
உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                                                          www.wsws.org

அதிகரித்து வரும் ும் வவ் வேலம் வேலைநிறுத்தங்களுக்க
மத்தியில, பிபிர பிரெஞ்சு பி பிரெதம மந்திரி ஓய்வூதிய
பிரவட்டுக்க் வேலடுக்களைத் திணிக்க சூளு் வேல பிரெக்கிக சூளுரைக்கிற்க சூளுரைக்கிறார

By Anthony Torres and Alex Lantier,     12 December 2019 

மக்கள்த்தொககயில் மூன்றில் இரண்டு பங்கினரதொல் எதிர்க்கப்படும
திட்டமிட்ட ஓய்வூதிய தஓய்வூதிய வெட்டுக்களுக்கு எதிரதொக,  பிதரஞ்சு தபதொதுத்துகு
த்தொழிலதொளர்கள் தஓய்வூதிய வெகுஜன ன பபதொக்குஓய்வூதிய வெரத்து,  இரயில் ன பபதொக்குஓய்வூதிய வெரத்து
மற்றும கல்வித்துகுகய முடக்கி,  டிசமபர் 5  இல் இருந்து,
ன பஓய்வூதிய வெகலநிறுத்்த்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.  ன ப நேற்று,  பிர்ம மந்திரி எட்ஓய்வூதிய வெதொர்ட்
பிலிப் தபதொருளதொ்தொர,  சமூக மற்றும சுற்றுச்சூழல் அகமப்பில் (Conseil
conomique, social et environnemental - CESE) é த்தொழிற்சங்கங்கள்
மற்றும மு்லதொளிமதொர்களின் குழுக்களுக்கு முன்னதொல் உகரயதொற்றி,
அதிகரித்து ஓய்வூதிய வெரும எதிர்ப்புக்கு மத்தியிலும அஓய்வூதிய வெர் தஓய்வூதிய வெட்டுக்ககள
முன்தனடுக்க ன பபதொஓய்வூதிய வெ்தொக அறிவித்்தொர்.  ன பஓய்வூதிய வெகலநிறுத்்  நேடஓய்வூதிய வெடிக்கககய
முடித்துக் தகதொள்ளுமதொறு ன பகதொரிய அஓய்வூதிய வெர்,  த்தொழிற்சங்கங்களுடனதொன
ன பபச்சுஓய்வூதிய வெதொர்த்க்கள் அதிகரிக்கப்படும என்ுதொர்,  ஆனதொல் இந்்
த்தொழிற்சங்கங்கன பளதொ 2017  இல் இருந்ன ப் மக்ன பரதொனுடன் இந்்
தஓய்வூதிய வெட்டுக்ககளப் ன பபரமன பபசி ஓய்வூதிய வெந்்கஓய்வூதிய வெயதொகும.

ன பஓய்வூதிய வெகலநிறுத்்க்கதொரர்களின் அகனத்து முக்கிய ன பகதொரிக்ககககளயும
ஆத்திரமூட்டும வி்த்தில் ன ப நேரடியதொக நிரதொகரித்் பிலிப், தபதொதுத்துகுயில்
சிுப்பு ஓய்வூதிய முகுககள நீக்கி "புள்ளிககள அடிப்பகடயதொக
தகதொண்ட" ஓய்வூதிய முகுகயத் திணிக்கவும, மற்றும சட்டபூர்ஓய்வூதிய வெ ஓய்வு
தபறும ஓய்வூதிய வெயக் 62 இல் இருந்து 64 ஆக உயர்த்்வும சூளுகரத்்தொர்.

