Paneme tööstuse Euroopa Liidu tuleviku keskmesse!
Ühispöördumine 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatidele

TÖÖSTUS ON EUROOPALE JA SELLE ELANIKELE OLULINE
Euroopa tööstus ümbritseb meid kõikjal igapäevaelus: alates majadest, mida me ehitame, mööblist, mida me
ostame, riietest, mida me kanname, toidust, mida me sööme, tervishoiust, mida meile pakutakse, energiast
ja transpordist, mida me kasutame, kuni mitmesuguste toodeteni, mis on meie elu pidev osa.
Tööstus koos kvalifitseeritud tööjõu ning üle maailma tuntud kvaliteedi ja jätkusuutlikkusega on Euroopa ja
selle õitsengu jaoks ülioluline. Nüüdsel ajal saavad 52 miljonit inimest ja nende peret üle kogu Euroopa nii
otseselt kui ka kaudselt kasu tööstussektori tööhõivest. Meie tarneahelad, mis koosnevad sadadest
tuhandetest innovaatilistest VKEdest ja suurematest ettevõtetest, on edukad ja ekspordivad Euroopa
tööstuslikku kvaliteeti üle kogu maailma.
TÖÖSTUS VAJAB TEID!
2008. aasta majanduskriisi tõttu kadus Euroopast miljoneid tööstusega seotud ametikohti, põhjustades
dramaatilisi sotsiaalseid ja inimesi puudutavaid tagajärgi. Isegi nüüd oleme kaugel kriisile eelnenud
tööhõivetasemest ja praeguseid töökohti mõjutavad muret tekitavad rahvusvahelised suundumused, nagu
näiteks kasvav protektsionism.
Euroopa Liit vajab ambitsioonikat tööstusstrateegiat, mille abil on võimalik konkureerida teiste
ülemaailmsete piirkondadega – nagu Hiina, India ja USA –, kes on juba asetanud tööstuse oma poliitilise
tegevuskava keskmesse.

Seetõttu kutsume meie, tööstussektori eri harude liikmed, teid, Euroopa Parlamendi tulevased liikmed,
üles pühenduma juba praegu järgmisele:
•

asetama tööstuse Euroopa Parlamendi poliitilise
institutsionaalse perioodi (2019–2024) jooksul;

•

õhutama järgmist Euroopa Komisjoni valima viieaastase tööprogrammi peamiseks prioriteediks
tööstuse ja määrama pühendunud tööstuse asepresidendi;

•

toetama järgmist Euroopa Komisjoni esitama kiiresti ambitsioonikat ja pikaajalist Euroopa Liidu
tööstusstrateegiat, mis sisaldab selgeid indikaatoreid ja juhendeid.

tegevuskava

keskmesse
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Meie, käesolevale manifestile allakirjutanud, loodame teie toetusele, tagamaks seda, et Euroopa jääks
juhtivaks, arukaks, uuenduslikuks ja jätkusuutlikuks tööstuse keskuseks, mis toob kasu kõigile eurooplastele
ja tulevastele põlvkondadele.
Euroopa võib oma tööstuse üle uhke olla. Üheskoos peame tööstuse panema Euroopa Liidu tuleviku
keskmesse!

Rohkem informatsiooni: www.Industry4Europe.eu
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