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ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்துக்துக்கபன கான ஜ்கான ஜூங்துக்கரின் உகரின் உரோ:
ஐரோபப்பப உலகின் மீது ரபபருக்குத் தயபோபகிறது

       By Alex Lantier,     14 September 2017 

புரூசூசெல்ஸில் ல் நில் நேற்று ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய அறசுகளுக்க்று ஐரோன அவறத
சப்று ஐரோத உரறயில், ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய ஆரிய ஆணைக்குழு தர்குழு தலைவர் ல் ந ்று ஐரோன்-
குல் நு்று ஐரோட்   ஜூங்கர் ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்த பிரிட்டன்
சவளில் நயறியதற்குப் பிந்ரதய,  ஒரு ஆக்கில் நற்று ஐரோஷம்று ஐரோன இற்று ஐரோணுவ
மற்றும் வர்த்தக சூசெயற்பட்டியர்குழு தலை ல் நக்று ஐரோடிட்டுக் க்று ஐரோட்டின்று ஐரோர்.

அதன் சிக்கன ில் நேடவடிக்ரககள் மற்றும் சப்று ஐரோலிஸ-அறசு
ில் நேடவடிக்ரககளுக்க்று ஐரோக சத்று ஐரோழி்குழு தலை்று ஐரோுர்கு்று ஐரோல் இழிவ்று ஐரோக கருதப்படும் ஒரு
அரமப்பின் தர்குழு தலைவற்று ஐரோக,    ஜூங்கர்,  சத்று ஐரோடர்ந்த அவரின் சக்று ஐரோள்ரகயின்
அடித்தும்று ஐரோக “ஐல் நற்று ஐரோப்பிய மதிப்புகரு"  ரகயிச்குழு தலைடுத்த்று ஐரோர்.  ஆன்று ஐரோல்
இந்த சவற்றுத்தனம்று ஐரோன தவ தவற்று ஐரோக வழிில் நேடத்தம் வ்று ஐரோர்த்ரதகரு
தவிர்த்த,  அவர் உரற ஓர் சதளிவ்று ஐரோன ல் நூசெதிரய வழங்கியத,
அதவ்று ஐரோவத:  நீண்டக்று ஐரோ்குழு தலை கூட்ட்று ஐரோளிகளுடன்,  அரனத்திற்கும் ல் நம்குழு தலை்று ஐரோக
வ்று ஐரோஷிங்டன் மற்றும் இ்குழு தலைண்டனுடன்,  ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய உ தவறவுகள்
சப்று ஐரோறிந்தள்ுதற்கு இரடல் நய, அத உ்குழு தலைகு்று ஐரோவிய வர்த்தக ல் நப்று ஐரோருக்குத்
தய்று ஐரோரிப்பு சூசெய்ய ல் நவண்டும் மற்றும் அசமரிக்க்று ஐரோவிடமிருந்த ஒரு
சுதந்திறம்று ஐரோன இற்று ஐரோணுவ சக்று ஐரோள்ரகரயப் பின்பற் தவற ல் நவண்டும்
என்றிருந்தத.

2008  ல் நவ்று ஐரோல் ஸட்ரீட் சப்று ஐரோறிவுக்குப் பின்னர் அண்மித்த ஒரு
தூசெ்று ஐரோப்தத்தில், “முடிவ்று ஐரோக ஒவ்சவ்று ஐரோரு [ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய]  அங்கத்தவ
ில் நே்று ஐரோட்ரடயும் எட்டியுள்ு ஒரு சப்று ஐரோருு்று ஐரோத்று ஐரோற மீட்சிக்க்று ஐரோக"  ஐல் நற்று ஐரோப்பிய
ஒன்றியத்ரத வ்று ஐரோழ்த்தி   ஜூங்கர் அவ்வுரறரய சத்று ஐரோடங்கின்று ஐரோர்.  இந்த
மீட்சி எனப்படுவரத ஆர்ப்பரித்த ல் நப்று ஐரோதினும்,  இதன் ப்குழு தலைன்கள்
அதிகரித்துவில் ூசெமூகத்தின் சூசெல்வவும்று ஐரோன அடுக்குகளுக்ல் நக
சூசென்றுள்ுத என்பத்று ஐரோல்,    ஜூங்கர் ஒரு கவர்குழு தலைய்று ஐரோன குறிப்ரபயும்
எதிசற்று ஐரோலித்த்று ஐரோர்:  “ில் நேமக்கு இப்ல் நப்று ஐரோசத்று ஐரோரு ூசெந்தர்ப்பம் கிரடத்தள்ுத,
ஆன்று ஐரோல் இந்த  ன்னல் எப்ல் நப்று ஐரோதம் தி தவறந்திருக்க்று ஐரோத.  இதில் வீசும்
க்று ஐரோற்ர தவற ில் நேமத பயிய ஆணைத்திற்கு பயன்படுத்தி,  இச்ூசெந்தர்ப்பத்ரத மிகவும்
பயனுள்ுத்று ஐரோக ஆக்குல் நவ்று ஐரோம்,” என் தவற்று ஐரோர். 