அஓய்வூதிய வெர் CESE  முன்னிகலயில் கூறுககயில்,  “இந்் சீர்திருத்்த்க்
நிகுன பஓய்வூதிய வெற்ு  நேதொன் தீர்மதொனகரமதொக உள்ன பளன்.  நேதொங்கள் படிப்படியதொக இந்்
ஓய்வூதிய முகுக்கு மதொற்றுன பஓய்வூதிய வெதொம... சற்ன பு நீண்ட கதொலத்தில் தசயல்பட்டு
இந்் சிுப்பு ஓய்வூதிய முகுககள முடிவுக்குக் தகதொண்டு ஓய்வூதிய வெருஓய்வூதிய வெ்ன்
மூலம,  உறுதியதொன நிதிய அடித்்ளங்கள் மீது ஒரு நியதொயமதொன
முகுகயக் தகதொண்டு ஓய்வூதிய வெருன பஓய்வூதிய வெதொம,” என்ுதொர். இந்்தொண்டு இறுதியில் அஓய்வூதிய வெர்
ஒரு ஓய்வூதிய வெகரவு சட்டமன பசதொ்தொ ்யதொரிக்க இருப்ப்தொகவும,  அது ஜனஓய்வூதிய வெரி 22
இல் மந்திரிகள் சகபக்குச் சமர்பிக்கப்பட்டு,  தபப்ரஓய்வூதிய வெரியில்
 நேதொடதொளுமன்ுத்தில் சமர்பிக்கப்படும என்ுதொர்.

சமரசம தசய்து தகதொள்ள பிதரஞ்சு அரசதொங்கத்திற்கு எந்் உத்ன ப்சமும
இல்கல என்பக்யும,  மக்ன பரதொனதொல் பிரதிநிதித்துஓய்வூதிய வெம தசய்யப்படும
நிதியியல் பிரபுத்துஓய்வூதிய வெத்திற்கும த்தொழிலதொள ஓய்வூதிய வெர்க்கத்திற்கும இகடயிலதொன
ன பமதொ்ல் த்தொடர்ந்து தீவிரமகடயும என்பக்யுன பம இது
உறுதிப்படுத்துகிுது.

ஜனதொதிபதி இமதொனுஓய்வூதிய வெல் மக்ன பரதொன் அரசதொங்கத்துடன் ன பபரமன பபசுஓய்வூதிய வெ்ற்கு
அங்ன பக ஒன்றுமில்கல.  த்தொழிற்சங்கங்களுடன் அது  நேடத்தி ஓய்வூதிய வெரும
ன பபச்சுஓய்வூதிய வெதொர்த்க்களுக்குப் பின்னதொல்,  அரசதொங்கம,  தபருஓய்வூதிய வெதொரியதொன
மக்களிகடன பய,  அதுவும முக்கியமதொக த்தொழிலதொளர்களிகடன பய,  எதிர்ப்கப
முகங்தகதொடுத்துள்ள ஒரு சீர்திருத்்ம மூலமதொக ஒரு்கலபட்சமதொக
ஓய்வூதியங்ககளக் குகுக்க திட்டமிட்டு ஓய்வூதிய வெருகிுது.  மக்ன பரதொன்
அரசதொங்கத்க்க் கீழிுக்கும முன்ன பனதொக்கின் அடிப்பகடயில்
ன பஓய்வூதிய வெகலநிறுத்்  நேடஓய்வூதிய வெடிக்கக தீவிரப்படுத்்ப்பட ன பஓய்வூதிய வெண்டும.

மக்ன பரதொன்,  தசல்ஓய்வூதிய வெ ஓய்வூதிய வெளத்க் த்தொழிலதொளர்களிடம இருந்து சமூகத்தின்
தசல்ஓய்வூதிய வெந்்ர்களுக்கு பதொரியளவில் திகசத்திருப்பி விட,  ஒவ்தஓய்வூதிய வெதொரு
ஆண்டும பத்து பில்லியன் கணக்கதொன யூன பரதொக்ககளப் பிதரஞ்சு
அரசிலிருந்து எடுப்ப்ற்கதொக,  ஓய்வூதிய்தொரர்களின் தமதொத்்

