Postavimo industrijo v središče prihodnosti EU!
Skupni poziv predsednikom držav in vlad

INDUSTRIJA JE POMEMBNA ZA EVROPO IN NJENE DRŽAVLJANE
Evropska industrija je vsepovsod v našem vsakdanjiku; od hiš, katere gradimo, pohištva, katerega kupujemo,
oblek, katere nosimo, hrano, katero uživamo, zdravstvo, katero prejemamo, energijo in prevozna sredstva,
katera koristimo, do predmetov in produktov, ki so vseprisotni v naših življenjih.
S svojo visoko usposobljeno delovno silo in svetovno prepoznavnostjo za kvaliteto in trajnost je industrija
ključnega pomena za Evropo in njeno blaginjo. Danes ima 52 milijonov ljudi in njihovih družin posredno in
neposredno korist preko zaposlitev v industrijskih panogah. Naše dobavne verige, sestavljene iz stotisočih
inovativnih MSPjev in večjih dobaviteljev, uspešno evropsko industrijsko odličnost po celem svetu.
INDUSTRIJA POTREBUJE VAŠE VODSTVO
Po finančni krizi leta 2008 se je izgubilo milijone delovnih mest v proizvodnji v Evropi, vsakič z dramatičnimi
človeškimi in družbenimi posledicami. Še vedno smo daleč od stopnje zaposlenosti izpred krize in zaposlitve
so izpostavljene zaskrbljujočim mednarodnim trendom, vključno z narastujočim protekcionzmom.
Evropska unija potrebuje ambiciozno industrijsko strategijo, katera nam bo pomagala tekmovati z drugimi
globalnimi regijami – kot s Kitajsko, Indijo in ZDA – ki so že postavile industrijo na sam vrh politične agende.

Kot predstavniki vseh industrijskih sektorjev v EU pozivamo predsednike držav in vlad, da boste:
•

Pozvali naslednjo Evropsko komisijo, da postavi industrijo kot ključno prioriteto v svojem
petletnem delovnem programu in imenuje posebnega podpredsednika za industrijo

•

Zahtevali, da naslednja Evropska komisija hitro predstavi ambiciozno, dolgoročno industrijsko
strategijo EU, ki bo vsebovala jasne kazalnike in upravljanje
Zabeležili, vsako leto na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta, napredek v implementaciji
te industrijske strategije EU, in zagotovili politične smernice za spodbujanje evropske
konkurenčnosti.

•

Mi, podpisniki tega manifesta, se zanašamo na vašo proaktivno in koordinirano vodstvo pri zagotovljanju, da
Evropa ostaja središče vodilne, pametne, inovativne in trajnostne industrije, ki koristi vsem Evropejcem in
prihodnim generacijam.
Evropa je lahko ponosna na svojo industrijo. Skupaj jo moramo postaviti v središče prihodnosti EU!

Več informacij na: www.Industry4Europe.eu

PODPISNIKI NA DRŽAVNI IN EVROPSKI RAVNI