கனட்று ஐரோ மற்றும்  ப்ப்று ஐரோனுடன் ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய சுதந்திற வர்த்தக
உடன்படிக்ரககள் அதிகரித்த வருகின் தவறன என் தவற்று ஐரோலும்,  சமக்சில் நக்று ஐரோ,
சதன் அசமரிக்க்று ஐரோ மற்றும் நியூசி்குழு தலை்று ஐரோந்த உடன் இதல் நப்று ஐரோன் தவற
உடன்படிக்ரககளுக்க்று ஐரோன திட்டங்கள் உள்ுன என் தவற்று ஐரோலும் கூட,  இரவ
ஐல் நற்று ஐரோப்ப்று ஐரோவின் வர்த்தக பங்க்று ஐரோளிகளுக்கு எதிற்று ஐரோன வர்த்தக
ில் நேடவடிக்ரககள் மற்றும் ஒரு மிகப்சபரும் இற்று ஐரோணுவ
ஆயத்தப்படுத்தலுக்க்று ஐரோன திட்டங்களுடன் கறங்ல் நக்று ஐரோர்த்த சூசெல்கின் தவறன
என்பரத   ஜூங்கர் சதளிவுபடுத்தின்று ஐரோர். 

“ஒருமுர தவற அரனவருக்கும் சதரிவித்தவிடுகில் ந தவறன்:  ில் நே்று ஐரோம் அப்ப்று ஐரோவி
சுதந்திற வர்த்தகர்கள் அல்்குழு தலைர்.  ஐல் நற்று ஐரோப்ப்று ஐரோ எப்ல் நப்று ஐரோதல் நம அதன்
மூல் ந்குழு தலை்று ஐரோப்று ஐரோய ில் நே்குழு தலைன்கருப் ப்று ஐரோதக்று ஐரோக்க ல் நவண்டும்,”  என்று சதரிவித்த
  ஜூங்கர், “இதன்று ஐரோல் த்று ஐரோன் இன்று ில் நே்று ஐரோம் முதலீட்டு ப்று ஐரோதக்று ஐரோப்புக்க்று ஐரோக ஒரு
புதிய ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய கட்டரமப்ரப முன்சம்று ஐரோழிந்த வருகில் ந தவற்று ஐரோம்.
சவளிில் நே்று ஐரோட்டு,  அறசுரடரம நிறுவனம் ஒன்று ஐல் நற்று ஐரோப்பிய தர தவறமுகம்
ஒன்ர தவற,  ில் நேமத எரிூசெக்தித்தர தவற உள்கட்டரமப்பு அல்்குழு தலைத ஒரு
ப்று ஐரோதக்று ஐரோப்பு சத்று ஐரோழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் பகுதிரய,  விர்குழு தலைக்கு வ்று ஐரோங்க
விரும்புகி தவறத என் தவற்று ஐரோல்,  அத நுண்ரமய்று ஐரோக ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டு
விவ்று ஐரோதிக்கப்பட்டு,  சவளிப்பரடத்தன்ரமல் நய்று ஐரோடு மட்டுல் நம ில் நேடக்க

ல் நவண்டும்,”  என் தவற்று ஐரோர்.  இத "அவசியம்று ஐரோன்று ஐரோல் ில் நேமத ப்று ஐரோதக்று ஐரோப்ரபப்
ல் நபணுவதற்கு"  உதவக்கூடும் என்பரதயும்   ஜூங்கர் ல் நூசெர்த்தக்
சக்று ஐரோண்ட்று ஐரோர். 

