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சோசோலிஸ்ட் கட்சி (PS)  அரோசங்கத்தசல் ச் நேற்ற
ோமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2015  வரவ-சோலவ திட்டத்தில்,
ோமூகச சோலவகள் மீதசன ஆழ்ந்த புதிய
தசக்குதல்கள் உள்ளடங்கி உள்ளன.  உள்ளூர்
அரோசங்கங்களுக்கு 3.7  பில்லியன் யூசரச
மசனியங்கள் சவட்டப்படுவதுடன்,  குடும்ப் நேல மற்றம்
மருத்துவ் நேல ோலுகைகள் ககள் மீதும் கடுகைகள் மயசன
சவட்டுக்கள் திணிக்கப்படுகின்றன. 

கடந்த திங்களன்ற,  பிசரஞ்சு சுகசதசரத்துகைகள் ற மந்திர
மரசோசல் துரன் 2015 க்கசன அரோசங்கத்தின் ோமூக
பசதுகசப்பு வரவ-சோலவ திட்டத்கைகள் தச ோமர்ப்பித்தசர்.
அது,  இந்த வோந்தகசலத்தில் ஜனசதிபதி பிரசன்சுவச
சஹசலசண்ட் புதிய அரோசங்கத்கைகள் தக் சகசண்டு வந்த
சபசது,  பிரதம மந்திர இமசனுசவல் வசல்ஸ்
சூளுகைகள் ரத்திருந்த 20 பில்லியன் யூசரச சவட்டுக்களின்
ஒரு சபரும் பசகத்கைகள் த உட்சகசண்டிருந்தது.  இந்த
சவட்டுக்கள்,  2017 இல் முடிய உள்ள அவரது
ஐந்தசண்டு கசல ஜனசதிபதி பதவிகசலத்தின்
இரண்டசம் பசதிக்கசக அறிவிக்கப்பட்ட 50  பில்லியன்
யூசரச சவட்டுக்களினது பசகமசக உள்ளன. 

இந்த பிற்சபசக்குத்தனமசன சவட்டுக்கள்,  ோமூக
சோலவக்கசன பணத்கைகள் தக் குகைகள் றப்பதன் மூலமசக
வணிகங்ககைகள் ள "மிகவம் சபசட்டித்தன்கைகள் ம"
சகசண்டதசக ஆக்குவதற்கசக, பிசரஞ்சு முதலசளிகள்
கூட்டகைகள் மப்புடன் (MEDEF)  சஹசலசண்ட் சபரம்சபசி
இருந்த "சபசறப்புடகைகள் ம ஒப்பந்த்த்தின்"  பசகமசக
இருக்கின்றன.

இந்த ோலுகைகள் கககைகள் ள சவட்டுவதற்கு கூறப்படும் ஒரு
முக்கிய நியசயப்பசடு,  ோமூக பசதுகசப்பு நிதி
பற்றசக்குகைகள் ற என்பதசகும்.  இந்த பற்றசக்குகைகள் ற, 2008
நிதியியல் சபசறிவிற்குப் பின்னர் சபரதும்
சவகைகள் லவசய்ப்பின்கைகள் ம அதிகரப்பினசல் உண்டசனது,
அது ஏற்கனசவ ் நேகைகள் டமுகைகள் றப்படுத்தப்பட்ட வக்கிரமசன
தசக்குதல்கள் மூலமசக 20 பில்லியன் யூசரசவிலிருந்து
2011  வகைகள் ரயில் 11.5  பில்லியன் யூசரசவசக
குகைகள் றக்கப்பட்டுள்ளது.  இப்சபசது
் நேகைகள் டமுகைகள் றப்படுத்தப்படும் புதிய சவட்டுக்கள்
பிசரஞ்சு சதசழிலசள வர்க்கம் மற்றம் மத்தியதர
வர்க்கத்தின் பரந்த அடுக்குககைகள் ளக் கடுகைகள் மயசக
பசதிக்கும் என்பதுடன், ஏற்கனசவ சவறக்கப்படும் PS
அரோசங்கத்திற்கு எதிர்ப்கைகள் பத் தூண்டிவிடும். 

