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Wprowadzenie

W 2000 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i rady
społeczno-gospodarcze (RSG) obrały za wspólny cel utworzenie central-
nego punktu informacyjnego, który pomógłby ogółowi obywateli lepiej
zrozumieć, czym są i jak działają te instytucje. Za instrument, który najle-
piej nadaje się do realizacji tego celu uznano internet. Utworzono grupę
roboczą pod nazwą CESlink, a pierwszym konkretnym rezultatem jej
działania było powstanie wspólnego portalu. Oto jak powstał projekt
CESlink i stopniowo został rozszerzony na inne wspólne działania.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stał się punktem koordy-
nacji projektu CESlink, ponieważ działa on na poziomie UE. EKES jest
organem doradczym Unii Europejskiej i uczestniczy w procesie decyzyj-
nym Unii Europejskiej przekazując opinie Parlamentowi Europejskiemu,
Radzie Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Komitet pełni także
rolę pomostu pomiędzy Europą a społeczeństwem obywatelskim za
pośrednictwem swoich członków, którzy reprezentują różnorodne śro-
dowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa oby-
watelskiego.

Cele

• Stworzenie centralnego punktu informacyjnego w celu zwiększenia
świadomości społecznej w  odniesieniu do działalności EKES-u i krajo-
wych RSG.

• Rozpowszechnianie informacji dotyczących imprez organizowanych
oraz dokumentów opracowywanych przez EKES i krajowe RSG. 

• Udzielanie wsparcia i dalsze promowanie rozwoju współpracy
pomiędzy EKES-em a krajowymi RSG w Europie.

• Sprzyjanie angażowaniu w tę współpracę RSG z nowych państw człon-
kowskich.

• Lepsze informowanie i komunikowanie się w obszarach będących
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Portal

Portal CESlink dostarcza informacji na temat wydarzeń i inicjatyw orga-
nizowanych przez EKES i krajowe RSG. Rozpowszechnia on także infor-
macje na temat opracowywanych przez nie dokumentów. Zapewnia on
obywatelom łatwy dostęp do zgromadzonych w jednym portalu obszer-
nych informacji na temat EKES-u i krajowych RSG. Ponadto portal ten
ożywia dyskusję i wymianę informacji pomiędzy EKES-em i krajowymi

RSG na temat obszarów będących przedmiotem wspól-
nego zainteresowania, takich jak strategia lizbońska,
komunikacja i stosunki zewnętrzne. 

Baza danych

Baza danych CESlink zawiera wybór najnowszych publikacji krajowych
RSG. Wszyscy użytkownicy Internetu mają zapewniony swobodny
dostęp do bazy danych poprzez portal CESlink oraz strony internetowe
każdej krajowej RSG biorącej udział w projekcie. Ponadto dzięki wyszuki-

warce bazy danych użytkownicy mogą szukać doku-
mentów według takich kryteriów, jak organ wydania,
data, rodzaj dokumentu i temat.

Obszary przyszłych działań

• Poprawa komunikacji w zakresie działań i instrumentów CESlink

• Wzmocnienie współpracy pomiędzy EKES-em a krajowymi RSG w UE

• Włączenie nowych członków EKES-u do projektu CESlink, zwłaszcza po
kolejnych rozszerzeniach UE.

• Zwiększenie współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rad
Społeczno-Gospodarczych i Analogicznych Instytucji (AICESIS)

• Dostarczanie informacji tematycznych poprzez portal i wspólną bazę
danych.

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

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