அசமரிக்க-ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய அட்்குழு தலை்று ஐரோண்டிக் ில் நே்று ஐரோடுகள் கடந்த வர்த்தக
மற்றும் முதலீட்டு பங்க்று ஐரோண்ரம (TTIP)  ல் நபச்சுவ்று ஐரோர்த்ரதகள் பிசறஞ்சு
மற்றும் ல் ந ர்மன் ஆட்ல் நூசெபரனகு்று ஐரோல் உரடந்த ல் நப்று ஐரோய் ஓற்று ஐரோண்டுக்குப்
பின்னர்,    ஜூங்கர் அசமரிக்க்று ஐரோரவ ஒரு முக்கிய வர்த்தக பங்க்று ஐரோளி
என்ல் ந தவற்று ஐரோ அல்்குழு தலைத ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஒரு சுதந்திற வர்த்தக
உடன்படிக்ரகரய சப தவற முயலும் ஒரு ில் நே்று ஐரோடு என்ல் ந தவற்று ஐரோ அரத
குறிப்பிடவில்ர்குழு தலை.

ல் ந ர்மன் சவளியு தவறவு சக்று ஐரோள்ரகரய மீள்இற்று ஐரோணுவமயப்படுத்தவத்று ஐரோக
ல் நபர்லின் அறிவித்த மூன் தவற்று ஐரோண்டுகளுக்குப் பின்னர், ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய
இற்று ஐரோணுவம் என்பத்று ஐரோக இருக்கக்கூடிய ஒன்ர தவற உருவ்று ஐரோக்குவரத
  ஜூங்கர் தீவிறப்படுத்தம்று ஐரோறு அரழப்புவிடுக்குமுவிற்கு சூசென் தவற்று ஐரோர்.

ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றியம் "ஒரு ப்குழு தலைம்று ஐரோன உ்குழு தலைகு்று ஐரோவிய ப்று ஐரோத்திறம்
வகிக்கக்கூடியத்று ஐரோக இருக்க ல் நவண்டும். உ்குழு தலைகின் மீத அதிக ப்குழு தலைத்ரதக்
சக்று ஐரோண்டிருக்க ல் நவண்டும்று ஐரோன்று ஐரோல்,  ில் நே்று ஐரோம் சவளியு தவறவு சக்று ஐரோள்ரக
முடிவுகரு விரறவ்று ஐரோக எடுக்கக் கூடியவர்கு்று ஐரோக இருக்க ல் நவண்டும்.
இதன்று ஐரோல் த்று ஐரோன் அங்கத்தவ ில் நே்று ஐரோடுகள் சவளியு தவறவு சக்று ஐரோள்ரக
முடிவுகரு ஒருமித்த கருத்த என்பதிலிருந்த தகுதிய்று ஐரோன
சபரும்ப்று ஐரோன்ரம வ்று ஐரோக்குகள் அடிப்பரடயில் எடுக்க ஆல் ந்குழு தலை்று ஐரோசிக்க
ல் நவண்டுசமன ில் நே்று ஐரோன் விரும்புகில் ந தவறன்.  ...  ல் நமலும் ப்று ஐரோதக்று ஐரோப்பு
விடயங்களில் ில் நே்று ஐரோம் இன்னும் கூடுத்குழு தலை்று ஐரோன முயற்சிகரு அர்பணிக்க
ல் நவண்டுசமன்றும் ில் நே்று ஐரோன் விரும்புகில் ந தவறன்.  ஒரு புதிய ஐல் நற்று ஐரோப்பிய
ப்று ஐரோதக்று ஐரோப்பு நிதியம் கண்ணுக்குத் சதரிகி தவறத.  ப்று ஐரோதக்று ஐரோப்புத்தர தவறயில்
ஒரு நிறந்தற அரமப்புரீதியி்குழு தலை்று ஐரோன கூட்டு தவறவு என்பரதப் ல் நப்று ஐரோ்குழு தலை உள்ுத.
2025 வ்று ஐரோக்கில், ில் நேமக்கு முழு சூசெயல்ப்று ஐரோட்டில் இருக்கும் ஒரு ஐல் நற்று ஐரோப்பிய
ப்று ஐரோதக்று ஐரோப்பு அரமப்பு அவசியம்.  ில் நேமக்கு அத அவசியப்படுகி தவறத.
ல் நில் நேட்ல் நட்று ஐரோவும் அரத விரும்புகி தவறத,” என் தவற்று ஐரோர். 

