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ஐரோபப்பிய ரதேர்தேல்களும
வர்க்க ரகபோபட்டத்தின் மீள்வோவும
By Ulrich Rippert,

மே

இறுதியில் நடக்கவுள்ள ஐமுள்ள ஐரோப்பிய மோப்பிய தேர்ோப்பிய தேல்களுக்கு நள்ள ஐரோன்கு
வள்ள ஐரோுங்களுக்கு முன்னர், அங்மக பல ஐமுள்ள ஐரோப்பிய நள்ள ஐரோடுகளில் மிகக்
குறுறைவள்ள ஐரோன மோப்பிய தேர்ோப்பிய தேல் பிுச்ிரச்சள்ள ஐரோுங்கமள இடம்  இடம் பபற்றுள்ளன. ம ஜேர்ேனியில்,
ம ஜேர்ேன் நள்ள ஐரோடள்ள ஐரோளுேன்ுறைத்தில் பிுதிநிதித்துவம்  இடம் பிரச்சய்கின்ுறை பல கட்சிகள்,
நறடமுறுறையளவில் ஒமு ேள்ள ஐரோதிரியள்ள ஐரோன மோப்பிய தேர்ோப்பிய தேல் போப்பிய தேள்ள ஐரோறககறளமய
 இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோங்கவிட்டுள்ளன. எழுப்பப்படுகின்ுறை மகள்ள ஐரோரிக்றககள்  இடம் பபரிதும் புஸ்பு
பரிேள்ள ஐரோற்ுறைங்களள்ள ஐரோக உள்ளன. யள்ள ஐரோரும் வுேள்ள ஐரோட்டள்ள ஐரோர்கமளள்ள ஐரோ என்ுறை அச்ிரச்சத்ோப்பிய தேள்ள ஐரோல்,
மோப்பிய தேர்ோப்பிய தேல் கூட்டங்கள் நடத்ோப்பிய தேப்படவில்றல.
மோப்பிய தேர்ோப்பிய தேல் மீது  இடம் பபள்ள ஐரோதுவள்ள ஐரோன ஆர்வமின்றே ஐமுள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு
அதிகரித்து வரும் எதிர்ப்றபப் பிுதிபலிப்பதுடன், பல நள்ள ஐரோடுகளில்
மவறலநிறுத்ோப்பிய தேங்களும்  இடம் பவகு ஜேன மபள்ள ஐரோுள்ள ஐரோட்டங்களும் அதிகரித்திருப்பதுடன்
 இடம் பநருக்கேள்ள ஐரோக  இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோடர்புபட்டுள்ளது. பிுள்ள ஐரோன்சில், “ேஞ்ிரச்சள் சீருறட" இயக்கம்
 இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோடர்ந்து
 இடம் பகள்ள ஐரோண்டிருக்கிுறைது.
அந்ோப்பிய தே
இயக்கத்திற்கு
எதிுள்ள ஐரோக
பள்ள ஐரோரியளவிலள்ள ஐரோன  இடம் பபள்ள ஐரோலிஸ் நடவடிக்றககள் ேற்றும் வக்கிுேள்ள ஐரோன ஊடக
பிுச்ிரச்சள்ள ஐரோுங்களுக்கு ேத்தியிலும், ஒவ் இடம் பவள்ள ஐரோரு வள்ள ஐரோுமும் நூுறைள்ள ஐரோயிுக்
கணக்கள்ள ஐரோனவர்கள் குறுறைந்ோப்பிய தே ிரச்சம்பளம், ிரச்சமூக ிரச்சேத்துவமின்றே ேற்றும்
ேக்முள்ள ஐரோன் அுிரச்சள்ள ஐரோங்கத்திற்கு எதிுள்ள ஐரோக மபள்ள ஐரோுள்ள ஐரோட வீதிகளில் இுறைங்கிய
வண்ணம் உள்ளனர்.
