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Įžanga

2000 m. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ir
nacionalinės ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos (ESRT) nustatė
bendrą tikslą sukurti centrinį informacijos punktą, kad plačiajai visuome-
nei būtų lengviau sužinoti apie institucijas ir jų darbą. Internetas pripa-
žintas geriausia priemone šiai užduočiai atlikti. Taigi, įsteigta CESlink
darbo grupė, ir pirmasis konkretus darbo rezultatas buvo bendras inter-
netinis portalas. Taip pradėtas CESlink projektas, kuris palaipsniui buvo
išplėstas įtraukiant kitą bendrą veiklą.

Vykdydamas aktyvią veiklą ES lygmeniu, EESRK ėmėsi koordinuoti
CESlink projektą. EESRK yra Europos Sąjungos patariamoji institucija.
Komitetas dalyvauja Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procese
teikdamas savo nuomones Europos Parlamentui, Europos Sąjungos
Tarybai ir Europos Komisijai. Komitetas, kuris vienija narius, atstovaujan-
čius įvairioms organizuotos pilietinės visuomenės ekonominėms ir socia-
linėms sritims, yra tarsi tiltas, jungiantis Europą su pilietine visuomene.
EESRK ir nacionalinės tarybos taip pat bendradarbiauja kitose srityse.

Uždaviniai

• Sukurti centrinį informacijos punktą, kad visuomenė geriau suprastų,
kaip veikia EESRK ir nacionalinės ESRT;

• Skleisti informaciją apie EESRK ir nacionalinių ESRT organizuojamus
renginius ir skelbiamus dokumentus;

• Remti ir toliau vystyti EESRK ir nacionalinių ESRT bendradarbiavimą
Europoje; 

• Sudaryti palankesnes sąlygas bendradarbiavimui su naujų valstybių
narių ESRT;

• Geriau informuoti ir aktyviau veikti bendrų interesų srityse.

Internetinis portalas

CESlink portalas teikia informaciją apie EESRK ir nacionalinių ESRT 
organizuojamus renginius ir iniciatyvas. Jame taip pat skleidžiama infor-
macija apie šių institucijų parengtus dokumentus. Naudodamiesi vienu
portalu piliečiai gali lengvai rasti daug informacijos apie EESRK ir nacio-
nalines ESRT. Portale taip pat aktyviau vyksta EESRK ir nacionalinių ESRT

diskusijos ir keičiamasi informacija bendrų interesų 
srityse, pvz., Lisabonos strategija, komunikacija ir išorės
santykiai.

Duomenų bazė

CESlink duomenų bazėje pateikiamas neseniai paskelbtų nacionalinių
ESRT leidinių rinkinys. Duomenų baze be jokių apribojimų gali naudo-
tis visi interneto naršytojai, prisijungę prie CESlink portalo arba prie bet
kurios projekte dalyvaujančios nacionalinės ESRT interneto svetainės.
Be to, duomenų bazės paieškos mechanizmas sukurtas taip, kad nau-
dotojai dokumentų gali ieškoti nurodę tarybos pavadinimą, datą,

dokumento rūšį ir temą.

Tolesni planai

• Gerinti komunikaciją dėl CESlink veiklos ir priemonių;

• Stiprinti EESRK ir nacionalinių ESRT bendradarbiavimą Europos
Sąjungoje;

• Įtraukti naujus narius į CESlink projektą, ypač po tolesnių ES plėtros
etapų;

• Stiprinti bendradarbiavimą su Tarptautine ekonomikos ir socialinių 
reikalų tarybų bei panašių institucijų asociacija (AICESIS);

• Teikti teminę informaciją portale ir jame esančioje duomenų bazėje.

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

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