
                             
  

 

 
Forderungen und Empfehlungen zu Klimaschutz und Energiewende 

der Schülerdebatte 2022 
Europäischer Grüner Deal 

 
 

Postulaty i rekomendacje debaty uczniowskiej 2022 
dotyczące ochrony klimatu i transformacji energetycznej 

Europejski Zielony Ład 
 

 
Die Schülerdebatte 2022 fordert,  
Uczestnicy debaty uczniowskiej 2022 postulują,  
 

- 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 unmittelbaren Herausforderungen durch den Klimawandel;  
- biorąc pod uwagę bezpośrednie wyzwania spowodowane zmianami klimatycznymi;  

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

- biorąc pod uwagę strategię Komisji Europejskiej „Europejski Zielony Ład”; 

- unter Hinweis auf die Forderungen und Empfehlungen zum Klima- und Umweltschutz 
der Schülerdebatte 2021; 

- biorąc pod uwagę postulaty i rekomendacje Debaty uczniowskiej 2021 dotyczące 
ochrony klimatu i środowiska; 

 
 

1. die schnellstmögliche Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und autoritären 
Staaten. Dazu fordern wir die Diversifizierung der Energieversorgung und den 
Umstieg auf erneuerbare Energien (definiert gemäß Forderung 14);   
 
jak najszybsze uniezależnienie się od kopalnych nośników energii i państw 
autorytarnych. W tym celu wzywamy do dywersyfikacji dostaw energii i przejścia na 
odnawialne źródła energii; 

 
2. eine gemeinsame Einkaufs- und Energiehandelspolitik der EU; 

 
wspólną politykę zakupów i handlu energią w UE; 



                             
  

 

 
3. Energiepartnerschaften für erneuerbare Energien zu schließen. Dafür wollen wir 

bevorzugt mit demokratischen Partnerstaaten des globalen Südens, oder solchen, die 
sich demokratisch entwickeln, zusammenarbeiten und sie wirtschaftlich, im Hinblick 
auf die Energiewende, auf Bildung und Gleichstellung unterstützen. Weiterhin 
schlagen wir vor, dass Staaten und ihre Bürger*innen, die sich an der Energiewende 
beteiligen wollen, einen Anteil der Erlöse bekommen; 
 
ustanowienie partnerstw energetycznych na rzecz energii odnawialnych. W tym celu 
chcemy preferencyjnie współpracować z demokratycznymi państwami partnerskimi 
globalnego Południa lub tymi, które rozwijają się demokratycznie, i wspierać je 
gospodarczo, w zakresie transformacji energetycznej, edukacji i równego 
traktowania. Ponadto proponujemy, aby państwa i ich obywatele, którzy chcą 
uczestniczyć w transformacji energetycznej, otrzymali część wpływów; 

 

4. ein Export europäischer Kernkrafttechnik nur zur Sicherung von Kernkraftwerken als 
Übergangstechnologie möglich sein soll; 
 
eksport europejskiej technologii energetyki jądrowej powinien być możliwy tylko w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa  elektrowni jądrowych jako technologii 
przejściowej; 

 
5. die Abhängigkeiten von anderen Ländern auch bei grundlegenden Wirtschaftsgütern 

(zum Beispiel Mikrochips) zu reduzieren, um mehr Handlungsspielraum zu erlangen; 
 
zmniejszenie zależności od innych państw również w przypadku podstawowych dóbr 
gospodarczych (np. mikrochipów), aby uzyskać większe pole manewru; 

 
6. den Einsatz der EU für eine globale Kreislaufwirtschaft; 

 
zaangażowanie UE na rzecz globalnej gospodarki cyrkularnej; 

 
7. zur Sicherung der inneren Einigkeit der EU einen Mix aus wirtschaftlichen Anreizen 

und finanziellen Sanktionen anzustreben; 
 
połączenie zachęt ekonomicznych i sankcji finansowych w celu zapewnienia 
wewnętrznej jedności UE; 

 
8. die EU Regelungen oder Empfehlungen für einen klimafreundlicheren Nah- und 

Fernverkehr trifft und jedes Land zur Einführung von Äquivalenten zum deutschen 9-
Euro-Ticket verpflichtet. Es soll ein Nahverkehr- und ein Fernverkehr-Ticket geben. 
Der jeweilige Preis der Tickets soll sich an bestehenden Ticketpreisen orientieren. 
Schüler*innen fahren im Nahverkehr kostenlos; 
 
wprowadzenie przez UE regulacji lub zaleceń dotyczących bardziej przyjaznego dla 



                             
  

 

klimatu transportu lokalnego i dalekobieżnego oraz zobowiązać każdy kraj do 
wprowadzenia odpowiedników niemieckiego biletu za 9 euro. Powinien istnieć jeden 
bilet na transport lokalny i jeden bilet na transport dalekobieżny. Cena tych biletów 
powinna być oparta na istniejących cenach biletów. Dzieci w wieku szkolnym powinny 
podróżować transportem lokalnym bezpłatnie; 

