Laten we de industrie centraal zetten in de toekomst van Europa!
Een gezamelijke oproep aan de kandidaten voor de Europese Verkiezingen van 2019

DE INDUSTRIE IS BELANGRIJK VOOR EUROPA EN ZIJN BURGERS
De Europese industrie is overal aanwezig in ons dagelijks leven, van de huizen die we bouwen, de meubelen
die we kopen, de kleren die we aantrekken, het voedsel dat we eten, de gezondheidszorg die we krijgen, de
energie en transportmiddelen die we gebruiken tot de objecten en producten die altijd rondom ons aanwezig
zijn.
Met haar competente beroepsbevolking en haar globale reputatie op het vlak van kwaliteit en duurzaamheid
is de industrie voor Europa en zijn welvaart van vitaal belang. Vandaag zijn 52 miljoen mensen en hun families
in heel Europa rechtstreeks of onrechtstreeks tewerkgesteld in industriële sectoren. Onze
toeleveringsketens, die bestaan uit honderdduizenden innovatieve KMO’s en grotere leveranciers floreren
en voeren de Europese industriële excellentie uit over de hele wereld.
DE INDUSTRIE HEEFT U NODIG!
Na de financiële crisis in 2008 gingen miljoenen jobs in de industrie verloren, dit met telkens dramatische
gevolgen, zowel op menselijk als op sociaal vlak. Zelfs nu zijn we nog ver van de tewerkstellingsniveaus van
vóór de crisis en de jobs zijn nog kwetsbaar door verontrustende internationale trends zoals het toenemende
protectionisme.
De Europese Unie heeft nu nood aan een ambitieuze industriële strategie om te helpen concurreren met
andere globale regio’s - zoals China, Indië en de VS – die de industrie al helemaal bovenaan gezet hebben op
hun politieke agenda.
Daarom roepen wij, industriële sectoren uit alle afdelingen, u – toekomstige leden van het Europees
Parlement – op om u vandaag te engageren om:
•

De industrie bovenaan de politieke agenda te zetten van het Europees Parlement gedurende de
volgende institutionele cyclus (2019-2024) ;

•

Erop aan te dringen bij de volgende Europese Commissie om de industrie op de shortlist te zetten
van top prioriteiten van het 5 jarig Werk Programma en een speciale Vicevoorzitter voor Industrie
aan te stellen;

•

Ervoor te zorgen dat de volgende Europese Commissie spoedig een ambitieuze lange termijn EU
industriële strategie voorstelt die duidelijke indicatoren en governance omvat.

Wij, de ondertekenaars van dit Manifest, rekenen op uw steun om ervoor te zorgen dat Europa een hub blijft
voor een toonaangevende, slimme, innovatieve en duurzame industrie, die goed is voor alle Europeanen en
voor de volgende generaties.
Europa mag trots zijn op zijn industrie. Samen moeten we ze centraal zetten in de toekomst van de EU!

Meer informatie: www.Industry4Europe.eu
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