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மார்ச் 11  இல் France  Info  இல் வழங்கிய
வானாாலி ந நேர்காாணலில்,  தற்ந்ாது ன்ாருளாதார
மற்றும் நிதிய விவகாாரங்காள் மற்றும்
வரிவிதிப்புக்காாா ஐநராப்பிய காமிஷாராகா உள்ள
நோாோலிஸ்ட் காட்சியின் (PS)  முன்ாாள் நிதி மந்திரி
பியர் னமாஸ்நகாாவிச்சி, பிரான்சின் நோாோலிஸ்ட் காட்சி
அரோாங்காத்தைத ஆழமாா புதிய னவட்டுக்காதைள
 நேதைநடைமுதைமுறைப்்டுத்துமாறு முதைமுறையிட்நடைார்.  கிரீஸில்
புதிய சிரிோா அரோாங்காம் சிக்காா  நேநடைவடிக்தைகாகாதைள
அதிகாரிக்கா நவண்டுனமன்முறை ஐநராப்பிய ஒன்றியத்தின்
முதைமுறையீடுகாதைளயும் அவர் நியாயப்்டுத்திாார். 

ஏற்காாநவ 50  பில்லியன் யூநரா னவட்டுக்காதைள
திணித்துள்ள ஜாாதி்தி பிரான்சுவா நபாலாண்ட், 20ாண்ட்,
2015  வாக்கில் னமாத்த உள் நோட்டு உற்்த்தியில்
(GDP)  வரவ-னோலாண்ட், 20வ திட்நடை ்ற்முறைாக்குதைமுறைதைய 3
ோதவீதத்திற்கு னகாாண்டு வரும் அவரது
வாக்குறுதிதைய பூர்த்தி னோய்யத் தவறியுள்ளார். அது
GDP இல் 4.1 ோதவீதமாகா உள்ளது, ஆகாநவ ்ாரீஸ்
இந்த ஆண்டிற்காாா துதைண வரவ-னோலாண்ட், 20வ திட்நடை
னவட்டில் ஏற்காாநவ முடிவ னோய்யப்்ட்நடை 4
பில்லியன் யூநராவிற்குக் கூடுதலாண்ட், 20ாகா குதைமுறைந்த்ட்ோம்
26  பில்லியன் யூநராதைவச் நோர்க்கா
நவண்டியிருக்கும்.

ஐநராப்பிய காமிஷன் அதற்கு வழங்கியிருந்த
இரண்டு ஆண்டுகாாலாண்ட், 20 அவகாாோத்திற்கு தைகாமாமுறைாகா,
பிரான்ஸ்,  ஏப்ரல் இறுதி வாக்கில்,  காட்நடைதைமப்பு
சீர்திருத்தங்காளுக்காாா விரிவார்ந்த
முன்னமாழிவகாதைள—அதாவது அது
னதாழிலாண்ட், 20ாளர்காதைள நவதைலாண்ட், 20தைய விட்டு நீக்காவம்
மற்றும் அவர்காளது ஊதியங்காள் மற்றும்
ோலுதைகாகாதைள னவட்நடைவம் னதாழில்வழங்குார்காளுக்கு
வோதி னோய்து னகாாடுக்கும் முன்னமாழிவகாதைள—
காமிஷனுக்கு வழங்கா நவண்டி உள்ளது என்்தைத
னமாஸ்நகாாவிச்சி ்ாரீஸிற்கு நிதைாவூட்டிாார்.  ஜ ஜூன்
இறுதிவாக்கில்,  வரவ-னோலாண்ட், 20வ திட்நடை னவட்டுக்காள்
எங்நகா விழும் என்்தைத ்ாரீஸ் விவரித்தாகா
நவண்டும்.

