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Úvod

V roce 2000 si Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a národní
hospodářské a sociální rady (HSR) stanovily společný úkol vytvořit cen-
trální informační místo, které by veřejnosti pomohlo dozvědět se víc o
těchto institucích a jejich práci. Jako nejlepší nástroj k dosažení tohoto
cíle byl určen internet. Byla ustavena pracovní skupina nazvaná CESlink,
jejímž prvním konkrétním výsledkem byl společný portál. Takto byl
zahájen projekt CESlink, jenž se postupně rozšiřuje i na další společné
činnosti.

EHSV se stal koordinátorem projektu CESlink, jelikož je činný na úrovni
EU. EHSV je poradní orgán Evropské unie a účastní se rozhodovacího pro-
cesu Evropské unie tak, že předává stanoviska Evropskému parlamentu,
Radě Evropské unie a Evropské komisi. Prostřednictvím svých členů,
kteří zastupují různé hospodářské a sociální složky organizované občan-
ské společnosti, je také mostem mezi Evropou a občanskou společno-
stí. EHSV spolupracuje s národními radami také v jiných oblastech.

Poslání

• vytvořit centrální informační místo v zájmu zvýšení povědomí veřej-
nosti o práci EHSV a národních HSR

• šířit informace o akcích organizovaných EHSV a národními HSR a jimi
vydávaných dokumentech

• podporovat a dále rozvíjet spolupráci mezi EHSV a národními HSR v
Evropě

• umožnit zapojení HSR nových členských států do spolupráce

• posílit informovanost a komunikaci o společných oblastech zájmu

Portál

Portál CESlinku poskytuje informace o akcích a iniciativách organizo-
vaných EHSV a národními HSR. Šíří také informace o dokumentech, které
vydávají. Prostřednictvím jednoho portálu občanům zajiš	uje snadný
přístup k obsáhlým informacím o EHSV a národních HSR. Posiluje také
diskusi a sdílení informací mezi EHSV a národními HSR o společných

oblastech zájmu, jako je Lisabonská strategie, komuni-
kace a vnější vztahy.

Databáze

Databáze CESlinku obsahuje výběr nejnovějších publikací národních
HSR. Je volně přístupná všem uživatelům internetu přes portál CESlinku
i přes internetové stránky všech zúčastněných národních HSR. Uživatelé
díky integrovanému vyhledávači mohou kromě toho hledat dokumenty

podle příslušné národní rady, data, druhu dokumentu
a tématu.

Oblasti pro další rozvoj

• zlepšit komunikaci o činnostech a nástrojích CESlinku

• posílit spolupráci mezi EHSV a národními HSR v EU

• zapojit do projektu CESlink nové členy, zejména po postupných
rozšířeních EU

• rozšířit spolupráci s Mezinárodní asociací hospodářských a sociálních
rad a obdobných institucí (AICESIS)

• poskytovat tematické informace prostřednictvím portálu a společné
databáze

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

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