
Сътрудничество онлайн
между икономическите

и социални съвети

Държавите-членки на ЕС, в които има ИСС или сродна институция,
са следните:

За допълнителна информация можете да се обърнете към
централния координационен център на CESlink в ЕИСК

или към вашия национален Съвет.

Европейски икономически и социален комитет

Rue Belliard 99 · B-1040 Bruxelles
тел. (32-2) 546 98 11 · факс: (32-2) 546 99 26

http://www.eesc.europa.eu/ceslink
ceslink@eesc.europa.eu
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Въведение

През 2000 г. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и
националните икономически и социални съвети (ИСС) си поставиха обща-
та задача да изградят централен информационен център, за да помогнат
на гражданите да научат повече за техните институции и дейности. Беше
преценено, че най-доброто средство за тази цел е интернет. Създадена бе
работна група, наречена CESlink и първият конкретен резултат бе изгра-
ждането на общ портал. Така бе поставено началото на проекта CESlink и
обхватът му постепенно бе разширяван, за да се включват и други общи
дейности.

ЕИСК се превърна в координационен център на проекта CESlink, тъй като
той работи активно на равнището на ЕС. ЕИСК е консултативен орган на
Европейския съюз и участва в процеса на вземане на решения в
Европейския съюз чрез изготвяне на становища, предназначени за
Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската
комисия. Комитетът играе и ролята на мост между Европа и гражданското
общество посредством своите членове, които представляват различните
икономически и социални компоненти на организираното гражданско
общество. ЕИСК и националните съвети си сътрудничат и в други сфери.

Мисия

• Създаване на централен информационен център, за да се повиши
обществената осведоменост за начина на работа на ЕИСК и нацио-
налните ИСС

• Разпространяване на информация за организирани прояви и доку-
менти, изготвени от ЕИСК и националните ИСС

• Осигуряване на подкрепа и задълбочаване на сътрудничеството
между ЕИСК и националните ИСС в Европа

• Улесняване на участието на ИСС от новите държави-членки в про-
цеса на сътрудничество

• Подобряване на информацията и комуникацията в областите от
общ интерес.

Портал

Порталът CESlink предлага информация за прояви и инициативи,
организирани от ЕИСК и националните ИСС. Чрез него се разпро-
странява и информация за изготвяните от тях документи, а гражда-
ните получават лесен достъп до обстойна информация относно
ЕИСК и националните ИСС от един портал. Порталът също така под-
помага разискванията и обмена на информация между ЕИСК и

националните ИСС в областите на общ интерес като
Лисабонската стратегия, комуникацията и външните
отношения.

Базата данни

Базата данни на CESlink съдържа подбрани неотдавнашни публика-
ции на националните ИСС. Достъпът до нея е свободен за всички
потребители на интернет чрез портала CESlink, както и чрез уебсай-
товете на всеки от включените национални ИСС. Освен това благода-
рение на търсачката на базата данни, потребителите могат да търсят

документи по зададен национален Съвет, дата,
документ, вид и тема.

Области за бъдещо развитие

• Подобряване на комуникацията относно дейностите и инструментите на
CESlink

• Укрепване на сътрудничеството между ЕИСК и националните ИСС в ЕС

• Интегриране на новите членове в проекта CESlink, особено след пореди-
цата от разширявания на ЕС

• Укрепване на сътрудничеството с Международна асоциация на 
икономическите и социални съвети и сродни институции (AICESIS)

• Предоставяне на информация по определени теми чрез портала и
съвместната база данни.

http://www.eesc.europa.eu/ceslink

http://www.portalecnel.it/CES/CesLink.nsf/vwPerPaeseEN?openview
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