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Indledning

I 2000 opstillede Det Europæiske og Økonomiske Udvalg (EØSU) og de
nationale økonomiske og sociale råd som fælles mål at skabe et centralt
informationspunkt, så den brede offentlighed kan få mere at vide om
disse organer og deres arbejde. Det blev besluttet, at internettet var det
bedste redskab i det øjemed. En arbejdsgruppe kaldet CESlink blev ned-
sat, og det første konkrete resultat var en fælles portal. Det var sådan,
CESlink-projektet begyndte, og det er gradvist blevet udvidet til at
dække andre fælles aktiviteter.

EØSU blev valgt til at koordinere CESlink-projektet, eftersom udvalget er
aktivt på EU-niveau. EØSU er et rådgivende EU-organ og deltager i EU's
beslutningsproces ved at afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet
for Den Europæiske Union og Kommissionen. Udvalget fungerer også
som bindeled mellem EU og civilsamfundet via sine medlemmer, som
repræsenterer de forskellige erhvervs- og fagorganisationer i det orga-
niserede civilsamfund. EØSU og de nationale råd samarbejder også på
andre områder.

Opgave

• At skabe et centralt informationspunkt for at øge offentlighedens
kendskab til, hvordan EØSU og de nationale økonomiske og sociale råd
fungerer.

• At udbrede information om arrangementer og dokumenter, som EØSU
og de nationale økonomiske og sociale råd står for.

• At støtte og videreudvikle samarbejdet mellem EØSU og de nationale
økonomiske og sociale råd i Europa.

• At fremme inddragelsen af nye medlemsstaters økonomiske og socia-
le råd i samarbejdet.

• At styrke informationen og kommunikationen på områder af fælles
interesse.

Portalen

CESlink-portalen giver information om arrangementer og initiativer, som
EØSU og de nationale økonomiske og sociale råd står for. Der gives også
information om de dokumenter, de udarbejder.  Borgerne  får hermed
let adgang til omfattende information om EØSU og de nationale økono-
miske og sociale råd via en samlet portal. Portalen styrker også debat-
ten og informationsudvekslingen mellem EØSU og de nationale økono-

miske og sociale råd om områder af fælles interesse,
f.eks. Lissabon-strategien, kommunikation og eksterne
forbindelser.

Databasen

CESlinks database indeholder et udvalg af nylige publikationer fra de
nationale økonomiske og sociale råd. Databasen er gratis tilgængelig
for alle internetbrugere via CESlink-portalen samt via alle deltagende
nationale økonomiske og sociale råds websteder. Desuden kan bru-

gerne ved hjælp af databasens søgemaskine søge
efter dokumenter efter kriterierne nationale råd,
dato, dokument, type og emne.

Områder for fremtidig udvikling

• Bedre kommunikation om CESlink-aktiviteter og -redskaber

• Styrket samarbejde mellem EØSU og de nationale økonomiske og 
sociale råd i EU

• Optagelse af nye medlemmer i CESlink-projektet, især efter successive
EU-udvidelser.

• Bedre samarbejde med den internationale sammenslutning af økono-
miske og sociale råd og tilsvarende institutioner (AICESIS)

• Tilvejebringelse af tematisk information via portalen og den fælles
database.

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

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