Låt oss sätta industrin i centrum för EU:s framtid!
En gemensam uppmaning till statschefer och regeringar

INDUSTRIN HAR STOR BETYDELSE FÖR EUROPA OCH DESS MEDBORGARE
Den europeiska industrin genomsyrar allt i vår vardag: från de hus vi bygger, de möbler vi köper, de kläder vi
bär, den mat vi äter, den vård vi får och den energi och de transportmedel vi använder till de föremål och
produkter som utgör en viktig del av våra liv.
Med sin kvalificerade arbetskraft och sitt globala rykte för kvalitet och hållbarhet har industrin en avgörande
betydelse för Europa och dess välstånd. 52 miljoner européer samt deras familjer gynnas direkt eller indirekt
av de arbetstillfällen som industrisektorn skapar. Våra leverantörskedjor, som består av hundratusentals
innovativa små och medelstora företag samt större leverantörer, exporterar den europeiska industrins höga
kvalitet världen över.
INDUSTRIN BEHÖVER ERT LEDARSKAP
Efter finanskrisen 2008 gick miljontals jobb i Europa förlorade, med dramatiska mänskliga och sociala
konsekvenser som följd. Fortfarande ligger vi långt under de sysselsättningsnivåer som rådde före krisen och
jobben påverkas av oroväckande trender i världen, däribland en ökande protektionism.
EU behöver nu en ambitiös industristrategi för att kunna hävda sig i konkurrensen med andra regioner i
världen – som Kina, Indien och USA – som redan gett industrin högsta prioritet på sin politiska agenda.

Vi, i egenskap av organisationer som representerar alla industrisektorer inom EU, uppmanar statschefer
och regeringar att:
• Uppmana nästa Europeiska kommission att ge industrin högsta prioritet i sitt femåriga
arbetsprogram och utse en särskild viceordförande med ansvar för industrin
• Kräva att nästa Europeiska kommission snabbt presenterar en ambitiös och långsiktig
industristrategi för EU som innehåller tydliga indikatorer och styrning
•

Mäta framsteg varje år vid Europeiska rådets vårmöte vad gäller genomförandet av denna
industristrategi för EU, samt bistå med politisk ledning för att främja europeisk konkurrenskraft.

Vi som undertecknar detta manifest räknar med ert proaktiva och samordnade ledarskap för att se till att
Europa fortsätter att vara ett nav för en ledande, smart, innovativ och hållbar industri, som gynnar alla
européer och framtida generationer.
Europa kan vara stolt över sin industri. Låt oss tillsammans sätta den i centrum för EU:s framtid!

Mer information finns på: www.Industry4Europe.eu

UNDERTECKNANDE NATIONELLA ORGANISATIONER

UNDERTECKNANDE EUROPEISKA ORGANISATIONER