வ்று ஐரோஷிங்டன் மற்றும் இ்குழு தலைண்டன் உட்பட, ல் நில் நேட்ல் நட்று ஐரோ, ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய
ப்று ஐரோதக்று ஐரோப்பு அரமப்பு உருவ்று ஐரோவரத விரும்புகி தவறத என் தவற   ஜூங்கரின்
கூற்று,  ல் நவகம்று ஐரோக அசமரிக்க-ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய ல் நம்று ஐரோதல் அதிகரித்த
வருவரதக் குர தவறத்தக் க்று ஐரோட்டும் முயற்சியன்றி ல் நவச தவற்று ஐரோன்றுமில்ர்குழு தலை.

ூசெர்வல் நதூசெ அுவில் தீவிறப்படுத்தப்பட்டு வரும் ல் நப்று ஐரோர் முரனவுக்கு
மத்தியில், வ்று ஐரோஷிங்டனுக்கும் குறிப்ப்று ஐரோக ல் நபர்லின்-ப்று ஐரோரீஸ அச்ூசெ்று ஐரோக உள்ு
ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கும் இரடல் நய இற்று ஐரோணுவ பதட்டங்கள்
தரிதம்று ஐரோக அதிகரித்த வருகின் தவறன. அதன் சூசெ்று ஐரோந்த ல் நப்று ஐரோர்களுக்கு அதிக
ஐல் நற்று ஐரோப்பிய உதவிகருப் சபறும் ில் நேம்பிக்ரகயில் ,  வ்று ஐரோஷிங்டன்
ூசெமீபத்திய ஆண்டுகளில் ஐல் நற்று ஐரோப்ப்று ஐரோ அதன் இற்று ஐரோணுவ சூசெ்குழு தலைவினங்கரு
அதிகரிக்க ல் நவண்டுசமன மீண்டும் மீண்டும் அழுத்தம் அளித்தள்ு
அல் நதல் நவருயில்,  ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் பிரிட்டன் இருந்த
வரறயில் ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய இற்று ஐரோணுவத்திற்க்று ஐரோன திட்டங்கரு
வீட்ல் நட்று ஐரோ அதிக்று ஐரோறம் சக்று ஐரோண்டு தடுக்க வ்று ஐரோஷிங்டன் இ்குழு தலைண்டரனச்
ூசெ்று ஐரோர்ந்திருந்தத.  ஆன்று ஐரோல் ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்த பிரிட்டன்
சவளில் நயறுவத என் தவற்று ஐரோன பின்னர்,  ல் ந ர்மனியும் பிற்று ஐரோன்சும்



அசமரிக்க்று ஐரோவிடம் இருந்த சுதந்திறம்று ஐரோக ஓர் ஆக்ல் நற்று ஐரோஷ ஐல் நற்று ஐரோப்பிய
ஒன்றிய இற்று ஐரோணுவ சக்று ஐரோள்ரகக்க்று ஐரோன திட்டங்கரு விரறவ்று ஐரோக
மீட்டுயிர்ப்பித்தள்ுன. 

