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Úvod

V roku 2000 si Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) a národné
hospodárske a sociálne rady (HSR) vytýčili spoločný cieľ vytvoriť centrál-
ne informačné miesto, kde by verejnosť mohla získať informácie o týchto
inštitúciách a ich práci. Najvhodnejším nástrojom na dosiahnutie tohto
cieľa sa ukázal byť internet. Bola vytvorená pracovná skupina CESlink a
jej prvým konkrétnym výsledkom bol spoločný portál. Takto sa začal pro-
jekt CESlink, ktorý sa postupne rozšíril aj na ďalšie spoločné aktivity.

Koordinátorom projektu CESlink sa stal EHSV, ktorý sa aktívne zapája do
činnosti na úrovni EÚ. EHSV je poradným orgánom Európskej únie a
podávaním stanovísk Európskemu parlamentu, Rade Európskej únie a
Európskej komisii sa podieľa na rozhodovacom procese na úrovni
Európskej únie. Prostredníctvom svojich členov, ktorí zastupujú rôzne
hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti,
výbor vytvára most medzi Európou a občianskou spoločnosťou. EHSV a
národné HSR spolupracujú aj v iných oblastiach.

Poslanie

• vytvoriť centrálne informačné miesto, ktorého úlohou je zvyšovať 
verejné povedomie o činnosti EHSV a národných HSR

• informovať o podujatiach, ktoré organizujú EHSV a národné HSR, a 
o dokumentoch, ktoré vydávajú

• podporovať a ďalej rozvíjať spoluprácu medzi EHSV a národnými HSR 
v Európe

• napomáhať zapojeniu HSR nových členských štátov do spolupráce

• zlepšovať informovanosť a komunikáciu o spoločných oblastiach 
záujmu.

Portál

CESlink ponúka informácie o podujatiach a iniciatívach, ktoré organizujú
EHSV a národné HSR. Rovnako tak informuje o dokumentoch, ktoré
vydávajú. Prostredníctvom jedného portálu ponúka občanom jedno-
duchý prístup k množstvu informácií o EHSV a národných HSR. Portál tiež
podporuje diskusiu a výmenu informácií medzi EHSV a národnými HSR o

spoločných oblastiach záujmu, ako sú Lisabonská straté-
gia, komunikácia a vonkajšie vzťahy.

Databáza

Databáza CESlink obsahuje výber aktuálnych publikácií národných HSR.
Databáza je voľne prístupná pre všetkých užívateľov internetu prostred-
níctvom portálu CESlink, ako aj prostredníctvom internetových stránok
zúčastnených národných HSR. Prehľadávač databázy navyše umožňuje

užívateľom vyhľadávať dokumenty podľa príslušnej
rady, dátumu, typu dokumentu a témy.

Oblasti ďalšieho rozvoja

• zlepšovanie komunikácie o činnosti a nástrojoch CESlink

• posilnenie spolupráce medzi EHSV a národnými HSR v EÚ

• integrácia nových členov do projektu CESlink, predovšetkým po
ostatných rozšíreniach EÚ

• zlepšovanie spolupráce s Medzinárodnou asociáciou hospodárskych a
sociálnych rád a podobných inštitúcií (AICESIS)

• poskytovanie informácií o určitých oblastiach prostredníctvom portálo-
vej stránky a spoločnej databázy.
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