UNION SYNDICALE - EESMÄRGID
Kaitsta kõigi töötajate huve.
Kaitsta ja parandada personalieeskirju.
Tagada tõeliselt sõltumatu, alaline ja kvaliteetne Euroopa avalik
teenistus.
Tagada õiglane ja atraktiivne töötasu, mis võimaldaks palgata ja
säilitada kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid.

UNION SYNDICALE - SAAVUTUSED
Tõendatud tulemused ja kogemused üksikute ja kõikide töötajate
huvide kaitsmisel. Näiteks:
• ühenduse kohtupraktika märkimisväärne edasiarendamine::
- kolleegide moraalne ja rahaline toetamine kohtuasjades: õiguste ja
õiguskaitsevahendite tunnustamine.
• 40 aastat juhtrolli meie palgamaksmise ja töötasude kohandamise
siduva meetodi loomisel ja alalhoidmisel („la Méthode“). See
kaitseb meid nõukogu meelevaldsete otsuste eest ning hoiab igal
aastal ära konfliktid ja vajaduse pidada läbirääkimisi.

VASAKULT PAREMALE:
Mohamed MERHZAOUI tel: 8879
Michael HUMPHRIES tel: 2948
Magali DA-ROS:
tel: 6469

ET

William SPURGEON
Frances MCFADDEN
Bernd LOESCHER
Aneta CIRSTOIU

tel: 2972
tel: 5865
tel: 5280
tel: 6469

UNION SYNDICALE ÜTLEB
TEILE TERE TULEMAST
NÕUKOGU PEASEKRETARIAATI

LIIKMESUSE HÜVED
Eksperdi nõuanded järgmistes küsimustes :
- õigusküsimused
- individuaalsed õigused
- tervisekindlustus
- lasteaiad, koolid jne
- edutamine
- pensionid ja eelmise töökoha pensioniõiguste ülekandmine
- maksud
- töökoha vahetus
- kohanemine eluga Belgias
- tööaja planeerimine (flexitime)

NING
- kvaliteetne soodustingimustel kindlustus (nt täiendav
tervisekindlustus)
- õigusabi (tasuta konsultatsioonid meie advokaatidega töö- ja
eraeluga seotud küsimustes)
- kohtumenetluse kulude osaline või täielik kandmine (mõnes
kohtuasjas)
- (tasuta või soodushinnaga) koolitused institutsioonide
sisekonkurssidel ja üldkonkurssidel osalemiseks, k.a
pereliikmetele
- (teatud tingimustel) täielik või osaline hüvitis streigist tuleneva
töötasu kinnipidamise korral
- õigus määrata meie tegevuspoliitika kindlaks koosolekutel,
esindajate valimise või valimistel kandideerimise teel
- kutsed vastuvõttudele

TUGEVAD KÜLJED JA ULATUS
• Ametiühing Union Syndicale on tugevalt esindatud kogu
Euroopas, sealhulgas ELi institutsioonides ja muudes
rahvusvahelistes avalikes teenistustes ja asutustes, nagu
Euroopa Patendiamet, Euroopa Nõukogu, Euroopa koolid,
Eurocontrol jt.
• Nimetatud teenistuste ja asutuste ametiühingud moodustavad
kokku ametiühinguliidu Union Syndicale Fédérale, mis on
kõige suurem rahvusvaheliste avaliku teenistuste liitude
ühendus;
• Union Syndicale Fédérale on ainus ametiühinguliit, mis on
järgmiste ühenduste liige:
- rahvusvaheline avalike teenistuste ühendus ja Euroopa
Avaliku Sektori Töötajate Ametiühingute Liit (Euroopa
Ametiühingute Keskliidu filiaal). Sellest tulenevalt teeb Union
Syndicale tihedat koostööd kogu Euroopa ja maailma oluliste
riiklike ametiühingutega. Solidaarsus ei lõpe nõukogu uste
taga.
- Euroopa Liikumine.
• Euroopa Kohus tunnistas 8. oktoobril 1974 kohtuasjas 175/73
tehtud otsuses, et Union Syndicale esindab kõiki töötajaid,
olenemata sellest, kas tegemist on ametiühingu liikmetega
või mitte.

AMETIÜHING – MILLEKS?
Meie töötingimused on viimasel 15 aastal halvenenud.
Liikmesriigid (st meie tööandjad) on õõnestanud
töökohakindlust, vähendanud töötajate arvu ja suurendanud
töötundide arvu. Töötajate ühtsus ja solidaarsus on Euroopa
avaliku teenistuse kaitsmisel ja personalieeskirjade järgimise
tagamisel üliolulised. Toimunud konfliktid on näidanud, et meie
parimaks kaitseviisiks on ühtsus ning tugev ja usaldusväärne
ametiühing, mis koondab meie kõrge motivatsiooniga ja
pühendunud töötajaid.

Kui olete MEIE liige, siis aitate :
- kaitsta töötajate huve,
- säilitada erapooletu ja kvaliteetse Euroopa avaliku teenistuse,
- kaitsta ja edendada töötajate heaolu, tööaegasid, võrdseid
õimalusi ja karjääriarengut (töölevõtmine, hindamine,
dutamine jne),
- tugevdada meie ametiühingut,
- meil pakkuda teenuseid meie liikmetele, kelle liikmemaks on
meie ainus sissetulek.

MIKS UNION SYNDICALE?
Union Syndicale on täiesti sõltumatu. Me ei ole seotud poliitiliste
erakondade, valitsuste või usuliste ja filosoofiliste liikumistega.
Ametiühingul Union Syndicale on ligi 10 000 liiget Euroopa ja
rahvusvahelistes avalikes teenistustes ja asutustes. Oleme
nõukogu suurim ametiühing (umbes neljandik töötajatest).
Oleme ka kõige vanem ametiühing ning oleme kaitsnud nõukogu
ja muude institutsioonide töötajate huve üle 40 aasta.
Kasutame kõiki tõsiseltvõetava ametiühingu taktikaid ja
strateegiaid. Eelistame läbirääkimisi ja dialoogi, kuid vajaduse
korral kasutame ka muid vahendeid, isegi streikimist..
Union Syndicale on sotsiaalse progressi nimel töötav ametiühing.

KONTAKTANDMED

Union Syndicale – Council
Tel 02 281 64 69 – Faks 02 281 67 09
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E-post: union.syndicale@consilium.europa.eu
Union Syndicale Brüsselis
Tel 02 733 98 00 – Faks 02 733 05 33
www.unionsyndicale.eu
E-post: us@unionsyndicale.eu

Pöörduge kõhklemata meie poole mis tahes küsimuses, muuhulgas
igapäevaelu puudutavates küsimustes.