த்தொகககயயும தஓய்வூதிய வெட்ட தீர்மதொனகரமதொக உள்ளதொர்.  இப்ன பபதொது உலகின்
மிகப் தபரிய தசல்ஓய்வூதிய வெந்்ரதொக விளங்கும ன பபர்னதொர்ட் அர்ன பனதொல்ட் கடந்்
ஆண்டு மட்டும 23  பில்லியன் யூன பரதொ நிகர தசல்ஓய்வூதிய வெ ஓய்வூதிய வெள அதிகரிப்கபக்
கண்டதொர்.  இது மட்டுன பம கூட ஓய்வூதிய முகுயின் கணிக்கப்பட்ட
பற்ுதொக்குகுகயத் தீர்க்க ன பபதொதுமதொன்தொகும,  இந்் பற்ுதொக்குகு 2025
க்குள் 8  இல் இருந்து 17  பில்லியன் யூன பரதொஓய்வூதிய வெதொக அதிகரிக்கக்கூடும.
ஆனதொல்,  தபரும தசல்ஓய்வூதிய வெந்்ர்களுக்கு பதொரிய ஓய்வூதிய வெரி தஓய்வூதிய வெகுமதிககள
ஓய்வூதிய வெழங்குகின்ு அன ப்ன பஓய்வூதிய வெகளயில்,  அது பத்து மில்லியன் கணக்கதொன
த்தொழிலதொளர்ககளச் சீரழிக்கக் கூடிய ஓய்வூதிய வெககயில் ஓய்வூதியங்களில்
ஆழ்ந்் தஓய்வூதிய வெட்டுக்ககளச் தசய்ய திட்டமிடுகிுது.

“புள்ளிககள அடிப்பகடயதொக"  தகதொண்ட ஓய்வூதிய முகுயில், ஒரு
த்தொழிலதொளி அஓய்வூதிய வெரின் பணி ஓய்வூதிய வெதொழ்க்கக கதொலத்தின் ன பபதொது, அஓய்வூதிய வெர்
்ற்ன பபதொக்ய ஓய்வூதிய்தொரர்களின் ஓய்வூதியங்களுக்குப் பணம தசலுத்தி
உ்விய்ற்கதொக பின்னர் பிரதிபலனதொக எதிர்கதொலத்தில் அஓய்வூதிய வெர் ஓய்வூதிய
பண மதிப்கபப் தபுப்ன பபதொஓய்வூதிய வெதில்கல, மதொுதொக த்ளிஓய்வூதிய வெற்ு தஓய்வூதிய வெறும
எண்களதொக "புள்ளிககள" மட்டுன பம தபறுகிுதொர். முன்னதொள் பிர்ம மந்திரி
பிரதொன்சுஓய்வூதிய வெதொ ஃபிய்ன பயதொனின் 2016  கதொதணதொளி ஒன்று,  இது இப்ன பபதொது
பரபரப்பதொகி உள்ள நிகலயில்,  இந்் சீர்திருத்்த்தின் தபதொருகள
த்ளிஓய்வூதிய வெதொக விளக்குகிுது.  இதுன பபதொன்ுதஓய்வூதிய வெதொரு முகு "எந்்தஓய்வூதிய வெதொரு
அரசியல்ஓய்வூதிய வெதொதியும ஒப்புக் தகதொள்ளதொ் ஒன்கு அனுமதிக்கிுது,
ஒவ்தஓய்வூதிய வெதொரு மதொ்மும அளகஓய்வூதிய வெ குகுக்கவும,  புள்ளிகளின் மதிப்கபக்
குகுத்து ஓய்வூதியங்களின் மதிப்கப அவ்வி்த்தில் குகுக்கவும
அனுமதிக்கிுது,” என்று அதில் கூறியிருந்்தொர்.

இந்் சீர்திருத்்த்தில் மற்துதொரு முக்கிய பதொகமதொக இருப்பது, ஓய்வூதிய வெங்கிகளின்
கட்டகளகளுக்கு எதிரதொக அதிகரித்து ஓய்வூதிய வெரும சமூக எதிர்ப்கப  நேசுக்கும
முயற்சிகய அஓய்வூதிய வெர்கள் த்தொடர்ஓய்வூதிய வெ்ற்கதொக பதொதுகதொப்புப் பகடயினகர
ஓய்வூதிய வெதொங்குஓய்வூதிய வெ்ற்கதொன மக்ன பரதொனின் முயற்சியதொகும. தபதொலிஸ,
தீயகணப்புத்துகு மற்றும இரதொணுஓய்வூதிய வெ சிப்பதொய்களுக்கு விதிவிலக்கு
அளிக்கப்படும என்றும 62  ஓய்வூதிய வெயதில் ஓய்வூ தபு அனுமதிக்கப்படும
என்றும பிலிப் அறிவித்்தொர்.