இந்த புதிய சவட்டுக்களில்,  700  மில்லியன்
யூசரசக்கள் குடும்ப் நேல சகசடுப்பனவகளில் இருந்தும்
மற்றம் அதுசபசன்ற ோலுகைகள் ககளில் இருந்தும்

குகைகள் றக்கப்படும்.  பிரசன்சில்,  இத்தகைகள் கய ோலுகைகள் ககள்
1930 களில் சகசண்டு வரப்பட்டன.  சபரய
குடும்பங்ககைகள் ளக் சகசண்டிருப்பதசல் மக்கள்
பசதிக்கப்படக் கூடசசதன்பதற்கசக,  அகைகள் வ ஒரு
குடும்பத்தின் இரண்டசவது குழந்கைகள் தயிலிருந்து சதசடங்கி
ஒவ்சவசரு குழந்கைகள் தக்கும் ஒரு சகசடுப்பனவ சதசகைகள் ககைகள் ய
வழங்குகின்றன.  முதலில் அந்த ோட்டங்கள் 1930 களில்
சகசண்டு வரப்பட்டு,  அந்த தோசப்தம் முழுவதிலும்
மக்களின் புதிய அடுக்குகளுக்கு அகைகள் வ
விரவசக்கப்பட்டன. 

குடும்ப் நேல சகசடுப்பனவகள் அகைகள் னத்து
குடும்பங்களுக்கும் கிகைகள் டக்க சவண்டும் என்பதற்கசக,
அசோட்டம் இன்ற வகைகள் ரயில் தகுதியுகைகள் டயவர்களுக்கு
மட்டும் கிகைகள் டக்கச சோய்யும் ஆய்கைகள் வக்
சகசண்டிருக்கவில்கைகள் ல.  ஆகசவ இந்த புதிய
சவட்டுக்கள், சதசழிலசளர்ககைகள் ள மட்டுமல்ல மசறசக இந்த
ோலுகைகள் கககைகள் ள அனுபவிக்கும் மத்தியதர வர்க்கத்தின்
பரந்த அடுக்குககைகள் ளயும் இலக்கில் கைகள் வக்கிறது. 

இது ஒப்பீட்டுரீதியில் பிரசன்சின் உயர்ந்த பிறப்பு
விகிதத்கைகள் தக் குகைகள் றக்குசமன முதலசளித்துவத்தின்
குறிப்பிட்ட பிரவகள் கவகைகள் லக் சகசண்டு,  அந்த
சவட்டுக்ககைகள் ள விமர்சித்து வருகின்றன—ஏசனன்றசல்
அகைகள் வ கத்சதசலிக்க சதவசலயத்துக்கு ச் நேருக்கமசக
உள்ளன,  அல்லது பிரசன்சின் மக்கள்சதசகைகள் க ோரவது
அதன் புவிோசர்மூசலசபசய இடத்கைகள் தப் பசதிக்குசமன
கவகைகள் லப்படுகின்றன. வலதுோசர ் நேசளிதழ் Le Figaroஇல்,
தகைகள் லயங்கம் எழுதிய கட்டுகைகள் ரயசளர் கயிட்சடசன் டு
கப்சபல் (Ga tan  de  Cap le),  ë è பிரசன்சில்
"குழந்கைகள் தககைகள் ளப் சபறவது விகைகள் ரவிசலசய
ஆடம்பரமசகிவிடுசமன"  எழுதி,  சவட்டுக்களின்
தசக்கங்ககைகள் ள அப்பட்டமசக முன்கைகள் வத்தசர். 

உண்கைகள் மயில் டு கப்சபலின் கருத்து,  பிசரஞ்சு ஆளும்
சமற்தட்டின் அகைகள் னத்து கன்கைகள் னகளசலும் சகசரப்படும்
சிக்கன சகசள்கைகள் ககளின் ஜன் நேசயக-விசரசத
உள்ளடக்கத்கைகள் தத் சதசகுத்தளிக்கிறது.  அவர்கள் இந்த
ோமூக ோலுகைகள் கககைகள் ள, கிரீஸ் மற்றம் அசமரக்கச சபசன்ற
் நேசடுகளில் எஞ்சியிருக்கும் சோசற்ப ோமூக
சோலவினங்ககைகள் ள விட மிகவம் தசரசளமசக இருப்பதசக
கருதுகிறசர்கள்,  பல தோசப்தங்களுக்கு முன்னர்
வழங்கப்பட்ட ோலுகைகள் கககைகள் ளத் சதசடர்ந்து கசப்பசற்றி
கைகள் வக்க அவர்களுக்கு எந்த விருப்பமும் இல்கைகள் ல
என்பதுடன்,  பகுப்பசய்வின் இறதியசக,  ோமூக புரட்சிகைகள் ய
தவிர்ப்பதற்கசக மட்டுசம அகைகள் த தக்க
கைகள் வத்திருக்கிறசர்கள். 
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பிரரெஞச அரெசாஅரசாங்கம் குடும்ப,
மருத்துவ நலன்களை வலன்களை ரவட்ட

