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ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்தின் பின் பிரோக்ஸிட்டுக்குப்
பிந்ந்திந்தைய திட்டங்கள் அதிகரித்துவரும
ர்பிந்தைந்ததலை முன்கணிக்கின்றன
By Alex Lantier, 4 March 2017
ஐரோபப்பிய ஆணணையத்தின தண தலைவோபன ரோபன-குளபட ோ ஜூங்கர மபரச
1 அனற ஐரோபப்பப குறித்த வவளியிடடிருக்கும வவள்ணள
அறிக்ணகயபனத வசெனற ஆண்டில ஐரோபப்பிய ஒனறியத்ணத விடட
வி தலைக பிரிடடன எடத்த எதிரபபோபத வபக்கபளிப்புக்கு ஐரோபப்பிய
ஒனறியத்தின நிரவபகிகளபல அளிக்கப்படட மிக முக்கியமபன
உ தலைகளபவிய வகபள்ணக பதிலிறப்பபக முனணவக்கப்படடத.
வசெனற ஆண்டின ோ ஜூன மபதத்த பிவோக்ஸிட வபக்களிப்பபனத,
ஐரோபப்பிய ஒனறியத்திற்குக் கிணடத்த வரிணசெயபன அோசியல அடிகளில
முத தலைபவதபய் இருந்தத. இத்தபலியின வபக்கபளரகள் வசெனற
இண தலையுதிர
கப தலைத்தில
ஐரோபப்பிய
ஒனறியத்திற்கு-ஆதோவபன
அோசியலசெடட கருத்தக்கணிப்பு ஒனணற நிோபகரித்தனர; ஐரோபப்பிய
ஒனறியத்தின சிக்கன நடவடிக்ணகக் வகபள்ணககளபல விணளந்திருக்கும
ஆழமபன மக்கள் ரகபபத்ணத சுோண்டிக் வகபள்கினற அதி-வ தலைத,
ஐரோபப்பிய ஒனறிய-விரோபதக் கடசிகளின எழுசசியபல ரம தலைபதிக்கம
வசெய்யப்படகினற ரதரதலகளில இந்த வசெந்த கப தலைத்தில டசசு மற்றம
பிோபனசு வபக்கபளரகள் வபக்களிக்க இருக்கினறனர. பிோபனசின நவபபசிசெ ரதசிய முனனணி அதன யூரோப-விரோபத மற்றம ஐரோபப்பிய
ஒனறிய-விரோபத
ரவண தலைத்திடடத்தின
கீழ்
அதிகபோத்ணதப்
பிடிக்குமபனபல, ஐரோபப்பிய ஒனறியமும அதன ணமயமபன பிோபனஸரோரமன அசசும உருக்குண தலையும செபத்தியம மிக நிோமபனதபக
இருக்கிறத.
எல தலைபவற்றக்கும ரமல, அவமரிக்க ோனபதிபதியபக வடபனபலட டோமப்
ரதரவபனணமயும, அத்தடன ஐரோபப்பிய ஒனறியமபனத மற்ற
ஐரோபப்பிய நபடகணள மூசசுத்திணைறச வசெய்வதற்கு ரோரமனியின ஒரு
கருவியபக இருப்பதபக அவர கண்டனம வசெய்தணமயும, ஐரோபப்பிய
முத தலைபளித்தவத்ணத ஐக்கியப்படத்தவதற்கபன முயற்சிகளின பிோதபன
வோ தலைபற்ற
இயக்கியபக
இருந்த
வந்திருக்கும
அவமரிக்க
ஏகபதிபத்தியமபனத
ஐரோபப்பிய
ஒனறிய
விவகபோத்தில
பிளவுபடடிருக்கிறத எனபணதக் கபடடியத. ரதரதல பிோசசெபோத்தின
ரபபத, ஒபபமப நிரவபகமும ஐரோபப்பிய ஒனறியமும சிரியப மற்றம
உக்ரோன வதபடரபபக ோஷ்யபவுடன ரமபதலகணள தூண்டிவிடடக்
வகபண்டிருந்த நிண தலையில, டோமப் ஐரோபப்பபவில அணு ஆயுதங்கணளப்
பயனபடத்தம செபத்தியத்ணத வவளிப்பணடயபக எழுப்பினபர.
