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Egy gyors megállapodás egy Okos
Újjáépítési Alapot és egy Többéves
Pénzügyi Keretet (MFF) illetően
elengedhetetlen az ipari, egészségügyi
és társadalmi helyreállításhoz
A tárgyalások tárgyát jelentő, EU-s Újjáépítési alapnak és a 20212027-es MFF-nek az Európai Parlament és Tanács, illetve a nemzeti
parlamentek gyors jóváhagyására van szüksége. A gyorsan
működésbe lépő Újjáépítési Alap és az EU költségvetése révén a
tagállamok, a cégek és a munkavállalók pénzügyi támogatása a
kulcsa a gazdasági válságból történő kilábalásnak.
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Brüsszel –
A Ceemet kitörő örömmel fogadta az Európai Tanács júliusi rendhagyó ülésén
hozott, az Újjáépítési Alapot és az MFF-t érintő megállapodást. Most minden
érintettnek azon kell lennie, hogy fenntartható gazdasági fellendülést indítson
útjára. A digitális átállás és a technológiai és ipari önállóság előremozdítását
célzó ipari strukturális változás segítése Európában egybeesik a
Németország, Portugália és Szlovénia alkotta trió-elnökségnek a
célkitűzéseivel.
Az Újjáépítési terv egy rugalmas Európa versenyképes iparáért című
dokumentumában
(http://www.ceemet.org/sites/default/files/ceemet_recovery_plan_shaping_a_new_normal_2020.pdf)
a
Ceemet három olyan fő célkitűzést határozott meg, amelyek
kulcsfontosságúak egy minőségi foglalkoztatottságot kínáló, versenyképes
ipar helyreállításához:
1. Az egységes európai piac visszaállítása, és átalakítása akadálymentes,
biztonságos, digitálisan egységes piaccá
2. Az európai projekt jövőjének támogatása: a nagy dolgokban nagynak kell
lenni
3. Munkapiacok és a jövőre vonatkozó képességek fejlesztése
Első, „Az Európai Unió helyzete” évértékelő beszédében von der Leyen elnök
asszony
bejelentése,
miszerint
a
NextGenerationEU
(az
EU
KövetkezőGenerációja) költségvetésének 20%-át az európai ipar és
társadalom digitális átalakítására fordítja, megfelel ezeknek a kitűzött
céloknak.
A Ceemet támogatja az EU trió-elnökségének azon törekvését, hogy
előremozdítsa az ipari versenyképességet, az erős értékláncokat és a KKV-k
biztos befektetési környezetét. Ez mindenki előnyére válik, így a cégek,
munkavállalók és társadalmak egészét, majd az európai projekt jövőjét
tekintve.

A Ceemet-ről
A Ceemet a fém-, gépés technológia-alapú
ipar munkáltatóit
képviseli Európában, és
olyan iparágakat foglal
magában, mint a
fémipari, gépgyártási,
elektronikai, IKT, jármű
és szállítóeszköz
gyártási ágazat.
A tagszervezetei
200 000 céget
képviselnek Európában,
amelyek közvetlenül
több mint 17 millió,
közvetetten 35 millió
munkahelyet
biztosítanak.
A Ceemet egy elismert
európai szociális partner
az ipari ágazat szintjén,
és az európai ipar
globális
versenyképességét
mozdítja elő
konzultációk és
szociális párbeszédek
révén.

Válaszul a Tanács javaslatára, illetve a Tanács és az Európai Parlament
között folyó tárgyalások kapcsán a Ceemet az alábbiak miatt is hangsúlyozza
a sürgősséget, mert:
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 a COVID-19 világjárvány mértéke nyilvánvalóvá tette a gyors, európai

megoldás szükségességét. Ez az ipar és a társadalom digitalizációja iránti
igény megerősödésével jár együtt. Egyik tagállam sem képes egyedül
megfelelni ezeknek a kihívásoknak. A Ceemet felhívja a tárgyaló feleket,
hogy ne hagyják magukat különböző szimbólumok által félrevezetni,
hanem arra fókuszáljanak, ami meghozza azt a változást, amire egy
innovatív és versenyképes európai iparnak szüksége van.
 az Újjáépítési Tervnek 2021. január 1-vel a nemzeti parlamentek

jóváhagyásával életbe kell lépnie. Ahhoz, hogy bevezetése hatékony
legyen, együtt kell véghez vinni az ipari és társadalmi partnerekkel.
Ha többet szeretne megtudni a technológia és az ipar a digitális átalakulásban
betöltött szerepéről, illetve mint a helyreállítás motorja, olvassa el az alábbi
dokumentumokat: 10 pontos terv egy szociális Európát fenntartó,
versenyképes iparért, ( https://10-points.ceemet.org/ ) illetve Újjáépítési terv a
versenyképes iparért a rugalmas Európában.
( https://www.ceemet.org/sites/default/files/ceemet_recovery_plan_shaping_a_new_normal_2020.pdf )
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