தயஅரசாரிப்பு ரசாய்கிறது



குடும்ப் நேல சகசடுப்பனவ சவட்டுக்கள்,  குழந்கைகள் த 14
வயகைகள் த அகைகள் டந்ததும் ோலுகைகள் ககளில் சோய்யப்படும்
அதிகரப்கைகள் ப இலக்கில் கைகள் வக்கின்றன.  சபற்சறசர்
முதல் குழந்கைகள் தகைகள் ய அடுத்து ஒவ்சவசரு
குழந்கைகள் தக்கும் 1,500  யூசரச இழக்கும் விதத்தில்,
அந்த வயது 16ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

குழந்கைகள் த பிறந்தவடன் அங்சக ஒசரசயசருமுகைகள் ற பண
சகசடுப்பனவ வழங்கும் முகைகள் ற இருக்கிறது.
தற்சபசது,  குழந்கைகள் த பிறந்தவடன் 923  யூசரச
வழங்கப்படுகிறது.  2015 இல்,  இரண்டசவது
குழந்கைகள் தயிலிருந்து,  அந்த சதசகைகள் க அதில் மூன்றில்
ஒரு பங்கசக மட்டுசம இருக்கும்,  அதசவது 308
யூசரசவசக இருக்கும்.  இது வரவ-சோலவ திட்டத்தில்
200 மில்லியன் யூசரசகைகள் வ சவட்டும். 

சமலும்,  சபற்சறசரல் யசசரனும் ஒருவர் ஒவ்சவசரு
குழந்கைகள் தக்கசகவம் ஒருமுகைகள் ற குழந்கைகள் த
வளர்ப்புக்சகன மூன்ற ஆண்டுகளுக்கு அவரது
சவகைகள் லயிலிருந்து விடுப்பு எடுத்துக் சகசள்ளலசம்,
அதற்கசக அவர்களுக்கு ஒரு சிறிய சகசடுப்பனவ
வழங்கப்படுகிறது.  சபசதுவசக கணவன்மசர்
குழந்கைகள் தவளர்ப்பு விடுப்கைகள் ப எடுப்பதில்கைகள் லசயன
அறிந்சத,  அரோசங்கம் சபற்சறசரல் ஒருவர் 18
மசதங்களுக்கு மட்டும் விடுப்பு எடுத்துக்சகசள்ளும்
விதத்தில் விதிகைகள் ய மசற்றகிறது.  இது மற்சறசரு
300இல் இருந்து 400 மில்லியன் யூசரசகைகள் வ சவட்டும்.

மற்சறசரு ோலுகைகள் க,  CMG,  (குழந்கைகள் த பரசமரப்கைகள் ப
இலவோமசக சதர்ந்சதடுக்க துகைகள் ணசோய்யும்)  அது
சபற்சறசர்கள் இருவரும் சவகைகள் லக்கு சோன்றசல் அந்த
மழகைகள் லகைகள் யக் கவனிக்க உதவம் திட்டம்,
தகுதியுகைகள் டயவர்களுக்கு மட்டும் கிகைகள் டக்குமசற ஆய்வ
சோய்யப்படும்.  உயர் வருவசய் குழுவில்
இருப்பவர்கள் அந்த ோலுகைகள் கயில் 50  ோதவீதத்கைகள் த
இழப்பசர்கள். 

மருத்துவ ோலுகைகள் ககள் கடுகைகள் மயசக தசக்கப்படுகின்றன:
வரவ-சோலவ திட்ட சவட்டுக்கள் அகைகள் னத்து
மருத்துவமகைகள் னகள் மற்றம் மருத்துவ் நேல
சதசழில்துகைகள் றயினர் மீதும் சகசண்டு வரப்படும்,
2015 இல் சமசத்தமசக இது 3.2 பில்லியன் யூசரசவசக
இருக்கும்.  சவளிச் நேசயசளிகளுக்கசன
அறகைகள் வசிகிசகைகள் ோ சோலகைகள் வ அதிகரப்பது,  குறிப்பிட்ட
சபசதுவசன மருந்துககைகள் ளத் திணிப்பது,  சிகிசகைகள் ோ
முகைகள் றகளின் மீது தகைகள் டகள் விதிப்பது,  மற்றம்
மருத்துவமகைகள் னககைகள் ள "சீரகைகள் மப்பது" ஆகியகைகள் வ இதில்
சோய்யப்படும். 

