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De volgende EU-lidstaten beschikken over een sociaal-
economische raad of een soortgelijke instelling:

Voor meer informatie kunt u terecht bij
het centrale CESlink-coördinatiepunt van het EESC

of bij de sociaaleconomische raad van uw land.

Europees Economisch en Sociaal Comité

Belliardstraat 99 · B-1040 BRUSSEL
Tel. (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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Inleiding

In 2000 namen het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en de
nationale sociaaleconomische raden zich voor om samen een centraal
informatiepunt op te zetten om de publieksvoorlichting over hun 
organisaties en werkzaamheden te verbeteren. Het internet bleek 
hiervoor het meest geschikte instrument te zijn. Er werd een werkgroep
op gericht, genaamd "CESlink", en het eerste concrete resultaat was een
gemeenschappelijke portaalsite. Die vormde de start van het project
CESlink, dat inmiddels ook tal van andere gemeenschappelijke 
activiteiten omvat.

Het EESC werd het centrale coördinatiepunt van CESlink sinds dit project
Europese proporties heeft gekregen. Het EESC is een adviesorgaan van
de Europese Unie en neemt deel aan het Europese besluitvormings -
proces door advies uit te brengen aan het Europees Parlement, de Raad
van de Europese Unie en de Europese Commissie. Via zijn leden, die 
de verschillende economische en sociale geledingen van de georgani-
seerde civiele samenleving vertegenwoordigen, fungeert het Comité
ook als brug tussen Europa en het maatschappelijk middenveld. Het
EESC en de nationale raden werken ook op andere terreinen samen.

Doelstellingen

• Een centraal informatiepunt opzetten om het publiek te informeren
over het functioneren van het EESC en de nationale sociaalecono -
mische raden.

• Informatie verspreiden over de door het EESC en de nationale sociaal-
economische raden georganiseerde evenementen en gepubliceerde
documenten.

• De samenwerking tussen het EESC en de nationale sociaalecono -
mische raden in Europa ondersteunen en verder ontwikkelen.

• De nationale sociaaleconomische raden van nieuwe lidstaten bij deze
samenwerking betrekken.

• De informatie en communicatie over onderwerpen van gemeenschap-
pelijk belang verbeteren.

De portaalsite

De portaalsite van CESlink bevat informatie over de door het EESC en de
nationale sociaaleconomische raden georganiseerde evenementen en
gelanceerde initiatieven. Ook wordt informatie verstrekt over de 
documenten die zij publiceren. Deze ene site biedt burgers gemakkelijk
toegang tot uitgebreide informatie over het EESC en de nationale 
sociaaleconomische raden. De site stimuleert ook de dialoog en de
informatieuitwisseling tussen het EESC en de nationale sociaalecono -

mische raden over onderwerpen van gemeenschappe-
lijk belang, zoals de Lissabonstrategie, communicatie en
externe betrekkingen.

De databank

De databank van CESlink bevat een selectie van recente nationale 
publicaties van sociaaleconomische raden. De databank is toegankelijk
voor alle internetgebruikers via de portaalsite van CESlink maar ook via
de websites van alle deelnemende nationale sociaaleconomische
raden. Bovendien kunnen gebruikers met behulp van de zoekmachine

van CESlink documenten zoeken op sociaalecono -
mische raad, datum, documentsoort en onderwerp.

Speerpunten voor de toekomst

• De communicatie over de activiteiten en instrumenten van CESlink 
verbeteren.

• De samenwerking tussen het EESC en de nationale sociaalecono -
mische raden in de EU versterken.

• Nieuwe deelnemers betrekken bij het project CESlink, vooral uit de
jongste EU-lidstaten.

• De samenwerking met de Internationale vereniging van sociaalecono-
mische raden en aanverwante instellingen (AICESIS) intensiveren.

• Via de portaalsite en de gemeenschappelijke databank informatie 
verstrekken over bepaalde onderwerpen.

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

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