மக்களின் எதிர்ப்கபச் சமதொ்தொனப்படுத்துஓய்வூதிய வெ்ற்கதொக ஓய்வூதிய சீர்திருத்்ம
சமபந்்மதொன கருத்துக்ககள பிலிப் தஓய்வூதிய வெளியிட்டதொர் என்ுதொலும, அது அ்ன்
பிற்ன பபதொக்குத்்ன ்ன்கமகய மதொற்றுஓய்வூதிய வெ்ற்கு ஒன்றும தசய்யவில்கல.
1963 இல் பிுந்்ஓய்வூதிய வெர்கள் இல்கல மதொுதொக 1975 இல் பிுந்்ஓய்வூதிய வெர்கன பள இந்்
சீர்திருத்்த்்தொல் பதொதிகப்பட்டும மு்ல் ்கலமுகு த்தொழிலதொளர்களதொக
இருப்பதொர்கள் என்ுஓய்வூதிய வெர் ஓய்வூதிய வெதொக்குறுதி அளித்்தொர்.  தபதொதுத்துகு பள்ளி
ஆசிரியர்ககளப் தபதொறுத்் ஓய்வூதிய வெகரயில், “புதிய விதிககள எந்திரத்்னமதொக
 நேகடமுகுப்படுத்துஓய்வூதிய வெது அஓய்வூதிய வெர்களின் எதிர்கதொல ஓய்வூதியங்களில்
அஓய்வூதிய வெர்கள் கணிசமதொனளவுக்கு இழக்க இட்டுச் தசல்லும.  ஆசிரியர்களின்
ஓய்வூதிய மட்டம தபதொதுச் ன பசகஓய்வூதிய வெ மட்டங்களுடன் ஒப்பிடத்்க்க அளவில்
இருக்கும என்ப்ற்கு ஓர் உத்்ரஓய்வூதிய வெதொ்த்க்  நேதொங்கள் அச்சட்டத்தில்
உள்தபதொதின பஓய்வூதிய வெதொம என்ுதொர்.

எவ்ஓய்வூதிய வெதொறிருப்பினும மக்ன பரதொனின் சீர்திருத்்ம தபதொதுத்துகு ன பசகஓய்வூதிய வெயின்
ஓய்வூதியங்ககளயும குகுக்கும என்ப்தொல்,  இது தபதொது மக்களுக்குத்
்ஓய்வூதிய வெுதொக ஓய்வூதிய வெழிகதொட்டும ஒரு குரூர முயற்சியதொக உள்ளது.

https://www.youtube.com/watch?v=N3dD20OcAQg


இந்் ஓய்வூதிய சீர்திருத்்மதொனது பதொரிய ன பஓய்வூதிய வெகலஓய்வூதிய வெதொய்ப்பின்கமயின்
அதிகரிப்புக்கும மற்றும பிரதொன்சிலும சர்ஓய்வூதிய வென ப்ச அளவிலும
த்தொழிலதொளர்களின் கடுகமயதொன பதொதுகதொப்பற்ு ன பஓய்வூதிய வெகலயிட
நிகலகமகளுக்கும அஓய்வூதிய வெசியமதொன ஒரு விகடயிறுப்பதொக பிலிப் ஓய்வூதிய வெதொதிட்டதொர்,
அது ்ர்க்கரீதியதொனது மற்றும ்விர்க்கவியலதொ்து என்று அஓய்வூதிய வெர் அக்
முன்கஓய்வூதிய வெத்்தொர்.  “நீண்ட கதொலமதொகன பஓய்வூதிய வெ பிரதொன்ஸ அதிக
ன பஓய்வூதிய வெகலஓய்வூதிய வெதொய்ப்பின்கம மட்டத்்தொல் குணதொமசப்பட்டுள்ளது.  கல்வி த்தொடர
முடியவில்கல,  த்தொழில் ஓய்வூதிய வெதொழ்க்கக த்தொந்்ரவுக்கு உள்ளதொகிுது,  பகுதி
ன ப நேர ன பஓய்வூதிய வெகல அதிகரித்துள்ளது.  இப்படிப்பட்ட உலகில் ்தொன்  நேதொம
ஓய்வூதிய வெதொழ்ந்து தகதொண்டிருக்கின புதொம,” என்ுதொர்.

