ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBA – MĒRĶI

ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBA – PANĀKUMI

Aizstāvēt visu darbinieku intereses.
Aizsargāt un uzlabot Civildienesta noteikumus.
Nodrošināt patiesi neatkarīgu, pastāvīgu un profesionālu Eiropas
Savienības civildienestu.
Saglabāt taisnīgu un pievilcīgu atalgojumu, lai darbā varētu
pieņemt un noturēt profesionālus darbiniekus.

Ir guvusi pierādītus rezultātus un speciālās zināšanas, aizstāvot gan
individuālas, gan kolektīvas darbinieku intereses. Piemēram:
• Ir panākts būtisks progress Kopienas judikatūrā
- sniegts morāls/finansiāls atbalsts tiesvedībā iesaistītiem kolēģiem,
proti, tiesību atzīšana/tiesiskā aizsardzība.
• 40 gadus tā ieņem vadošo pozīciju, lai tiktu izveidota un
saglabāta saistoša metode mūsu atalgojuma jeb algu
pielāgošanai (“metode”). Tādējādi mēs tiekam pasargāti
no patvaļīgiem Padomes lēmumiem un tiek novērsta vajadzība
pēc ikgadējām sarunām un konflikti.
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ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBA
Jūs sveic Padomes
Ģenerālsekretariātā!

BIEDRIEM PIEDĀVĀJAM
Speciālista konsultācijas šādos jautājumos:
- juridiski jautājumi
- individuālās tiesības
- veselības apdrošināšana
- “silītes”, skolas u.c.
- paaugstināšana amatā
- pensijas un pensijas tiesību pārvešana no iepriekšējām
darbvietām
- nodokļi
- amata maiņa
- pielāgošanās dzīvei Beļģijā
- laika pārvaldība (“Flexitime”)

PAPILDUS
- kvalitatīva apdrošināšana ar izdevīgiem nosacījumiem
(piemēram, papildu veselības apdrošināšana)
- juridiskā palīdzība (bezmaksas konsultācijas ar mūsu juristiem
par problēmām darba un privātās dzīves jautājumos)
- daļēja vai pilnīga tiesvedības izmaksu segšana (dažos
gadījumos)
- mācību kursi, lai sagatavotos iekšējiem un ārējiem konkursiem
(bez maksas vai ar samazinātu tarifu); arī ģimenes locekļiem
- pilnīga vai daļēja atlīdzība par atvilkumiem no algas streika
gadījumā (ar zināmiem nosacījumiem)
- tiesības noteikt mūsu arodbiedrības politiku, piedaloties
sapulcēs/ievēlot pārstāvjus/izvirzot savu kandidatūru
vēlēšanām
- ielūgumi uz sabiedriskiem pasākumiem

SPĒKS UN STABILITĀTE
• Arodbiedrību savienība ir stabili pārstāvēta visur Eiropā, tostarp
ES iestādēs un citos starptautiskos civildienestos/aģentūrās,
piemēram, Eiropas Patentu iestādē, Eiropas Padomē, Eiropas
skolās, Eirokontrolē u.c.;
• šīs filiāles veido pašu lielāko starptautisko civildienesta
savienību federāciju Union Syndicale Fédérale;
• Union Syndicale Fédérale ir vienīgā darbinieku arodbiedrība,
kas ir iekļauta
- Starptautiskajā Civildienesta arodbiedrību federācijā
un Eiropas Civildienesta arodbiedrību federācijā (Eiropas
Arodbiedrību konfederācija). Šajā statusā Arodbiedrību
savienība darbojas ciešā sadarbībā ar lielākajām valstu
arodbiedrībām Eiropā un pasaulē. Solidaritāte nebeidzas pie
Padomes ārdurvīm.
- Eiropas kustība.
• Eiropas Kopienu Tiesa 1974. gada 8. oktobra nolēmumā
(Lieta 175/73) atzina, ka Arodbiedrību savienība pārstāv visus
darbiniekus neatkarīgi no tā, vai viņi ir tās biedri vai nav.

KĀDĒĻ PIEDALĪTIES ARODBIEDRĪBĀ?
Pēdējos 15 gados mūsu darba apstākļi ir pasliktinājušies
Dalībvalstis (mūsu darba devējs) ir samazinājušas darbvietas
drošību, darbinieku skaitu un ir palielinājušas darba laiku.
Darbinieku vienotība un solidaritāte ir ļoti svarīga, lai aizsargātu
Eiropas civildienestu un lai nodrošinātu Civildienesta noteikumu
ievērošanu. Bijušie konflikti liecina par to, ka vienotība un spēcīga
un uzticama arodbiedrība, kas spēj mobilizēt mūsu motivētos un
apņēmīgos darbiniekus, ir mūsu labākais aizsardzības līdzeklis.

Piedaloties Arodbiedrību savienībā, Jūs palīdzat:
- aizsargāt darbinieku intereses,
- aizsargāt neitrālu un profesionālu Eiropas Savienības
civildienestu,
- aizsargāt un veicināt darbinieku labklājību, darbalaika
noteikumus, vienlīdzīgas iespējas un profesionālo izaugsmi
(pieņemšana darbā, novērtējums, paaugstināšana amatā u.c.),
- stiprināt mūsu arodbiedrību,
- mums sniegt pakalpojumus mūsu biedriem, kuru iemaksas ir
mūsu vienīgais ienākumu avots.

KĀDĒĻ IZVĒLĒTIES ARODBIEDRĪBU
SAVIENĪBU?
Arodbiedrību savienība ir pilnīgi neatkarīga. Mēs neesam saistīti
ar politiskām partijām, valdībām vai reliģiskām vai filozofiskām
kustībām.
Arodbiedrību savienībā ir aptuveni 10 000 biedru Eiropas un
starptautiskos civildienestos/aģentūrās. Mēs esam Padomes
lielākā arodbiedrība (aptuveni ceturtā daļa darbinieku).
Mēs esam arī vecākā arodbiedrība un darbinieku intereses
Padomē un pārējās iestādēs esam aizstāvējuši jau vairāk nekā 40
gadus.
Mēs izmantojam ikvienas nopietnas arodbiedrības organizācijas
taktiku un stratēģiju. Dodot priekšroku sadarbībai un dialogam,
mēs izmantojam arī citus darbības veidus – ja vajadzīgs, pat
protesta akcijas.
Arodbiedrību savienība ir sociāla progresa arodbiedrība.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Union Syndicale – Council
Tālr.: 02 281 64 69 – Fakss: 02 281 67 09

DOMUS>ORGANISATIONAL SERVICES>SOCIAL DIALOGUE>UNION SYNDICALE

E-pasts: union.syndicale@consilium.europa.eu
Briseles Arodbiedrību savienība
Tālr. 02 733 98 00 – Fakss: 02 733 05 33
www.unionsyndicale.eu
E-pasts: us@unionsyndicale.eu

Jūs varat vērsties pie mums ar jebkādiem jautājumiem, arī saistībā
ar savu ikdienas dzīvi.