குறிப்பபக ரோரமனியுடன வநருக்கமபக இருக்கும ஐரோபப்பிய
ஒனறியத்தின நிரவபகிகள் குழு, நடப்பு செமூக உருக்குண தலைவு மற்றம
ரபபணோ
ரநபக்கிய
வசெலுத்தத்ணத
நிவரத்தி
வசெய்வதற்கபய்
முனவமபழிவதற்கு எதவவபனறம இருக்கவிலண தலை எனபணதரய
ோ ஜூங்கரின ஆவணைம கபடடகிறத. சூழ்நிண தலை குறித்த முடிந்த அளவு
இயலபபய் முகத்ணத ணவத்தக் வகபள்வதற்கு அத முயலுகினற
அரதரவணளயில, ஐரோபப்பிய ஒனறியம குறித்த ஒரு உலுக்குகினற,
ஆழமபன அவநமபிக்ணக வகபண்ட சித்திோத்ணத அத தீடடியளிக்கிறத.
விரிந்த மற்றம ரமர தலைபடடமபன விதத்தில அத முனவனதிரபபரக்கக்
கூடிய ஐந்த சூழ்நிண தலைகணளயுரம - இணவ ஒவ்வவபனறம ஐரோபப்பிய
ஒனறியத்தின நி தலைவும எலண தலைகளுக்குள்ளபக பிளவுகளும அோசியல
ஒற்றணமயினணமயும
தீவிோப்படவணத
முனகணிக்கினறன-

மறஆயுதபபணியபகண தலைக் வகபண்ட மணறப்பதற்கபய் முயலுவதற்கு
அத ஆர தலைபசெணனயளிக்கிறத.
முத தலைபளித்தவ
ஐரோபப்பபணவ
ஒனறபடத்தம
முயற்சிகணளத்
வதபடக்கிய 1957 ரோபம உடனபடிக்ணகயின 60 வத ஆண்டதினத்ணத
வகபண்டபடம விதமபக, மபரச 25 அனற ஐரோபப்பிய ஒனறியத்தின
தண தலைவரகள் ரோபம நகோத்தில செந்திக்கவிருப்பதபக முகவுணோயில
குறிப்பிடடதன பினனர, ”ப தலை தண தலைமுணறகளபய், ஐரோபப்பபதபன
எப்ரபபதம எதிரகப தலைமபக இருந்த வந்தத” எனற அந்த ஆவணைம
வதபடங்குகிறத. ஆயினும, இனற, ஐரோபப்பிய ஒனறியமபனத
செந்ரதகத்திற்கிடமினறி கடந்த கப தலைமபக ஆகி விடடத: வவள்ணள
அறிக்ணக ஒப்புக்வகபள்வணதப் ரபப தலை, அதன மக்கள் ரபபர மற்றம
இணடவிடபத செமூக வீழ்சசியின செபத்தியத்திற்கு முகமவகபடக்கினறனர.