இந்் நிகலகமகள் பிரதொன்சிலும சர்ஓய்வூதிய வென ப்ச அளவிலும
மு்லதொளித்துஓய்வூதிய வெத்தின் திஓய்வூதிய வெதொல்நிகலகய அடிக்ன பகதொடிட்டு கதொட்டுகின்ுன.
ஆனதொல் பிலிப்கபப் தபதொறுத்் ஓய்வூதிய வெகரயில், இது, ஓய்வூதிய சலுககககளக்
குகுக்க அனுமதிக்கும புள்ளிகள் அடிப்பகடயிலதொன மிகவும ஓய்வூதிய வெகளந்து
தகதொடுக்கும ஒரு முகுகயக் தகதொண்டு,  த்தொழிலதொளர்கள் ்ங்களின்
ஒட்டுதமதொத்் ஓய்வூதிய வெதொழ் நேதொள் ன பஓய்வூதிய வெகலயுடன் த நேருக்கமதொக பிகணந்துள்ள
்ற்ன பபதொக்ய ஓய்வூதிய முகுகய முடிவுக்குக் தகதொண்டு ஓய்வூதிய வெருஓய்வூதிய வெ்ற்கதொன
அஓய்வூதிய வெசியமதொக கதொட்டப்படுகிுது.

்ற்ன பபதொக்ய ஓய்வூதிய முகுகயக் குகுப்பதில் இருந்தும மற்றும
்னியதொர் ஓய்வூதிய கணக்குககள அறிமுகப்படுத்துஓய்வூதிய வெ்ன் மூலமும
கிகடக்கும தபரும இலதொபங்ககள அறுஓய்வூதிய வெகட தசய்யும சர்ஓய்வூதிய வென ப்ச
நிதியியல் தபருநிறுஓய்வூதிய வெனங்களுடன் மக்ன பரதொன் த நேருக்கமதொக தசயலதொற்றி
ஓய்வூதிய வெருகிுதொர்.  க நேயதொண்டி ஓய்வூதிய வெதொரயி்ழ் Canard  encha n  î é 2017  இல்,
மக்ன பரதொன் அதமரிக்கதொகஓய்வூதிய வெ கமயமதொக தகதொண்ட ஓர் உலகளதொவிய
மு்லீட்டு நிறுஓய்வூதிய வெனமதொன BlackRock  இன் நிர்ஓய்வூதிய வெதொகத்க்ச்
சந்தித்திருந்்்தொகவும,  அந்நிறுஓய்வூதிய வெனம "பல ட்ரில்லியன் மதிப்கபக்
தகதொண்டிருக்கக்கூடிய பிதரஞ்சு ஓய்வூதிய முகுயின் சீர்திருத்்த்்தொல்
எழும சந்்ர்ப்பங்களில் மிகவும ஆர்ஓய்வூதிய வெமதொக" இருப்ப்தொகவும விபரங்ககள
தஓய்வூதிய வெளியிட்டது.

