europejski Zielony Ład”, dotyczące ochrony klimatu i środowiska  

8 października 2020, Frankfurt nad Odrą  

 

Erarbeitet und formuliert von den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern der 
Schulen: / Wypracowane i sformułowane przez uczennice i uczniów biorących udział  
w debacie z następujących szkół: 

Katholische Schule Salvator, Berlin 

Rouanet- Gymnasium, Beeskow 

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące, Słubice  

Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta, Słubice 

 

  

- Unter Hinweis auf die völkerrechtlichen Verpflichtungen des Klimaabkommens von 
Paris 2015; 

- biorąc pod uwagę międzynarodowe zobowiązania wynikające z Paryskiego 
porozumienia klimatycznego 2015; 

- Unter Hinweis auf die bestehende zentrale Leitlinie der Europäischen Kommission 
„The European Green Deal“; 

- biorąc pod uwagę wytyczne Komisji Europejskiej odnośnie “Europejskiego Zielonego 
Ładu”; 

- Unter Hinweis auf die unmittelbaren Herausforderungen durch den Klimawandel; 

- biorąc pod uwagę bezpośrednie wyzwania spowodowane zmianami klimatycznymi;  

 

  



                     

2 

 

 

 

Zur Mobilität - w odniesieniu do mobilności  

 

1. Wir fordern alle EU-Mitgliedsstaaten auf, gemeinsam die Förderung von 
Forschung in Wasserstoff- und Elektroantriebe zu verstärken, um eine alternative, 
nachhaltige Antriebsart zu finden und insbesondere um die Effizienz der Motoren zu 
erhöhen. Zweck all dieser Unternehmungen ist die Reduktion der 
Treibhausgasemissionen und die Entwicklung von Technologien zur nachhaltigen 
Energieerzeugung; 

1. wzywamy wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do wspólnego 
wspierania badań w zakresie napędów wodorowych i elektrycznych, mających na celu 
opracowanie alternatywnego, zrównoważonego rodzaju napędu oraz w szczególności 
zwiększenie efektywności silników; celem wszystkich tych przedsięwzięć jest redukcja 
emisji gazów cieplarnianych oraz rozwój technologii zrównoważonego pozyskiwania 
energii. 

2. Wir schlagen vor, das europäische Schnellzugnetz zu fördern, inklusive einer 
Angleichung verschiedener technischer Bahninfrastrukturelemente, um 
grenzüberschreitende Zugverbindungen zu erleichtern und den Personenverkehr auf 
der Schiene gegenüber Flugzeugen und Autos attraktiver zu machen; 

2. proponujemy wspieranie budowy europejskiej sieci szybkich pociągów, w tym 
ujednolicenia różnorodnych elementów technicznych infrastruktury kolejowej, w celu 
ułatwienia transgranicznych połączeń kolejowych oraz uczynienia komunikacji 
kolejowej bardziej atrakcyjną w porównaniu do komunikacji lotniczej i samochodowej; 

3. Wir sind der Auffassung, dass die Bahnpreise für Schüler und Studenten 
reduziert werden müssen und eine angenehmere, praktikablere und inklusive, 
familienfreundliche Atmosphäre in der Bahn gefördert werden muss; 

3. jesteśmy zdania, że ceny biletów kolejowych dla uczniów i studentów muszą 
zostać obniżone; ponadto należy wspierać stworzenie przyjemniejszych, bardziej 
praktycznych warunków podróży koleją, w tym przyjaznych  
dla rodzin oraz osób niepełnosprawnych; 

4. Wir fordern die Einführung eines kostenlosen öffentlichen 
Personennahverkehrs für Schüler, Studenten, Auszubildende, Bedürftige und 
Pensionierte in allen EU-Mitgliedsstaaten; 
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4. postulujemy wprowadzenie bezpłatnego publicznego transportu zbiorowego dla 
uczniów, studentów, osób potrzebujących oraz emerytów we wszystkich państwach 
członkowskich Unii Europejskiej; 

5. Wir fordern einen vermehrten Ausbau der Fahrradinfrastruktur in Städten, im 
Umland und in ländlichen Räumen, beispielsweise in Form von Popup-Fahrradwegen 
und Radschnellwegen; 

5. postulujemy zintensyfikowanie rozbudowy i modernizacji infrastruktury 
rowerowej w miastach, ich otoczeniu oraz na obszarach wiejskich, na przykład  
w formie tymczasowych ścieżek rowerowych i rowerowych dróg szybkiego ruchu. 

 

Zur Energiewende - w odniesieniu do transformacji systemu energetycznego 

 

6. Wir erachten es als notwendig, eine ambitionierte Informationskampagne 
durchzuführen, um den nötigen Strukturwandel zu begleiten, mit der Begründung,  
dass Zwang nur insoweit funktionieren kann, als die Regeln verständlich gemacht 
werden und sinnvoll erscheinen; insbesondere Schulen sollen im Fokus von 
Informationsprojekten sein; 

6. uważamy za konieczne przeprowadzenie ambitnej kampanii informacyjnej  
w celu wsparcia potrzebnych zmian strukturalnych, ponieważ przymusowe zmiany 
funkcjonują tylko, gdy zasady są zrozumiałe i zostaną uznane za racjonalne; projekty 
informacyjne powinny odbywać się w szczególności w szkołach; 

