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Gemeinsame Presseerklärung | Wspólny komunikat prasowy
Tesla-Geschwindigkeit und grenzübergreifende Zusammenarbeit
Szybkość Tesli a współpraca transgraniczna

Die deutschen und polnischen Mitglieder der Vorstände beider Trägervereine der Euroregion
verständigten sich heute in einer gemeinsamen Sitzung im Bürgerhaus Hangelsberg der Gemeinde
Grünheide zu aktuellen Herausforderungen in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit. CoronaPandemie, Klimakrise, Energiewende und demografischer Wandel stehen beispielhaft für aktuelle
Herausforderungen, die sich auch im grenzübergreifenden Kontext in allen Gemeinden der
Euroregion direkt auswirken. Vor diesem Hintergrund werden u.a. mit der Ansiedlung des
Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide sowohl große Chancen als auch enorme, zusätzliche
Herausforderungen für die Entwicklung der Euroregion verbunden. Die Mitglieder beider Vorstände
und der Arbeitsgruppe der Euroregion nutzten das gemeinsame Treffen auch zu einem
Erfahrungsaustausch mit Vertretern der Firma Tesla und Bürgermeister der Gemeinde Grünheide,
Herrn Arne Christiani.
Polscy i niemieccy członkowie Zarządów obu stowarzyszeń tworzących Euroregion porozumieli się
na wspólnym posiedzeniu w dniu dzisiejszym w Bürgerhaus Hangelsberg w gminie Grünheide w
kwestii aktualnych wyzwań we współpracy transgranicznej. Pandemia koronawirusa, kryzys
klimatyczny, transformacja energetyczna i zmiany demograficzne to przykłady aktualnych wyzwań,
które w kontekście transgranicznym mają bezpośredni wpływ na wszystkie gminy Euroregionu.
Na tym tle m.in. powstanie fabryki samochodów elektrycznych Tesla w Grünheide, wiąże się zarówno
z wielkimi szansami, jak i ogromnymi, dodatkowymi wyzwaniami dla rozwoju Euroregionu. Członkowie
obu Zarządów i Grupy Roboczej Euroregionu wykorzystali wspólne posiedzenie do wymiany
doświadczeń z przedstawicielami firmy Tesla i Burmistrzem Gminy Grünheide, Arne Christiani.
Anlass bot die durch die Euroregion betriebene Aktualisierung des Entwicklungs- und
Handlungskonzeptes VIADRINA 21+. Hierfür analysierten die MitarbeiterInnen der beiden
Geschäftsstellen in Zusammenarbeit mit den heute ebenfalls teilnehmenden Experten der
Arbeitsgruppe der Euroregion die bisherigen Ergebnisse und Erfahrungen aus der Projektarbeit,
werteten statistische Daten u.a. zur Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft und Verkehr aus. Ferner
setzten sie sich in deutsch-polnischen Workshops mit Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken im
Kontext aktueller Herausforderungen auseinander und leiten hieraus Ziele und Handlungsansätze für
die Zukunft ab.
Impulsem do tego była przeprowadzona przez Euroregion aktualizacja Koncepcji Rozwoju i Działania
VIADRINA 21+. W tym celu pracownicy obu biur, we współpracy z uczestniczącymi również dzisiaj
ekspertami z Grupy Roboczej Euroregionu, przeanalizowali wyniki i doświadczenia
z dotychczasowych prac projektowych oraz dane statystyczne dotyczące m.in. rozwoju ludności,
gospodarki i transportu. Ponadto w ramach polsko-niemieckich warsztatów zmagali się z mocnymi
i słabymi stronami, szansami i zagrożeniami w kontekście aktualnych wyzwań oraz wypracowali cele
i założenia działania na przyszłość.
