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பிரரெஞ்சு ஜஜன ஜனாதிபதி மக் மக்ரரெ ஜனான

இரெ ஜனாணுவ ர செலவிஜனங்களில் 35  செதவீத
உயர்வவ அறிவிக்கிக்கிற ஜனார்

By Alex Lantier,        9 February 2018 

நேற்று பிிரபிரெஞ்சு அு அமசு அமைச்சபிரெு அமைச்சரவை 2019-2025 காலகட்டத்திற்கான
இபிரொணுைச்சரவை திட்டமிடல் விதிமுு அமல் விதிமுறைகு அமவிதிமுறைகளை (la Loi de programmation

militaire  -  LPM)  பார்ு அமைச்சரவையிட்ட,  இபிரொணுைச்சரவை ிரசலவுகளில் ஒர
பாரிய அதிகரிப்ு அமபத் திணிக்கில் விதிமுறைத.  இக்காலக்கட்டத்திற்கான
ிரசு அமைாத்த ிரசலவு 300  பில்லியன் யூநபிரொவுக்கும் அதிகசு அமைாக
இரக்கும்,  ஆண்ட ைச்சரவைபிரெவு-ிரசலவு திட்டக்கணக்கில் 44
பில்லியன் யூநபிரொு அமைச்சரவை எட்ட 35  சதவீதத்திற்கும் அதிகசு அமைாக
அதிகரிக்கப்படம்.  இத,  இபிரொணுைச்சரவைச் ிரசலவுகு அமவிதிமுறைகளை ிரசு அமைாத்த
உள்ோட்ட உள்பத்தியில் (GDP) 2  சதவீதசு அமைாக
உயர்த்தைச்சரவைிரதன, கடந்த ஆண்ட பிிரபிரெஞ்சு ஜனாதிபதி நதர்தல்
பிபிரெச்சாபிரெத்தின் நபாத இசு அமைானுைச்சரவைல் சு அமைக்நபிரொன் அளித்த
ைச்சரவைாக்குறுதிு அமயப் பூர்த்தி ிரசய்யும்.

ிரசலவுகளின் அதிகரிப்புக்கு அப்பாற்பட்ட,  பிபிரொன்ஸ,  ைச்சரவைபிரெவு-
ிரசலவு பற்ல் விதிமுறைாக்குு அமல் விதிமுறை மீதான ஐநபிரொப்பிய ஒன்றிய
ைச்சரவைபிரெம்புகு அமவிதிமுறைகளைக் கடு அமசு அமையாக கு அமடபிடிக்க முயலும் என்பு அமத
பாதகாப்புத்து அமல் விதிமுறை அு அமசு அமைச்சர் புநவிதிமுறைகளைாிரபிரென்ஸ பார்லி (Florence

Parly)  சுட்டிக்காட்டினார்.  “பாதகாப்பு து அமல் விதிமுறைக்கான இந்த 2
சதவீதம் புரூிரசல்ஸின் 3  சதவீதத்தடன் [அதாைச்சரவைத அபிரெசு
ைச்சரவைபிரெவு-ிரசலவு திட்டக்கணக்கு பற்ல் விதிமுறைாக்குு அமல் விதிமுறைகள் மீதான
சு அமைட்டப்படத்தலுடன்]  இு அமணந்த ிரசல்லுிரசு அமைன்பத எனக்கு
ிரதரியும்,”  என்ல் விதிமுறைைச்சரவைர் Le Monde க்கு ிரதரிவித்தார்.  அதாைச்சரவைத,
இபிரொணுைச்சரவை ிரசலவுகளின் அதிகரிப்பு தானாகநைச்சரவை சமூக
ிரசலவினங்கள் சு அமைற்றும் சு அமைக்களின் ைச்சரவைாழ்க்ு அமகத் தபிரெங்கு அமவிதிமுறைகளை
பாரியவிதிமுறைகளைவில் குு அமல் விதிமுறைப்பதடன் ிரதாடர்புபட்டிரக்கும்.

