
Доказани постижения и експертен опит в защитата на
индивидуалните/колективните интереси на персонала. Например:
•  Значителен напредък в съдебната практика на Общността:
- морална/финансова подкрепа за колеги при съдебни дела: 

признаване на права / правни средства за защита

•  40 години ръководна роля в установяването/поддържането на 
задължителен метод за адаптиране на нашите възнаграждения/
заплати (la Méthode). Чрез него сме защитени от произволни 
решения на Съвета и се избягва ежегодната необходимост от 
преговори и конфликти.

Да защитава интересите на целия персонал.
Да защитава/подобрява Правилника за длъжностните лица.
Да гарантира истински независима, постоянна и 
висококачествена европейска публична служба.
Да се стреми към запазване на справедливо и привлекателно 
възнаграждение с цел набиране и задържане на 
висококвалифицирани кадри.
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Magali DA-ROS:  tel: 6469

William SPURGEON  tel: 2972
Frances MCFADDEN  tel: 5865
Bernd LOESCHER  tel: 5280
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„ЮНИОН СИНДИКАЛ“ – ЦЕЛИ „ЮНИОН СИНДИКАЛ“ – ПОСТИЖЕНИЯ

„ЮНИОН СИНДИКАЛ“ Ви 
приветства с добре дошли в 
Генералния секретариат на 
Съвета
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ОТ ЛЯВО НАДЯСНО:



 

 

Експертни консултации по:
- правни въпроси
- индивидуални права
- здравно осигуряване
- детски ясли, училища и др.
- повишения
- пенсии и прехвърляне на пенсионни права от
   предишна месторабота
- данъци
- смяна на длъжността
- адаптиране към живота в Белгия 
- управление на работното време (Flexitime)

Членството Ви в „Юнион синдикал“ спомага:

- за защита на интересите на персонала,
- за запазване на безпристрастността и високото качество на 
европейската публична служба,
- за защита и насърчаване на благосъстоянието на персонала, 
работното време, равните възможности и професионалното 
развитие (наемането на работа, оценяването, повишенията
и др.),
- за укрепване на нашия профсъюз,,
- синдикатът да предоставя услуги на нашите членове, чийто 
членски внос е единственият ни източник на доходи.

„Юнион синдикал“ е напълно независим. Нямаме връзки с 
политически партии, правителства, религиозни и философски 
движения.

 „Юнион синдикал“ има почти 10 000 членове в европейски 
и международни публични служби/агенции. Ние сме 
най-големият профсъюз в Съвета (нашите членове са 
приблизително една четвърт от персонала).
Освен това сме най-старият профсъюз и в продължение на 
повече от 40 години защитаваме интересите на служителите в 
Съвета и в другите институции.

Използваме тактиките и стратегиите, които прилага всяка 
сериозна профсъюзна организация. Отдаваме предпочитание 
на преговорите и диалога, но при нужда прибягваме и към 
други форми на действие – дори и към стачни действия.

„Юнион синдикал“ е профсъюзът на социалния напредък.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
„Юнион синдикал“ – Съвет
Тел.: 02 281 64 69 – Факс: 02 281 67 09
DOMUS>ORGANISATIONAL SERVICES>SOCIAL DIALOGUE>UNION SYNDICALE
Имейл: union.syndicale@consilium.europa.eu 

„Юнион синдикал“ – Брюксел
Тел.: 02 733 98 00 – Факс: 02 733 05 33
www.unionsyndicale.eu
Имейл: us@unionsyndicale.eu

Може да се обръщате към нас по всякакви въпроси, включително 
свързани с вашето ежедневие.

• „Юнион синдикал“ има силно присъствие в цяла Европа, 
включително в институциите на ЕС и други международни 
публични служби/агенции, като Европейското патентно 
ведомство, Съвета на Европа, европейските училища, 
Евроконтрол и др.;

• Тези подразделения са част от Федералния съюз на 
синдикатите („Юнион синдикал федерал“), който до момента 
е най-голямата федерация на международни синдикати на 
държавните служители;

• „Юнион синдикал федерал“ е единственият синдикат, който 
е член на:

    -  Интернационала на обществените услуги и Европейската 
синдикална федерация на работещите в сектора на 
обществените услуги (подразделение на Европейската 
конфедерация на профсъюзите). В това си качество „Юнион 
синдикал“ работи в тясно сътрудничество с големите 
национални профсъюзи в Европа и в света. Солидарността 
не свършва на изхода на Съвета.

    - Европейското движение.
• Решението на Съда от 8 октомври 1974 г. (дело 175/73) 

призна „Юнион синдикал“ като представител на всички 
служители – независимо от това дали членуват в него, или 
не.

- висококачествено застраховане при преференциални 
условия (например допълнително здравно осигуряване)

- правна помощ (безплатна консултация с нашите адвокати по 
въпроси, свързани с професионалния/личния живот)

- частично или пълно покриване на съдебните разноски (в 
някои случаи)

- курсове за обучение за вътрешни конкурси и конкурси на 
общо основание (безплатни/преференциални такси), – също 
и за семейството

- пълно/частично възстановяване на заплащането, 
приспаднато поради стачни действия (при спазване на 
определени условия)

- право на определяне на нашите политики чрез участие в 
срещи/избиране на представители/явяване на избори

- покани за участие в обществени мероприятия

През последните 15 години нашите условия на труд се
влошиха. Държавите членки (нашите работодатели) отслабиха
сигурността на работното място, намалиха числеността на
персонала и увеличиха работното време. Единството и
солидарността на персонала са жизненоважни, за да се
защити европейската публична служба и да се гарантира
спазването на Правилника за длъжностните лица.
Конфликтите в миналото показаха, че най-добрият начин да
се защитим се състои в единството и в наличието на силен
и надежден профсъюз, който е в състояние да мобилизира
нашия високо мотивиран и отдаден персонал.

ПОЛЗИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В ПРОФСЪЮЗА

ЗАЩО „ЮНИОН СИНДИКАЛ“?

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМ ПРОФСЪЮЗ?

И ОЩЕ:

СИЛА И ЗАДЪЛБОЧЕНОСТ