மபள்ள ஐரோலந்தில், 300,000 க்கும் அதிகேள்ள ஐரோன ஆசிரியர்கள், அவர்களின்
 இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோழிற்ிரச்சங்கத்ோப்பிய தேள்ள ஐரோல் மவறலநிறுத்ோப்பிய தேம் விற்றுத்ோப்பிய தேள்ளப்பட்டு மவறலக்குத்
திரும்புேள்ள ஐரோறு உத்ோப்பிய தேுவிடப்படுவோப்பிய தேற்கு முன்னோப்பிய தேள்ள ஐரோக, வலதுிரச்சள்ள ஐரோரி PiS
அுிரச்சள்ள ஐரோங்கத்திற்கு எதிுள்ள ஐரோக மவறலநிறுத்ோப்பிய தேத்தில் ஈடுபட்டிருந்ோப்பிய தேனர். கடந்ோப்பிய தே
வள்ள ஐரோு  இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோடக்கத்தில் மவறலநிறுத்ோப்பிய தேத்றோப்பிய தே முடித்துக்  இடம் பகள்ள ஐரோள்ளுேள்ள ஐரோறு அுச
நிர்வள்ள ஐரோகிகள் இறுதி எச்ிரச்சரிக்றக விடுத்ோப்பிய தேமபள்ள ஐரோதும், ஆசிரியர்கள் மகள்ள ஐரோபத்துடன்
அோப்பிய தேறன ேறுத்ோப்பிய தேனர், மேலும் 40,000 ிரச்சமூகப்பணி  இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோழிலள்ள ஐரோளர்களும் அந்ோப்பிய தே
மவறலநிறுத்ோப்பிய தேத்தில் இறணய இருப்போப்பிய தேள்ள ஐரோக அறிவித்திருந்ோப்பிய தேனர். இது
மபள்ள ஐரோலள்ள ஐரோந்தில் பல ோப்பிய தேிரச்சள்ள ஐரோப்ோப்பிய தேங்களுக்குப் பிந்றோப்பிய தேய முோப்பிய தேல் மோப்பிய தேசிய
மவறலநிறுத்ோப்பிய தேேள்ள ஐரோக இருந்ோப்பிய தேதுடன், 1980 களின்  இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோடக்கத்தில் ஸ்ுள்ள ஐரோலினிிரச்ச
ிரச்சர்வள்ள ஐரோதிகள்ள ஐரோுத்திற்கு எதிுள்ள ஐரோக நடந்ோப்பிய தே பள்ள ஐரோரிய மவறலநிறுத்ோப்பிய தே இயக்கத்திற்குப்
பின்னர் மிகப்  இடம் பபரிய மவறல நிறுத்ோப்பிய தேங்களில் ஒன்ுறைள்ள ஐரோகவும் இருந்ோப்பிய தேது.
மேம்பட்ட மவறலயிட நிறலறேகள், கூலி உயர்வு ேற்றும் அத்தியள்ள ஐரோவசிய
விரச்சதிகள்
முறுறையள்ள ஐரோக
பூர்த்தி
 இடம் பிரச்சய்யப்பட்ட
பள்ளிகளுக்கள்ள ஐரோன
ஆசிரியர்களின் அந்ோப்பிய தே மபள்ள ஐரோுள்ள ஐரோட்டேள்ள ஐரோனது, ிரச்சர்வமோப்பிய தேிரச்ச வர்க்க மபள்ள ஐரோுள்ள ஐரோட்ட
அறலயின் பள்ள ஐரோகேள்ள ஐரோகும். ஆயிுக் கணக்கள்ள ஐரோன அ இடம் பேரிக்க ஆசிரியர்கள்
கடந்ோப்பிய தேள்ள ஐரோண்டு மவறலநிறுத்ோப்பிய தேங்களில் பங் இடம் பகடுத்ோப்பிய தேனர், கடந்ோப்பிய தே ேள்ள ஐரோோப்பிய தேம்
 இடம் பநோப்பிய தேர்லள்ள ஐரோந்திலும்
அர் இடம் ப ஜேன்டினள்ள ஐரோவிலும்
மோப்பிய தேசியளவில்
ஆசிரியர்
மவறலநிறுத்ோப்பிய தேம் நடந்ோப்பிய தேது.
ஆனள்ள ஐரோல் இது  இடம் பவறுேமன ஆசிரியர்கள் ேட்டுமே மவறலநிறுத்ோப்பிய தே
நடவடிக்றக மேற் இடம் பகள்ள ஐரோள்கிுறைள்ள ஐரோர்கள் என்ுறைள்ள ஐரோகள்ள ஐரோது. ிரச்சமீபத்திய ோப்பிய தேிரச்சள்ள ஐரோப்ோப்பிய தேங்களில்
ஐமுள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ேற்றும் அோப்பிய தேன் ிரச்சம்பந்ோப்பிய தேப்பட்ட அுிரச்சள்ள ஐரோங்கங்கள்
திணித்ோப்பிய தே
கடுறேயள்ள ஐரோன
வள்ள ஐரோழ்க்றகயிட
ேற்றும்
மவறலயிட
நிறலறேகளுக்கு, மேற்கு ேற்றும் கிழக்கு ஐமுள்ள ஐரோப்பள்ள ஐரோவில், எதிர்ப்பு
அதிகரித்து வருகிுறைது. மபள்ள ஐரோலந்து ஆசிரியர் மவறலநிறுத்ோப்பிய தேத்திற்கு
முன்னோப்பிய தேள்ள ஐரோக, LOT விேள்ள ஐரோனச்மிரச்சறவ  இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோழிலள்ள ஐரோளர்களும் மோப்பிய தேசியளவில்
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மவறலநிறுத்ோப்பிய தேத்தில் இுறைங்கினர். மபள்ள ஐரோலந்து அேிரச்சன்  இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோழிலள்ள ஐரோளர்களும்
ிரச்சமீபத்திய வள்ள ஐரோுங்களில் மவறலகறள நிறுத்தி உள்ளள்ள ஐரோர்கள். கடந்ோப்பிய தே சில
ேள்ள ஐரோோப்பிய தேங்களில், ருமேனியள்ள ஐரோ, ஹங்மகரி,  இடம் பிரச்சக் குடியுச, மிரச்சர்பியள்ள ஐரோ ேற்றும்
 இடம் பகள்ள ஐரோமிரச்சள்ள ஐரோமவள்ள ஐரோவில் வள்ள ஐரோகனத்துறுறை ேற்றும் ஏறனய  இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோழில்துறுறை
 இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோழிலள்ள ஐரோளர்களின் மவறலநிறுத்ோப்பிய தேங்கள் இருந்துள்ளன,
அத்துடன்
ஹங்மகரியில்  இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோழிலள்ள ஐரோளர்கறள ிரச்சம்பளமின்றி கூடுோப்பிய தேல் மநும் மவறல
 இடம் பிரச்சய்ய நிர்பந்திக்கும் "அடிறே ிரச்சட்டம்" எனப்படுவறோப்பிய தே விக் இடம் படள்ள ஐரோர் ஓர்பனின்
வலதுிரச்சள்ள ஐரோரி ஆட்சி அறிமுகப்படுத்தியோப்பிய தேற்கு எதிுள்ள ஐரோக பள்ள ஐரோரிய மபள்ள ஐரோுள்ள ஐரோட்டங்கள்
இருந்ோப்பிய தேன.