ஸற்று ஐரோலினிூசெ அதிக்று ஐரோறத்தவத்த்று ஐரோல் 1991  இல் ல் நூசெ்று ஐரோவியத் ஒன்றியம்
கர்குழு தலைக்கப்பட்டு ஒரு க்று ஐரோல் நூற் தவற்று ஐரோண்டுக்குப் பின்னர்,  ஐல் நற்று ஐரோப்பிய
ஏக்று ஐரோதிபத்திய ூசெக்திகளுக்கும் அசமரிக்க்று ஐரோவிற்கும்று ஐரோன ஒரு சப்று ஐரோதவ்று ஐரோன
எதிரி இல்்குழு தலை்று ஐரோமல் ல் நப்று ஐரோனத்று ஐரோல்,  பிறத்று ஐரோன ல் நில் நேட்ல் நட்று ஐரோ அதிக்று ஐரோறங்களுக்கு
இரடயி்குழு தலை்று ஐரோன பதட்டங்கள் இக்கூட்டணிரய சப்று ஐரோறிவின் விளிம்புக்கு
சக்று ஐரோண்டு வருகின் தவறன. அட்்குழு தலை்று ஐரோண்டிக் கடந்த ில் நே்று ஐரோடுகளுக்கு இரடயி்குழு தலை்று ஐரோன
கூட்டணியின் அடித்துங்கள் ஆட்டம் கண்டுள்ுன.  ட்றம்ப்
ல் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டதற்குப் பின்னர்,  அவறத நிர்வ்று ஐரோகம் தண்டிக்கும்
வரகயி்குழு தலை்று ஐரோன வரிவிதிப்புகளுடன் ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய க்று ஐரோர் மற்றும்
எஃகுத்தர தவற ஏற்றுமதிகரு இ்குழு தலைக்கில் ரவக்கும் என்பரத ட்றம்ப்
மீண்டும் மீண்டும் சுட்டிக்க்று ஐரோட்டி உள்ு்று ஐரோர்,  இத முற்றுமுத்குழு தலை்று ஐரோன
அசமரிக்க-ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய வர்த்தக ல் நப்று ஐரோரறத் தூண்டக்
கூடியத்று ஐரோகும்.

இந்த வர்த்தக பதட்டங்கள் ல் நில் நேட்ல் நட்று ஐரோவிற்குள் கட்டரமந்த வரும்
சவடிப்ப்று ஐரோர்ந்த மூல் ந்குழு தலை்று ஐரோப்று ஐரோய ல் நம்று ஐரோதல்கருப் பிறதிபலிக்கின் தவறன,
அல் நதல் நவருயில் றஷ்ய்று ஐரோ மற்றும் சீன்று ஐரோரவ அசமரிக்க்று ஐரோ இ்குழு தலைக்கில்
ரவப்பத உ்குழு தலைரகல் நய முற்றுமுத்குழு தலை்று ஐரோன ல் நப்று ஐரோர் விளிம்பில் நிறுத்தி
உள்ுத.  வட சக்று ஐரோரிய்று ஐரோரவ ட்றம்ப் ல் நப்று ஐரோரறக் சக்று ஐரோண்டு
அச்சுறுத்தகின் தவற நிர்குழு தலையில்,  இத இன்ர தவறய ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய
சவளியு தவறவுத்தர தவற அரமச்ூசெர்களின் கூட்டத்தின் விடயம்று ஐரோக
உள்ுதடன், சீன்று ஐரோவுடன்று ஐரோன ல் நப்று ஐரோற்று ஐரோக தீவிறமரடயக்கூடிய ஒரு ல் நப்று ஐரோரில்
வ்று ஐரோஷிங்டரன ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய ூசெக்திகள் ஆதரிக்க்று ஐரோமல்
ல் நப்று ஐரோவதற்க்று ஐரோன ூசெ்று ஐரோத்தியக்கூறு முன்பினும் அதிகம்று ஐரோக உள்ுத. 

