By przemysł stał się kluczowy dla przyszłości Unii Europejskiej!
Wspólny manifest w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

PRZEMYSŁ JEST WAŻNY DLA EUROPY I JEJ OBYWATELI
Europejski przemysł jest obecny wszędzie w naszym życiu codziennym: od domów, które budujemy, mebli,
które kupujemy, poprzez ubrania, które nosimy, żywność, którą jemy, opiekę zdrowotną, którą otrzymujemy,
energię i środki transportu, których używamy do przedmiotów i produktów, które są powszechnie obecne
wokół nas.
Przemysł ma kluczowe znaczenie dla Europy i jej dobrobytu dzięki wykwalifikowanej sile roboczej i globalnej
reputacji w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju. Obecnie 52 miliony osób i ich rodzin w całej Europie
odnoszą bezpośrednie i pośrednie korzyści z zatrudnienia w różnych sektorach przemysłu. Nasze łańcuchy
dostaw, złożone z setek tysięcy innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz większych dostawców,
rozwijają się i eksportują europejską doskonałość przemysłową na cały świat.
PRZEMYSŁ POTRZEBUJE WSPARCIA!
Po kryzysie finansowym w 2008 roku miliony miejsc pracy w europejskim przemyśle wytwórczym zostały
utracone, za każdym razem skutkując w dramatyczne konsekwencje dla ludzi i społeczeństwa. Nawet teraz
jesteśmy dalecy od poziomów zatrudnienia sprzed kryzysu, a miejsca pracy są podatne na niepokojące trendy
międzynarodowe, w tym na rosnący protekcjonizm.
Już dziś Unia Europejska potrzebuje ambitnej strategii przemysłowej, aby móc konkurować z innymi
regionami świata, takimi jak Chiny, Indie czy Stany Zjednoczone, które uczyniły przemysł jednym ze swoich
politycznych priorytetów.
Dlatego my, przedstwaiciele europejskiego przemysłu, wzywamy Państwa – przyszłych Posłów i Posłanki
do Parlamentu Europejskiego – do zobowiązania się do:
•

Umieszczenia przemysłu na pierwszym planie politycznych działań Parlamentu Europejskiego
kolejnej kadencji (2019-2024),

•

Zachęcenia nowowybranej Komisji Europejskiej do zakwalifikowania przemysłu jako głównego
priorytetu swojego pięcioletniego programu prac i wyznaczenia specjalnego
Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Przemysłu,

•

Zobowiązania nowowybranej Komisji Europejskiej do szybkiego przedstawienia ambitnej
długoterminowej unijnej strategii przemysłowej, która będzie zawierać jasne wskaźniki i zasady
zarządzania.

My, sygnatariusze niniejszego Manifestu, liczymy na Państwa wsparcie, aby Europa pozostała wiodącym
centrum inteligentnego, innowacyjnego i zrównoważonego przemysłu, z którego obecnie mogą korzystać
wszyscy Europejczycy, ale też i przyszłe pokolenia.
Europa może być dumna ze swojego przemysłu. Wspólnie musimy sprawić by przemysł stał się kluczowy dla
przyszłości Unii Europejskiej!

Więcej informacji na: www.Industry4Europe.eu
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