ம ஜேர்ேனியில், பத்ோப்பிய தேள்ள ஐரோயிுக் கணக்கள்ள ஐரோன  இடம் பபள்ள ஐரோதுச்மிரச்சறவ  இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோழிலள்ள ஐரோளர்கள்,
ோப்பிய தேள்ள ஐரோங் இடம் பகள்ள ஐரோணள்ள ஐரோ மவறலயிட நிறலறேகள் ேற்றும் அற்ப கூலிகள் ேற்றும்
பள்ளிகளின் படுமேள்ள ஐரோிரச்சேள்ள ஐரோன நிறலறேகளுக்கு எதிுள்ள ஐரோக குறுகிய கள்ள ஐரோல
"அறடயள்ள ஐரோள எச்ிரச்சரிக்றக" மவறலநிறுத்ோப்பிய தேங்கறள நடத்தினர். ேள்ள ஐரோர்ச் ேள்ள ஐரோோப்பிய தேம்,
ஆயிுக் கணக்கள்ள ஐரோன  இடம் பபள்ள ஐரோதுத்துறுறை மபள்ள ஐரோக்குவுத்து  இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோழிலள்ள ஐரோளர்கள்
மபர்லினில் மவறலநிறுத்ோப்பிய தேத்தில் இுறைங்கி, அந்நகறு ஸ்ோப்பிய தேம்பிக்கச்
 இடம் பிரச்சய்ோப்பிய தேனர்; மூன்று வள்ள ஐரோுங்களுக்கு முன்னர், 40,000 மபர் அதிகரித்து வரும்
வள்ள ஐரோடறககளுக்கு எதிுள்ள ஐரோக மபள்ள ஐரோுள்ள ஐரோடவும் ேற்றும் ரியல் எஸ்மடட்
நிறுவனங்கள் ேற்றும் ோப்பிய தேனியள்ள ஐரோர் முோப்பிய தேலீட்டு நிதி நிறுவனங்கறளப் பறிமுோப்பிய தேல்
 இடம் பிரச்சய்யவும் வலியுறுத்தி ம ஜேர்ேன் ோப்பிய தேறலநகர்  இடம் பநடுகிலும் அணிவகுத்ோப்பிய தேனர்.
ஐமுள்ள ஐரோப்பள்ள ஐரோ ேற்றும் ம ஜேர்ேனியில் ஆளும் வர்க்கமும் அோப்பிய தேன் கட்சிகளும்
அவற்றின் பள்ள ஐரோறோப்பிய தேயில் முட்டுக்கட்றடயள்ள ஐரோக ேள்ள ஐரோறி வரும் இந்ோப்பிய தே அதிகரித்து
வரும்
தீவிுேயப்படலுக்கு,
 இடம் பநருக்கேள்ள ஐரோக
ஒருங்கிறணந்து
 இடம் பிரச்சயலள்ள ஐரோற்றுவோப்பிய தேன் மூலேள்ள ஐரோகவும் இன்னும் கூடுோப்பிய தேலள்ள ஐரோக வலதுக்கு நகர்வோப்பிய தேன்
மூலேள்ள ஐரோகவும் விறடயிறுத்து வருகின்ுறைன.