2014  இல் ல் நில் நேட்ல் நட்று ஐரோ ஆதறவுடன் ில் நேடந்த கில் நயவ் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு
ூசெதிக்குப் பின்னர் இருந்த கிழக்கு ஐல் நற்று ஐரோப்ப்று ஐரோவில் ல் நில் நேட்ல் நட்று ஐரோவின்
இரடவிட்று ஐரோத இற்று ஐரோணுவ ஆயத்தப்படுத்தலின் இ்குழு தலைக்க்று ஐரோக இருந்தள்ு
றஷ்ய்று ஐரோரவ   ஜூங்கரின் உரற குறிப்பிடவில்ர்குழு தலை என்பத
குறிப்பிடத்தக்கத்று ஐரோகும்.  எவ்வ்று ஐரோறிருப்பினும் கிழக்கு உக்ல் நறனில் றஷ்ய
சம்று ஐரோழி ல் நபசும் ூசெக்திகளுக்கு எதிற்று ஐரோக உக்ல் நறனில் அதிவ்குழு தலைத
ல் நப்று ஐரோற்று ஐரோளிகள் குழுக்கரு ஆயுதல் நமந்த சூசெய்வசதன் தவற ஓர் அசமரிக்க
சக்று ஐரோள்ரகரய சவட்டுவதற்க்று ஐரோக, ல் நபர்லினும் ப்று ஐரோரீசும் 2015 இல் உக்ல் நறன்
விவக்று ஐரோறத்தில் தர்குழு தலையீடு சூசெய்தன.  உக்ல் நறன் ஆட்சிக்கு ஆயுதங்கள்
வழங்குவசதன ட்றம்ப் நிர்வ்று ஐரோகம் மீண்டும் இப்ல் நப்று ஐரோத அச்சுறுத்திக்
சக்று ஐரோண்டிருக்ரகயில்,  இந்த ல் நம்று ஐரோதல்கள் மீண்டும் சவடிப்ப்று ஐரோர்ந்த
மட்டங்கரு அரடந்தள்ுன. 

எத எவ்வ்று ஐரோறிருப்பினும்,  இந்த ல் நப்று ஐரோர் முரனரவ எதிர்க்கக்கூடிய ஒல் நற
ூசெக்தி ூசெர்வல் நதூசெ சத்று ஐரோழி்குழு தலை்று ஐரோு வர்க்கம் மட்டுல் நம;  உ்குழு தலைசகங்கிலும்
ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஏக்று ஐரோதிபத்திய ில் நே்குழு தலைன்கரு வலியுறுத்த ல் நப்று ஐரோட்டியிடுவதில்,
ூசெர்வூசெ்று ஐரோத்று ஐரோறிய ஆணைம்று ஐரோக ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றியல் நம ஒரு மூர்க்கம்று ஐரோன
வ்று ஐரோகனம்று ஐரோக உருவ்று ஐரோகி வருகி தவறத,  இத புதிய இறத்தந்ல் நத்று ஐரோய்ந்த
ல் நம்று ஐரோதல்கருத் தூண்ட அச்சுறுத்தகின் தவறத. 

ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய சக்று ஐரோள்ரக ஒரு ூசெம்று ஐரோத்று ஐரோன சக்று ஐரோள்ரக அல்்குழு தலை, இத
லிபிய்று ஐரோ மற்றும் சிரிய்று ஐரோ ல் நப்று ஐரோர்களுக்க்று ஐரோன அதன் ஆதறவிலும் மற்றும்
உள்ில் நே்று ஐரோட்டில் பிசறஞ்சு அவூசெறக்று ஐரோ்குழு தலை நிர்குழு தலை ல் நப்று ஐரோன் தவற அதன் ஈவிறக்கமற் தவற
சப்று ஐரோலிஸ-அறசு ில் நேடவடிக்ரககருத் திணிப்பதற்கு அத வழங்கிய
ஆதறவிலும் எடுத்தக்க்று ஐரோட்டப்பட்டுள்ுத.  அத,  ல் நப்று ஐரோர் எந்திறத்ரதக்
கட்டரமப்பதற்க்று ஐரோன நிதிச்சுரமகரு ஐல் நற்று ஐரோப்பிய சத்று ஐரோழி்குழு தலை்று ஐரோுர்களின்
முதகில் சுமத்த ல் நில் நே்று ஐரோக்கம் சக்று ஐரோண்டுள்ு, வ்று ஐரோஷிங்டனுடன் ல் நப்று ஐரோட்டியிடும்
ஒரு எதிர்வில் நற்று ஐரோத ஏக்று ஐரோதிபத்திய ூசெக்திகளின் அணியின் ில் நே்குழு தலைன்கருப்
பிறதிநிதித்தவம் சூசெய்கி தவறத.    ஜூங்கர்,  ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின்

வர்குழு தலையில் விழ்ந்தள்ு ஒரு பறந்த ில் நே்று ஐரோடுகளின் பட்டியர்குழு தலைச்
சுட்டிக்க்று ஐரோட்டுவதற்கு அவர் உரறயின் சபரும்பகுதிரயச்
சூசெ்குழு தலைவிட்டிருந்த்று ஐரோர்.

