
  "ير: "تعزيز القوة المبتكرة لصناعة السياراتالتمأ

  وزارة االقتصاد االتحادية  تحفيز االقتصاد فيبشأن إجراءات لاجتماع مجموعة العمل 

الحوار مع ممثلي مجموعة العمل حول التدابير الالزمة لتحفيز  مساء اليوم يواصل وزير االقتصاد االتحادي بيتر ألتماير
 اراتصناعة السيل تنشيط سريع إعادةمن أجل تدابير ل نهاجمإلى إعداد  هذا الحوار هدفوياالقتصاد في مؤتمر بالفيديو. 

سهم في أن تالتدابير  من شأنفي الوقت نفسه و. أخرى يةاقتصاد قطاعاتو أزمة كورونا التي تـأثرت تأثيراً كبيراً جراء
 .في ألمانيا كنولوجيات المبتكرة للسياراتتمجال التطوير 

مة الركائز األساسية لحز ـ ها هي بالنسبة لي: "االبتكار واالستدامة والعدالة في هذا الصدد يرالتمأالوزير االتحادي وقال 
ً مما كنا عليأقوى بشكل التحفيز االقتصادي القادمة. كي نخرج من األزمة  مضافة القيمة الخلق الحفاظ على  علينا ه سابقا

طاع قاالقتصاد في  طنشّ ي وحدم منهاجوالوظائف مع تعزيز القوة المبتكرة لصناعة السيارات في نفس الوقت. الهدف هو 
 ".المناخلحماية ويتوافق مع أهدافنا  بسرعة ونجاح صناعة السيارات وكذلك في القطاعات االقتصادية الهامة األخرى

نقابة و (VDA) اليوم مناقشة التدابير التي اقترحتها الوزارات المعنية مع رابطة صناعة السياراتتم خالل اللقاء ستو
ستقوم مجموعة العمل التي يرأسها الوزير االتحادي ألتماير  ،على هذا األساسو .)IG Metallقطاع صناعة المعادن (

لـ "قمة السيارات" القادمة برئاسة المستشارة أنجيال  الموضوعات المختلفةلمناقشات  القاعدةستشكل  منهاجيةورقة  بإعداد
 .يونيوشهر  في أوائلالمزمع عقدها ميركل 

 5في  المستشارة أنجيال ميركلتحادية برئاسة تم تشكيل مجموعة العمل رفيعة المستوى نتيجة "قمة السيارات" للحكومة اال
) IG Metallنقابة قطاع صناعة المعادن (و (VDA) اعة السياراترابطة صن هي المجموعةأعضاء و. 2020مايو 

عة لبيئة وحماية الطبيل االتحادية وزارةاللنقل والبنية التحتية الرقمية ول االتحادية وزارةالووزارة المالية االتحادية و
 .ادياالتح يةالمستشارديوان لعمل والشؤون االجتماعية ول االتحادية وزارةالوالسالمة النووية و

ً قتصاد والطاقة التقوم الوزارة االتحادية لو   ةمرافقمن أجل  صناعة السيارات"في تحول حول الحوار ال" إنشاءب أيضا
ً سياسي هودعم التغير الهيكلي في صناعة السيارات لقضايا على ا هذا الحوار من خالل ينصب التركيزمن المفترض أن . وا

 .السياراتلصناعة اإلقليمية مجمعات الفي  ة الحجموالمتوسط ةريالصغ ةموردشركات الالمهمة للتحول الناجح خاصة لل


