Liksim rūpniecību Eiropas nākotnes centrā!
Kopīgs uzsaukums valstu un valdību vadītājiem

RŪPNIECĪBA IR SVARĪGA EIROPAI UN TĀS PILSOŅIEM
Eiropas rūpniecība mūsu ikdienas dzīvē ir visur: no mājām, ko būvējam, mēbelēm, ko pērkam, apģērba, ko
valkājam, pārtikas, ko lietojam uzturā, veselības aprūpes, ko saņemam, enerģijas un transporta līdzekļiem,
ko lietojam, līdz mūsu dzīvē vienmēr klātesošām lietām un produktiem.
Ar augsti kvalificētu darbaspēku un uz kvalitāti un ilgtspēju balstītu reputāciju pasaulē, rūpniecība ir vitāli
svarīga Eiropai un tās labklājībai. Šodien 52 miljoni cilvēki un to ģimenes viscaur Eiropā tiešā un netiešā veidā
gūst labumu no darba vietām rūpniecības nozarēs. Mūsu piegādes ķēdes, ko veido simtiem tūkstoši
novatoriski mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) un lielāki piegādātāji, veicina Eiropas industriālo izcilību un to
eksportē visā pasaulē.
RŪPNIECĪBAI IR NEPIECIEŠAMA JŪSU VADĪBA
Pēc 2008. gada finanšu krīzes Eiropā tika zaudētas miljoniem darba vietu ražošanas nozarēs, katru reizi radot
dramatiskas sekas cilvēkiem un sabiedrībai. Vēl joprojām mēs esam tālu no nodarbinātības līmeņiem, kādi tie
bija pirms krīzes, un darba vietas ir neaizsargātas pret satraucošām starptautiskām tendencēm, ieskaitot
pieaugošu protekcionismu.
Eiropas Savienībai šobrīd ir nepieciešama ambicioza rūpniecības stratēģija, lai palīdzētu konkurēt ar citiem
pasaules reģioniem – tādiem kā Ķīna, Indija un ASV – kas jau ir izvirzījuši rūpniecību to politiskās
dienaskārtības aukšgalā.

Mēs, Eiropas Savienības visas rūpniecības nozares pārstāvošas organizācijas, aicinām valstu un valdību
vadītājus:
•
•
•

mudināt nākamo Eiropas Komisiju iekļaut rūpniecību tās piecgadu darba programmas galveno
prioritāšu sarakstā, kā arī nozīmēt tieši par rūpniecību atbildīgu priekšsēdētāja vietnieku;
uzstāt, lai nākamā Eiropas Komisija ātri iesniedz vērienīgu ilgtermiņa ES rūpniecības stratēģiju,
kas iekļautu skaidrus rādītājus un pārvaldību;
katru gadu ES Padomes pavasara tikšanās ietvaros izvērtēt šīs ES rūpniecības stratēģijas
ieviešanas progresu un sniegt politikas norādes Eiropas konkurētspējas veicināšanai.

Mēs, šī manifesta parakstītāji, paļaujamies uz Jūsu proaktīvu un koordinētu vadību, lai nodrošinātu, ka Eiropa
turpina būt par vadošu gudras, novatoriskas un ilgtspējīgas rūpniecības centru, kas sniedz labumu visiem
eiropiešiem un nākamajām paaudzēm.
Eiropa var būt lepna par tās rūpniecību. Kopā mums tā jāliek ES nākotnes centrā!

Plašāka informācija pieejama: www.Industry4Europe.eu

NACIONĀLĀ UN EIROPAS LĪMEŅA PARAKSTĪTĀJI