கடந்த ஆண்டு தருக்கியில் அசமரிக்க மற்றும் ல் ந ர்மன் ஆதறவி்குழு தலை்று ஐரோன
ஒரு ல் நத்று ஐரோல்வியுற் தவற ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு ூசெதி முயற்சிக்குப் பின்னர்
தருக்கிய ஆட்சி உள்ில் நே்று ஐரோட்டு எதிர்ப்ரப மூர்க்கம்று ஐரோக ஒடுக்கியதற்கு
விரடயிறுப்ப்று ஐரோக,  தருக்கி ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இரிய ஆணைவரத
  ஜூங்கர் நிற்று ஐரோகரித்த்று ஐரோர்.  “ூசெட்டத்தின் ஆட்சி,  நீதித்தர தவற மற்றும்
அடிப்பரட மதிப்புகள் ஆகியரவல் நய ல் நபச்சுவ்று ஐரோர்த்ரதகளின் முதல்
முன்னுரிரமயில் உள்ுன,  இத கண்ணுக்கு எட்டிய எதிர்க்று ஐரோ்குழு தலைத்தில்
தருக்கி ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய அங்கத்தவத்ரதப் சபறுவரத தவிர்த்த
விடுகி தவறத,”  என் தவற்று ஐரோர்.  “குறிப்பிட்ட க்று ஐரோ்குழு தலைத்திற்கு தருக்கி ஏற் தவற
இ தவறக்கங்கல் நு்று ஐரோடு ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்த ஒதங்கி
சூசென்றுள்ுத,” என் தவற்று ஐரோர். 

  ஜூங்கர் அவர் உரறயில் பிரிட்டனுக்கு ஒரு கண்டிப்ப்று ஐரோன
எச்ூசெரிக்ரகயும் விடுத்த்று ஐரோர்.  பிரிட்டன் சவளில் நயறுவரத ஆதரிக்கும்
இங்கி்குழு தலை்று ஐரோந்த சுதந்திற கட்சியின் ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய ில் நே்று ஐரோட்று ஐரோளுமன் தவற
அங்கத்தவர்கள் சவளிப்படுத்திய உற்ூசெ்று ஐரோகத்திற்கு விரடயிறுப்ப்று ஐரோக,
  ஜூங்கர் அவர்கரு எச்ூசெரித்த்று ஐரோர்:  “பிரிட்டன் சவளில் நயறியதம் நீங்கள்
வருத்தப்படுவீர்கசுன ில் நே்று ஐரோன் நிரனக்கில் ந தவறன், அவ்வுவு த்று ஐரோன் என்ன்று ஐரோல்
கூ தவற முடியும்,” என் தவற்று ஐரோர்.

ஐல் நற்று ஐரோப்ப்று ஐரோவில் சவளிில் நே்று ஐரோட்டு முதலீடுகருக் கண்க்று ஐரோணிப்பதற்கும்
மற்றும் ஐல் நற்று ஐரோப்பிய தர தவறமுகங்கரு சவளிில் நே்று ஐரோட்டு அறசு உரிரமயில்
விடுவரத கண்க்று ஐரோணிப்பதற்கும்   ஜூங்கர் அரழப்புவிடுப்பத்று ஐரோனத,
சீன்று ஐரோவிற்கு எதிற்று ஐரோன ஒரு மர தவறமுக அச்ூசெறுத்த்குழு தலை்று ஐரோக இருந்தத.  சீன்று ஐரோ
மிகப்சபரியுவில் ஐல் நற்று ஐரோப்பிய நிறுவனங்களில் முதலீடு சூசெய்த
வருவதடன்,  ஏசதன்சில் மிக முக்கிய பில் நறயுஸ தர தவறமுகத்தின்
பங்குகரு அதிகுவில் வ்று ஐரோங்கியுள்ுத. 