 
9. Photovoltaik finanziell gefördert wird sowie großflächig darüber und über andere 

erneuerbare Energiequellen aufgeklärt wird. Diese Aufklärung soll in 
Wohnsiedlungen, Schulen, speziell für Senioren, Hausbesitzer und durch nationale 
Werbekampagnen in Rundfunk und Fernsehen stattfinden. Der Staat übernimmt 25 
Prozent des Kaufpreises einer neuen Solarzelle. Unternehmen sollen zur 
Durchführung von Seminaren zu erneuerbaren Energien befähigt werden;  
 
finansowe wspieranie fotowoltaiki i prowadzenie na jej temat oraz innych 
odnawialnych źródeł energii szeroko zakrojonej akcji informacyjnej. Ta akcja 
informacyjna powinna odbywać się na osiedlach, w szkołach, zwłaszcza dla 
seniorów, właścicieli domów oraz poprzez ogólnokrajowe kampanie promocyjne w 
radiu i telewizji. Państwo powinno dopłacać 25% ceny zakupu nowego ogniwa 
słonecznego. Należy umożliwić firmom prowadzenie seminariów na temat energii 
odnawialnej;  

 
10. die EU Umschulungsangebote in von fossilen Brennstoffen abhängigen Regionen 

anbietet, die über den Just Transition Fund finanziert werden; 
 
zapewnienie przez UE w regionach zależnych od paliw kopalnych możliwości 
przekwalifikowania, które będą finansowane z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 
(JTF); 
 

11. eine verstärkte Forschung und Forschungsinvestition zu Energiespeicherung, 
Kernfusion, Wasserstofftechnologien sowie die Weiterentwicklung der erneuerbaren 
Energien in Zusammenarbeit mit allen Mitgliedstaaten der EU fördert. Dies soll durch 
die Abgabe eines bestimmten Prozentsatzes des Bruttoinlandprodukts erfolgen. 
Dieses Budget wird über den EU-Haushalt kontrolliert und soll mit Hilfe eines 
neutralen Algorithmus verteilt werden; 
 
wspieranie intensyfikacji badań i inwestycji badawczych w zakresie magazynowania 
energii, fuzji jądrowej, technologii wodorowych oraz rozwoju energii odnawialnych we 
współpracy wszystkich krajów Unii Europejskiej. Powinno to być finansowane z 
określonej części PKB wpłacanej przez każde państwo. Budżet ten powinien być 
kontrolowany przez budżet UE a dzielony powinien być za pomocą neutralnego 
algorytmu;  

  
12. eine prozentuale Länderabgabe des Bruttoinlandsprodukts für den Ausbau von 

erneuerbaren Energien und die Instandhaltung von Atomkraftwerken. Die prozentuale 
Abgabe für Länder mit Atomkraftwerken soll höher ausfallen; 
 



                             
  

 

wprowadzenie określonego procentu PKB wpłacanego przez kraje na rozbudowę 
energii odnawialnych oraz utrzymanie energetyki atomowej. Wyznaczony procent 
powinien być wyższy dla krajów które posiadają elektrownie atomowe; 
 
 

13. politische, ökonomische und ökologische Einheit sowie Zusammenhalt und 
Zusammenarbeit bei der Energiewende anzustreben. Dies soll beispielsweise durch 
ein europäisches Energienetz mit einem Länderenergieausgleich gewährleistet 
werden. So lässt sich europaweite Energiesicherheit erreichen; 
 
dążenie do politycznej, ekologicznej i ekonomicznej jedności oraz współpracy w 
transformacji energetycznej. Powinno to być zagwarantowane na przykład poprzez 
europejską sieć energetyczną obejmującą kompensację energii między krajami. W 
ten sposób zapewnione byłoby bezpieczeństwo energetyczne w całej Europie; 
 

14. Atomkraft nicht als grüne Energie, sondern als Übergangsenergie einzustufen. 
Begründet ist dies mit den radioaktiven Abfallprodukten, für die noch keine 
Endlagerungsmöglichkeiten existieren; 
 
nie kwalifikowanie energii atomowej jako zielonej energii tylko jako energii 
przejściowej. Uzasadnia to kwestia odpadów radioaktywnych, dla których ciągle 
jeszcze nie ma możliwości ostatecznego składowania; 
 

15. einen Ausbau des gesamteuropäischen öffentlichen Personenverkehrs zur 
Reduzierung der CO2-Emissionen und des Energieverbrauches; 
 
rozbudowę w całej Europie systemu publicznego transportu zbiorowego w celu 
zredukowania emisji CO2 oraz zużycia energii; 

  
16. dass die Bürger*innen einen aktiven Teil in der Energiewende einnehmen, indem sie 

mehr aufgeklärt und einbezogen werden. 
 
aby obywatele odgrywali aktywną rolę w transformacji energetycznej poprzez 
zwiększenie ich świadomości i umożliwienie partycypacji. 
 

 
Słubice 

13 października 2022 r./ 13. Oktober 2022 