கடந்ோப்பிய தே வள்ள ஐரோும், ம ஜேர்ேன் அுசியல்வள்ள ஐரோதி ேள்ள ஐரோன்ஃபி இடம் புட் மவபர் (கிறிஸ்துவ
ிரச்சமூக ஒன்றியம், CSU, ஐமுள்ள ஐரோப்பிய நள்ள ஐரோடள்ள ஐரோளுேன்ுறைத்தின் கன்றன,
பழறேவள்ள ஐரோோப்பிய தே ஐமுள்ள ஐரோப்பிய ேக்கள் கட்சியின் (EPP) ோப்பிய தேறலவர்) “ஒரு பலேள்ள ஐரோன
ஐமுள்ள ஐரோப்பள்ள ஐரோவுக்கள்ள ஐரோக"
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அம்ிரச்ச
மவறலத்திட்டம்
ஒன்றுறை
அறிமுகப்படுத்தினள்ள ஐரோர். இந்ோப்பிய தே மவறலதிட்டத்தின் முோப்பிய தேல் புள்ளியிமலமய
அந்ோப்பிய தே EPP ோப்பிய தேறலறே மவட்பள்ள ஐரோளர் அகதிகள்  இடம் பகள்ள ஐரோள்றக ிரச்சம்பந்ோப்பிய தேேள்ள ஐரோக
அதிவலது ம ஜேர்ேனிக்கள்ள ஐரோன ேள்ள ஐரோற்றீட்டின் (AfD) ேத்திய மகள்ள ஐரோரிக்றகறய
ஏற்கிுறைள்ள ஐரோர், மேலும் ஃபு இடம் புள்ள ஐரோன் இடம் படக்ஸ் எல்றல  இடம் பபள்ள ஐரோலிறிரச்சப் பள்ள ஐரோரியளவில்
மேம்படுத்ோப்பிய தே அறழப்பு விடுக்கிுறைள்ள ஐரோர். “2022 க்குள், குறுறைந்ோப்பிய தேபட்ிரச்சம் 10,000
எல்றல கள்ள ஐரோவலர்கள், டிமுள்ள ஐரோன்கள் உட்பட அதிநவீன  இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோழில்நுட்பம்,
ேற்றும் மநுடியள்ள ஐரோக ோப்பிய தேறலயீடு  இடம் பிரச்சய்வோப்பிய தேற்கள்ள ஐரோன உரிறேறயக்  இடம் பகள்ள ஐரோண்டு
ஐமுள்ள ஐரோப்பிய எல்றல ேற்றும் கடல் முள்ள ஐரோந்துப்பறடறய நள்ள ஐரோன் பலப்படுத்ோப்பிய தே
விரும்புகிமுறைன்,” என்று ஐமுள்ள ஐரோப்பள்ள ஐரோவுக்கள்ள ஐரோன அவர் மவறலத்திட்டத்தில்
மவபர் எழுதுகிுறைள்ள ஐரோர்.
“மநுடியள்ள ஐரோக ோப்பிய தேறலயீடு  இடம் பிரச்சய்வோப்பிய தேற்கள்ள ஐரோன உரிறே" என்பது, யூமுள்ள ஐரோமபள்ள ஐரோல்
இற்கு கூடுோப்பிய தேலள்ள ஐரோக ஃபு இடம் புள்ள ஐரோன் இடம் படக்ற்டெக்ஸை புதிய அதிகள்ள ஐரோுங்களுடன் கூடிய
ஐமுள்ள ஐரோப்பள்ள ஐரோ-ோப்பிய தேழுவிய புதிய  இடம் பபள்ள ஐரோலிஸ் பறடயள்ள ஐரோக சீுறேப்பது என்பறோப்பிய தே
அர்த்ோப்பிய தேப்படுத்துகிுறைது.
இுண்டள்ள ஐரோவது புள்ளியில், “பயங்குவள்ள ஐரோோப்பிய தேத்திற்கு எதிுள்ள ஐரோக ிரச்சண்றடயிட
ஐமுள்ள ஐரோப்பிய FBI” ஐ ஸ்ோப்பிய தேள்ள ஐரோபிக்க மவபர் அறழப்பு விடுக்கிுறைள்ள ஐரோர். அவர்

யூமுள்ள ஐரோமபள்ள ஐரோல்  இடம் பபள்ள ஐரோலிஸ் பறடயின் நியேனங்கறள இுட்டிப்பள்ள ஐரோக்க அறழப்பு
விடுக்கிுறைள்ள ஐரோர்.
குற்ுறைம்
 இடம் பிரச்சய்பவர்கள்
ேற்றும்
அுசியல்ரீதியில்
தீவிுப்பட்டவர்கறளக் குறித்ோப்பிய தே ோப்பிய தேகவல்கறள கூட்டு புலனள்ள ஐரோய்வு குழுக்கள்
திுட்டி, பரிேள்ள ஐரோறிக்  இடம் பகள்ள ஐரோள்ள இருக்கின்ுறைன. இுகசிய மிரச்சறவகளின்
கூட்டுுறைவு
ஐமுள்ள ஐரோப்பள்ள ஐரோ
எங்கிலும்
தீவிுப்படுத்ோப்பிய தேப்பட்டு,
மேம்படுத்ோப்பிய தேப்படுத்ோப்பிய தேப்பட உள்ளது.

“ிரச்சந்மோப்பிய தேகத்திற்குரியவர்கள்

ஓர் ஐமுள்ள ஐரோப்பிய  இடம் பபள்ள ஐரோலிஸ் அுறிரச்சக் கட்டறேப்பது என்பது மநுடியள்ள ஐரோக
 இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோழிலள்ள ஐரோள
வர்க்கத்திற்கு
எதிுள்ள ஐரோக
மநள்ள ஐரோக்கம்
 இடம் பகள்ள ஐரோண்டோப்பிய தேள்ள ஐரோகும்.
