tænketanken europa

Fakta om Tænketanken EUROPA
Tænketanken etableres af CO-industri og Dansk Industri (DI) med det formål at styrke den europapolitiske debat og politikudvikling i Danmark.
Tænketankens vision:
Vi vil Europa. Det handler ikke om ja eller nej til EU. Det handler om, hvilket
Europa Danmark ønsker.
Tænketankens mission:
Baseret på et stærkt fagligt fundament vil tænketanken kvalificere og nuancere den danske europapolitiske debat.
Tænketankens fagområder
¶¶

Arbejdsmarkedspolitik

¶¶

EU’s indre marked

¶¶

EU’s håndtering af den økonomiske krise

¶¶

Danskernes holdning til EU

¶¶

Danske EU-forbehold

¶¶

Demokrati

¶¶

Europæisk vækst, konkurrenceevne og arbejdspladser

¶¶

Diverse aktuelle sager

Tænketanken EUROPA – aktiviteter
Tænketanken vil engagere sig i store europapolitiske begivenheder såsom
EU-topmøder, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger. Desuden vil
tænketanken nedsætte taskforces, der skal undersøge relevante og aktuelle
emner, og derigennem bidrage med konkrete analyser og anbefalinger. Tænketanken vil kommunikere målrettet og opsøgende for at sætte og bidrage til
europapolitiske dagsordener. Tænketanken vil desuden opbygge et europapolitisk netværk i Danmark med et håb om at aktivere gode danske og internationale europapolitiske kræfter i sit arbejde. Afholdelse af debatarrangementer og udgivelse af analyser, der skaber øget viden, information og debat
om EU, vil være centralt for tænketanken.

Tænketanken EUROPA - organisation
Tænketanken er en uafhængig institution etableret som et ansvarsbegrænset
samarbejde mellem DI og CO-industri. Tænketanken består af en direktør, et
sekretariat, en Strategikomite og et Råd. Tænketanken vil desuden drive et
netværk, der samler alle kræfter, som vil engagere sig i tænketankens arbejde.

Direktør
Tænketanken søger en handlekraftig direktør, der har evnerne og engagementet til at skabe en stærk og afgørende stemme i den danske EU-debat.
Direktøren er daglig leder af tænketanken. En central opgave vil være at samarbejde tæt med tænketankens strategikomité og råd om at udvikle og styrke
tænketankens arbejde og indflydelse. Direktøren vil få hovedansvaret for at
cementere tænketanken som en samfundsaktør på EU-området.

Strategikomité
Strategikomitéen udgøres af den til enhver tid siddende adm. direktør i DI
og forbundsformand for CO-industri. Ved lancering af tænketanken består
Strategikomiteen af formand Claus Jensen, CO-industri, og adm. direktør
Karsten Dybvad, DI.

Rådet
Tænketanken rådgives af et såkaldt Advisory Board (Råd). Rådet har til opgave at rådgive Strategikomiteen om temaer for tænketankens arbejde, ligesom
Rådet kan foreslå og deltage i iværksættelse af projekter og aktiviteter. Rådet
vil være med til at forme strategien for tænketanken i de kommende måneder. De enkelte rådsmedlemmer kan ikke tages til indtægt for tænketankens
analyser og synspunkter. Strategikomiteens medlemmer er fødte medlemmer af Rådet og udgør Rådets formandskab.
Ved etablering af tænketanken består Rådet af:
¶¶

Gruppeformand Mads Andersen, 3F og næstformand, CO-industri

¶¶

Ambassadør Poul Skytte Christoffersen, Danmarks Ambassade,
Bruxelles

¶¶

Uffe Ellemann-Jensen, fhv. udenrigsminister og fhv. formand for de
europæiske liberale

¶¶

Senior Advisor Staffan Jerneck, PRIME, Stockholm and former Director,
Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels

¶¶

Director General Markus Kerber, Federation of German Industries
(BDI), Berlin

¶¶

Minister-counselor Jonas Parello-Plesner, Foreign and Security Policy,
Danmarks Ambassade, Washington

¶¶

General Secretary Jyrki Raina, IndustriALL Global Union, Geneva

¶¶

Director General Claus Haugaard Sørensen, EU-Kommissionens
Directorate-General, Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO),
Bruxelles

¶¶

Professor Marlene Wind, centerleder, Center for Europæisk Politik,
Københavns Universitet

¶¶

Formand Claus Jensen, CO-industri og forbundsformand, Dansk Metal

¶¶

Adm. direktør Karsten Dybvad, Dansk Industri

Finansiering af Tænketanken EUROPA
Tænketanken er uafhængig af DI og CO-industri. Finansiering sker gennem
fonde og virksomheder, samt fagforbund og andre, der ønsker at tegne et
individuelt støttemedlemskab hos tænketanken. Et års medlemskab koster
50.000 kr.
Tænketankens startfinansiering er på 12 millioner kroner. Tænketanken
EUROPA modtager støtte fra den private filantropiske Industriens Fond,
Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond samt gennem støttemedlemskaber. Der arbejdes fortsat på at finde yderligere finansiering, så tænketanken kan forblive en stærk og relevant stemme i den europapolitiske debat.
Tænketankens aktiviteter vælges og udføres uden hensyn til, og uafhængigt
af, bidrag fra støttemedlemmer og andre bidragsydere.

Kontakt Tænketanken EUROPA
Indtil tænketanken har ansat en direktør, kan spørgsmål vedrørende tænketanken rettes til følgende kontaktpersoner i CO-industri og DI:
CO-industri:
Jens Boe Andersen, Europapolitisk chef
tlf.: +45 20100109
jba@danskmetal.dk
DI:
Anders Ladefoged, Europapolitisk chef
tlf.: +32 2 285 0556
al@di.dk

