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Statele membre UE în care există un CES 
sau o instituţie similară sunt:

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi
punctul central de coordonare CESlink de la CESE

sau consiliul naţional din ţara dvs.

Comitetul Economic şi Social European

Rue Belliard 99 · B-1040 Bruxelles
Tlf. (32-2) 546 98 11 · fax (32-2) 546 99 26

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

În anul 2000, Comitetul Economic şi Social European (CESE) şi consiliile
economice şi sociale naţionale şi-au stabilit un obiectiv comun, şi anume
pe acela de a crea un punct central de informare pentru a ajuta publicul
larg să obtină mai multe informaţii despre aceste instituţii şi despre acti-
vitatea lor. Internetul a fost considerat cel mai bun instrument în acest
scop. S-a înfiinţat un grup de lucru numit CESlink, iar primul rezultat con-
cret a fost un portal comun. Aşa a început proiectul CESlink, care s-a
extins treptat, ajungând să se ocupe şi de alte activităţi comune.

CESE a devenit centrul de coordonare a proiectului CESlink încă de la
începutul activităţii sale la nivel UE. CESE este un organ consultativ al
Uniunii Europene, care participă la procesul de luare de decizii din
Uniunea Europeană emiţând avize către Parlamentul European, Consiliul
Uniunii Europene şi Comisia Europeană. Comitetul îndeplineşte, de ase-
menea, funcţia de punte între Europa şi societatea civilă prin intermediul
membrilor săi, care reprezintă diferitele componente cu caracter econo-
mic şi social ale societăţii civile organizate. CESE şi consiliile naţionale
colaborează, de asemenea, şi în alte domenii.

Misiune

• Crearea unui punct central de informare pentru creşterea gradului 
de informare al publicului cu privire la funcţionarea CESE şi a CES 
naţionale

• Diseminarea informaţiilor privind evenimentele organizate şi 
documentele emise de CESE şi de CES naţionale

• Furnizarea de sprijin şi dezvoltarea în continuare a colaborării dintre
CESE şi CES naţionale

• Facilitarea implicării CES din noile state membre în relaţia de 
colaborare

• Consolidarea informării şi comunicării în domeniile de interes comun.

Portalul

Portalul CESlink furnizează informaţii privind evenimentele şi iniţiativele
CESE şi ale CES naţionale şi diseminează informaţii cu privire la docu-
mentele emise de acestea. Portalul oferă cetăţenilor un acces uşor la
informaţii ample cu privire la CESE şi la CES naţionale, prin intermediul
unui portal unic. Acesta are, de asemenea, rolul de a consolida dezbate-
rea şi schimbul de informaţii între CESE şi CES naţionale în domeniile de

interes comun, cum sunt Strategia de la Lisabona, comu-
nicarea şi relaţiile externe.

Baza de date

Baza de date a CESlink cuprinde o selecţie de publicaţii recente ale
CES naţionale. Baza de date poate fi accesată liber de toţi utilizatorii
de internet prin intermediul portalului CESlink, precum şi de pe site-
urile web ale CES naţionale participante. În plus, graţie motorului de

căutare al bazei de date, utilizatorii pot căuta docu-
mente după consiliu, dată, tipul documentului şi
subiect.

Domenii de dezvoltare viitoare

• Îmbunătăţirea comunicării privind activităţile şi instrumentele CESlink

• Consolidarea colaborării dintre CESE şi CES naţionale din UE

• Integrarea noilor membri în proiectul CESlink, în special în urma extin-
derilor succesive ale UE

• Întărirea colaborării cu Asociaţia Internaţională a Consiliilor Economice
şi Sociale şi a Instituţiilor Similare (AICESIS)

• Furnizarea de informaţii specifice prin intermediul portalului şi al bazei
de date comune.

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

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