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Prezidium EUREGIA EGRENSIS rozhodně proti návrhům na zpoplatnění silnic
EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Sasko/Durynsko kategoricky odmítá návrhy německého
ministra dopravy Alexandra Dobrindta na zpoplatnění spolkových a okresních silnic pro osobní vozidla.
Prezidium se na tom jednoznačně shodlo během svého včerejšího zasedání ve Schwarzenbergu.
„Návrhy na zpoplatnění spolkových a okresních silnic pro osobní vozidla jsou pro naše snahy o rozvoj
přeshraničních vztahů s Českem ve všech oblastech společenského života, zejména také v oblasti turismu,
kontraproduktivní!“ hodnotí záměry vlády prezident sasko-durynského sdružení Euregia Egrensis, primátor města
Plavna Ralf Oberdorfer.
Povinné zpoplatnění uškodí zejména malému příhraničnímu styku a rozvoji turismu. Zpoplatnění by zde
bylo dle výpovědí některých partnerů ze sousedního českého regionu považováno za poplatek za vstup
do německé části euroregionu.
Hrozilo by, že by tím všestranné vztahy v oblasti komunální politiky, hospodářství, vzdělávání, kultury,
turismu, dopravy, ochrany přírody atd. pečlivě budované v uplynulých dvaceti letech utrpěly velké škody.
Prezidium se proto jednomyslně staví proti plánům zpoplatnění silnic, jejichž aktuální návrhy odpovídají
všemu jinému než smyslu evropského sbližování, negativně ovlivní navázané kontakty a vůči českým
sousedům jsou bezohledné!

Pozadí

Společně s oběma dalšími sdruženími EUREGIA EGRENSIS, a to bavorským a českým, pracuje
sasko-durynské pracovní sdružení na budování přeshraničních kontaktů mezi lidmi. Poskytuje
poradenství iniciativám, spolkům, svazům, organizacím, institucím, obcím a městům apod.,
podporuje je a je nápomocno při získávání dotačních prostředků na nejrozmanitější malé projekty
v pohraničí.
Od roku 1992 tak získaly tisíce lidí nezbytnou finanční podporu pro své přeshraniční záměry a
iniciativy v přeshraničním prostoru. Jenom v letech 2003 až 2013 dokázalo bavorské, české a
sasko-durynské pracovní sdružení EUREGIA EGRENSIS přinést do příhraničního regionu cca 8
mil. euro evropských dotačních prostředků! Tím mohlo být zrealizováno více než 1500 projektů,
které umožnily bezpočet setkání v oblasti příhraničí.
Pracovní sdružení EUREGIA EGRENSIS realizují dotační projekty také sama a každé z nich
zajišťuje jednu tematickou oblast za celé území EUREGIA:
O pracovní
O pracovní
O pracovní

sdružení Sasko/Durynsko: Doprava a infrastruktura
sdružení Česko: Lázeňství a turismus
sdružení Bavorsko: Jazyková ofenzíva na podporu kompetence v českém popř.
německém jazyce.

Ustavujícími členy EUREGIA EGRENSIS pracovního sdružení Sasko/Durynsko jsou kromě
města Plavna územní správní celky, a to okresy Vogtlandský, Krušnohorský, Saale-Orla a Greiz.
Prezidium tvoří zemští radové členských okresů a primátor města Plavna.