ஐநராப்பிய ஒன்றிய காடும் காட்டுப்்ாடுகாள்,  கிரீஸில்
உருவாக்கியதைதப் ந்ான்முறை ஒருவிதமாா

ன்ாருளாதார மற்றும் ோமூகா ந்ரழிதைவ ந நோக்கி
இத்ததைகாய னகாாள்தைகாகாள் இட்டு னோல்கின்முறைா. னமாத்தம்
உள்ள 28.6  மில்லியன் னதாழிலாண்ட், 20ாளர் ோக்தியில் 5.5
மில்லியன் மக்காதைளப் ்ாதித்து னகாாண்டு,  பிரான்சின்
நவதைலாண்ட், 20வாய்ப்பின்தைம உத்திநயாகாபூர்வமாகா 10
ோதவீதத்திற்கு அதிகாமாகா—உண்தைமயில் 19.2 ோதவீதமாகா
உள்ளது.  உள்ளாட்சி அரோாங்கா னோலாண்ட், 20விா னவட்டுக்காள்
சுகாாதார மற்றும் காட்டுமாாத்துதைமுறை இரண்டிலும்
்த்தாயிரக் காணக்காாா நவதைலாண்ட், 20காதைள னவட்டுனமா
எதிர்்ார்க்காப்்டுகிமுறைது.

ஐநராப்பிய ஒன்றியத்திநடைமிருந்து எந்தனவாரு அவகாாோ
காாலாண்ட், 20மும் வழங்காப்்நடைாத கிரீஸூடன ஜூநடைன் ஒப்பிடுதைகாயில்,
பிரான்ஸ் ஒப்பீட்நடைளவில் ோாதகாமாகா
தைகாயாளப்்ட்டிருந்ததாகா,  அவதைர ந நேர்காாணல் னோய்த
நஜான்-பிரான்சுவா அஷ்ஷிலி காருதிய ந்ாது,
நமாஸ்நகாாவிச்சி னதரிவித்தார்,  “ நோன் முற்றிலுமாகா
இந்த ஒப்பீட்தைநடை நிராகாரிக்கிநமுறைன்,  இது முற்றிலும்
இழிவ்டுத்துவதாகா  நோன் காாண்கிநமுறைன்,”  என்முறைார்.
பிரான்ஸ் ஐநராப்பிய ஒன்றியத்தின் இரண்நடைாவதும்
மற்றும் உலாண்ட், 20கின் ஐந்தாவதும் மிகாப்ன்ரிய
ன்ாருளாதாரம் என்று கூறிய அவர்,  அநதநவதைளயில்
கிரீநஸூடனா ஐநராப்பிய ன்ாருளாதாரத்தில் னவறும் 2
ோதவீதமாகா மட்டுநம இருக்கிமுறைனதன்றும், அதன் னமாத்த
உள் நோட்டு உற்்த்தியில் 175  ோதவீத நதசிய காநடைதைா
அது னகாாண்டிருப்்தாகாவம் னதரிவித்தார். 

முக்கூட்டு (ஐநராப்பிய ஒன்றிய காமிஷன்,  ோர்வநதோ
 நோணய நிதியம் மற்றும் ஐநராப்பிய மத்திய வங்கி)
மீண்டும் ஏனதன்ஸிற்குத் திரும்் வந்திருப்்தாகாவம்,
அது "கிநரக்கா விவகாாரங்காளில் அவற்றின் மூக்தைகா
நுதைழப்்தாகாவம்"  அஷ்ஷிலி னதரிவித்த ந்ாது,
னமாஸ்நகாாவிச்சி அவற்தைமுறை நியாயப்்டுத்த ்ாய்ந்தார்.
அவர் னதரிவித்தார்,  முக்கூட்டு அதிகாாரிகாள் னவறுமநா
னதாழில்நுட்் வி்ரங்காதைளநய ோரி்ார்த்தார்.  சிக்காா
 நேநடைவடிக்தைகாகாளுக்காாா ஐநராப்பிய ஒன்றியத்தின்
முதைமுறையீடுகாளுக்கு சிரிோா அடி்ணிந்ததைம குறித்து
னமாஸ்நகாாவிச்சி கூறுதைகாயில்,  ோர்வநதோ அளவிலாண்ட், 20ாா
சிரிோாவின் ந்ாலி-இநடைது அனுதாபிகாளது
காருத்துக்காதைளநய எதினராலிக்கும் வதைகாயில், “அவர்காள்
காாட்டிக்னகாாடுக்காவில்தைலாண்ட், 20,” என்முறைார். 
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ஐரோபப்பிய ஒன்றிய கமிஷனோபன, ரசபசலிஸ்ட
கடசியின் முன்னபள் மந்திரி பிோபன்சில் கூடுதல்
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இது சிரிோாவின் வரலாண்ட், 20ாற்று னோயதைலாண்ட், 20
உதாசீாப்்டுத்துவது என்்து மட்டுமல்லாண்ட், 20,  மாமுறைாகா
சீரழிந்த கிநரக்கா ன்ாருளாதாரத்திநடைமிருந்து
இரக்காமின்றி சிக்காா  நேநடைவடிக்தைகாகாதைள நகாாரும்
னமாஸ்நகாாவிச்சி உட்்நடை ஐநராப்பிய ஒன்றிய
அதிகாாரிகாளின் னகாாள்தைகாதைய ன்ாய்யாகா
்ாதுகாாப்்தும் ஆகும். 

