UNION SYNDICALE – CÍLE

UNION SYNDICALE – DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Hájit zájmy všech zaměstnanců.
Chránit/zdokonalovat služební řád.
Zajistit skutečně nezávislou, stálou a odborně způsobilou
evropskou veřejnou službu.
Zachovat spravedlivé a atraktivní odměňování s cílem přijímat a
udržet vysoce kvalitní zaměstnance.

Prokazatelné výsledky při hájení individuálních/kolektivních zájmů
aměstnanců a odborné zkušenosti v této oblasti. Například:
• výrazný pokrok v judikatuře Společenství:
- morální/finanční podpora pro kolegy při právních sporech: uznání
práv / prostředky právní nápravy;
• 40 let v čele úsilí o stanovení/zachování závazného přístupu k
úpravě našich odměn/platů („la Méthode“). Tento přístup nás
chrání před svévolnými rozhodnutími Rady a předchází nutnosti
každoročně vyjednávat a řešit spory.
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UNION SYNDICALE vás vítá
v generálním sekretariátu
Rady

VÝHODY ČLENSTVÍ
Odborné poradenství:
- právní záležitosti
- individuální nároky
- zdravotní pojištění
- zařízení péče pro děti, škol, atd.
- povyšování
- důchody a převody důchodových nároků z předchozích
zaměstnání
- daně
- změna pracovního místa
- život v Belgii
- časový management (Flexitime)

A DÁLE
- vysoce kvalitní pojištění za zvýhodněných podmínek (např.
doplňkové zdravotní pojištění)
- právní pomoc (bezplatná konzultace s našimi právníky o
otázkách týkajících se pracovního/soukromého života)
- částečná nebo úplná úhrada nákladů soudního řízení
(v některých případech)
- školicí kursy pro účely interních a otevřených výběrových řízení
(bezplatné/zvýhodněné sazby), rovněž pro rodinné příslušníky
- úplná/částečná náhrada prostředků stržených ze mzdy
z důvodu stávky (za určitých podmínek)
- právo určovat náš politický směr prostřednictvím schůzí / volby
zástupců / kandidování ve volbách
- pozvánky na společenské akce

SILNÁ A REPREZENTATIVNÍ ORGANIZACE

• Odborový svaz Union Syndicale je výrazně zastoupen v celé
Evropě, a to i v orgánech EU a dalších mezinárodních veřejných
službách či agenturách, jako je Evropský patentový úřad, Rada
Evropy, evropské školy, organizace Eurocontrol atd.
• Tyto jednotlivé organizace dohromady tvoří Union Syndicale
Fédérale (Federální odborový svaz), který je jednoznačně
největší federací mezinárodních odborových svazů veřejných
služeb.
• Union Syndicale Fédérale je jediným odborovým svazem
zaměstnanců, který je členem:
- Internacionály veřejných služeb a Evropské federace
odborových svazů veřejných služeb (součást Evropské
konfederace odborových svazů). Z této pozice Union Syndicale
úzce spolupracuje s hlavními vnitrostátními odborovými svazy
z celé Evropy a světa. Solidarita nekončí u bran Rady;
- Evropského hnutí.
• Podle rozsudku Soudního dvora ze dne 8. října 1974 (věc 175/73)
zastupuje Union Syndicale všechny zaměstnance bez ohledu
na to, zda jsou, či nejsou jeho členy.

K ČEMU ODBORY SLOUŽÍ?
Za posledních 15 let se naše pracovní podmínky zhoršily.
Členské státy (naši zaměstnavatelé) oslabily jistotu zaměstnání,
snížily počet zaměstnanců a zvýšily počet pracovních hodin.
Při ochraně evropské veřejné služby a při zajišťování toho, aby
byl dodržován služební řád, má zásadní význam jednota a
solidarita zaměstnanců. Spory, k nimž v minulosti došlo,
prokázaly, že naší nejlepší formou ochrany jsou jednota a silné
a důvěryhodné odbory, které dokáží mobilizovat naše vysoce
motivované a angažované zaměstnance.

Svým členstvím v Union Syndicale pomáháte:
- hájit zájmy zaměstnanců,
- zachovat nestrannou a odborně způsobilou evropskou veřejnou
službu,
- chránit a prosazovat dobré pracovní a sociální podmínky
zaměstnanců, pracovní dobu, rovnost příležitostí a profesní rozvoj
(nábor, hodnocení, povyšování atd.),
- posílit náš odborový svaz,
- zajistit poskytování služeb našim členům, jejichž příspěvky jsou
naším jediným zdrojem příjmů.

PROČ PRÁVĚ UNION SYNDICALE?
Odborový svaz Union Syndicale je plně nezávislý. Nemáme žádné
vazby na politické strany, vlády ani náboženská či filosofická
hnutí.
Union Syndicale má téměř 10 000 členů v evropských a
mezinárodních veřejných službách či agenturách. Jsme největším
odborovým svazem v Radě (přibližně čtvrtina zaměstnanců).
Jsme rovněž nejstarším odborovým svazem a zájmy zaměstnanců
v rámci Rady a ostatních orgánů hájíme již více než 40 let.
Nous Používáme taktické a strategické postupy, které uplatňují
seriózní odborové organizace. Upřednostňuje jednání a dialog, v
případě nutnosti však uplatňujeme i jiné metody včetně stávky.
Union Syndicale je svazem sociálního pokroku.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Union Syndicale – Rada
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Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem, který se může týkat
i každodenního života.