மக்ன பரதொனின் தஓய்வூதிய வெட்டுக்களுக்கு எதிரதொன ன பபதொரதொட்டத்தில் அணித்திரண்டுள்ள
த்தொழிலதொளர்கள், பிரதொன்ஸ மற்றும சர்ஓய்வூதிய வென ப்ச நிதியியல் பிரபுத்துஓய்வூதிய வெம
இரண்டுக்கும எதிரதொன ஒரு ன பபதொரதொட்டத்க் முகங்தகதொடுக்கிுதொர்கள்
என்பக் அடிக்ன பகதொடிடுகிுது.  இரயில்ன பஓய்வூதிய வெ மற்றும ்கரஓய்வூதிய வெழி
ன பபதொக்குஓய்வூதிய வெரத்து த்தொழிலதொளர்கள்,  எண்தணய் சுத்திகரிப்பு ஆகல
த்தொழிலதொளர்கள், தபதொதுக் கல்வி மற்றும விமதொனத்துகு த்தொழிலதொளர்கள்
என பரந்் பிரிவுகள் ன பஓய்வூதிய வெகலநிறுத்்  நேடஓய்வூதிய வெடிக்ககயில் இுங்கி பிரதொன்சின்
தபரும பதொகங்ககள முடக்கி இருப்பக்க் கண்டுள்ள இந்்
ன பபதொரதொட்டத்தில்,  பிதரஞ்சு த்தொழிலதொளர்களின் முக்கிய கூட்டதொளிகள்
சர்ஓய்வூதிய வென ப்ச த்தொழிலதொள ஓய்வூதிய வெர்க்கமதொகும.

ஓய்வூதிய வெர்க்க ன பபதொரதொட்டத்தின் ஒரு பலமதொன சர்ஓய்வூதிய வென ப்ச எழுச்சி  நேடந்து ஓய்வூதிய வெருகிுது.
அதமரிக்கதொவில் ஓய்வூதிய வெதொகனத்துகு த்தொழிலதொளர்கள் மற்றும ஆசிரியர்களின்
தஓய்வூதிய வெளி நேடப்புகள், தலபனதொன் மற்றும ஈரதொக்கில் இருந்து சிலி, தபதொலிவியதொ
மற்றும ஈக்ஓய்வூதிய வென படதொர் ஓய்வூதிய வெகரயில் தஓய்வூதிய வெகுஜன ன பபதொரதொட்டங்களின் அகல என
இஓய்வூதிய வெற்குத் த்தொடர்ந்து,  அல்ஜீரியதொவில் டிசமபர் 12  ன ப்ர்்ல்களுக்கு
எதிரதொன ன பபதொரதொட்டத்தில் ன பஓய்வூதிய வெகலநிறுத்்ங்கள் அதிகரித்து ஓய்வூதிய வெருகின்ுன.
இந்் சமூக சக்திககள, மக்ன பரதொன், நிதியியல் பிரபுத்துஓய்வூதிய வெம மற்றும அ்ன்
கடுகமயதொன ன பஓய்வூதிய வெகலஓய்வூதிய வெதொய்ப்பு ன பஓய்வூதிய வெகலத்திட்டம மற்றும சர்ஓய்வூதிய வென ப்ச அளவில்
த்தொழிலதொளர்கள் மீ்தொன முடிவில்லதொ் சிக்கன  நேடஓய்வூதிய வெடிக்கககளுக்கு
எதிரதொக அணித்திரட்ட முடியும.

இ்ற்கு ன பபதொரதொட்டக்த் த்தொழிற்சங்கங்களின் கரங்களில் இருந்து
தஓய்வூதிய வெளியில் எடுத்்தொக ன பஓய்வூதிய வெண்டும, மக்ன பரதொனுடன் த நேருக்கமதொக தசயல்பட்டு
ஓய்வூதிய வெரும இகஓய்வூதிய வெ அஓய்வூதிய வெருடன் ஓர் உடன்படிக்கககயப் ன பபரமன பபச முயன்று
ஓய்வூதிய வெருகின்ுன.  த்தொழிலதொளர்கள் திட்டமிடுஓய்வூதிய வெ்ற்கும,  விஓய்வூதிய வெதொதிப்ப்ற்கும,

மக்ன பரதொன் அரசதொங்கத்திற்கு எதிரதொக ன பஓய்வூதிய வெகலநிறுத்்ங்கள் மற்றும அரசியல்
எதிர்ப்கப ஒழுங்ககமக்கும மற்றும சர்ஓய்வூதிய வென ப்ச அளவிலதொன ன பபதொரதொட்டத்தில்
த்தொழிலதொளர்ககள ஒருங்கிகணக்கும இடங்களதொக,  அஓய்வூதிய வெர்களுக்கு
அஓய்வூதிய வெர்களின் தசதொந்்  நேடஓய்வூதிய வெடிக்கக குழுக்கள் ன ப்கஓய்வூதிய வெப்படுகின்ுன.