நபர்லினில் அு அமசு அமைக்க முயற்சிக்கப்பட்ட ைச்சரவைரம் நஜர்சு அமைன்
முதலாளித்தைச்சரவைத்தின் ிரபரம் கூட்டணி அபிரெசாங்கத்தினதம்
சு அமைக்நபிரொன் அபிரெசாங்கத்தினதம் ைச்சரவைழிகாட்டதலின் கீழ், ஐநபிரொப்பா
எங்கிலும் பின்பற்ல் விதிமுறைப்பட உள்விதிமுறைகளை ிரகாள்ு அமககு அமவிதிமுறைகளை இத
அம்பலப்படத்தகில் விதிமுறைத.  ஐநபிரொப்பாு அமைச்சரவை இபிரொணுைச்சரவைசு அமையப்
படத்தைச்சரவைதற்கான ிரதாு அமகு அமய ிரதாழிலாவிதிமுறைகளைர்கு அமவிதிமுறைகளைநய ைச்சரவைழங்க
ிரசய்ைச்சரவைதற்காக,  ைச்சரவைங்கிகளும் ஆயுதப் பு அமடகளும் அைச்சரவைர்கள்
மீத ஒர தாக்குது அமலத் ிரதாடத்த ைச்சரவைரகின்ல் விதிமுறைன.  புதிய
நபார்களுக்கு அக்கண்டத்ு அமதத் தயார் ிரசய்ைச்சரவைதற்காக,
அக்நடாபர் 1917  பிரெஷ்ய புபிரெட்சிக்குப் பின்னரம் சு அமைற்றும்
நசாவியத் ஒன்றியம் ஸதாபிக்கப்பட்டதற்குப் பின்னரம்,
இபிரெண்டாம் உலகப் நபாரக்கு பின்னர் ஐநபிரொப்பாவில் பாசிச
ஆட்சிகளின் ிரபாறிவுக்குப் பின்னரம், நபாபிரொட்டங்களினூடாக
ிரைச்சரவைன்ிரல் விதிமுறைடக்கப்பட்ட சமூக உரிு அமசு அமைகு அமவிதிமுறைகளை அு அமைச்சரவை ேசுக்க
விரம்புகின்ல் விதிமுறைன.

பிபிரொன்சில், சு அமைக்நபிரொனின் ிரதாழில் உத்தபிரெைச்சரவைாு அமணகள் மூலசு அமைாக
ேடப்பில் உள்விதிமுறைகளை ிரதாழில் விதிமுு அமல் விதிமுறைகு அமவிதிமுறைகளைச்
ிரசல்லாதாக்கவும்,  குு அமல் விதிமுறைந்தபட்ச கூலிகளுக்கும் குு அமல் விதிமுறைந்த
சம்பவிதிமுறைகளைங்கு அமவிதிமுறைகளைத் திணிக்கவும்,  ைச்சரவைாகனத்து அமல் விதிமுறையில் பாரிய
நைச்சரவைு அமல ிரைச்சரவைட்டக்கள்,  இபிரெயில்நைச்சரவை து அமல் விதிமுறைு அமயத்
தனியார்சு அமையசு அமைாக்கல்,  இபிரெயில்நைச்சரவை ிரதாழிலாவிதிமுறைகளைர்களின்
உத்தபிரெைச்சரவைாதசு அமைான உரிு அமசு அமைகு அமவிதிமுறைகளை நீக்குதல் சு அமைற்றும் அபிரெச
நசு அமைச்சரவையில் உள்விதிமுறைகளை ைச்சரவைாழ்ோள் கால நைச்சரவைு அமலைச்சரவைாய்ப்ு அமப
முடிவுக்குக் ிரகாண்ட ைச்சரவைபிரெவும் அு அமைச்சரவை திட்டமிட்ட ைச்சரவைரகின்ல் விதிமுறைன.
ஓய்வூதியங்கள் சு அமைற்றும் சு அமைரத்தைச்சரவை பாதகாப்பு மீதான ஆழ்ந்த
ிரைச்சரவைட்டக்கள் சு அமைக்நபிரொனின் பதவிக்காலத்தின் இறுதியில்
அறிவிக்கப்பட உள்விதிமுறைகளைன.  அநதநேபிரெத்தில்,  சு அமைக்நபிரொன் ிரசாத்த
ைச்சரவைரிு அமய (Imp t  de  solidarit  sur  la  fortune  -  ISF)ô é  நீக்கியதன்
மூலசு அமைாக ிரசல்ைச்சரவைந்தர்களுக்கு பில்லியன்கு அமவிதிமுறைகளை
ஒப்பு அமடத்தள்விதிமுறைகளைார் என்பநதாட,  து அமலு அமசு அமை தவிதிமுறைகளைபதிகளுக்கு
நூறு பில்லியன் கணக்கான யூநபிரொக்கு அமவிதிமுறைகளை ைச்சரவைழங்கி ைச்சரவைரகில் விதிமுறைார்.