அவர் னதரிவித்தார்,  “கிநரக்கா அரோாங்காம் அதன்
திட்நடைத்தைத னோயல்்டுத்துவதைத  நோம் தடுக்கா
நவண்டுமா,  அது ஜா நோயகாத்தைத மறுப்்தாகா
ஆகிவிடும்…  ஐநராப்்ாவில் இன்ாமும் நதசிய
இதைமுறையாண்தைம நிலாண்ட், 20வகிமுறைது,”  என்முறைார்.  ஐநராப்பிய
ஒன்றியம் ஒருங்கிதைணந்து "இரண்டு அத்தியாவசிய
விநடையங்காளுக்கு மதிப்்ளிக்கிமுறைது"  —ஒன்று
வாக்காாளர்காளின் வாக்குரிதைம,  ஆம்,  அடுத்தது
ோமூகா மாற்முறைத்திற்காாா நததைவ,  ஆம்…  மறுபுமுறைம்,
திரும்் னோலுத்த நவண்டிய காநடைன் அங்நகா உள்ளது
என்்தில் அவர்காள் அவர்காளது ்ங்காாளிகாளுக்கு
ன்ாறுப்புறுதிகாதைள அளித்துள்ளார்காள் என்்தைதயும்
அவர்காள் புரிந்து னகாாள்ள நவண்டும்,” என்முறைார். 

உண்தைமயில் னமாஸ்நகாாவிச்சியும் மற்றும்
ஐநராப்பிய ஒன்றியமும் கிநரக்கா மக்காளுக்கு
ஜா நோயகாத்தைத ந நேரடியாகா நிராகாரிப்்தில்
்ங்னகாடுத்திருந்தார்.  கிரீஸின் காநடைன்காதைளத்
தள்ளு்டி னோய்வது மற்றும் சிக்காா
 நேநடைவடிக்தைகாகாதைள நிறுத்துவது என்முறை சிரிோாவின்
பிரச்ோார வாக்குறுதிகாதைளக் தைகாவிட்டு,  சிரிோாவம்
ஐநராப்பிய ஒன்றியமும் காநடைந்த மாதம்
உநடைன்்ாடுகாளில் தைகானயழுத்திட்நடைா.  “திரும்்
னோலுத்த நவண்டிய காநடைன் அங்நகா இருக்கின்முறைா"
என்முறை னமாஸ்நகாாவிச்சியின் காருத்நத
எடுத்துக்காாட்டுவதைதப் ந்ாலாண்ட், 20,  ஐநராப்பிய
ஒன்றியத்தின் சிக்காா  நேநடைவடிக்தைகா உத்தரவகாளுக்கு
சிரிோா மாாக்நகாநடைாகா அடி்ணிந்தது என்்தைத அவநர
ஒப்புக் னகாாண்நடைார். 

னமாஸ்நகாாவிச்சி நோாோலிஸ்ட் காட்சியின்
பிற்ந்ாக்குத்தாமாா ்ாத்திரத்தைத
உவதைமயாக்குகிமுறைார்.  2012  இல் நபாலாண்ட், 20ாண்ட்
நதர்ந்னதடுக்காப்்டுவதற்கு முன்ாதாகா, எரிச்ோலூட்டும்
விதத்தில் அது நஜர்மன் ததைலாண்ட், 20தைமயிலாண்ட், 20ாா
ஐநராப்பிய ஒன்றிய சிக்காா னகாாள்தைகாகாதைள