அரசு மற்றும ஆளும உயரடுக்கிடம இருந்து த்தொழிற்சங்கங்கள் நிதியு்வி
தபறுகின்ுன மற்றும அஓய்வூதிய வெற்றுடன் ஆழமதொக ஒருங்கிகணந்துள்ளன,
அச்சட்டத்திற்கு எதிரதொக ன பஓய்வூதிய வெகலநிறுத்்  நேடஓய்வூதிய வெடிக்ககக்கு அகஓய்வூதிய வெ
த்தொடர்ந்து சூளுகரக்கின்ு அன ப்ன பஓய்வூதிய வெகளயில்,  பிலிப் அஓய்வூதிய வெரின் ஓய்வூதிய
தஓய்வூதிய வெட்டுக்ககள நிர்ஓய்வூதிய வெகிக்கவும ன பமற்பதொர்கஓய்வூதிய வெயிடவும த்தொழிற்சங்கங்ககளச்
சதொர்ந்திருக்க அஓய்வூதிய வெர் திட்டமிட்டிருப்பக்த் த்ளிவுபடுத்தி உள்ளதொர்:

“ நேதொங்கள் ஆட்சிமுகு ன பஓய்வூதிய வெகலத்திட்டம ஒன்கு அடுத்் ஆண்டு
த்தொடக்கத்தில் தகதொண்டு ஓய்வூதிய வெர இருக்கின புதொம, அது சமூக பங்கதொளிகளுக்கு
(அ்தொஓய்வூதிய வெது த்தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும மு்லதொளிமதொர்களின்
கூட்டகமப்புகளுக்கு) பிர்தொன நிர்ஓய்வூதிய வெதொக கருவிககள ஓய்வூதிய வெழங்கும.  அஓய்வூதிய வெர்கள்
ஓய்வூதிய வெரவு-தசலவு திட்டக்கணக்கு சமநிகலப்படுத்்லுக்குத் திருமப ஒரு
ஓய்வூதிய வெழிகய ஏற்படுத்திக் தகதொள்ள முடியும,” என்ுதொர்.

மக்ன பரதொனுடன் சீர்திருத்்ம மீது ன பபரமன பபசி ஓய்வூதிய வெரும மற்றும ன பஓய்வூதிய வெகலநிறுத்்
 நேடஓய்வூதிய வெடிக்ககயின் ன பஓய்வூதிய வெகத்க்க் கட்டகளயிட்டு ஓய்வூதிய வெரும அன ப்
த்தொழிற்சங்கங்கள் பின்னர்,  அந்் ன பஓய்வூதிய வெகலத்திட்டம, ஒரு
சமநிகலப்படுத்்ப்பட்ட ஓய்வூதிய வெரவு-தசலவு திட்டக்கணக்கில் இருப்பக்
உறுதிப்படுத் ,் ஓய்வூதிய அளகஓய்வூதிய வெக் குகுக்க அரசுடன் தசயல்படும,
அ்ற்கு கணிசமதொன பண தஓய்வூதிய வெகுமதிககளப் தபறும.

இந்் அடிப்பகடயில்,  ன பஓய்வூதிய வெகலநிறுத்்த்க  ் முடிவுக்குக் தகதொண்டு ஓய்வூதிய வெர
ன பகட்டுக் தகதொண்டு பிலிப் நிகுவு தசய்்தொர்: “இன்றிலிருந்து, அரசுகடகம
நிறுஓய்வூதிய வெனங்களின் ்கலஓய்வூதிய வெர்கள் இத்்ககய ன பஓய்வூதிய வெகலநிறுத்்ங்ககள நிறுத்்
த்தொழிற்சங்கங்களுடன் ன பபச்சுஓய்வூதிய வெதொர்த்க்கயத் த்தொடங்க ன பஓய்வூதிய வெண்டுதமன
 நேதொன் விருமபுகின புன்,” என்ுதொர்.

