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Az alábbi tagállamokban működik gszt vagy hasonló intézmény:
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Bevezetés

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és a nemzeti gazda-
sági és szociális tanácsok (gszt-k) 2000-ben azt a közös célt tűzték ki
maguk elé, hogy információs központot hoznak létre, amely nagyobb
betekintést enged a nagyközönség számára az intézményeikbe és az ott
végzett munkába. Erre a legalkalmasabb eszköznek az internet kínálko-
zott. Létrejött a CESlink elnevezésű munkacsoport, és megszületett
munkájának első kézzelfogható eredménye: egy közös portál. Így kezdő-
dött a CESlink projekt, amely azóta fokozatosan bővül, és immár más
közös tevékenységekre is kiterjed.

Tekintettel aktív európai szerepvállalására, az EGSZB lett a CESlink pro-
jekt koordinációs központja. Az EGSZB az Európai Unió konzultatív szer-
ve, részt vesz az Európai Unió döntéshozatali folyamatában, mégpedig
azáltal, hogy véleményeket készít az Európai Parlament, az Európai Unió
Tanácsa és az Európai Bizottság számára. Az EGSZB ezenkívül az Európa
és a civil társadalom közötti híd szerepét is betölti tagjai révén, akik a
szervezett civil társadalom különféle gazdasági és szociális összetevőit
képviselik. Az EGSZB és a nemzeti gszt-k más területeken is együttmű-
ködnek.

Cél

• Központi információs pont kialakítása, amely a közvélemény nagyobb
mértékű tájékozottságát szolgálja az EGSZB és a nemzeti gszt-k 
működésével kapcsolatban;

• Információ terjesztése az EGSZB és a nemzeti gszt-k által szervezett 
eseményekről és közzétett dokumentumokról;

• Az EGSZB és az európai nemzeti gazdasági és szociális tanácsok közöt-
ti együttműködés támogatása és továbbfejlesztése;

• Az új tagállamokban működő gszt-k együttműködésbe való bevonásá-
nak elősegítése;

• A közös érdeklődési területekkel kapcsolatos tájékoztatás és kommuni-
káció erősítése.

A portál

A CESlink portál az EGSZB és a nemzeti gszt-k által szervezett esemé-
nyekről és kezdeményezésekről tájékoztat, valamint terjeszti az általuk
készített dokumentumokkal kapcsolatos információkat. Segítségével a
polgárok könnyen, egyetlen portálon keresztül férhetnek hozzá az
EGSZB-ről és a nemzeti gszt-kről szóló részletes adatokhoz. A portál
ezenkívül serkenti az EGSZB és a nemzeti gszt-k között az olyan közös

érdekeltségi területeken zajló vitát és információcserét,
mint például a lisszaboni stratégia, a kommunikáció
vagy a külkapcsolatok.

Az adatbázis

A CESlink adatbázisa a nemzeti gszt-k nemrégiben napvilágot látott
kiadványainak válogatását tartalmazza. Az adatbázis az interneten bárki
számára szabadon hozzáférhető a CESlink portálon, illetve az egyes köz-
reműködő nemzeti gszt-k honlapjain keresztül. Az adatbázis keresőmo-

torjának köszönhetően a felhasználók gszt, dátum,
dokumentumtípus és tárgy szerint is kereshetnek a
dokumentumok között.

További fejlesztési területek

• A CESlink tevékenységeiről és eszközeiről szóló tájékoztatás javítása;

• Az EGSZB és az Unióban működő nemzeti gszt-k közötti együttműkö-
dés erősítése;

• Új tagok bevonása a CESlink projektbe, különösen az újabb és újabb
EU-bővítéseket követően;

• A Gazdasági és Szociális Tanácsok és Hasonló Intézmények Nemzetközi
Egyesületével (AICESIS) folytatott együttműködés javítása;

• Tematikus információ rendelkezésre bocsátása a portálon és a közös
adatbázison keresztül.

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

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