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Uvod

V letu 2000 so Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) in nacionalni
ekonomsko-socialni sveti (ESS) sklenili, da bodo skupaj ustanovili osred-
njo informacijsko točko, ki bo širši javnosti v pomoč pri spoznavanju
institucij in njihovega dela. Internet se je izkazal kot najboljše sredstvo za
dosego tega cilja. Ustanovljena je bila delovna skupina CESlink, prvi kon-
kretni rezultat njenega dela pa je bil skupni portal. Ta je zaznamoval
začetek projekta CESlink, ki se je postopoma razširil na druge skupne
dejavnosti.

Ker je EESO dejaven na ravni EU, je postal koordinacijska točka za projekt
CESlink. EESO je posvetovalno telo Evropske unije in sodeluje v postop-
ku odločanja Evropske unije s pripravo mnenj za Evropski parlament,
Svet Evropske unije in Evropsko komisijo. Deluje tudi kot most med
Evropo in civilno družbo, saj so njegovi člani predstavniki različnih eko-
nomskih in socialnih komponent organizirane civilne družbe. EESO in
nacionalni sveti sodelujejo tudi na drugih področjih.

Naloge

• ustanoviti osrednjo informacijsko točko za boljše seznanjanje javnosti z
delovanjem EESO in nacionalnih ESS;

• širiti informacije o dogodkih in dokumentih EESO in nacionalnih ESS;

• podpirati in nadalje razvijati sodelovanje med EESO in nacionalnimi ESS
v Evropi;

• olajšati vključevanje ESS novih držav članic v sodelovanje;

• izboljševati informacije in komunikacijo na področjih skupnega intere-
sa.

Portal

Portal CESlink nudi informacije o dogodkih in pobudah EESO in nacio-
nalnih ESS ter informacije o njihovih dokumentih. Državljanom na enem
samem mestu zagotavlja preprost dostop do obsežnih informacij o EESO
in nacionalnih ESS. Namen portala je tudi krepiti razpravo in izmenjavo
informacij med EESO in nacionalnimi ESS na področjih skupnega intere-

sa, kot so lizbonska strategija, komunikacija in zunanji
odnosi.

Podatkovna baza

Podatkovna baza CESlink vsebuje izbor novejših publikacij nacionalnih
ESS. Prosto dostopna je vsem uporabnikom interneta prek portala
CESlink ter spletnih strani vsakega sodelujočega ESS. Z iskalnikom

podatkovne baze lahko uporabniki iščejo dokumente
po različnih kriterijih (ESS, datum, vrsta dokumenta in
tema).

Področja dejavnosti v prihodnje:

• izboljšanje obveščanja o dejavnostih in orodjih CESlink;

• krepitev sodelovanja med EESO in nacionalnimi ESS v EU;

• vključevanje novih članov v projekt CESlink, zlasti po vsaki širitvi EU;

• spodbujanje sodelovanja z Mednarodnim združenjem ekonomsko-
socialnih svetov in podobnih institucij (AICESIS);

• zagotavljanje tematskih informacij prek portala in skupne podatkovne
baze.
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