Стислий огляд
У грудні 2017 року Європейською Комісією було засновано Круглий стіл високого рівня з питань
промислової політики «Промисловість 2030» для надання незалежних консультацій щодо
майбутніх дій ЄС в галузі промислової політики. До його складу входять 20 експертів, що
представляють малий і великий бізнес, традиційні та інноваційні галузі промисловості,
профспілки, інноваційне і дослідницьке співтовариство, а також фінансові та наукові кола.
Після півтора року самовідданої роботи група підготувала доповідь з рекомендаціями щодо
майбутньої стратегії ЄС в галузі промислової політики до 2030 року.
У доповіді викладається бачення європейської промисловості в 2030 році як глобального лідера,
що відповідально ставиться до забезпечення цінності для суспільства, навколишнього
середовища та економіки. Європа будуватиме свою конкурентну перевагу на передових і
проривних технологіях, повазі до нашого навколишнього середовища і біорізноманіття,
інвестиціях в наших людей і розумні європейські і глобальні альянси. Ця нова промислова
модель, заснована на співпраці і наших спільних європейських цінностях, допоможе зробити
Європу зразком для наслідування для решти світу.
Ця промислова трансформація відбувається в контексті довгострокових і структурних глобальних
змін. Ми стикаємося з мінливою геополітичною та економічною ситуацією, зростаючою
соціальною та громадською поляризацією, зростаючою роллю цифровізації і технологій у всіх
аспектах життя, а також зі зміною клімату та іншими екологічними викликами. Для реагування на
ці виклики наші промислові перетворення мають повною мірою враховувати глобальні цілі в
галузі сталого розвитку, які забезпечують ключову глобальну основу для справедливого і сталого
розвитку.
Крім того, Європа має реагувати на ряд специфічних і взаємопов'язаних викликів, з якими
стикаються наші галузі. Нова європейська промислова модель має забезпечити, щоб Європа
залишалася лідером у сфері технологій, інновацій та сталого розвитку; підтримувати наших
громадян у розвитку навичок, необхідних для прийняття цих змін та управління соціальною
справедливістю і благополуччям. Водночас, ми маємо побудувати справедливе, гнучке і
конкурентоспроможне бізнес-середовище, приділяючи при цьому особливу увагу розвитку
стратегічних ланцюгів цінності і мереж створення цінності.
Реалізація концепції «Промисловість 2030» вимагає дій і співпраці органів, що відповідають за
формування і реалізацію політики на всіх рівнях, зацікавлених сторін в галузі і ширших верств
громадянського суспільства в Європі. У доповіді визначені конкретні рекомендації та дії, які
допоможуть Європі краще керувати цими швидкими та інклюзивними перетвореннями,
відстоювати глобальну конкурентоспроможність і вирішувати питання соціальної інклюзивності
та цінностей.
Ці рекомендації спрямовані на стимулювання трансформації європейської промисловості
шляхом стимулювання інновацій та впровадження технологій. Необхідна також нова політика
для забезпечення того, щоб європейська промисловість стала кліматично нейтральною,
циркулярною і ресурсозберігаючою, з надійним доступом до низьковуглецевих джерел енергії
та сировини. Щоб забезпечити нашу глобальну конкурентоспроможність, Європа повинна і далі
зміцнювати Єдиний ринок, при цьому роблячи новий акцент на підтримці стратегічних ланцюгів
цінності. Відкриті, справедливі і багатосторонні торговельні відносини будуть і далі підтримувати
лідируючу позицію Європи у світовій промисловості. Нарешті, Європа має також розробити
політику та механізми, що забезпечують справедливе і всеосяжне поширення благ, що
одержуються від промислового переходу.
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