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Aus der Fülle an Handlungsfeldern kristallisierten sich aufbauend auf der Analyse und im Ergebnis
heutigen Diskussion insb. die Aspekte der Verkehrsinfrastruktur und der Fachkräftesicherung als
besonders prioritär heraus. So muss festgestellt werden, dass die in den letzten Jahrzehnten stets
zunehmende
grenzübergreifende
Verflechtung
bereits
Kapazitätsengpässe
in
der
grenzübergreifenden Verkehrsinfrastruktur ergab. Geschwindigkeit und Dimension der TeslaAnsiedlung werden bereits in wenigen Monaten spürbar zu zusätzlichen, grenzübergreifenden
Personen- und Güter-Verkehr führen. Der allein für die Elektroautoherstellung avisierte
Fachkräftebedarf für die verschiedenen Ausbaustufen von bis zu ca. 40.000 Stellen und in für die
Region vielfach neuen Tätigkeitsfeldern verlangt ebenso sofortiges, grenzübergreifendes Handeln –
zumal bereits heute auf beiden Seiten Fachkräftemangel besteht.
Spośród licznych obszarów działania w oparciu o analizę i wyniki dzisiejszej dyskusji, aspekty
infrastruktury transportowej i zabezpieczenie wykwalifikowanych pracowników wyłoniły się jako
szczególnie istotne priorytety. Należy zauważyć, że stale rosnąca w ostatnich dziesięcioleciach
integracja transgraniczna doprowadziła już do powstania wąskich gardeł w transgranicznej
infrastrukturze transportowej. Szybkość i rozmiar powstawania fabryki Tesla już w ciągu kilku miesięcy
spowoduje zauważalny dodatkowy transgraniczny ruch pasażerski i towarowy. Aktualnie dyskutuje
się o zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych pracowników na różnych etapach rozbudowy produkcji,
obejmujące do 40.000 miejsc pracy przy samej produkcji samochodów elektrycznych oraz w wielu
nowych dziedzinach działalności w regionie, co również wymaga natychmiastowych działań
transgranicznych - zwłaszcza że po obu stronach już teraz odnotowuje się brak wykwalifikowanych
pracowników.
Somit verbinden beide Vorstände hiermit den Appell an die nationale Ebene, alle Anstrengungen zu
unternehmen, um den Ausbau der Bahnlinien, inbs. die Vervollständigung der Zweigleisigkeit und die
Elektrifizierung der Bahnstrecke Berlin - Gorzów Wlkp. - Krzyż schnellstmöglich in die Wege zu leiten.
W związku z powyższym oba Zarządy apelują do władz krajowych o dołożenie wszelkich starań, aby
jak najszybciej zainicjować rozbudowę linii kolejowych, a zwłaszcza uzupełnienie dwutorowości i
elektryfikacji na linii kolejowej Berlin - Gorzów Wielkopolski - Krzyż.
Im Weiteren unterstützen beide Vorstände alle Bemühungen der zuständigen Akteure, um mit
Berufsorientierung, Aus- und Weiterbildung zur Absicherung des absehbaren Fachkräftebedarfs im
deutschen und polnischen Teil der Euroregion beizutragen. Hierfür wird die Euroregion auch direkt im
Rahmen eigener Projekte zur Kompetenzentwicklung in der Bevölkerung aller Altersgruppen aktiv
werden.
Ponadto oba Zarządy wspierają wszelkie wysiłki odpowiedzialnych podmiotów, aby poprzez
orientację zawodową, kształcenie i szkolenia przyczynić się do zabezpieczenia przewidywalnego
zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w polskiej i niemieckiej części Euroregionu. W
tym celu Euroregion będzie również bezpośrednio aktywny w ramach własnych projektów na rzecz
rozwoju kompetencji w społeczeństwie we wszystkich grupach wiekowych.
Uns als Repräsentanten der Euroregion verbindet das gemeinsame Interesse, auf beiden Seiten die
Integration zu vertiefen, die Lebensqualität zu verbessern, die Wirtschaftskraft zu stärken, die
Disparitäten abzubauen, auf aktuelle Herausforderungen besser vorbereitet zu sein und reagieren zu
können.
Jako przedstawicieli Euroregionu łączy nas wspólne zainteresowanie pogłębieniem integracji po obu
stronach, poprawą jakości życia, wzmocnieniem siły gospodarczej, zmniejszeniem dysproporcji oraz
lepszym przygotowaniem i zdolnością do reagowania na aktualne wyzwania.
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