"மத்திய கிழக்கு மற்றம ஆபிரிக்கபவி தலைபன ரபபரகள் மற்றம
பயங்கோவபதம” மற்றம “நமத கிழக்கு எலண தலைகளில தருப்புகளின
வபருக்கம நணடவபற்ற வருவத” ஆகியணவ உள்ளிட போந்த
வவளியுறவு அபபயங்கள் குறித்த ஆவணைம எசசெரிக்கிறத. இந்த
அபபயங்கணள உருவபக்குவதில ஐரோபப்பிய ஒனறியத்தின முனனணி
செக்திகள் ரநடரடப கூடடணிக்குள்ளபக இருந்தபடி பங்ரகற்றிருந்தன —
ஈோபக்,
லிபியப,
சிரியப
மற்றம
அவற்ணறத்
தபண்டி
ஆடசிமபற்றங்களுக்கபன ப தலைதசெபப்த கப தலை ரபபரப் பிோசசெபோங்கணள
நடத்தின; 2014 க்குப் பினபு உக்ரோனில ஒரு ோஷ்ய-ஆதோவு
அோசெபங்கத்திற்கு
எதிோபக
ரநடரடப-ஆதோவுடனபன
ஒரு
ஆடசிக்கவிழ்ப்ணப நடத்தின, அதனபின ோஷ்யபவின எலண தலைகளில
அணவ ஒரு போந்த இோபணுவ வபருக்கத்ணத வதபடக்கின — எனபணத
அத ரசெரத்தக் கூறவிலண தலை.
ரோரமனி, பிோபனஸ மற்றம இனன பிற நபடகள் ப தலை-பிலலியன-யூரோப
இோபணுவ வசெ தலைவில அதிகரிப்ணப வசெய்திருப்பத, மற்றம அத்தடன
ஸவீடனில இோபணுவ வணோவுக்கு செமீபத்தில மீண்டம திருமபியிருப்பத
ஆகியவற்றின அடிவயபற்றி, அத பபரிய மறஆயுதபபணியபகலுக்கும
ரபபரத் தயபரிப்புகளுக்கும அப்படடமபய் அணழப்பு விடக்கிறத. அத
எழுதகிறத: “ஐரோபப்பப இனனும ஏமபளித்தனமபக இருக்க முடியபத,
அத தன வசெபந்தப் பபதகபப்ணப கவனமபக பபரத்தக் வகபண்டபக
ரவண்டம. பணடப தலைம நியமங்கணள வவல தலைக் கூடியதபக இருக்கும
செமயத்தில ஒரு “வமனணமயபன செக்தியபக” இருப்பத இனியும
ரபபதமபனதபய் இருக்கப்ரபபவதிலண தலை.
இந்தப் ரபபர முணனப்புடன ணகரகபரத்த, தணடயில தலைப வபணிபத்தின
வபபறிவில ரவரவகபண்ட ஒரு புதிய வபபருளபதபோ முறிவு குறித்த
தீவிோப்படம அசசெங்களும ரசெரந்திருக்கினறன. “செரவரதசெ வரத்தகம
மற்றம பனமுகத்தனணமயின வருங்கப தலைம குறித்த அசசெங்கணள”
குறிப்பிடம இந்த ஆவணைம “சுதந்திோமபன மற்றம முற்ரபபக்கபன
வரத்தகத்திற்கபக
நிற்பதம
உ தலைகமயமபக்கல
அணனவருக்கும
ஆதபயமளிக்கக்
கூடியதபக
இருக்கும
வணகயில
அதணன
வடிவணமப்பதம ஒரு வளரும வநருக்கடியபக இருக்கும” என
முனகணிக்கிறத.

2008 வபபருளபதபோ முறிவின பினஅதிரவுகளபல விடடச வசெல தலைப்படட
செமூக உருக்குண தலைவு செரவரதசெ முத தலைபளித்தவம மற்றம வரத்தகத்தின
நமபகத்தனணமயிழப்பு வளரசசிக்கபன முக்கிய கபோணைங்களில ஒனறபய்
இருந்ததபக இந்த வவள்ணள அறிக்ணக ஒப்புக் வகபள்கிறத.
