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UNION SYNDICALE – EREDMÉNYEINK

A teljes személyzet érdekeinek védelme.
A személyzeti szabályzat védelme, illetve kedvezőbbé tétele.
Az európai közszolgálat valódi függetlenségének,
állandóságának és magas színvonalának biztosítása.
A tisztességes és vonzó javadalmazás megőrzése annak
érdekében, hogy kimagasló képességű munkatársakat
vehessünk fel, az itt lévőket pedig megtarthassuk.

Bizonyítottuk hatékonyságunkat és szakértelmünket a személyzet
kollektív és egyéni érdekeinek védelme terén, például:
• Komoly eredményeket értünk el a közösségi esetjoggal
kapcsolatban:
– erkölcsi/pénzügyi támogatást nyújtunk kollégák számára jogi
ügyekben (jogok elismerése/jogorvoslat).
• 40 éve vezető szerepet töltünk be a javadalmazásunk/fizetésünk
kiigazítására szolgáló kötelező módszer („la Méthode”) kialakítása/
fenntartása terén. Ezzel megelőzhetők a Tanács önkényes döntései
és az évenkénti újabb tárgyalások és konfliktusok.
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Az UNION SYNDICALE üdvözli
Önt a Tanács Főtitkárságán

A TAGSÁGGAL JÁRÓ ELŐNYÖK
Szaktanácsadás az alábbi témákban::
- jogi kérdések
– egyéni jogosultságok
– egészségbiztosítás
– bölcsődék, iskolák stb.
– előléptetések
– nyugdíjak és a korábbi munkaviszonyból származó
nyugdíjjogo sultságok átvitele
– adó
– munkakörváltás
– a belgiumi élethez való alkalmazkodás
– a munkaidő beosztása (Flexitime)

EZEN TÚLMENŐEN:
- magas színvonalú biztosítás kedvező feltételekkel (pl.
kiegészítő egészségbiztosítás)
– jogi segítségnyújtás (ingyenes konzultáció ügyvédeinkkel
munkahelyi és magánjellegű kérdésekben)
– jogi eljárások költségének részleges vagy teljes átvállalása
(bizonyos esetekben)
– felkészítő tanfolyamok belső szervezésű és nyílt
versenyvizsgákra (ingyenesen/kedvezményes áron) –
családtagoknak is
– sztrájkban való részvétel miatt levont fizetés teljes/részleges
visszatérítése (bizonyos feltételek mellett)
– az általunk képviselt politika alakításának joga értekezleteken
való részvétel / képviselőink megválasztása / választáson való
indulás révén
– meghívás társasági rendezvényekre

ERŐS ÉS REPREZENTATÍV
• Az Union Syndicale erőteljesen jelen van Európában,
többek között az uniós intézményekben és más nemzetközi
közszolgálati intézményekben is, például az Európai
Szabadalmi Hivatalban, az Európa Tanácsban, az Európai
Iskolákban és az Eurocontrolban.
• Ezek a fiókszervezetek alkotják az Union Syndicale Fédérale-t,
a nemzetközi közszolgálati szakszervezetek messze
legnagyobb szövetségét.
• Az Union Syndicale Fédérale az egyetlen olyan személyzeti
szakszervezet, amely tagja az alábbiaknak:
- Közszolgálati Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége
(Public Services International) és a Közszolgálati
Szakszervezetek Európai Szövetsége (az Európai
Szakszervezetek Szövetségének fiókszervezete). Az Union
Syndicale e minőségében szorosan együttműködik Európa és a
világ főbb nemzeti szakszervezeteivel. A szolidaritás túlmutat a
Tanács falain.
- Európa Mozgalom.
• A Bíróság 1974. október 8-i ítéletében (175/73. sz. ügy)
elismerte, hogy az Union Syndicale a teljes személyzetet
képviseli, függetlenül a szakszervezetben való tagságtól.
MIÉRT VAN SZÜKSÉG SZAKSZERVEZETEKRE?

Az elmúlt 15 évben romlottak a munkafeltételeink. A tagállamok
(a munkáltatóink) aláásták az állásbiztonságot, csökkentették
a személyzeti létszámot és növelték a munkaórák számát.
A személyzet egysége és szolidaritása elengedhetetlen az
európai közszolgálat védelméhez és a személyzeti szabályzat
tiszteletben tartásának biztosításához. Múltbeli konfliktusok
példája mutatja, hogy a védelem legjobb módja, ha egységesek
vagyunk, és erős, hiteles szakszervezetként mozgósítani tudjuk
motivált és elkötelezett kollégáinkat.

Az Union Syndicale (US) tagjaként segíthet nekünk:
- a személyzet érdekeinek védelmében,
– a pártatlan és magas színvonalú európai közszolgálat
megóvásában,
– a személyzet jólétének, munkaidejének, esélyegyenlőségének
és szakmai előmenetelének (felvétel, értékelés, előléptetés stb.)
védelmében és előmozdításában,
– szakszervezetünk erősítésében,
– a tagjainknak nyújtott szolgáltatásokban, akiknek a
hozzájárulása egyetlen bevételi forrásunkat jelenti.
MIÉRT PONT AZ UNION SYNDICALE?

Az Union Syndicale teljesen független. Nem fűzik szálak sem
politikai pártokhoz, sem kormányokhoz, sem vallási vagy
világnézeti mozgalmakhoz.
Az Union Syndicale közel 10 000 taggal rendelkezik az európai
és nemzetközi közszolgálaton belül. Mi vagyunk a legnagyobb
szakszervezet a Tanácsban (a személyzet mintegy negyede a
tagunk).
Mi vagyunk egyúttal a legrégebb óta fennálló szakszervezet is, és
már több mint 40 éve védjük a Tanácsnál és a többi intézménynél
dolgozó személyzet érdekeit.
A komoly szakszervezetek taktikáját és stratégiáit alkalmazzuk.
Amellett, hogy a tárgyalás és a párbeszéd hívei vagyunk,
szükséges esetben más eszközöktől, akár a szervezett fellépéstől
sem riadunk vissza.
Az Union Syndicale a társadalmi haladás szakszervezete.
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Forduljon hozzánk bizalommal kérdéseivel, akár hétköznapi
ügyekben is.

