UNION SYNDICALE – CILJI

UNION SYNDICALE – DOSEŽKI

Varovanje interesov vseh zaposlenih.
Zaščita/izboljšanje kadrovskih predpisov.
Zagotavljanje resnično neodvisne, stalne in visoko kakovostne
evropske javne uprave.
Ohranjanje pravičnih in privlačnih osebnih dohodkov, da bi
zaposlovali in obdržali visokokakovostno osebje.

Dokazane izkušnje in strokovno znanje pri varstvu posameznih/
skupnih interesov osebja. Na primer:
• znaten napredek v sodni praksi Skupnosti:
- moralna/finančna podpora kolegom v pravnih zadevah: priznavanje
pravic/pravna sredstva.
• 40 let vodilne vloge pri vzpostavljanju/ohranjanju zavezujoče
metode za prilagajanje naših prejemkov/plač („la Méthode“). To nas
varuje pred samovoljnimi odločitvami Sveta ter preprečuje potrebo
po vsakoletnih pogajanjih in konfliktih.
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UNION SYNDICALE vas
pozdravlja v generalnem
sekretariatu Sveta

KORISTI ČLANSTVA
Strokovni nasveti o:
- pravnih zadevah
- individualnih pravicah
- zdravstvenem zavarovanju
- vrtcih, šolah itd.
- napredovanjih
- pokojninah in prenosu pokojninskih pravic iz prejšnje zaposlitve
- davkih
- spremembi delovnega mesta
- prilagajanju na življenje v Belgiji
- upravljanju časa (prožni delovni čas)

PA TUDI:
- kakovostno zavarovanje s preferenčnimi pogoji (npr. dopolnilno
zdravstveno zavarovanje)
- pravna pomoč (brezplačno posvetovanje z našimi pravniki o
zadevah, ki se nanašajo na poklicno/zasebno življenje)
- delno ali polno kritje stroškov sodnih postopkov (v nekaterih
primerih)
- tečaji usposabljanja za notranje in odprte natečaje (brezplačne/
preferencialne tarife) – tudi za družino
- celotno/delno vračilo plačila, ki se odbije zaradi stavke (pod
določenimi pogoji)
- pravica do določanja naših politik na skupščinah/volitvah
predstavnikov/kandidiranje na volitvah
- vabila na družabne dogodke.

MOČ IN GLOBINA
• Union Syndicale je močno prisoten v vsej Evropi, vključno z
institucijami EU in drugimi mednarodnimi javnimi službami/
agencijami, kot so Evropski patentni urad, Svet Evrope,
evropske šole, Eurocontrol itd.
• Te veje sestavljajo Union Syndicale Fédérale, ki je daleč največja
zveza mednarodnih sindikatov javnih uslužbencev.
• Union Syndicale Fédérale je edini sindikat, ki je član:
- zveze Public Services International in Evropske zveze
sindikatov javnih uslužbencev (podružnica Evropske
konfederacije sindikatov). V tej funkciji Union Syndicale tesno
sodeluje z velikimi nacionalnimi sindikati iz vse Evrope in sveta.
Solidarnost se ne konča na izhodih Sveta.
- Evropskega gibanja.
• Sodba Sodišča z dne 8. oktobra 1974 (zadeva 175/73) priznava
Union Syndicale kot zastopnika vsega osebja, tako članov
sindikata kot nečlanov.

ZAKAJ SINDIKAT?
V zadnjih 15 letih so se naši delovni pogoji poslabšali.
Države članice (naši delodajalci) so ogrozile varnost zaposlitve,
zmanjšale število zaposlenih in povečale število delovnih ur. Za
zaščito evropske javne uprave in zagotavljanje spoštovanja
kadrovskih predpisov sta bistvenega pomena enotnost in
solidarnost osebja. Pretekli konflikti so pokazali, da sta enotnost
ter močan in verodostojen sindikat, ki lahko angažira naše visoko
motivirano in predano osebje, naša najboljša obramba.

Vaše članstvo v US pomaga:
- zaščititi interese osebja,
- ohraniti nepristransko in kakovostno evropsko javno upravo,
- varovati in spodbujati dobro počutje osebja, delovni čas, enake
možnosti in razvoj poklicne poti (zaposlovanje, ocenjevanje,
napredovanje itd.),
- krepiti naš sindikat,
- zagotavljati storitve za naše člane, katerih prispevki so naš edini
vir dohodka.

ZAKAJ UNION SYNDICALE?
Union Syndicale je popolnoma neodvisen. Nimamo povezav s
političnimi strankami, vladami ali verskimi in filozofskimi gibanji.
Union Syndicale ima skoraj 10 000 članov iz evropskih in
mednarodnih javnih služb/agencij. Smo največji sindikat Sveta
(približno četrtina zaposlenih).
Smo tudi najstarejši sindikat in v Svetu in drugih institucijah že
več kot 40 let varujemo interese zaposlenih.
Uporabljamo taktike in strategije resnih sindikalnih organizacij.
Čeprav dajemo prednost pogajanjem in dialogu, lahko po potrebi
uporabimo tudi druge oblike ukrepanja – celo stavko.
Union Syndicale je sindikat, ki zagotavlja socialni napredek.

KORISTNE INFORMACIJE
Union Syndicale – Svet
tel. 02 281 64 69 – faks: 02 281 67 09
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E-pošta: union.syndicale@consilium.europa.eu
Union Syndicale – Bruselj
tel. 02 733 98 00 – faks: 02 733 05 33
www.unionsyndicale.eu
E-pošta: us@unionsyndicale.eu

Če imate kakršna koli vprašanja, med drugim v zvezi z vsakodnevnim
življenjem, vam bomo z veseljem pomagali.

