Zasaďme se, aby se průmysl stal jádrem budoucnosti EU!
Společná výzva hlavám států a vládám

EVROPĚ A JEJÍM OBČANŮM NA PRŮMSLU ZÁLEŽÍ
Evropský průmysl je v našem životě přítomen na každém kroku: od domů, které stavíme, nábytku, který
kupujeme, oblečení, které nosíme, potravin, které jíme, zdravotní péče, kterou dostáváme, energie a
dopravních prostředků, kterých využíváme, až po předměty a produkty, které k našemu každodennímu životu
neodmyslitelně patří.
Díky kvalifikované pracovní síle a globálnímu renomé v oblasti kvality a udržitelnosti je průmysl pro Evropu a
její prosperitu naprosto zásadní. V současné době pracovní místa v průmyslových odvětvích přináší přímý či
nepřímý prospěch 52 milionům Evropanů a jejich rodinám. Naše dodavatelské řetězce sestávající ze stovek
tisíců inovativních malých a středních podniků i velkých dodavatelů vzkvétají a vyváží evropské excelentní
výrobky do celého světa.
PRŮMYSL POTŘEBUJE VAŠE VEDENÍ
V důsledku finanční krize v roce 2008 v Evropě zanikly miliony výrobních míst, což mělo vždy dramatický
dopad na životy dotčených osob i celkovou sociální situaci. Ani dnes nedosahuje míra zaměstnanosti své
úrovně před krizí a pracovní místa podléhají znepokojivým mezinárodním trendům, včetně narůstajícího
protekcionismu.
Evropská unie nyní potřebuje ambiciózní průmyslovou strategie, která jí pomůže konkurovat ostatním
globálním trhům, zejména Číně, Indii a Spojeným státům, které již průmysl postavily na přední místa své
politické agendy.

My, jako organizace, které zastupují veškerá průmyslová odvětví EU, apelujeme na hlavy států a vlády,
abyste se zavázali k následujícím krokům:
• Vybízet novou Evropskou komisi, aby do svého pětiletého pracovního programu zařadila průmysl
mezi hlavní priority a ustanovila stálého místopředsedu pro průmysl
•

Požadovat, aby příští Evropská komise urychleně představila dlouhodobou, ambiciózní
průmyslovou strategii, jejíž součástí budou jasné indikátory a nástroje správy

•

Každoročně na jarním zasedání Evropské rady vyhodnocovat pokrok dosažený při zavádění
dotčené evropské průmyslové strategie a politickým vedením podporovat evropskou
konkurenceschopnost.

My, signatáři tohoto Manifestu, počítáme s vaším proaktivním a koordinovaným vedením, díky kterému
Evropa zůstane centrem předního, chytrého, inovativního a udržitelného průmyslu, jenž bude přinášet užitek
všem Evropanům nyní i v budoucnu.
Evropa může být na svůj průmysl hrdá. Společně jej musíme učinit jádrem budoucnosti EU!

Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách: www.Industry4Europe.eu
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