2018-2022  இல் ஆண்ிரடான்றுக்கு 1.7  பில்லியன் யூநபிரொைச்சரவைாக
இரக்கும் பாதகாப்புத்து அமல் விதிமுறை ிரசலவு அதிகரிப்பு விகிதம்,
2023-2025  இல் ஆண்ிரடான்றுக்கு 3  பில்லியன் யூநபிரொைச்சரவைாக
அதிகரிக்கப்பட உள்விதிமுறைகளைத. சு அமைக்நபிரொனின் பதவிக்கால இறுதியில்
திட்டமிடப்பட்டள்விதிமுறைகளை ஓய்வூதியங்கள் சு அமைற்றும் சு அமைரத்தைச்சரவைக்
கைச்சரவைனிப்பு மீதான ஆழ்ந்த ிரைச்சரவைட்டக்கள்,  ிரபரிதம் பிபிரொன்சின்
இபிரொணுைச்சரவை எந்திபிரெத்திற்கு நிதி ைச்சரவைழங்குைச்சரவைதற்கு நபாய் நசரம்
என்பு அமதநய இத எடத்தக்காட்டகில் விதிமுறைத.

அல் ிரகாய்தாு அமைச்சரவை இல்லாிரதாழிப்பதில், இபிரெண்ட அணுஆயுத
சக்திகவிதிமுறைகளைான பிரெஷ்யா சு அமைற்றும் சீனாவுநசு அமை பிபிரெதான இலக்குகள்
என சமீபத்தில் ைச்சரவைாஷிங்டன் அறிவித்த பின்னர், நேட்நடாவில்
உள்விதிமுறைகளை அபிரெசுகள் ஆண்டக்கு நூறு பில்லியன் கணக்கிலான
யூநபிரொக்கு அமவிதிமுறைகளை ஆயுதப் பு அமடகளுக்குள் பாய்ச்சி ைச்சரவைரகின்ல் விதிமுறைன.
அிரசு அமைரிக்க இபிரொணுைச்சரவை ிரசலவுகு அமவிதிமுறைகளை 180 பில்லியன் யூநபிரொைச்சரவைாக
அதிகரிக்க அிரசு அமைரிக்க ிரசனட் சு அமப ஜனோயகக் கட்சியினர்
இப்நபாத உடன்பட்டள்விதிமுறைகளைனர்,  அநதநைச்சரவைு அமவிதிமுறைகளையில் அதன்
ைச்சரவைரடாந்தபிரெ இபிரொணுைச்சரவை ைச்சரவைபிரெவு-ிரசலவு திட்டக்கணக்ு அமக இபிரெண்ட
சு அமைடங்கிற்கும் அதிகசு அமைாக 18.47  பில்லியன் யூநபிரொைச்சரவைாக
அதிகரிக்க திட்டமிடப்பட்ட ைச்சரவைரகில் விதிமுறைத.

