
Διαδικτυακή συνεργασία
μεταξύ Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιτροπών

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. που διαθέτουν Ο.Κ.Ε. ή παρόμοιο 
οργανισμό είναι τα εξής:

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε
στο κεντρικό σημείο συντονισμού «CESlink» στην Ε.Ο.Κ.Ε.

ή στην εθνική σας Ο.Κ.Ε.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Rue Belliard 99 · B-1040 Bruxelles
Τηλέφωνο: 032 25469811, Φαξ: 032 25469926

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

Το 2000, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) και οι εθνι-
κές Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές (Ο.Κ.Ε.) έθεσαν ως κοινό στόχο τη
δημιουργία ενός κεντρικού σημείου πληροφόρησης για την ενημέρωση του
κοινού, σχετικά με τα κοινοτικά όργανα και το έργο που αυτά επιτελούν. Το δια-
δίκτυο επιλέχθηκε ως το πλέον κατάλληλο μέσο για το σκοπό αυτό. Συγκροτή-
θηκε η ομάδα εργασίας «CESlink» και το πρώτο συγκεκριμένο αποτέλεσμα
ήταν μια κοινή διαδικτυακή πύλη. Έτσι ξεκίνησε το project «CESlink», το οποίο
στη συνέχεια επεκτάθηκε καλύπτοντας και άλλες δραστηριότητες.

Η Ε.Ο.Κ.Ε. έγινε το σημείο συντονισμού δεδομένου ότι δραστηριοποιείται σε
επίπεδο Ε.Ε. Η Ε.Ο.Κ.Ε. είναι συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, υιοθετώντας γνωμοδοτή-
σεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ο.Κ.Ε. λειτουργεί, επίσης, ως γέφυρα μεταξύ της
Ευρώπης και της κοινωνίας των πολιτών μέσω των μελών της, τα οποία εκπρο-
σωπούν τις διάφορες οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες της οργανωμένης
κοινωνίας των πολιτών. Η Ε.Ο.Κ.Ε. και οι εθνικές Οικονομικές και Κοινωνικές
Επιτροπές συνεργάζονται και σε άλλους τομείς.

Αποστολή

• Δημιουργία ενός κεντρικού σημείου πληροφόρησης για την ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της
Ε.Ο.Κ.Ε. και των εθνικών Ο.Κ.Ε.

• Διάδοση πληροφοριών σχετικά με εκδηλώσεις και έγγραφα που παρά-
γουν η Ε.Ο.Κ.Ε. και οι εθνικές Ο.Κ.Ε. 

• Υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της
Ε.Ο.Κ.Ε. και των εθνικών Ο.Κ.Ε. 

• Διευκόλυνση της συμμετοχής των Ο.Κ.Ε. των νέων κρατών μελών της
Ε.Ε. στη συνεργασία

• Ενίσχυση της πληροφόρησης και επικοινωνίας σε τομείς κοινού ενδια-
φέροντος.

Η διαδικτυακή πύλη

Η διαδικτυακή πύλη «CESlink» προσφέρει πληροφορίες σχετικά με 
εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που διοργανώνουν η Ε.Ο.Κ.Ε. και οι εθνι-
κές Ο.Κ.Ε, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις τους. 
Η πύλη ενισχύει, επίσης, το διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ της Ε.Ο.Κ.Ε. και των εθνικών Ο.Κ.Ε. σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

όπως, για παράδειγμα, η Στρατηγική της Λισαβόνας, 
η επικοινωνία και οι εξωτερικές σχέσεις.

Η βάση δεδομένων

Η βάση δεδομένων «CESlink» περιλαμβάνει επιλογή πρόσφατων εκδό-
σεων των εθνικών Ο.Κ.Ε. Η βάση δεδομένων είναι εύκολα προσβάσιμη
για κάθε χρήστη του διαδικτύου, μέσω της διαδικτυακής πύλης
«CESlink» και των ιστότοπων των εθνικών Ο.Κ.Ε. που συμμετέχουν.
Εξάλλου, χάρη στη μηχανή αναζήτησης της βάσης δεδομένων, οι χρή-
στες  μπορούν να αναζητήσουν έγγραφα ανά Ο.Κ.Ε., ημερομηνία, είδος
εγγράφου και θέμα.

Τομείς μελλοντικής ανάπτυξης

• Βελτίωση της επικοινωνίας σχετικά με τις δραστηριότητες και τα εργαλεία του
«CESlink»

• Ενίσχυση της συνεργασίας της Ε.Ο.Κ.Ε. με τις εθνικές Ο.Κ.Ε. στην Ε.Ε.

• Ένταξη νέων μελών στο project «CESlink», ιδιαίτερα μετά τις διαδοχικές 
διευρύνσεις της Ε.Ε.

• Προώθηση της συνεργασίας με τη Διεθνή Ένωση Οικονομικών και Κοινωνικών
Συμβουλίων και Συναφών Οργανισμών (AICESIS )

• Παροχή θεματικής πληροφόρησης μέσω της διαδικτυακής πύλης και της 
κοινής βάσης δεδομένων.

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

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