7. Wir fordern eine Erhöhung der Produktion von umweltneutralen sowie die 
Förderung von umweltfreundlichen Produkten; Unternehmen sollen dabei unterstützt 
werden; 

7. postulujemy zwiększenie produkcji produktów neutralnych dla środowiska oraz 
wspieranie produktów ekologicznych; w tym zakresie firmy powinny otrzymywać 
wsparcie; 

8. Wir erachten es als notwendig, in den Mitgliedstaaten und auf europäischer 
Ebene eine Diskussion über ein mögliches Verbot von Verbrennungsmotoren 
durchzuführen; 
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8. uważamy za konieczne przeprowadzenie w państwach członkowskich oraz na 
szczeblu europejskim dyskusji na temat możliwości zakazu produkcji silników 
spalinowych; 

9. Wir schlagen vor, Arbeitnehmer umschulen zu lassen, die in klimabelastenden 
Bereichen arbeiten (wie z.B. im Bergbau). Statt Umschulung kann im Einzelfall auch 
finanzielle Unterstützung vergeben werden; 

9. proponujemy przekwalifikowanie zawodowe dla osób pracujących w sektorach 
obciążających klimat (np. w górnictwie). Zamiast przekwalifikowania zawodowego  
w pojedynczych przypadkach może być udzielane wsparcie finansowe;  

10. Wir fordern die Einführung einer Klimasteuer zur Unterstützung der 
notwendigen Energiewende. Die Steuer soll nach dem Grad der Umweltzerstörung 
durch die Wirtschaftstätigkeit berechnet werden. Je größer der Schaden, desto höher 
der Steuersatz. Um den Effekt zu vermeiden, dass manche Länder zu viele Steuern 
bezahlen und andere der Steuer entkommen, fordern wir einen genauen 
Kontrollmechanismus, durch den kontrolliert werden kann, wo die Waren hergestellt 
worden sind und wo sie am Markt angeboten werden. Zum Beispiel soll eine deutsche 
Fabrik, die in Polen eine Ware herstellt, aber in Deutschland auf den Markt bringt, die 
Steuer nach dem deutschen Steuersatz bezahlen.  

10. postulujemy wprowadzenie podatku klimatycznego, który wesprze konieczną 
transformację energetyczną. Podatek powinien być uzależniony od stopnia 
zniszczenia środowiska powodowanego przez daną działalność gospodarczą - im 
większa szkoda tym większa stawka podatku. Aby zapobiec ewentualności, że 
niektóre państwa zapłacą zbyt wysoki podatek a inne unikną podatku, postulujemy 
wprowadzenie dokładnego mechanizmu kontroli, dzięki któremu będzie można 
sprawdzić, gdzie dane towary zostały wyprodukowane i gdzie są oferowane na rynku. 
Na przykład niemiecka firma, która wytwarza towar w fabryce w Polsce, ale wprowadza 
go w Niemczech na rynek, powinna płacić podatek według niemieckiej stawki.  
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Zur Biodiversität - w odniesieniu do różnorodności biologicznej 

 

11. Wir erachten es als notwendig, die Fläche der Naturschutzgebiete auf dem 
europäischen Festland zu erhöhen und fordern dabei, Mischwälder besonders zu 
schützen; 

11. uważamy za konieczne zwiększenie obszaru rezerwatów przyrody na 
kontynencie europejskim i postulujemy przy tym objęcie szczególną ochroną lasów 
mieszanych; 

12. Wir vertreten den Standpunkt, dass eine sukzessive Umstellung von 
konventioneller auf ökologische Landwirtschaft notwendig ist, um den Verbrauch 
tierischer Produkte und den damit verbundenen Ressourcenverbrauch zu verringern, 
und zwar bis 2035 um jeweils 3% jährlich;  

12. reprezentujemy stanowisko, że konieczne jest stopniowe przechodzenie  
z rolnictwa konwencjonalnego na ekologiczne w celu zmniejszenia konsumpcji 
produktów zwierzęcych i związanego z tym zużycia zasobów, mianowicie do 2035 roku 
o 3% rocznie.  

13. Wir befürworten die Förderung der grünen und blauen städtischen Infrastruktur 
unter besonderer Berücksichtigung von Parks, Wasserflächen und dem Begrünen von 
Fassaden und Dächern, um das Leben der Menschen naturnaher zu gestalten und 
Artenvielfalt in der Stadt zu fördern; 

13. opowiadamy się za promowaniem zielonej i błękitnej infrastruktury miejskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem parków, obszarów wodnych, zazielenionych elewacji  
i dachów, aby uczynić życie ludzi bardziej naturalnym i wspierać różnorodność 
biologiczną w mieście. 

14. Wir schlagen vor, umweltschädliche Verpackungen von Lebensmitteln zu 
verbieten, um eine Belastung des Ökosystems zu vermeiden;  

14. proponujemy wprowadzenie zakazu stosowania szkodliwych dla środowiska 
opakowań produktów spożywczych, aby uniknąć obciążenia ekosystemu. 

15. Wir sind der Auffassung, dass die Lobby-Arbeit im Umweltsektor stärker 
reglementiert werden muss und weisen darauf hin, dass eine strenge Kontrolle der 
Großkonzerne in der Landwirtschaft unabdingbar ist; 
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15. uważamy, że lobbing w sektorze ochrony środowiska musi być bardziej 
rygorystycznie uregulowany i wskazujemy, że niezbędna jest ścisła kontrola dużych 
korporacji w rolnictwie. 

 

 

 