நஜர்சு அமைனியில் பழு அமசு அமைைச்சரவைாதிகள் சு அமைற்றும் சமூக ஜனோயகக்
கட்சிக்கு இு அமடநய ஒர ிரபரம் கூட்டணி அபிரெசாங்கம்
அு அமசு அமைக்கும் முயற்சியில் எட்டப்பட்ட உடன்படிக்ு அமக,
நஜர்சு அமைனிு அமய ஐநபிரொப்பிய ஒன்றியத்தின் பிபிரெதான இபிரொணுைச்சரவை
சக்தியாக ஆக்கும் ைச்சரவைு அமகயில்,  நஜர்சு அமைன் இபிரொணுைச்சரவை



ிரசலவுகு அமவிதிமுறைகளை ஆண்டக்கு 35  பில்லியன் யூநபிரொ அதிகரிக்க,
பாரியவிதிமுறைகளைவில் நிதி ஒதக்குைச்சரவைதற்காக சிக்கன திட்டங்கு அமவிதிமுறைகளை
அடித்தவிதிமுறைகளைத்தில் ிரகாண்டள்விதிமுறைகளைத.

பிிரபிரெஞ்சு LPM, ைச்சரவைட அிரசு அமைரிக்கா சு அமைற்றும் ஐநபிரொப்பாவின்
ஏகாதிபத்திய சக்திகள் ேடத்தி ைச்சரவைரம் இந்த சர்ைச்சரவைநதச ஆயுத
நபாட்டியின் பாகசு அமைாக உள்விதிமுறைகளைத.  பத்திரிு அமககவிதிமுறைகளைத ஆபிரெம்ப
ிரசய்திகளின்படி,  6,000  புதிய நியசு அமைனங்கள் உட்பட ஆயுத
பு அமடகளுக்கான சம்பவிதிமுறைகளைச் ிரசலவுகள் 14  சதவீதம்
அதிகரிக்குிரசு அமைன அனுசு அமைானிக்கப்படகில் விதிமுறைத.

இபிரொணுைச்சரவை தவிதிமுறைகளைைச்சரவைாடங்கள் சு அமைற்றும் ஆயுத அு அமசு அமைப்புகளுக்கான
ிரசலவுகள் 34  சதவீதம் அதிகரிக்க உள்விதிமுறைகளைத,  இத்தடன்
Scorpion  கைச்சரவைச ைச்சரவைாகனங்கள், ோன்கு Barracuda  பிரெக நீர்மூழ்கிக்
கப்பல்கள்,  மூன்று பன்முக ேடைச்சரவைடிக்ு அமககளுக்கான சிறிய
நபார்க்கப்பல்கள் (FREMM) ஆகியைச்சரவைற்றின் உற்பத்திு அமய
நைச்சரவைகப்படத்தைச்சரவைதற்கான ஒர காலஅட்டைச்சரவைு அமணயும் உள்விதிமுறைகளைத.
இறுதியாக,  பிிரபிரெஞ்சு அபிரெசின் நீண்டகால இபிரொணுைச்சரவை
பலத்ு அமதப் நபணும் நோக்கில்,  “மூநலாபாய"  ிரசலவுகள்
என்ல் விதிமுறைு அமழக்கப்படைச்சரவைத,  உத்நதசசு அமைாக அு அமனத்ு அமதயும்
தகர்த்ிரதறியும் அவிதிமுறைகளைவுக்கு சு அமைதிப்பிடப்படகில் விதிமுறைத.