மவறலநிறுத்ோப்பிய தேங்கறளயும்
இுள்ள ஐரோணுவ
மீள்ஆயுோப்பிய தேேயபடுத்ோப்பிய தேலுக்கள்ள ஐரோன
எதிர்ப்றபயும் குற்ுறைகுேள்ள ஐரோக்குவோப்பிய தேற்கள்ள ஐரோக ஏற்கனமவ  இடம் பிரச்சய்யப்பட்டு வருகின்ுறை
ோப்பிய தேயள்ள ஐரோரிப்புகறள நியள்ள ஐரோயப்படுத்துவோப்பிய தேற்கள்ள ஐரோக, மவபர், பயங்குவள்ள ஐரோோப்பிய தேம் ேற்றும்
திட்டமிட்ட குற்ுறைத்திற்கு எதிுள்ள ஐரோன ிரச்சண்றட மீது ஒருமுகப்படுகிுறைள்ள ஐரோர்.

இதுவறுயில் இடது கட்சி அறேதியள்ள ஐரோக இருக்கிுறைது என்றில்றல, ேள்ள ஐரோுறைள்ள ஐரோக
அது அோப்பிய தேன் ஐமுள்ள ஐரோப்பிய மோப்பிய தேர்ோப்பிய தேல் மவறலத்திட்டத்திலிருந்து ஐமுள்ள ஐரோப்பிய
ஒன்றியத்தின் எந்ோப்பிய தே இடம் பவள்ள ஐரோரு விேர்ிரச்சனத்றோப்பிய தேயும் நீக்கி உள்ளது.  இடம் பபப்ுவரியில்,
அக்கட்சியின் நிர்வள்ள ஐரோகக்குழு, ஐமுள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றியத்றோப்பிய தே "இுள்ள ஐரோணுவவள்ள ஐரோோப்பிய தே,
 ஜேனநள்ள ஐரோயகேற்ுறை, நவோப்பிய தேள்ள ஐரோுள்ள ஐரோளவள்ள ஐரோோப்பிய தே" என்று குறிப்பிடும் ஒரு பந்திறய அோப்பிய தேன்
வறுவு மவறலத்திட்டத்திலிருந்து நீக்க ோப்பிய தேறலயீடு  இடம் பிரச்சய்ோப்பிய தேது. ம ஜேர்ேன்
நள்ள ஐரோடள்ள ஐரோளுேன்ுறை கீழ் அறவ ோப்பிய தேறலவர் டீற்ேள்ள ஐரோர் பள்ள ஐரோர்ட்ஷ, ஐமுள்ள ஐரோப்பள்ள ஐரோ மீோப்பிய தேள்ள ஐரோன
எந்ோப்பிய தே இடம் பவள்ள ஐரோரு பகிுங்கேள்ள ஐரோன விேர்ிரச்சனமும் இடது கட்சிறய இத்ோப்பிய தேள்ள ஐரோலி,
ஹங்மகரி ேற்றும் பிுள்ள ஐரோன்சின்  இடம் பவகு ஜேனவள்ள ஐரோோப்பிய தே கட்சிகளின் வறளயத்திற்குள்
 இடம் பகள்ள ஐரோண்டு வந்துவிடும் என்று வள்ள ஐரோதிட்டு அது அழிக்கப்பட்டறோப்பிய தே
நியள்ள ஐரோயப்படுத்தினள்ள ஐரோர். “நம்முறடய மவறல ஐமுள்ள ஐரோப்பள்ள ஐரோறவ வலதுிரச்சள்ள ஐரோரிக்கு
விட்டுக்  இடம் பகள்ள ஐரோடுப்பதில்றல,” என்ுறைள்ள ஐரோர். இடது கட்சி "ிரச்சேள்ள ஐரோோப்பிய தேள்ள ஐரோனம், ேகத்ோப்பிய தேள்ள ஐரோன
கலள்ள ஐரோச்ிரச்சள்ள ஐரோு
திட்டத்திற்கு
அர்பணிக்கப்பட்ட
ஓர்
ஐமுள்ள ஐரோப்பள்ள ஐரோவின்
பள்ள ஐரோும்பரியத்தில் அறோப்பிய தே கட்டறேக்க" விரும்புகிுறைது.

ஓர் எமோப்பிய தேச்ிரச்சதிகள்ள ஐரோரியின்  இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோனியில், “ஐமுள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் நேது
 ஜேனநள்ள ஐரோயக மகள்ள ஐரோட்பள்ள ஐரோடுகள் குழிபறிக்கப்படுவறோப்பிய தே நள்ள ஐரோன் அனுேதிக்க
ேள்ள ஐரோட்மடன்,” என்று அறிவித்ோப்பிய தே மவபர்,  ஜேனநள்ள ஐரோயகத்றோப்பிய தேப் பள்ள ஐரோதுகள்ள ஐரோக்க "புதிய
ிரச்சட்ட இயங்குமுறுறைகறள" அறிவித்ோப்பிய தேள்ள ஐரோர்.  ஜேனநள்ள ஐரோயகம் என்பது ேக்கள்
உரிறேகமளள்ள ஐரோடும் ேற்றும் அுசின் பலத்றோப்பிய தே எதிர்ப்போப்பிய தேற்கள்ள ஐரோன ேக்கள்
சோப்பிய தேந்திுத்துடனும் பிறணந்ோப்பிய தேது என்ுறை உண்றேறய மவபர் முற்றிலுேள்ள ஐரோக
நிுள்ள ஐரோகரிக்கிுறைள்ள ஐரோர். அவறுப்  இடம் பபள்ள ஐரோறுத்ோப்பிய தே வறுயில், அுச என்பது
 ஜேனநள்ள ஐரோயகத்தின் பண்புரு என்றுள்ளது, அோப்பிய தேள்ள ஐரோவது, அுச, ஆயுோப்பிய தேப்பறட,
 இடம் பபள்ள ஐரோலிஸ் ேற்றும் பள்ள ஐரோதுகள்ள ஐரோப்பு எந்திுமும் அவற்றின் பலத்றோப்பிய தேக்  இடம் பகள்ள ஐரோண்டு
ேக்கள் மீது அோப்பிய தேன் விருப்பத்றோப்பிய தேத் திணிக்கக் கூடியோப்பிய தேள்ள ஐரோக இருக்க
மவண்டும் என்றுள்ளது.
