
Patvirtinti rezultatai ir ekspertinės žinios ginant individualius /
kolektvinius darbuotojų interesus. Pavyzdžiui:

•  didelė pažanga plėtojant Bendrijos teismų praktiką:
- moralinė / finansinė parama kolegoms teismo procesuose: teisių 

pripažinimas / teisė kreiptis į teismą

•  40 metų vadovavimo patirtis nustatant / išlaikant privalomą mūsų 
atlyginimų / algų koregavimo metodą (pranc. la Méthode). Dėl 
jo esame apsaugoti nuo šališkų Tarybos sprendimų, taip pat 
išvengiama derybų poreikio ir konflikto kiekvienais metais.

Ginti visų darbuotojų interesus.
Ginti / tobulinti Tarnybos nuostatus.
Užtikrinti išties nepriklausomą, nuolatinę ir kokybišką Europos 
Sąjungos viešąją tarnybą.
Siekti išlaikyti teisingus ir patrauklius atlyginimus, kad būtų 
įdarbinami ir išlaikomi kvalifikuoti darbuotojai.
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Ekspertų konsultacijos dėl:
- teisinių reikalų
- individualių išmokų
- sveikatos draudimo
- darželių, mokyklų ir kt.
- paaukštinimo
- pensijų ir teisių į pensiją perkėlimo iš ankstesnės darbovietės
- mokesčių
- pareigybės keitimo
- prisitaikymo prie gyvenimo Belgijoje 
-laiko valdymo (Flexitime).

Jūsų narystė Union Syndicale padeda:

- ginti darbuotojų interesus,
- išsaugoti nešališką ir kokybišką Europos Sąjungos viešąją 
tarnybą,
-apsaugoti ir tobulinti darbuotojų gerovę, darbo valandas, 
lygias galimybes ir karjeros raidą (įdarbinimas, įvertinimas, 
paaukštinimas ir kt.),
- stiprinti mūsų profesinę sąjungą,
- mums teikti paslaugas mūsų nariams – jų įnašai yra mūsų 
vienintelis pajamų šaltinis.

Union Syndicale yra visiškai nepriklausoma. Neturime jokių 
sąsajų su politinėmis partijomis, vyriausybėmis, religiniais ir 
filosofiniais judėjimais.

 Union Syndicale priklauso beveik 10 000 narių, dirbančių 
Europos ir tarptautinėse viešosiose tarnybose / agentūrose. 
Esame didžiausia Tarybos profesinė sąjunga (maždaug 
ketvirtadalis visų darbuotojų).
Be to, esame ilgiausiai gyvuojanti profesinė sąjunga – giname 
darbuotojų interesus Taryboje ir kitose institucijose daugiau kaip 
40 metų.

Laikomės bet kurios rimtos profesinės sąjungos taktikos ir 
strategijos. Teikiame pirmenybę deryboms ir dialogui, tačiau 
prireikus imamės ir kitokių veiksmų – net ir kolektyvinių 
darbuotojų interesų gynimo veiksmų.

Union Syndicale yra profesinė sąjunga, kurios tikslas – socialinė 
pažanga.

KONTAKTINIAI DUOMENYS
Union Syndicale (Taryba)
Tel.: 02 281 64 69, faks.: 02 281 67 09
DOMUS>ORGANISATIONAL SERVICES>SOCIAL DIALOGUE>UNION SYNDICALE
El. paštas: union.syndicale@consilium.europa.eu 

Union Syndicale (Briuselis)
Tel.: 02 733 98 00, faks.: 02 733 05 33
www.unionsyndicale.eu
El. paštas: us@unionsyndicale.eu

Nedvejodami kreipkitės į mus, jei turite klausimų, net ir dėl kasdienio 
gyvenimo reikalų.

• Union Syndicale aktyviai veikia visoje Europoje, įskaitant ES 
institucijas ir kitas tarptautines viešąsias tarnybas / agentūras, 
pavyzdžiui, Europos patentų tarnybą, Europos Tarybą, Europos 
mokyklas, Eurokontrolę ir kt.

• Šie padaliniai sudaro Union Syndicale Fédérale, šiuo metu 
didžiausią tarptautinių viešųjų tarnybų profesinių sąjungų 
federaciją.

• Union Syndicale Fédérale yra vienintelė profesinė sąjunga, kuri 
yra toliau nurodytų organizacijų narė:

    -  Tarptautinės viešųjų paslaugų profesinės sąjungos ir 
Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos 
(Europos profesinių sąjungų konfederacijos padalinio) narė. 
Priklausydama šioms organizacijoms Union Syndicale 
glaudžiai bendradarbiauja su didžiausiomis nacionalinėmis 
profesinėmis sąjungomis visoje Europoje ir pasaulyje. 
Solidarumas nesibaigia už Tarybos sienų,

    - Europos judėjimo narė.
• 1974 m. spalio 8 d. Teisingumo Teismo sprendimu (byla 

175/73) pripažinta, kad Union Syndicale atstovauja visiems 
darbuotojams – ir profesinės sąjungos nariams, ir ne nariams.

- Kokybiškas draudimas lengvatinėmis sąlygomis (pvz., 
papildomas sveikatos draudimas)

- teisinė pagalba (nemokamos konsultacijos su mūsų 
teisininkais darbo / asmeninio gyvenimo klausimais)

- teismo proceso išlaidų padengimas visiškai ar iš dalies (kai 
kuriais atvejais)

- mokymai rengiantis vidiniams ir atviriesiems konkursams 
(nemokamai / lengvatiniais tarifais), taip pat šeimos nariams

- dėl streiko iš atlyginimo išskaičiuotos sumos kompensavimas 
visiškai ar iš dalies (priklausomai nuo tam tikrų sąlygų))

- teisė nustatyti mūsų politiką dalyvaujant posėdžiuose / renkant 
atstovus / kandidatuojant į rinkimus

- kvietimai į socialinius renginius.

Per pastaruosius 15 metų mūsų darbo sąlygos pablogėjo.
Valstybės narės (mūsų darbdaviai) susilpnino darbo vietų
garantijas, sumažino darbuotojų skaičių ir padidino darbo
valandų skaičių. Darbuotojų vienybė ir solidarumas yra itin
svarbūs elementai siekiant apsaugoti Europos Sąjungos viešąją
tarnybą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarnybos nuostatų.
Konfliktai, kilę praeityje, parodė, kad geriausia mūsų gynyba
yra vienybė ir stipri bei patikima profesinė sąjunga, gebanti
mobilizuoti mūsų itin motyvuotus ir atsakingus darbuotojus.

NARYSTĖS PRIVALUMAI

KODĖL UNION SYNDICALE?

KODĖL PROFESINĖ SĄJUNGA?

TAIP PAT:

SVARBA IR IŠSKIRTINUMAS


