VILKA MÅL HAR UNION SYNDICALE?
Försvara hela personalens intressen.
Värna/förbättra tjänsteföreskrifterna.
Säkerställa en verkligt oberoende, permanent och kompetent
EU-förvaltning.
Bibehålla ersättningsnivåer som är rättvisa och attraktiva så att
rådet kan rekrytera och behålla kompetent personal

DETTA HAR UNION SYNDICALE UPPNÅTT

Vi har visat resultat och bevisat vår expertis när det gäller att
försvara personalens individuella och gemensamma intressen.
Några exepel:
• Stora framsteg för gemenskapens rättspraxis:
– stöd till kolleger i rättsfall, även ekonomiskt,vad gäller erkännande av rättigheter och möjlighet till rättslig prövning
• 40 års ledarskap när det gäller att etablera och bibehålla en
bindande metod för justeringen av vår ersättning och våra löner
(la Méthode); detta skyddar oss från rådets godtyckliga beslut och
besparar oss förhandlingar och konflikter varje år
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MEDLEMSFÖRMÅNER
Expertrådgivning på områden som
– juridik
– individuella rättigheter
– sjukförsäkring
– barnomsorg, skola osv.
– befordringar
– pensioner och överföring av pensionsrättigheter från tidigare
arbetsgivare
– skatt
– förflyttning till annan befattning
– att finna sig till rätta i Belgien
– arbetstidsplanering (Flexitime)

PLUS
- bra försäkringar med förmånliga villkor (t.ex. kompletterande
sjukförsäkring)
– juridiskt bistånd (gratis rådgivning från våra jurister i
yrkesrelaterade och privata frågor)
– delvis eller fullständig ersättning för rättegångskostnader (i
vissa fall)
– kurser inför interna och allmänna uttagningsprov (gratis eller
till en förmånlig kostnad), även för familjemedlemmar
– ersättning, helt eller delvis, för löneavdrag till följd av strejk (i
vissa fall)
– rätt att vara med och utforma vår politik genom att delta i
möten, utse företrädare och ställa upp i val
– inbjudningar till sociala evenemang

STYRKA OCH BREDD
• Union Syndicale finns på många håll i Europa, däribland i EU:s
institutioner och andra internationella offentliga organ och
byråer, till exempel Europeiska patentverket, Europarådet,
Europaskolorna, Eurocontrol, osv.
• Tillsammans utgör filialerna Union Syndicale Fédérale, som är
den klart största federationen för internationella förbund för
offentliganställda.
• Union Syndicale Fédérale är det enda fackförbund som är
medlem i
- Internationalen för Stats- och Kommunalanställda och
Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (en del
av Europeiska fackliga samorganisationen) – Union Syndicale
har därför ett nära samarbete med stora nationella förbund i
Europa och resten av världen, och solidariteten omfattar inte
bara rådet
- Europarörelsen
• I EG-domstolens dom av den 8 oktober 1974 (mål 175/73)
erkändes Union Syndicale som företrädare för hela
personalen, både medlemmar i facket och övriga

VARFÖR EN FACKFÖRENING?
Under de senaste femton åren har våra arbetsvillkor försämrats.
Medlemsstaterna (våra arbetsgivare) har försämrat
anställningstryggheten, minskat antalet tjänster och förlängt
arbetstiden. En enad och solidarisk personal är avgörande
för att vi ska kunna försvara EU-förvaltningen och se till att
tjänsteföreskrifterna respekteras. Tidigare konflikter har visat
att enighet och en stark och trovärdig fackförening som kan
mobilisera vår motiverade och hängivna personal är vårt bästa
försvar.

Genom att bli medlem i Union Syndicale bidrar du till att:
- försvara personalens intressen
– bevara en opartisk och kompetent EU-förvaltning
– skydda och främja personalens rättigheter på det sociala
området och när det gäller arbetstider, lika möjligheter och
karriärutveckling (rekrytering, utvärdering, befordran osv.)
– stärka vår fackförening
– hjälpa oss att erbjuda våra tjänster till våra medlemmar, vars
bidrag är vår enda inkomstkälla

VARFÖR UNION SYNDICALE?
Union Syndicale är helt och hållet oberoende. Vi har inga
kopplingar till politiska partier, statsmakter eller religiösa och
filosofiska rörelser.
Union Syndicale har nästan 10 000 medlemmar i europeiska och
internationella offentliga organ och byråer. Vi är rådets största
fackförening (med ungefär en fjärdedel av personalen).
Vi är även den äldsta fackföreningen – vi har värnat personalens
intressen på rådet och i de andra institutionerna i över 40 år.
Vi använder de taktiska och strategiska medel som står en seriös
fackförening till buds. Vi föredrar samråd och dialog, men tar
även till andra åtgärder – i sista hand stridsåtgärder – om så
krävs.
Union Syndicale är en fackförening för sociala framsteg.

KONTAKTUPPGIFTER

Union Syndicale – rådet
Tfn: 02 281 64 69 – Fax: 02 281 67 09
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E-post: union.syndicale@consilium.europa.eu
Union Syndicale – Bryssel
Tfn: 02 733 98 00 – Fax: 02 733 05 33
www.unionsyndicale.eu
E-post: us@unionsyndicale.eu

Kontakta oss gärna om du har några frågor, även om sådant som rör
vardagslivet.