அணுஆயுதங்கள் மீதான அதிகரித்த ிரசலவுகள் சு அமைட்டநசு அமை
சட்டத்திற்குட்பட்ட காலத்திற்குள் 17  பில்லியன் யூநபிரொ
அவிதிமுறைகளைவுக்கு இரக்கும்.  அங்நக இு அமணய-நபார்முு அமல் விதிமுறைக்கான
ிரசலவுகளிலும்,  புதிய ஆயுதங்கள் (விசு அமைானந்தாங்கி
நபார்க்கப்பல்கள்,  டாங்கிகள் சு அமைற்றும் நபார் விசு அமைானங்கள்)
ைச்சரவைடிைச்சரவைு அமசு அமைப்பதிலும்,  எரிிரபாரள் நிபிரெப்பும் ஐநபிரொப்பிய
விசு அமைானங்கு அமவிதிமுறைகளைத் திட்டமிடைச்சரவைதிலும் ிரபரம் அதிகரிப்புகள்
ஏற்படத்தப்பட உள்விதிமுறைகளைன—இு அமைச்சரவை அிரசு அமைரிக்காவிடமிரந்த
சுதந்திபிரெசு அமைாக நபார் ிரதாடப்பதற்கு முக்கியசு அமைானு அமைச்சரவை.
தற்நபாத,  பிிரபிரெஞ்சு சு அமைற்றும் ஐநபிரொப்பிய ஆயுதப் பு அமடகள்
ிரைச்சரவைளிோடகளில் அைச்சரவைற்றின் ஏகாதிபத்திய து அமலயீடகளுக்கு
இன்னமும் அிரசு அமைரிக்காவின் எரிிரபாரள் நிபிரெப்பும்
விசு அமைானங்கு அமவிதிமுறைகளைநய சார்ந்தள்விதிமுறைகளைன.

சு அமைக்நபிரொன் கடந்த சு அமைாதம் தநலான் (Toulon) கடற்பு அமடத்
தவிதிமுறைகளைத்தில் ஆற்றிய ஓர் உு அமபிரெயில் கட்டாய இபிரொணுைச்சரவை
நசு அமைச்சரவைு அமய மீண்டம் ிரகாண்ட ைச்சரவைரைச்சரவைதற்கான அைச்சரவைரின்
அு அமழப்ு அமப மீவிதிமுறைகளைைச்சரவைலியுறுத்தி இரந்த நிு அமலயில்,
எவ்ைச்சரவைாறிரப்பினும்,  ைச்சரவைபிரெவிரக்கும் ஆண்டகளில் இபிரொணுைச்சரவை
ிரசலவுகளில் இன்னும் அதிக அதிகரிப்ு அமப அைச்சரவைர்
நகாபிரெக்கூடம்.  கட்டாய இபிரொணுைச்சரவைச் நசு அமைச்சரவைு அமய மீண்டம்
ிரதாடங்குைச்சரவைத சு அமைற்றும் ிரபண்களுக்கும் அு அமத நீடிப்பத
ஆகியைச்சரவைற்றிற்கான ிரசலவுகள் பல பத்த பில்லியன் யூநபிரொ
கணக்கில் இரக்குிரசு அமைன ிரசய்திகள் ிரதரிவிக்கின்ல் விதிமுறைன.

அு அமனத்த நேட்நடா ஏகாதிபத்திய சக்திகளுடன்
ஒரங்கிு அமணந்த ேடத்தப்படம் இந்த இபிரொணுைச்சரவைைச்சரவைாத
ிரகாள்ு அமக,  சர்ைச்சரவைநதச அவிதிமுறைகளைவில் ிரதாழிலாவிதிமுறைகளைர்களுக்கு ஓர்
எச்சரிக்ு அமகயாகும்.  ஸபிரொலினிச அதிகாபிரெத்தால் நசாவியத்
ஒன்றியம் கு அமலக்கப்பட்டு அமதத் ிரதாடர்ந்த ேடத்தப்பட்டள்விதிமுறைகளை
ஒர கால் நூற்ல் விதிமுறைாண்ட ஏகாதிபத்திய நபார்களில்,  சு அமைத்திய
கிழக்கிலும் ஆபிரிக்காவிலும் மில்லியன் கணக்கானைச்சரவைர்கள்
ிரகால்லப்பட்ட நிு அமலயில்,  உலக முதலாளித்தைச்சரவைம் மீண்டம்
மிகப் ிரபரியவிதிமுறைகளைவிலான ஒர நபாரின் விளிம்பில் உள்விதிமுறைகளைத.
ஏகாதிபத்திய சக்திகளின் உலக நசு அமைலாதிக்க நிு அமலப்பாட்ு அமடப்

நபணும் நோக்கில்,  சு அமைக்நபிரொனும் நேட்நடா சக்திகளும்
தயாரித்த ைச்சரவைரகின்ல் விதிமுறைன நசு அமைாதல்,  ஒர நபபிரெழிவுகபிரெசு அமைான உலக
நசு அமைாதலாக இரக்கும்.