எதிர்ப்்தாகா காாட்டிக் னகாாண்நடைது,  அநதநவதைளயில்
பிரான்சில் அதன் சிக்காா நிகாழ்ச்சிநிரதைலாண்ட், 20
 நேதைநடைமுதைமுறைப்்டுத்த தயாரிப்பு னோய்தது.  ஆாால்
னமாஸ்நகாாவிச்சி ந்ான்முறை நோாோலிஸ்ட் காட்சி
நிர்வாகிகாளுக்கு புரூனோல்ஸில் னோல்வாக்காாா ்தவிகாள்
வழங்காப்்ட்நடைதும்,  அவர்காள் சிரமமின்றி பிரான்ஸ்
மற்றும் கிரீஸ், மற்றும் ஐநராப்்ா எங்கிலும் ஐநராப்பிய
ஒன்றியத்தின் சிக்காா முதைமுறையீடுகாதைள
 நேதைநடைமுதைமுறைப்்டுத்த திரும்பிவிட்நடைார். 

இது,  நோாோலிஸ்ட் காட்சி எதிலிருந்து அதன்
அங்காத்தவர்காதைள ஈர்த்தநதா,  அந்த குட்டி-
முதலாண்ட், 20ாளித்துவ ோமூகா அடுக்குகாளின் அரசியல்ரீதியில்
ஊழல்மிகுந்த குணாம்ோத்தைதப் பிரதி்லிக்கிமுறைது.
னமாஸ்நகாாவிச்சி, 1984 வதைரயில், புதிய முதலாண்ட், 20ாளித்துவ
எதிர்ப்பு காட்சிக்கு (NPA)  முன்நாாடி அதைமப்்ாா
ந்ாலி-இநடைது புரட்சிகார காம்யூனிஸ்ட் லீக்கில் (LCR) ஒரு
மாணவ உறுப்பிாராகா இருந்தவராவார். 

1984 இல் நமற்தட்டிாரின் நதசிய நிர்வாகா
்ள்ளியிலிருந்து (ENA)  ்ட்நடைப்்டிப்தை் முடித்ததும்,
னமாஸ்நகாாவிச்சி அவரது ஆசிரியர்காளில் ஒருவராா
னநடைாமினிக் ஸ்ட்ரவஸ்-காான் (பின்ார் இவர் IMF  இன்
ததைலாண்ட், 20வராாார்)  வழிகாாட்டுதலின் கீழ்,  நோாோலிஸ்ட்
காட்சிக்காாகா LCR  இல் இருந்து னவளிநயறிாார்.
ஜாாதி்தி பிரான்சுவா மித்திநரானுக்காாகா நவதைலாண்ட், 20
னோய்து வந்த நோாோலிஸ்ட் காட்சியின் "வல்லுார்
குழுவில்"  அவர் னோயலாண்ட், 20ாளராகா ஆாார்.  லிநயாால்
நஜாஸ்்னின் ்ன்முகா இநடைது அரோாங்காத்தின் கீழ்
அதைமச்ோகா ்தவி வகித்த பின்ார்,  அவர் 2012  இல்
பிரான்சுவா நபாலாண்ட், 20ாண்டின் ஜாாதி்தி பிரச்ோாரத்தின்
ததைலாண்ட், 20வராாார்.

2005 ன்ாது வாக்னகாடுப்பில் பிரான்சில் நிராகாரிக்காப்்ட்நடை
ஐநராப்பிய அரசியலாண்ட், 20தைமப்தை் வதைரய னமாஸ்நகாாவிச்சி
உதவி இருந்தார்.  கிநரக்கா ன்ாருளாதாரம் 25  ோதவீதம்
சுருங்குவதற்கும், ஓர் உத்திநயாகாப்பூர்வ நவதைலாண்ட், 20யின்தைம
விகிதம் 26.1  ோதவீதத்திற்கு—இதைளஞர்காளிதைநடைநய 60
ோதவீதத்திற்கு—அதிகாமாவதற்கும்,  மற்றும் கூலிகாள் 30
ோதவீதத்திற்கும் கூடுதலாண்ட், 20ாகா வீழ்ச்சி அதைநடைவதற்கும்,
இட்டுச் னோன்றுள்ள மூர்க்காமாா சிக்காா
நி்ந்ததைாகாளுநடைன் கூடிய ஐநராப்பிய ஒன்றியத்தின்
கிரீஸ் பிதைணனயடுப்தை் ன நேறிப்்டுத்துவதில்
ஈடு்ட்நடைவராவார்.
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