சதசழிலசளர்களும் மற்றம் மத்தியதர வர்க்கத்தினரும்
அவர்களின் சதசழில் வழங்குனர்கள் மூலமசகசவச

அல்லது ோந்கைகள் தகளிலிருந்து கசப்பீடுககைகள் ள வசங்குவதன்
மூலமசகசவச கூடுதல் கசப்பீட்டுத்சதசகைகள் க சோலுத்த
அதிகளவில் நிர்பந்திக்கப்பட்டுள்ளனர்,  மருந்துகள்,
சிகிசகைகள் ோகள்,  அறகைகள் வசிகிசகைகள் ோ,  பல்மருத்துவம் மற்றம்
மூக்குகண்ணசடி ஆகியவற்றிற்கு அதிகமசக சோலவ
சோய்ய சவண்டும்—இவற்றிற்கு பிசரஞ்சு ோமூக
பசதுகசப்பு அகைகள் மப்புமுகைகள் ற மட்டுப்படுத்தப்பட்ட
பணஉதவிககைகள் ள மட்டும் வழங்குகிறது.  ஆளும் வர்க்கம்
மருத்துவ் நேல சோலவினங்ககைகள் ளக் குகைகள் றக்க சகசர
வருகின்ற நிகைகள் லயில்,  இது சமலும் விரவசக்கம்
சோய்யப்படும். 

சதசகைகள் லக்கசட்சிகள் மீதசன ஆண்டு வரயில் 3  யூசரச
உயர்வ,  மற்றம் ஒரு லிட்டர் டீோல் விகைகள் லயில் இரண்டு
சோன்ட் உயர்வ உட்பட ஏகைகள் னய பிற்சபசக்குத்தனமசன
அம்ோங்களும் வரவ-சோலவ திட்டத்தில் உள்ளடங்கி
உள்ளன. 

உண்கைகள் மயில்,  பிசரஞ்சு அரசும், ோமூக பசதுகசப்பு
அகைகள் மப்புமுகைகள் றயும் எதிர்சகசண்டிருக்கும் வரவ-சோலவ
திட்ட ச் நேருக்கடியசனது, அடுத்தடுத்து சவற்றி
சபற்றவந்த வலது மற்றம் முதலசளித்து "இடது"
அரோசங்கங்களின் வணிக-ோசர்பு சகசள்கைகள் ககளசல்
உருவசக்கப்பட்டதசகும்.

கடந்த 15  ஆண்டுகளில் அரோசங்கங்களசல் வழக்கமசக
சகசண்டு வரப்பட்ட புதிய சவகைகள் லவசய்ப்பு
திட்டங்களிலிருந்து முதலசளிகள் அதிக அளவில்
பயனகைகள் டந்துள்ளனர்,  முதலசளிகளுக்கு,  அவர்கள் புதிய
சதசழிலசளர்ககைகள் ள சவகைகள் லக்சகடுத்தசல் ோமூக
ோலுகைகள் ககளுக்கு வழங்க சவண்டிய சதசகைகள் ககைகள் யக்
குகைகள் றத்துக் சகசள்ளும் வசய்ப்பு அதில் எப்சபசதுசம
அளிக்கப்பட்டு வந்தது.  இந்த ் நேடவடிக்கைகள் ககள் ோமூக
பசதுகசப்பு நிர்வசகத்திற்கு ஆண்டுக்கு 30  பில்லியன்
யூசரசவக்கு அதிகமசக சுகைகள் மகைகள் யக் கூட்டுகிறது.
முதலசளிகள் ோமூக பங்களிப்புநிதியில் சோய்யும்
சமசோடியும் ஆண்டுக்கு 20  பில்லியன் யூசரச சுகைகள் மகைகள் ய
அளிப்பதசக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

ஒரு சதசழிலசளிக்கு குகைகள் றந்தபட்ோ ஊதியம் (SMIC)
வழங்கும் ஒரு முதலசளி, ோமூக பங்களிப்புநிதி
சோலுத்துவதிலிருந்து நிரந்தரமசக விலகியிருக்கலசம்
என்பகைகள் தயும் இந்த "சபசறப்புடகைகள் ம ஒப்பந்தம்"  (Pacte
de  responsabilit )  é உள்ளடக்கி உள்ளது.  இது ோமூக
பசதுகசப்பு நிர்வசகத்தின் வருவசகைகள் ய சமற்சகசண்டும்
குகைகள் றக்கிறது மற்றம் அவ்விதத்தில் பற்றசக்குகைகள் றகைகள் ய
அதிகரக்கிறது என்பது மட்டுமல்ல,  மசறசக அது
அவர்களின் சபரும்பசலசன சதசழிலசளர்ககைகள் ள
குகைகள் றந்தபட்ோ கூலியில் நியமிக்கவம் முதலசளிககைகள் ள
ஊக்குவிக்கிறது. 
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