நேட்நடாவின் அபிலாு அமலாஷைகு அமவிதிமுறைகளைக் குறித்த ஏகாதிபத்திய
பத்திரிு அமககள் மிக பகிபிரெங்கசு அமைாக நபசுகின்ல் விதிமுறைநபாத,  நேட்நடா
இதற்கு தான் தயாரிப்பு ிரசய்த ைச்சரவைரகின்ல் விதிமுறைத என்பு அமதயும்
ஒப்புக் ிரகாள்கின்ல் விதிமுறைன.  அவ்விதத்தில்,  ஜனைச்சரவைரியில்,
பிபிரெபலசு அமைான பிரிட்டிஷ் ைச்சரவைாபிரெயிதழ் The  Economist  எழுதியத,
"புவிசார் அபிரெசியலின் சக்தி ைச்சரவைாய்ந்த,  நீண்ட காலத்திய
சு அமைாற்ல் விதிமுறைங்கள் சு அமைற்றும் புதிய ிரதாழில்நுட்பங்களின் ிரபரகிய
ைச்சரவைவிதிமுறைகளைர்ச்சி ஆகியு அமைச்சரவை அிரசு அமைரிக்காவும் அதன் கூட்டாளிகளும்
அனுபவித்த ைச்சரவைந்தள்விதிமுறைகளை அசாதாபிரெண இபிரொணுைச்சரவை
நசு அமைலாதிக்கத்ு அமத இல்லாிரதாழித்த ைச்சரவைரகின்ல் விதிமுறைன.  இபிரெண்டாம்
உலக நபாரக்குப் பின்னர் பார்த்திபிரொத நசு அமைாதலின் அவிதிமுறைகளைவும்
தீவிபிரெமும் மீண்டிரசு அமைாரமுு அமல் விதிமுறை சாத்தியசு அமைானத நபால்
ிரதன்படகின்ல் விதிமுறைன. உலகநசு அமைா அதற்கு தயாபிரொக இல்ு அமல.”

இந்த ைச்சரவைரிகள்,  சு அமைனிதயினம் ஒர புதிய உலக நபாரின்
விளிம்பில் தள்விதிமுறைகளைாடி ிரகாண்டிரக்கில் விதிமுறைத என்பதற்கான ஓர்
எச்சரிக்ு அமகயாகும்.  நபர்லின்,  சு அமைாட்ரிட்,  பாரீஸ சு அமைற்றும் ட்பிரெம்ப்
நிர்ைச்சரவைாகம் ஆகியு அமைச்சரவை எதற்கு தயாரிப்பு ிரசய்த
ைச்சரவைரகின்ல் விதிமுறைனநைச்சரவைா,  அதாைச்சரவைத,  "அவிதிமுறைகளைவிலும் தீவிபிரெத்திலும்
இபிரெண்டாம் உலக நபாரக்குப் பின்னர் பார்த்திபிரொத"  ஒர
நசு அமைாது அமல இந்த ைச்சரவைரிகள் பிபிரெகாசசு அமைாக ிரைச்சரவைளிச்சமிட்ட
காட்டகின்ல் விதிமுறைன. நசு அமைலும் இதனால் தான், சுவீடன், அணுஆயுத
நபார் சசு அமையத்தில் என்ன ிரசய்ைச்சரவைத என்பு அமத இட்ட
ஒட்டிரசு அமைாத்த சுவீடன் சு அமைக்களுக்கும் விைச்சரவைரிக்கும் ைச்சரவைரடாந்தபிரெ
நூல் பிபிரெசுரிப்ு அமப மீண்டம் ிரதாடங்கி உள்விதிமுறைகளைத,  சு அமைற்றும்
கிிரபிரெம்ளிநனா பிரெஷ்ய ிரதாழில்து அமல் விதிமுறை முழுு அமசு அமையாக நபார்
அணிதிபிரெள்வுக்கு தயாரிப்பு ிரசய்ய நைச்சரவைண்டிரசு அமைன ேைச்சரவைம்பரில்
அறிவிப்புக்கு அமவிதிமுறைகளை ிரைச்சரவைளியிட்டத.