“நீண்டகப தலைமபக
ரவண தலைவபய்ப்பற்றிருக்கும
நிண தலை
முத தலைபக
ஐரோபப்பபவின ப தலை பகுதிகளிலும அோசெபங்க மற்றம தனியபர
கடனகளின மடடங்கள் மிகப்வபரியதபக இருக்கினறத வணோ, இந்த
வநருக்கடியின
மோணப
நிவரத்தி
வசெய்வத
அவசெோமபன
முனனுரிணமயபகும. குறிப்பபக இளம தண தலைமுணறக்கு இந்த செவபல
கூரணமயபனதபக இருக்கிறத” எனற அத கூறகிறத. “இோண்டபம
உ தலைகப் ரபபருக்குப் பினனர முதனமுணறயபக, இனணறய வயதக்கு
வந்த இணளஞரகளத தண தலைமுணறக்கு, தங்களத வபற்ரறபணோ விடவும
வசெதி குணறந்தவரகளபக முடிவணடயும உண்ணமயபனவதபரு அபபயம
முனநிற்கிறத.”
ஐரோபப்பபவின அணமவிடரீதியபன மற்றம வபபருளபதபோரீதியபன ப தலைம
வதபடரந்த வீழ்சசி கண்ட வசெலவணதயும இந்த வவள்ணள அறிக்ணக
முனகணிக்கிறத: உ தலைக மக்கள்வதபணகயில இதன பங்கு 1990 இல 25
செதவீதமபக இருந்ததில இருந்த 2060 இல 4 செதவீதமபக வீழ்சசி
கபணும எனறம, அத்தடன உ தலைகப் வபபருளபதபோத்தி தலைபன அதன
பங்கும 2004 இல 26 செதவீதமபக இருந்ததில இருந்த 2030 இல 20
செதவீதத்திற்கும கீழ் வசெலலும எனறம மதிப்பிடப்படகிறத.
எஞ்சியிருக்கும 27 ஐரோபப்பிய ஒனறிய உறப்பு நபடகளும எவ்வபற
ஒனறபகத் வதபடோ முயற்சிக்க தலைபம எனபதற்கு ஐந்த ரமர தலைபடடமபன
வணோயணற வகபண்ட மூர தலைபபபயங்கணள இந்த வவள்ணள அறிக்ணக
படடியலிடகிறத: “வதபடரந்த முனவசெலவத”, “ஒரோ செந்ணதணய
தவிரத்த ரவவறபனறமிலண தலை”, “அதிகம ரவண்டரவபர அதிகம
வசெய்தல”, “குணறந்தவற்ணற அதிக திறனுடன வசெய்தல” மற்றம
“இனனும அதிகமபய் ஒனறிணணைந்த வசெய்தல”.
பிவோக்ஸிடடக்கு
முனபபக
மற்றம
உடனடி
ணகவயழுத்திடப்படட
உடனபடிக்ணககளுடன

பினனதபக
“வதபடரந்த

முனவசெலலுதல” எனபத ஐந்த வதரிவுகளில ஒனறபக மடடரம —
அந்த ஒனறம ஐரோபப்பிய ஒனறியத்தின ஒற்றணம “முக்கிய
ரமபதலகளின செமயத்தில ரசெபதிக்கப்பட” இருப்பதில இருந்த
தடத்தவிடப் ரபபவதிலண தலை எனற வவள்ணள அறிக்ணக திடடவடடம
வசெய்கிறத— இருக்கிறத எனற உண்ணமயபனத ஐரோபப்பிய
ஒனறியத்தின
வபரியளவி தலைபன
வநபருங்கும
தனணமணய
அடிக்ரகபடிடடக் கபடடவதபக இருக்கிறத. ஐரோபப்பிய ஒனறியமபனத
வவறம “ஒற்ணறச செந்ணத” சுதந்திோ வரத்தக மண்ட தலைமபக வபபறிந்த
ரபபகும
தனித்தவமபன
செபத்தியத்ணத
வவள்ணள
அறிக்ணக
முனகணிக்கிறத.