பிலிப்பின் உகர அகமதிப்படுத்்தொது மதொுதொக த்தொழிலதொளர்களின்
அதிகரித்து ஓய்வூதிய வெரும ன பகதொபத்க் எரியூட்டும என்பதில்  நேனவுபூர்ஓய்வூதிய வெமதொக
உள்ள த்தொழிற்சங்கங்கள் தஓய்வூதிய வெளின பஓய்வூதிய வெஷத்திற்கு ஒரு சில விமர்சனங்ககள
ஓய்வூதிய வெழங்கி உள்ளன.  TF1  த்தொகலக்கதொட்சியில்,  த்தொழிலதொளர் தபதொது
கூட்டகமப்பின் (CGT)  ்கலஓய்வூதிய வெர் பிலிப் மதொர்ட்டின பனஸ கூறுககயில்,
“த்ளிஓய்வூதிய வெதொக, இங்ன பக சமூகத்தின் இரண்டு தஓய்வூதிய வெவ்ன பஓய்வூதிய வெறு கண்ன பணதொட்டங்கள்
ன பபதொட்டியிட்டு ஓய்வூதிய வெருகின்ுன,  அஓய்வூதிய வெருகடயதும மற்றும CGT  இன்
உகடயதும…   நேதொட்டின் ன பகதொபத்க்க் தகதொண்டு பதொர்க்ககயில்,
அஓய்வூதிய வெருகடயது ஏற்கப்படும என்று  நேதொன்நிகனக்கவில்கல,” என்ுதொர்.

ஓய்வூதிய வெழிஓய்வூதிய வெழியதொக அரசு-சதொர்பதொக இருந்துள்ள பிதரஞ்சு ஜன நேதொயக த்தொழில்
கூட்டகமப்பு (CFDT) இன் ன பலதொரன்ட் ன பபர்ஜின பய முழு ஓய்வூதியத்துடன்
பிலிப் ஓய்வு தபறும ஓய்வூதிய வெயக் 64  ஆக உயர்த்துஓய்வூதிய வெ்ற்கு ஆட்ன பசபகண
த்ரிவித்்தொர். LCI  இல்,  அஓய்வூதிய வெர் " நேதொங்கள் முன்தமதொழிந்துள்ள அகனத்து
த்தொழிற்சங்க ன பபதொரதொட்டத்தில் டிசமபர் 17  இல் இகணயுமதொறு
த்தொழிலதொளர்களுக்கு" அகழப்பு விடுத்்தொர்.

த்தொழிற்சங்கங்கள் ன பபதொரதொட்டங்களுக்கு அகழப்பு விடுக்கின்ு
அன ப்ன பஓய்வூதிய வெகளயில்,  அகஓய்வூதிய வெ அகனத்தும த்தொழிலதொளர்களுக்கு
முன்கஓய்வூதிய வெக்கவும ஒரு விற்றுத்்ள்ளகல நியதொயப்படுத்்வும கூடிய
மக்ன பரதொன் அரசதொங்கத்்தொல் ஏற்றுக் தகதொள்ளத்்க்க ஒருவி்மதொன
உடன்படிக்கககய த நேறிப்படுத்் முயன்று ஓய்வூதிய வெருகின்ுன.  சிக்கன
 நேடஓய்வூதிய வெடிக்ககககள எதிர்க்க த்தொழிற்சங்கங்களில் இருந்து
த்தொழிலதொளர்ககளச் சுயதொதீனமதொக ஒழுங்ககமத்து,  ஒரு சர்ஓய்வூதிய வென ப்ச
ன பசதொசலிச முன்ன பனதொக்ககக் தகதொண்டு அஓய்வூதிய வெர்ககள ஆயு்பதொணியதொக்குஓய்வூதிய வெதில்
்தொன் மக்ன பரதொனின் தஓய்வூதிய வெட்டுக்களுக்கு எதிரதொன ன பபதொரதொட்டத்தில் தீர்க்கமதொன
ன பகள்வி ்ங்கியுள்ளது.