அரனத்திற்கும் ல் நம்குழு தலை்று ஐரோக,  ல் நம ம்று ஐரோதம் பிசறஞ்சு  ன்று ஐரோதிபதி இம்று ஐரோனுவல்
மக்ல் நற்று ஐரோன் ல் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ு நிர்குழு தலையில்,  சூசெப்டம்பர் 24  இல்
வறவிருக்கின் தவற ல் ந ர்மன் சப்று ஐரோத ல் நதர்தல்களுக்குப் பின்னர்,  ல் நபர்லின்
மற்றும் ப்று ஐரோரீஸ தர்குழு தலைரமயில் பின்பற்றும் ஒரு திட்டநிறர்குழு தலை அரமக்க
  ஜூங்கரின் உரற ல் நில் நே்று ஐரோக்கம் சக்று ஐரோண்டள்ு அல் நதல் நவருயில், ஐல் நற்று ஐரோப்பிய
ஒன்றியத்திற்குள்ல் நுல் நய அங்ல் நக ஆழ்ந்த பிுவுகள் உள்ுன. 

கடந்த வ்று ஐரோறம் ஏசதன்ஸ க்கு வி யம் சூசெய்த மக்ல் நற்று ஐரோன்,  யூல் நற்று ஐரோ
மண்ட்குழு தலைத்திற்க்று ஐரோன ஒரு சப்று ஐரோதவ்று ஐரோன ில் நே்று ஐரோட்று ஐரோளுமன் தவறம் மற்றும் வறவு-
சூசெ்குழு தலைவு திட்டத்ரத உருவ்று ஐரோக்குவத உட்பட ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய
அரமப்புகளில் நிர தவறய ம்று ஐரோற் தவறங்கள் சூசெய்வதற்கு அரழப்புவிடுத்த்று ஐரோர்.
கில் நறக்க கடன் நிவ்று ஐரோறிய ஆணைம் மற்றும் ல் நபர்லின் நீண்டக்று ஐரோ்குழு தலைம்று ஐரோக எதிர்த்த
வந்தள்ு ூசெர்வல் நதூசெ ில் நே்று ஐரோிய ஆணைய நிதியத்ரத (IMF)  கில் நறக்க கடன்
திட்டத்தில் இருந்த சவளில் நயற்றுவதற்கும் அவர் அரழப்புவிடுத்த்று ஐரோர். 

இந்த முன்சம்று ஐரோழிவுகரு ஆல் நம்று ஐரோதிக்க மறுத்த,    ஜூங்கரின் உரற
மக்ல் நற்று ஐரோரன இ்குழு தலைக்கில் ரவத்த ஒரு கண்டனம்று ஐரோக இருந்தத.  அதற்கு
பதி்குழு தலை்று ஐரோக அவர் ஓர் ஐல் நற்று ஐரோப்பிய நிதி அரமச்ூசெகத்திற்கு
அரழப்புவிடுத்த்று ஐரோர், அத்று ஐரோவத வ்று ஐரோஷிங்டன் டிசி ஐ ரமயம்று ஐரோக சக்று ஐரோண்ட
IMF  ஐ பிறதியீடு சூசெய்த ஒரு ஐல் நற்று ஐரோப்பிய ில் நே்று ஐரோிய ஆணைய நிதியம்
உருவ்று ஐரோக்குவத.  Le  Monde கருத்தரறக்ரகயில்,  "அல் நனகம்று ஐரோக
ில் நே்று ஐரோன்க்று ஐரோவத முர தவறய்று ஐரோக பதவிக்கு வறக்கூடிய [ல் ந ர்மன்]  ூசெ்று ஐரோன்சி்குழு தலைர்
அங்ல் நக்குழு தலை்று ஐரோ ல் நமர்க்சகலுக்கும் மக்ல் நற்று ஐரோனுக்கும் இரடல் நய,  இந்த
இர்குழு தலையுதிர் க்று ஐரோ்குழு தலைத்தில் சத்று ஐரோடங்கக்கூடிய யூல் நற்று ஐரோ மண்ட்குழு தலை எதிர்க்று ஐரோ்குழு தலைம்
மீத்று ஐரோன ல் நபச்சுவ்று ஐரோர்த்ரதகளில் ூசெமறூசெத்ரத ஏற்படுத்த"    ஜூங்கர் தய்று ஐரோரிப்பு
சூசெய்த சக்று ஐரோண்டிருப்பத்று ஐரோக குறிப்பிட்டத.


