UNION SYNDICALE – CIELE
Brániť záujmy všetkých zamestnancov.
Chrániť/zlepšovať služobný poriadok.
Zabezpečiť skutočne nezávislú, stálu a vysokokvalitnú európsku
verejnú službu.
Zachovať spravodlivé a atraktívne odmeňovanie s cieľom prijať a
udržať vysokokvalitných zamestnancov.

UNION SYNDICALE – DOSIAHNUTÉ
VÝSLEDKY
Preukázané výsledky pri obhajobe individuálnych/kolektívnych zá
jmov zamestnancov a odborné znalosti v tejto oblasti. Napríklad:
• významný pokrok v judikatúre Spoločenstva:
- morálna/finančná podpora kolegov v právnych veciach: uznanie
práv/právne prostriedky nápravy,
• 40 rokov na čele úsilia o vytvorenie/zachovanie záväzného spôsobu
úpravy našich odmien/platov („la Méthode“). Chráni nás to pred
svojvoľnými rozhodnutiami Rady a predchádza sa tým zároveň nutnosti viesť každoročne rokovania a spory.

ZĽAVA DOPRAVA:
Mohamed MERHZAOUI tel: 8879
Michael HUMPHRIES tel: 2948
Magali DA-ROS:
tel: 6469
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Frances MCFADDEN
Bernd LOESCHER
Aneta CIRSTOIU

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

UNION SYNDICALE vás víta na
Generálnom sekretariáte Rady

VÝHODY ČLENSTVA
Odborné poradenstvo, pokiaľ ide o:
- právne záležitosti
- individuálne nároky
- zdravotné poistenie
- jasle, školy atď.
- povyšovanie
- dôchodky a prevod nárokov na dôchodok z predchádzajúceho
zamestnania
- dane
- zmenu pracovného miesta
- prispôsobenie sa životu v Belgicku
- časový manažment (flexitime)

AKO AJ:
- vysokokvalitné poistenie za zvýhodnených podmienok (napr.
doplnkové zdravotné poistenie)
- právna pomoc (bezplatné konzultácie s našimi právnikmi o
otázkach týkajúcich sa pracovného/súkromného života)
- čiastočné alebo celkové uhradenie nákladov na súdne konanie
(v niektorých prípadoch)
- prípravné kurzy na interné a verejné výberové konania
(bezplatne/zvýhodnené sadzby) – aj pre rodinných príslušníkov
- celkové/čiastočné preplatenie zrážok z dôvodu štrajku
(za určitých podmienok)
- právo určovať naše politiky prostredníctvom zasadnutí/volieb
zástupcov/kandidovania vo voľbách
- pozvánky na spoločenské podujatia

SILA A ROZSAH
• Union Syndicale má výrazné zastúpenie v celej Európe, okrem
iného v inštitúciách EÚ a iných medzinárodných verejných
službách/orgánoch, ako napr. v Európskom patentovom úrade,
Rade Európy, európskych školách, Eurocontrole atď.
• Tieto pobočky spolu tvoria zväz Union Syndicale Fédérale
(Federálny odborový zväz), ktorý je jednoznačne najväčšou
federáciou medzinárodných odborových organizácií verejnej
správy.
• Union Syndicale Fédérale je jediným zamestnaneckým
odborovým zväzom, ktorý je členom:
- Internacionály verejných služieb a Európskej federácie
odborových organizácií verejnej správy (ktorá je pobočkou
Európskej konfederácie odborových zväzov). Union Syndicale
v tejto funkcii úzko spolupracuje s hlavnými vnútroštátnymi
odborovými zväzmi v Európe a na celom svete. Solidarita sa
nekončí pri bránach Rady.
- Európskeho hnutia.
• Súdny dvor v rozsudku z 8. októbra 1974 (vec 175/73) uznal, že
Union Syndicale zastupuje všetkých zamestnancov, či už sú
jeho členmi alebo nie.

ODBOROVÝ ZVÄZ – NA ČO SLÚŽI?
Za posledných 15 rokov sa naše pracovné podmienky
zhoršili. Členské štáty (naši zamestnávatelia) oslabili istotu
zamestnania, znížili počet zamestnancov a zvýšili počet
pracovných hodín. Pre ochranu európskej verejnej služby a
zaistenie dodržiavania služobného poriadku má zásadný význam
jednota a solidarita zamestnancov. Konflikty v minulosti
ukázali, že najlepšou formou obrany sú jednota a silný a
dôveryhodný odborový zväz, ktorý je schopný mobilizovať vysoko
motivovaných a angažovaných zamestnancov.

Vaše členstvo v US pomáha:
- brániť záujmy zamestnancov,
- zachovať nestrannú a vysokokvalitnú európsku verejnú službu,
- chrániť a podporovať dobré podmienky zamestnancov
v sociálnej oblasti, pracovný čas, rovnaké príležitosti a rozvoj
kariéry (nábor nových zamestnancov, hodnotenie, povyšovanie
atď.),
- posilniť náš odborový zväz,
- poskytovať služby našim členom, ktorých príspevky sú naším
jediným zdrojom príjmov.

PREČO PRÁVE UNION SYNDICALE?
Union Syndicale je úplne nezávislý. Nie sme prepojení so
žiadnymi politickými stranami, vládami ani náboženskými či
filozofickými hnutiami.
Union Syndicale má v európskych a medzinárodných verejných
službách/orgánoch takmer 10 000 členov. Sme najväčším
odborovým zväzom v Rade (približne štvrtina zamestnancov).
Zároveň sme najstarším odborovým zväzom a už viac ako
40 rokov chránime záujmy zamestnancov v Rade a ďalších
inštitúciách.
Používame taktiku a stratégie, aké používajú všetky seriózne
odborové organizácie. Hoci uprednostňujeme rokovania a dialóg,
v prípade potreby využívame aj iné prostriedky – dokonca aj
kolektívne akcie.
Union Syndicale je odborovým zväzom sociálneho rozvoja.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Union Syndicale – Rada
tel. 02 281 64 69 – fax: 02 281 67 09

DOMUS>ORGANISATIONAL SERVICES>SOCIAL DIALOGUE>UNION SYNDICALE

email: union.syndicale@consilium.europa.eu
Union Syndicale v Bruseli
tel. 02 733 98 00 – fax: 02 733 05 33
www.unionsyndicale.eu
email: us@unionsyndicale.eu

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa aj vášho každodenného
života nás neváhajte kontaktovať.

