Tegyük az ipari szektort az EU jövőjének középpontjába!
Közös felhívás a 2019-es európai választások jelöltjeihez

AZ IPARI SZEKTOR FONTOS EURÓPANAK ÉS A POLGÁRAINAK
Az európai ipar mindenütt jelen van a mindennapi életünkben: a házakban melyeket építünk, a megvásárolt
bútorokon, viselt ruhákon és ételeken keresztül, az egészségügyi ellátást, energiaellátást és közlekedést
beleértve; eszközei és termékei jelen vannak az életünkben.
Szakképzett munkaerejével és a magas szinvonalú minőségről és a fenntartható fejlődesről világra kiterjedő
hírnevével, az ipari szektor létfontosságú Európa és annak jólétének szempontjából. Napjainkban Európaszerte 52 millió ember és csaladtagjaik közvetlenül és közvetetten részesülnek az ipari ágazat
foglalkoztatásából. Virágzó ellátási láncaink több százezer innovatív kis- és középvállalkozásból és nagyobb
beszállítókból tevődnek össze, amelyek a kiváló európai minőséget a világ minden tájára exportálják.
AZ IPARNAK SZÜKSÉGE VAN RÁD!
A 2008-as pénzügyi válságot követően több millió ipari dogozó vesztette el munkahelyét Európában, melyet
minden alkalommal drámai emberi és társadalmi következmények követtek. Még most sem értük utol a
válság előtti foglalkoztatási szintet, sőt a munkahelyek kiszolgáltatottak az aggasztó nemzetközi
tendenciáknak, mint például a protekcionizmus felemelkedése.
Az Európai Uniónak egy ambiciózus ipari stratégiára van szüksége ahhoz, hogy segítsen versenyre kelni a
globális régiókkal szemben, mint például Kína, India és az USA, akik már a politikai napirendjük tetejére tették
az ipari szektor versenyképességét.

Ezért mi, az ipari szektor képviselői, felszólítjuk Önöket - az Európai Parlament jövőbeli tagjait -, hogy
kötelezzék el magukat ma a következők mellett:
•

Tegyék az ipari szektort a politikai napirend élére az Európai Parlament következő intézményi
ciklusában (2019-2024)

•

Ösztönözze a jövőbeli Európai Bizottságot, hogy az 5 éves munkaprogram prioritása közé helyezze
az ipari szektort, és nevezzen ki egy ipari ügyekért felelős Alelnököt

•

Támogassa a következő Európai Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő egy ambiciózus, hosszú
távú uniós ipari stratégiát, amely egyértelmű mutatókat és kormányzási elveket tartalmaz.

Mi, a Kiáltvány aláírói, számítunk a támogatására annak érdekében, hogy Európa továbbra is a vezető,
intelligens, innovatív és a fenntartható ipari ágazat egyik központja legyen, amely minden európai és jövőbeli
generáció számára haszonnal jár.
Európa büszke lehet az ipari ágazatára. Együtt az EU jövőjének középpontjába kell állítanunk !

További információ: www.Industry4Europe.eu
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