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Johdanto

Vuonna 2000 ETSK ja kansalliset talous- ja sosiaalineuvostot asettivat
yhteiseksi tavoitteekseen perustaa keskitetty tietopiste, joka auttaisi
kansalaisia löytämään vastauksia kyseisiä elimiä ja niiden toimintaa
koskeviin kysymyksiin. Internet todettiin parhaimmaksi välineeksi tähän
tarkoitukseen. Perustettiin “CESlink”-niminen työryhmä, ja ensimmäi-
nen konkreettinen tulos oli yhteinen portaali. Näin alkanut CESlink-
hanke on vähitellen laajentunut kattamaan muita yhteisiä toimia.

ETSK valittiin EU:n tasolla toimivana elimenä CESlink-hankkeen koordi-
nointipisteeksi. ETSK on Euroopan unionin neuvoa-antava elin. Se osal-
listuu Euroopan unionin päätöksentekoon antamalla lausuntoja
Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle ja Euroopan
komissiolle. Järjestäytyneeseen kansalaisyhteiskuntaan kuuluvien 
talous- ja yhteiskuntaelämän eri aloja edustavien jäsentensä 
välityksellä komitea toimii myös siltana unionin ja kansalaisyhteiskun-
nan välillä. ETSK ja kansalliset talous- ja sosiaalineuvostot tekevät
yhteistyötä myös muilla aloilla.

Tavoitteet

• Perustetaan keskitetty tietopiste, jotta lisättäisiin yleistä tietoisuutta
ETSK:n ja kansallisten talous- ja sosiaalineuvostojen toiminnasta.

• Levitetään tietoa tapahtumista, joita ETSK ja kansalliset talous- ja 
sosiaalineuvostot järjestävät, sekä niiden laatimista asiakirjoista.

• Tuetaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä ETSK:n ja kansallisten 
talous- ja sosiaalineuvostojen välillä Euroopassa.

• Helpotetaan uusien jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalineuvostojen 
osallistumista yhteistyöhön.

• Tehostetaan tiedottamista ja viestintää yhteisesti kiinnostavista 
aiheista.

Portaali

CESlink-portaalissa annetaan tietoja tapahtumista ja aloitteista, joita
ETSK ja kansalliset talous- ja sosiaalineuvostot toteuttavat. Lisäksi siinä
levitetään tietoja neuvostojen laatimista asiakirjoista. Tämän yhden 
portaalin kautta kansalaiset saavat vaivattomasti käyttöönsä ETSK:ta ja 
kansallisia talous- ja sosiaalineuvostoja koskevia kattavia tietoja.
Portaali edistää lisäksi keskustelua ja tiedonjakamista ETSK:n ja kansalli -

sten talous- ja sosiaalineuvostojen välillä niitä yhteises-
ti kiinnostavista aiheista, kuten Lissabonin strategiasta,
viestinnästä ja ulkosuhteista.

Tietokanta

CESlink-tietokanta sisältää valikoiman kansallisten talous- ja sosiaali-
neuvostojen tuoreita julkaisuja. Kaikilla internetin käyttäjillä on vapaa
pääsy tietokantaan CESlink-portaalin sekä kunkin siihen osallistuvan
kansallisen talous- ja sosiaalineuvoston Internet-sivun kautta.

Tietokannan hakukoneen ansiosta käyttäjät voivat etsiä asiakirjoja 
tietyn talous- ja sosiaalineuvoston, päivämäärän,
asiakirjatyypin ja aiheen perusteella.

Tulevaisuudessa kehitettäviä alueita

• Parannetaan viestintää CESlink-portaalin toiminnoista ja välineistä.

• Vahvistetaan yhteistyötä ETSK:n ja kansallisten talous- ja sosiaalineu-
vostojen välillä EU:ssa.

• Integroidaan uudet jäsenet CESlink-hankkeeseen erityisesti EU:n 
laajentumisten jälkeen.

• Lisätään yhteistyötä talous- ja sosiaalineuvostojen ja vastaavien 
elinten kansainvälisen järjestön (AICESIS) kanssa.

• Tarjotaan aihekohtaisia tietoja portaalin ja yhteisen tietokannan 
kautta.

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

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