இந்ோப்பிய தே ோப்பிய தேர்க்கத்தின்படி,  இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோழிற்ிரச்சங்கங்களின் கட்டுப்பள்ள ஐரோட்டுக்கு  இடம் பவளிமய
ஒழுங்கறேக்கப்பட்ட
ஒரு
மவறலநிறுத்ோப்பிய தேம்
ிரச்சட்டமீுறைலள்ள ஐரோகிுறைது,
விறுவிமலமய ிரச்சட்டவிமுள்ள ஐரோோப்பிய தேேள்ள ஐரோக அறிவிக்கப்படக்கூடும்.
ஓர் ஐமுள்ள ஐரோப்பிய  இடம் பபள்ள ஐரோலிஸ் அுச ிரச்சம்பந்ோப்பிய தேேள்ள ஐரோன இந்ோப்பிய தே பிற்மபள்ள ஐரோக்குத்ோப்பிய தேனேள்ள ஐரோன
கருத்துரு அறனத்து அுசியல் கட்சிகளள்ள ஐரோலும் ஆோப்பிய தேரிக்கப்படுகிுறைது.
ம ஜேர்ேனியின் ஆளும் ேகள்ள ஐரோ கூட்டணியின் பள்ள ஐரோகேள்ள ஐரோக உள்ள ிரச்சமூக
 ஜேனநள்ள ஐரோயகக் கட்சி (SPD) ஏற்கனமவ ோப்பிய தேஞ்ிரச்சம் மகள்ள ஐரோரும் ிரச்சட்டங்கறள
இறுக்குவோப்பிய தேற்கும்
ேற்றும்
அகதிகறள
நள்ள ஐரோடுகடத்துவோப்பிய தேற்கள்ள ஐரோன
நடவடிக்றககறளயும் ஆோப்பிய தேரித்து ஊக்குவித்துள்ளது. இப்மபள்ள ஐரோது அது
மவபர் ேற்றும் EPP திட்டங்கறள  இடம் பவற்று வள்ள ஐரோர்த்றோப்பிய தேகளில் விேர்சிப்பதுடன்,
பழறேவள்ள ஐரோோப்பிய தே கிறிஸ்துவ  ஜேனநள்ள ஐரோயக ஒன்றியம் (CDU) ேற்றும் CSU உம் கட்சி
ோப்பிய தேந்திமுள்ள ஐரோபள்ள ஐரோயங்களில் ஒருமுறனப்படுவோப்பிய தேற்கள்ள ஐரோகவும் ேற்றும் உள்நள்ள ஐரோட்டு
மீள்ஆயுோப்பிய தேேயபடுத்ோப்பிய தேலுக்கள்ள ஐரோன SPD இன் முன் இடம் பேள்ள ஐரோழிவுகறள ஆோப்பிய தேரிக்க
ோப்பிய தேவறுவோப்பிய தேற்கள்ள ஐரோகவும் அவற்றுறை குற்ுறைஞ்ிரச்சள்ள ஐரோட்டுகிுறைது.
ஓர் ஐமுள்ள ஐரோப்பிய  இடம் பபள்ள ஐரோலிஸ் அுச உருவள்ள ஐரோக்குவறோப்பிய தே பசறே கட்சி
முழுறேயள்ள ஐரோக ஆோப்பிய தேரிக்கிுறைது, ஆனள்ள ஐரோல்  இடம் பவறுேமன அது அறோப்பிய தே
வித்தியள்ள ஐரோிரச்சேள்ள ஐரோன  இடம் பபயரில் குறிப்பிடுகிுறைது. அவர்களின் ஐமுள்ள ஐரோப்பிய மோப்பிய தேர்ோப்பிய தேல்
மவறலதிட்டம், "பறடகள் மீோப்பிய தேள்ள ஐரோன அுசின் ஏகமபள்ள ஐரோகத்றோப்பிய தேப் பள்ள ஐரோதுகள்ள ஐரோப்போப்பிய தேன்"
மீது ஒருகுவிந்துள்ளது. சோப்பிய தேந்திும் ேற்றும் பள்ள ஐரோதுகள்ள ஐரோப்புக்கள்ள ஐரோன மேள்ள ஐரோோப்பிய தேலுக்கு
"பள்ள ஐரோதுகள்ள ஐரோப்பு அதிகள்ள ஐரோரிகளுக்கு இறடமய பலேள்ள ஐரோன ஐமுள்ள ஐரோப்பிய கூட்டுுறைவு "
அவசியப்படுவோப்பிய தேள்ள ஐரோக அவர்களின் மவறலத்திட்டம் கூறுகிுறைது.
