Pramonė - ES ateities pagrindas!
Bendras kreipimasis į Valstybių ir Vyriausybių vadovus

PRAMONĖ YRA SVARBI EUROPAI IR JOS PILIEČIAMS
Europos pramonė yra visur mūsų kasdieniame gyvenime: nuo namų - kuriuose mes gyvename, baldų - kuriuos
mes perkame, drabužių - kuriuos nešiojame, maisto – kurį mes valgome, sveikatos priežiūros, transporto
priemonių ir energijos – kurią mes naudojame, iki visų kitų objektų ir produktų esančių mūsų gyvenime.
Su savo kvalifikuota darbo jėga ir pasauline kokybės ir tvarumo reputacija, pramonė yra gyvybiškai svarbi
Europai ir jos klestėjimui. Šiandien, 52 mln. darbuotojų ir jų šeimų visoje Europoje tiesiogiai ir netiesiogiai
priklauso nuo darbo pramonės sektoriuose. Mūsų tiekimo grandinės, sudarytos iš šimtų tūkstančių
inovatoriškų MVĮ ir didesnių tiekėjų, klesti ir eksportuoja Europos pramoninę kompetenciją į visą pasaulį.
PRAMONEI REIKIA JŪSŲ LYDERYSTĖS
Po 2008 m. finansų krizės, Europos pramonės sektoriai prarado milijonus darbo vietų, iššaukdami
dramatiškus žmogiškus ir socialinius padarinius. Net ir dabar mes esame vis dar toli nuo prieš krizę buvusio
užimtumo lygio, o darbo vietos yra ypač pažeidžiamos nerimą keliančių tarptautinių tendencijų, įskaitant
didėjantį protekcionizmą.
Europos Sąjungai reikia ambicingos pramonės strategijos, kuri padėtų konkuruoti su kitais pasaulio regionais
- tokiais kaip Kinija, Indija ir JAV - kurios savo pramonės skatinimą padarė vienu iš politinės darbotvarkės
prioritetu.

Mes, organizacijos atstovaujančios visas pramonės sritis ES, raginame Jus, Valstybių ir Vyriausybių
vadovus:
•

Raginti ateinančią Europos Komisiją skirti prioritetinį dėmesį pramonei 5 metų Darbo Programoje
ir paskirti specialų pramonės Pirmininko Pavaduotoją.

•

Raginti ateinančią Europos Komisiją greitai pristatyti ambicingą ilgalaikę ES pramonės strategiją,
apimančią aiškius rodiklius ir valdymą.
Kiekvienais metais pavasario Europos Vadovų Taryboje apžvelgti pažangą, padarytą įgyvendinant
šią ES pramonės strategiją, ir pateikti politines gaires Europos konkurencingumui skatinti.

•

Mes, šio manifesto signatarai, tikimės Jūsų iniciatyvos ir koordinuotos lyderystės, kad Europa išliktų
pažangios, novatoriškos ir tvarios pramonės centru. Pramonės, kuri būtų naudinga visiems Europos piliečiams
ir ateities kartoms.
Europa gali didžiuotis savo pramone. Bendromis pastangomis mes turime ją padaryti ES ateities pagrindu!

Daugiau informacijos: www.Industry4Europe.eu
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