”அதிகம ரவண்டரவபணோ” மடடம ஐக்கியப்படத்தி வதபடருவதற்கபன
விண்ணைப்பமபனத, “ணமய” ஐரோபப்பிய ஒனறியம உருவபவதற்கும
“அதிகம ரவண்டபத” நபடகணள ஐரோபப்பிய ஒனறியத்தில இோண்டபம
நிண தலை அந்தஸதக்கு இயலபபகத் தள்ளி விடவதற்கும இடடச வசெல தலைக்
கூடம எனபணத ஊடக மற்றம அோசியல வருணைணனயபளரகள்
சுடடிக்கபடடியுள்ளனர.
ஹங்ரகரியின வபபருளபதபோ அணமசசெோபன மிஹபலி வரகப இந்த
செபத்தியத்ணத
வவளிப்பணடயபக
கண்டனம
வசெய்தபர,
“வலிணமயபனவரகள்”
மற்றவரகணள
ஓோங்கடட
முயலவத
ஓோங்கடடப்படம நபடகளில “செமூக அணமதியினணம”ணய உருவபக்கும
எனற அவர எசசெரித்தபர. “இோடணட ரவக ஐரோபப்பபணவ
ஆதரிப்பவரகள்,
யூரோப
பகுதியில
இருப்பவரகள்
மடடரம
இருக்கிறபரகள் எனறம, யூரோப பகுதிக்கு வவளியில இருப்பவரகள்
இலண தலை எனறம கூறக் கூடிய ஒரு நிோமபன அசசுறத்தல அங்ரக
இருக்கரவ வசெய்கிறத” எனற அவர அறிவித்தபர.

அரதரவணளயில, யூரோப மண்ட தலைத்தின முக்கியமபன உறப்பு நபடகள்
யூரோப நபணையமதிப்ணபக் ணககழுவ முடிவவடக்கக் கூடம எனபதற்கபன
அறிகுறிகள் வபருகிச வசெலகினறன. பிோபனசில FN ோனபதிபதி
பதவிணயக் ணகப்பற்ற ஒரு செபத்தியம இருக்கிறத எனபணதத் தவிோ,
டசசு நபடபளுமனறம வநதர தலைபந்தக்கு யூரோபவின நனணமதீணமகள்
குறித்த
மதிப்பீட
வசெய்கினற ஒரு
அறிக்ணகணய
ஏற்பபட
வசெய்திருக்கிறத, அத்தடன இத்தபலியின வங்கியபன Mediobanca,
ோனவரியில வவளியிடட ஒரு அறிக்ணகயில, யூரோபவில இருந்த
இத்தபலி வவளிரயறவதபல இத்தபலியின வபபதக் கடன ரசெணவ
பபதிக்கப்படபத எனற கூறியத.
ஐரோபப்பிய முத தலைபளித்தவத்தின வநருக்கடிக்கு மத்தியில, ப தலை தசெபப்த
கப தலைங்களில கடடப்படடிருந்த ஸதபபனங்கள் —வசெனற நூற்றபண்டின
இோண்ட உ தலைகப் ரபபரகணளப் ரபபனற ஐரோபப்பிய செக்திகளுக்கு
இணடயி தலைபன ஒரு புதிய ரபபணோத் தவிரப்பதற்கு தபன அணவ
கடடிவயழுப்பப்படடன எனபத வவளிப்பணட — வபபறிந்த வருகினறன.
ஒரு நூற்றபண்டக்கு முனபபக முத தலைபம உ தலைகப் ரபபர மற்றம 1917
புோடசியின செமயத்தில செரவரதசெ புோடசிகோப் ரபபோபடடங்களுக்கு
தூண்டத தலைளிக்கக் கூடியதபக மகத்தபன மபரக்சிஸடகள் விளக்கியிருந்த
முத தலைபளித்தவத்தின மபவபரும முோண்பபடகள் —எல தலைபவற்றக்கும
ரமல உ தலைகப் வபபருளபதபோத்திற்கும ரதசிய அோசு அணமப்புமுணறக்கும
இணடயி தலைபன முோண்பபடகள்— மீண்டம திருமபியிருக்கினறன.