ஐநபிரொப்பிய ிரதாழிலாவிதிமுறைகளைர்கு அமவிதிமுறைகளைப் ிரபாறுத்த ைச்சரவைு அமபிரெயில்,  2008
நைச்சரவைால் ஸட்ரீட் ிரபாறிவு சு அமைற்றும் ிரபாரவிதிமுறைகளைாதாபிரெ
ிரேரக்கடிக்குப் பின்னர் இரந்த ஐநபிரொப்பா எங்கிலும்
திணிக்கப்பட்ட கூலி ிரைச்சரவைட்டக்கள் அல்லத நதக்கங்கள்
சு அமைற்றும் சமூக ிரசலவினக் குு அமல் விதிமுறைப்பு திட்டத்திற்கு இைச்சரவைர்களின்
எதிர்ப்பு அதிகரித்த ைச்சரவைரகின்ல் விதிமுறை நிு அமலயில்,  ிரதாழிலாவிதிமுறைகளை
ைச்சரவைர்க்கத்தின் எழுச்சி ிரபற்று ைச்சரவைரம் நபாபிரொட்டங்களுக்கும்
அதிரைச்சரவைார எச்சரிக்ு அமகயாகும். 2018  இல்,  நஜர்சு அமைன் சு அமைற்றும்
தரக்கிய உநலாகத்து அமல் விதிமுறை ிரதாழிலாவிதிமுறைகளைர்கள் சு அமைற்றும் பிரிட்டிஷ்
இபிரெயில்நைச்சரவை து அமல் விதிமுறை ிரதாழிலாவிதிமுறைகளைர்கவிதிமுறைகளைால் ஏற்கனநைச்சரவை
ிரபரியவிதிமுறைகளைவில் நைச்சரவைு அமலநிறுத்த ேடைச்சரவைடிக்ு அமக எடக்கப்பட்டள்விதிமுறைகளைத.
பிபிரொன்சில்,  சு அமைக்நபிரொனின் தனியார்சு அமையசு அமைாக்கல் திட்டங்கு அமவிதிமுறைகளை
முகங்ிரகாடத்த,  முதிநயார் பபிரொசு அமைரிப்பு இல்ல
ிரதாழிலாவிதிமுறைகளைர்களின் நபாபிரொட்டங்களும் அத்நதாட இபிரெயில்நைச்சரவை
து அமல் விதிமுறை நைச்சரவைு அமலநிறுத்தங்களுக்கும் தயாரிப்பு ிரசய்யப்பட்ட
ைச்சரவைரகின்ல் விதிமுறைன.

இபிரொணுைச்சரவைைச்சரவைாதம் சு அமைற்றும் நபாரக்கு எதிபிரொன ஓர் அபிரெசியல்
நபாபிரொட்டம் இல்லாசு அமைல் ஐநபிரொப்பாவில் ிரதாழிலாவிதிமுறைகளை
ைச்சரவைர்க்கத்தின் கூலிகள் சு அமைற்றும் சமூக உரிு அமசு அமைகு அமவிதிமுறைகளைப்
பாதகாப்பத சாத்தியமில்ு அமல,  இதில் பிிரபிரெஞ்சு
ிரதாழிலாவிதிமுறைகளைர்களின் பிபிரெதான கூட்டாளிகவிதிமுறைகளைாக ஏு அமனய
ோடகளில் உள்விதிமுறைகளை அைச்சரவைர்களின் ைச்சரவைர்க்க சநகாதபிரெர்களும்
சநகாதரிகளும் இரப்பார்கள்.