“ இடம் பகள்ள ஐரோள்றள,

திருட்டு அல்லது மேள்ள ஐரோிரச்சடி" மபள்ள ஐரோன்ுறை குற்ுறைங்கள் மீோப்பிய தேள்ள ஐரோன
வழக்குகள் எல்றல கடந்தும் நடத்ோப்பிய தேப்பட மவண்டும் என்று அது
குறிப்பிடுகிுறைது. “அோப்பிய தேற்மகற்ப,  இடம் பபள்ள ஐரோலி்டெக்ஸைூம் எல்றல கடந்து  இடம் பிரச்சயல்பட
மவண்டும்.” இது "முக்கியேள்ள ஐரோக ஐமுள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ோப்பிய தேழுவிய ோப்பிய தேுவு
பரிேள்ள ஐரோற்ுறைத்திற்கு"  இடம் பபள்ள ஐரோருந்துகிுறைது. ோப்பிய தேுவு ஒப்பீட்றட “வழக்கற்றுப் மபள்ள ஐரோன
 இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோழில்நுட்பம்" நறடமுறுறையளவில் ோப்பிய தேடுக்கிுறைது என்பறோப்பிய தே இனியும்
ிரச்சகித்துக்  இடம் பகள்ள ஐரோண்டிருக்க மவண்டியதில்றல என்கிுறைது.
“ஓர் ஐமுள்ள ஐரோப்பிய குற்ுறைவியல்  இடம் பபள்ள ஐரோலிஸ் பறடறய உருவள்ள ஐரோக்குோப்பிய தேல்” என்ுறை
ோப்பிய தேறலப்பின்
கீழ்,
பசறே
கட்சியினர்
மகள்ள ஐரோருகின்ுறைனர்:

மீோப்பிய தேள்ள ஐரோன கண்கள்ள ஐரோணிப்பு ஐமுள்ள ஐரோப்பிய-நள்ள ஐரோடுகளின்
ோப்பிய தேனித்ோப்பிய தேனி எல்றலகளுக்குள் ோப்பிய தேடுக்கப்படுகிுறைது என்ுறை உண்றேயள்ள ஐரோலும்
ேற்றும் அங்கத்துவ நள்ள ஐரோடுகளின்  இடம் பபள்ள ஐரோலிஸ் பறடகளது கூட்டுுறைவு இல்றல
என்போப்பிய தேற்கள்ள ஐரோகவும் நேது பள்ள ஐரோதுகள்ள ஐரோப்பு விட்டுக் இடம் பகள்ள ஐரோடுக்கப்படக் கூடள்ள ஐரோது.
அோப்பிய தேற்கள்ள ஐரோக ோப்பிய தேள்ள ஐரோன் நள்ள ஐரோங்கள் ஐமுள்ள ஐரோப்பிய குற்ுறைவியல்  இடம் பபள்ள ஐரோலிஸ்
அலுவலகத்றோப்பிய தே (EKA) ஸ்ோப்பிய தேள்ள ஐரோபிக்க அறழப்பு விடுக்கிமுறைள்ள ஐரோம்.”

ஐமுள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஒரு  இடம் பபள்ள ஐரோருளள்ள ஐரோோப்பிய தேள்ள ஐரோு ிரச்சமூகம் என்பதிலிருந்து ஓர்
இுள்ள ஐரோணுவ ேற்றும்  இடம் பபள்ள ஐரோலிஸ் கூட்டணியள்ள ஐரோக ேள்ள ஐரோறிவரும் ஒரு ோப்பிய தேருணத்தில்,
அதிவலது தீவிுவள்ள ஐரோோப்பிய தே அறேப்புகள், கட்சிகளுக்கள்ள ஐரோன விறளநிலேள்ள ஐரோக ஆகி
வருகின்ுறை ஒரு ோப்பிய தேருணத்தில், இடது கட்சி, ஐமுள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றியத்றோப்பிய தேச்
ிரச்சேள்ள ஐரோோப்பிய தேள்ள ஐரோனம் ேற்றும் கலள்ள ஐரோச்ிரச்சள்ள ஐரோுத்திற்கள்ள ஐரோன ஒரு திட்டேள்ள ஐரோக புகழ்ந்துறுத்து
இந்ோப்பிய தே அபிவிருத்திகறள மூடிேறுறைக்கிுறைது.
மிரச்சள்ள ஐரோிரச்சலிிரச்ச ிரச்சேத்துவக் கட்சி (SGP) ேட்டுமே ஐமுள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றியத்றோப்பிய தே
ஆோப்பிய தேரிக்கும் அறனத்துக் கட்சி கூட்டணிறய எதிர்க்கின்ுறை ஒமு கட்சி
என்பதுடன், அதிகரித்து வரும் மவறலநிறுத்ோப்பிய தே இயக்கம் ேற்றும்
மபள்ள ஐரோுள்ள ஐரோட்டங்களுக்கு ஒரு  இடம் போப்பிய தேளிவள்ள ஐரோன மிரச்சள்ள ஐரோிரச்சலிிரச்ச முன்மனள்ள ஐரோக்றகயும்
வழங்குகிுறைது.