வவள்ணள அறிக்ணகக்கு எதிரவிணனயபற்றிய ஊடகங்கள் ஐரோபப்பபவில
நி தலைவும ஆழமபன பிளவுகணளயும ரதரதல வநருக்கடிகணளயும
சுடடிக்கபடடின; ஐரோபப்பிய ஒனறியத்திற்கு கூடதல திடடவடடமபன
அல தலைத வவற்றிரவடணகயுடனபன எதணனயும ஆர தலைபசெணனயளிப்பதில
இருந்த அணவ ோ ஜூங்கணோ தடத்த விடடிருந்ததபக முடிவு கூறின.
வவள்ணள அறிக்ணகயின மூ தலைமபக ோ ஜூங்கர, “ப தலை மபதங்களபக
ஆபத்தபன கடலபகுதியில சுற்றிக் வகபண்டிருக்கும ஒரு கப்பண தலை
மீண்டம கடடப்பபடடில வகபண்டவோ” நமபிக்ணக வகபண்டிருப்பதபக Le
எழுதியத. “கூடடோசெபங்கவபதி ஒரு யதபரத்தவபதியபக
ஆவதற்கு வநருக்கப்படடிருக்கிறபர நிரப்பந்திக்கப்படடிருக்கிறபர”.
Monde

ஆபத்தபன வசெயலபபடகளுக்கபன ஆர தலைபசெணன நிறவனமபன யூோபசியப
குழுமத்தின முஜ்தபப ோஹ்மபன கூறினபர, “ோ ஜூங்கரின ஆர தலைபசெணனகள்
குறிப்பபக வவற்றிரவடணக மிகுந்தணவயபக இருக்கப் ரபபவதிலண தலை.
யூரோபமண்ட தலைம குறித்த எனன வசெய்வத எனபத குறித்த
ரோரமனிக்கும பிோபனசுக்கும இணடயில உடனபபட இலண தலை, மத்திய
மற்றம கிழக்கு ஐரோபப்பபவில இருக்கும நபடகள் பிவோக்ஸிடணட
வதபடரந்த
புரூவசெலஸில
இருந்த
திருமபுவதற்கு
கூடதல
அதிகபோங்கணள விருமபுகினறன. ோ ஜூங்கரின திடடம எனன செபதிக்க
முடியும எனபதில இத வதளிவபன வணோயணறகணள அணமத்த
விடகிறத.”
இத்தபலியின ஆர தலைபசெணன நிறவனமபன MacroGeo, “பிவோக்ஸிட
மற்றம டோமப் செகபப்தத்தில ஐரோபப்பப: சிதறலும மறகுழுவபதலும”
எனற தண தலைப்பில வழங்கியிருந்த ஒரு அறிக்ணகணய  தலைண்டனின
ஃணபனபனசியல ணடமஸ ரமற்ரகபளிடடத.

“பிோபனசின சுரயசணசெயபன மத்தியவபதி இமபனுவல மக்ரோபன,
ரோரமன செமூக ோனநபயகவபதியபன மபரடடின ட்டின் ஷ ஜூலஸ ரபபனற
ஒருங்கிணணைப்பு-ஆதோவு பிோமுகரகள் இந்தத் ரதரதலில வவனறபலுரம
கூட, ஐரோபப்பிய ஒனறியமபனத அதன இப்ரபபணதய வடிவத்தில
அரநகமபக சிதறரவ ரபபகிறத” எனபணத அந்த அறிக்ணக
திடடவடடமபகக் கூறவதபக ஃணபனபனசியல ணடமஸ எழுதியத.
”‘2021-22 ரதரதல சுற்றிற்கு முனபபக, ஐரோபப்பிய ஒனறியமபனத
அதன ‘உண்ணமயபன’ இருப்பின இறதி ஐந்தபண்டகளுக்குள்
நுணழந்த விடக் கூடம’ எனற அந்த அறிக்ணக கூறகிறத.”

