Vamos colocar a indústria no centro do futuro da União Europeia!
Um apelo conjunto aos Chefes de Estado e de Governo

A INDÚSTRIA IMPORTA PARA A EUROPA E SEUS CIDADÃOS
A indústria europeia faz parte do nosso quotidiano: desde as casas que construímos, o mobiliário que
compramos, as roupas que vestimos, os alimentos que ingerimos, os cuidados de saúde que recebemos, a
energia e meios de transporte que usamos até aos objetos e produtos sempre presentes nas nossas vidas .
Graças à sua mão-de-obra qualificada e à sua reputação global de qualidade e sustentabilidade, a indústria é
vital para a Europa e para a sua prosperidade. Hoje, 52 milhões de pessoas e suas famílias beneficiam, em
toda a Europa, direta e indiretamente, do emprego nos setores industriais. As nossas cadeias logísticas, feitas
de centenas de milhares de PMEs inovadoras e de grandes fornecedores, exportam excelência industrial por
todo o mundo.
A INDÚSTRIA PRECISA DA SUA LIDERANÇA
Após a crise financeira de 2008, a Europa perdeu milhões de empregos na indústria, trazendo consequências
sociais dramáticas. Ainda hoje, estamos longe dos níveis de emprego observados antes da crise, pois estes
são vulneráveis às preocupantes tendências internacionais, incluindo o aumento do protecionismo.
A União Europeia precisa agora de uma estratégia industrial ambiciosa de modo a competir com outras
regiões do mundo - como a China, a Índia e os EUA - que já colocaram a indústria no topo das suas agendas
políticas.

Nós, as organizações representativas de todos os setores da indústria na UE, convidamos os Chefes de
Estado e de Governo a:
• Incitar a próxima Comissão Europeia a eleger a indústria como prioridade máxima do seu
programa de trabalho quinquenal e a nomear um Vice-Presidente para a Indústria
• Requerer à próxima Comissão Europeia que apresente rapidamente uma estratégia industrial da
União Europeia, ambiciosa e de longo prazo, que deverá incluir indicadores e estruturas de
governação claros
• Fazer um balanço, todos os anos no Conselho Europeu da Primevera, dos progressos na
implementação desta estratégia industrial europeia e providenciar orientação política no sentido
de promover a competitividade europeia.

Nós, os signatários deste Manifesto, contamos com a sua proativa e coordenada liderança para garantir que
a Europa continua a ser o centro de uma indústria líder, inteligente, inovadora e sustentável, que beneficia
todos os cidadãos europeus e as gerações futuras.
A Europa pode estar orgulhosa da sua indústria. Juntos devemos colocá-la no centro do futuro da União
Europeia!

Mais informação em: www.Industry4Europe.eu
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