UNION SYNDICALE – OBIECTIVE

UNION SYNDICALE – REALIZĂRI

Apărarea intereselor tuturor angajaților.
Protejarea/ameliorarea Statutului funcționarilor.
Asigurarea unei funcții publice europene cu adevărat independente, permanente și competente.
Menținerea unui nivel de salarizare echitabil și atractiv, pentru a
permite recrutarea și păstrarea unui personal competent.

Experiență dovedită și expertiză în apărarea intereselor individuale/
colective ale personalului. De exemplu:
• Progrese semnificative la nivelul jurisprudenței comunitare:
- susținere morală/financiară pentru colegii implicați în cauze
juridice: recunoașterea drepturilor/reparații juridice.
• Timp de 40 de ani, rol de conducere în procesul de acordare și
menținere a unei metode obligatorii de adaptare a remunerațiilor/
salariilor („la Méthode”). Aceasta ne protejează împotriva deciziilor
arbitrare ale Consiliului și evită negocieri și conflicte anuale.
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UNION SYNDICALE vă urează
bun venit la Secretariatului
General al Consiliului

AVANTAJELE MEMBRILOR
Consiliere de specialitate privind::
- chestiuni juridice
- drepturi individuale
- asigurarea medicală
- creșe, școli etc.
- promovări
- pensii și transferul drepturilor de pensie dobândite la locurile
de muncă anterioare
- impozite
- schimbarea postului
- adaptarea la viața în Belgia
- gestionarea timpului (Flexitime)

ALTE AVANTAJE:
- servicii de asigurare de înaltă calitate în condiții preferențiale
(de exemplu, asigurare de sănătate complementară)
- asistență juridică (consultații gratuite oferite de avocații noștri
pentru chestiuni legate de viața profesională/privată)
- acoperirea parțială sau totală a cheltuielilor cu procedurile
judiciare (în unele cazuri)
- cursuri pentru concursurile interne și pentru cele generale
(în regim gratuit sau la tarife preferențiale), precum și pentru
membrii familiei
- rambursarea totală/parțială a reținerilor salariale aplicate
pentru acțiunile de grevă (în anumite condiții)
- dreptul de a determina politica noastră prin participarea la
reuniuni/alegerea de reprezentanți/prezentarea de candidaturii
la alegeri
- invitații la evenimente sociale

FORȚĂ ȘI PROFUNZIME
• Union Syndicale are o prezență puternică în toată Europa,
inclusiv în instituțiile UE și în alte agenții/servicii publice
internaționale, precum Oficiul European de Brevete, Consiliul
Europei, școlile europene, Eurocontrol etc;
• Aceste sucursale formează Union Syndicale Fédérale, de
departe cea mai mare federație de sindicate internaționale din
serviciile publice;
• Union Syndicale Fédérale este singurul sindicat al lucrătorilor
care este membru al:
- Internaționalei Serviciilor Publice și al Federației Sindicale
Europene a Serviciilor Publice (sucursală a Confederației
Europene a Sindicatelor). În această calitate, Union Syndicale
colaborează îndeaproape cu sindicate naționale importante
din întreaga Europă și din lume. Solidaritatea nu se încheie la
porțile Consiliului.
- Mișcării Europene.
• Hotărârea Curții de Justiție din 8 octombrie 1974 (cauza 175/73)
a recunoscut reprezentativitatea Union Syndicale pentru
ansamblul personalului, membru sau nu al sindicatului.

DE CE UN SINDICAT?
În ultimii 15 ani, condițiile noastre de muncă s-au deteriorat
Statele membre (angajatorii noștri) au subminat securitatea
locurilor de muncă, au redus numărul de angajați și au prelungit
programul de lucru. Unitatea și solidaritatea personalului sunt
esențiale pentru apărarea funcției publice europene și pentru
asigurarea respectării Statutului funcționarilor. Conflictele din
trecut au demonstrat că unitatea și un sindicat puternic și
credibil, capabil să mobilizeze personalul nostru extrem de
motivat și de angajat, sunt cea mai bună formă de apărare.

Calitatea de membru la US contribuie la:
- apărarea intereselor personalului,
- menținerea unei funcții publice europene imparțiale și de înaltă
competență,
- protejarea și promovarea bunăstării personalului, a
programului de lucru, a egalității de șanse și a evoluției carierei
(recrutare, evaluare, promovare etc.),
- consolidarea sindicatului nostru,
- capacitatea noastră de a furniza servicii membrilor, ale căror
contribuții sunt sursa noastră unică de venit.

DE CE UNION SYNDICALE?
Union Syndicale este pe deplin independent. Nu avem legături cu
partide politice, guverne sau mișcări religioase și filosofice.
Union Syndicale numără aproape 10 000 de membri în serviciile/
agențiile publice europene și internaționale. Suntem cel mai
mare sindicat al Consiliului (aproximativ un sfert din personal).
Suntem și cel mai vechi sindicat și protejăm interesele
personalului în cadrul Consiliului și al celorlalte instituții de peste
40 de ani.
Utilizăm tacticile și strategiile organizațiilor sindicale serioase.
Privilegiem negocierea și dialogul, dar recurgem și la alte
mijloace de acțiune - chiar acțiuni sindicale - dacă acest lucru
este necesar.
Union Syndicale este sindicatul progresului social.

INFORMAȚII DE CONTACT

Union Syndicale - Consiliu
Tel. 02 281 64 69 – Fax: 02 281 67 09
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Email: union.syndicale@consilium.europa.eu

Union Syndicale Bruxelles
Tel. 02 733 98 00 – Fax: 02 733 05 33
www.unionsyndicale.eu
Email: us@unionsyndicale.eu
Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați referitor la orice chestiune,
inclusiv la chestiunile relevante pentru viața dumneavoastră de zi cu
zi