ம ஜேர்ேனி முழுவதும் மோப்பிய தேர்ோப்பிய தேலில் நிற்கும் SGP, பல  இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோடர்ச்சியள்ள ஐரோன மோப்பிய தேர்ோப்பிய தேல்
கூட்டங்களில் அோப்பிய தேன் மவறலத்திட்டத்றோப்பிய தே முன்றவத்து வருகிுறைது. அோப்பிய தேன்
மவறலத்திட்டம் குறிப்பிடுகிுறைது:
“நள்ள ஐரோங்கள்

மோப்பிய தேசியவள்ள ஐரோோப்பிய தேத்தின் ேற்றும் ஐமுள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் அறனத்து
வடிவங்கறளயும்
ிரச்சேுிரச்சத்திற்கிடமின்றி
எதிர்க்கிமுறைள்ள ஐரோம்.
ஐமுள்ள ஐரோப்பள்ள ஐரோ
பிளவுபட்டிருப்பது ஐமுள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றியத்றோப்பிய தே ஆோப்பிய தேரிப்பவர்கள் ேற்றும்
அறோப்பிய தே எதிர்ப்பவர்களுக்கு இறடயில் இல்றல, ேள்ள ஐரோுறைள்ள ஐரோக உறழக்கும்
ேக்களுக்கும் ேற்றும் ோப்பிய தேன்றனத்ோப்பிய தேள்ள ஐரோமன  இடம் பவட்கமின்றி  இடம் பிரச்சழிப்பள்ள ஐரோக்கி
 இடம் பகள்ள ஐரோண்மட இருக்கும் ஒரு சிறிய உயுடுக்கு வர்க்கத்திற்கும் இறடமய
பிளவுபட்டுள்ளது. புந்ோப்பிய தே ிரச்சமூக அடுக்குகறள ேள்ள ஐரோனக்மகடள்ள ஐரோன வறுறேக்குள்
ோப்பிய தேள்ளியுள்ள கடுறேயள்ள ஐரோன சிக்கன  இடம் பகள்ள ஐரோள்றககளுக்கு ஐமுள்ள ஐரோப்பிய
ஒன்றியமே
 இடம் பபள்ள ஐரோறுப்பள்ள ஐரோகும்.
இுள்ள ஐரோணுவவள்ள ஐரோோப்பிய தேம்
ேற்றும்
மபள்ள ஐரோரின்
மீள்வருறகக்கும், ஒரு  இடம் பபள்ள ஐரோலிஸ் ேற்றும் கண்கள்ள ஐரோணிப்பு அுறிரச்ச
ஸ்ோப்பிய தேள்ள ஐரோபிப்போப்பிய தேற்கும், ேற்றும் பத்ோப்பிய தேள்ள ஐரோயிுக் கணக்கள்ள ஐரோன அகதிகறள நிச்ிரச்சயேள்ள ஐரோன
ேுணத்திற்குத்
ோப்பிய தேள்ளுகின்ுறை
பறடயுண்
ஐமுள்ள ஐரோப்பள்ள ஐரோறவப்
பலப்படுத்துவோப்பிய தேற்கும் அதுோப்பிய தேள்ள ஐரோன் உந்துிரச்சக்தியள்ள ஐரோக உள்ளது. அதுோப்பிய தேள்ள ஐரோன்
வலதுிரச்சள்ள ஐரோரி ேற்றும் பள்ள ஐரோசிிரச்சவள்ள ஐரோோப்பிய தே ிரச்சக்திகளுக்கள்ள ஐரோன விறளநிலேள்ள ஐரோக உள்ளது.
“ஐக்கிய

ஐமுள்ள ஐரோப்பிய மிரச்சள்ள ஐரோிரச்சலிிரச்ச அுசகள் என்பமோப்பிய தே ஐமுள்ள ஐரோப்பிய
ஒன்றியத்திற்கள்ள ஐரோன எங்களின் பதில். நள்ள ஐரோங்கள் ஒரு மிரச்சள்ள ஐரோிரச்சலிிரச்ச அடித்ோப்பிய தேளத்தில்
 இடம் பபள்ள ஐரோருளள்ள ஐரோோப்பிய தேள்ள ஐரோுத்றோப்பிய தே ேறுஒழுங்கு  இடம் பிரச்சய்கின்ுறை,  இடம் பபரும்  இடம் பிரச்சல்வந்ோப்பிய தேர்கள்,
வங்கிகள் ேற்றும்  இடம் பபருநிறுவனங்களிடம் இருந்து  இடம் பிரச்சல்வவளத்றோப்பிய தேப்
பறிமுோப்பிய தேல்
 இடம் பிரச்சய்கின்ுறை
 இடம் போப்பிய தேள்ள ஐரோழிலள்ள ஐரோளர்களின்
அுிரச்சள்ள ஐரோங்கத்திற்கள்ள ஐரோக
மபள்ள ஐரோுள்ள ஐரோடுகிமுறைள்ள ஐரோம்.”

