Este timpul să punem industria la baza viitorului UE!
Un apel comun către șefii de stat și de guvern

ASPECTE DESPRE INDUSTRIE PRIVIND EUROPA ȘI CETĂȚENII SAI
Industria europeană este pretutindeni: de la casele pe care le construim, mobilierul pe care îl cumpărăm,
hainele pe care le purtăm, mâncarea pe care o consumăm, asistența medicală pe care o primim, energia și
mijloacele de transport pe care le folosim.
Datorita forței de muncă calificată și a reputației sale globale pentru calitate și durabilitate, industria este
vitală pentru Europa și prosperitatea acesteia. Astăzi, 52 de milioane de persoane și familiile lor din întreaga
Europă beneficiază direct și indirect datorită locurilor de muncă din cadrul sectoarelor industriale. Lanțurile
noastre de aprovizionare, alcătuite din sute de mii de IMM-uri inovatoare și furnizori mari, exportă excelența
industrială europeană în întreaga lume.
INDUSTRIA ARE NEVOIE DE LEADERSHIPUL DUMNEAVOASTRĂ!
Ca urmare a crizei financiare din 2008, milioane de locuri de muncă din industria de fabricație au fost pierdute
în Europa, de fiecare dată ducând la consecințe dramatice din punct de vedere social și uman. Chiar și acum,
suntem încă departe de nivelurile de ocupare a forței de muncă de dinainte de criză, iar locurile de muncă
sunt vulnerabile la tendințele internaționale, inclusiv creșterea protecționismului.
Uniunea Europeană are acum nevoie de o strategie industrială ambițioasă, care să ajute în ceea ce privește
concurența cu alte regiuni globale - cum ar fi China, India și SUA - care au pus deja industria în topul agendei
lor politice.
Prin urmare, noi, ca organizații care reprezintă toate sectoarele industriale din UE, facem un apel către
șefii de stat și de guvern să:
• Îndemnați următoarea Comisie Europeană să desemneze industria drept prioritate de vârf a
programului său de lucru cincinal și să numească un vicepreședinte dedicat pentru industrie
• Solicitati următoarei Comisii Europene să prezinte rapid o strategie industrială ambițioasă pe
termen lung a UE, care să includă indicatori și guvernanță clare
•

Contabilizați, anual, in timpul Consiliul European de primăvară, progresele înregistrate ca urmare
a aplicariia acestei strategii industriale a UE și oferiți îndrumări politice pentru a promova
competitivitatea europeană.

Noi, semnatarii acestui Manifest, ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră proactiv și coordonat pentru a fi siguri
că Europa rămâne centrul pentru o industrie lider, inteligentă, inovatoare și durabilă, și mai ales în beneficiul
tuturor europenilor și generațiilor viitoare.
Europa poate fi mândră de industria sa. Împreună, trebuie să facem industria un factor-cheie pentru viitorul
Uniunii Europene!

Mai multe informații pot fi gasite pe site-ul: www.Industry4Europe.eu
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