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மிகப்ப்பெரிய பிப பிரெஞ்சு ்சு வஞ்சு வாகனத்துகனத்துறாகனத்துறை நிறு்சு வனம
PSA, ஓப்ப்பெல் ஆகனத்துறஆலையில் புதிய திய வ்சு வகனத்துறஆலை
ப்சு வட்டுக்ககனத்துறகளை அறிவிக்கிாகனத்துறைது
By Marianne Arens and Peter Schwarz, 7 July 2018
பிரரெஞ்சு PSA குழுமத்்தத்தால் ஓப்ர ஓப்பெல் ெல் கபெல் கையபெல் கைப் ஓப்பெடுத்்தப் ஓப்பெட்டு  ஓப்பெதிரதத்தார
மத்தா்தங்பெல் கைளுக்குப் பின்தர, அடுத்்த சுற்று ரற்று வெட்டுக்பெல் கைள் அறிவிக்பெல் கைப் ஓப்பெட்டுள்ளத.
பிரரெஞ்சு சு நத்தாளி்தழ் Le Monde இன் ஜஜூெல் கலை 3 ரெய்தியின் ஓப்பெட, PSA ர ஓப்பெத்தாதுக்குழு
Rüsselsheim சு நபெல் கைரில் உள்ள ெரற்று வெ்வத்தெ ர்தத்தாழில்நுட் ஓப்பெ அபிவிரத்தி ெல் கமயத்தின்
(ITEZ) ர ஓப்பெரம்  ஓப்பெகுதிபெல் கைெல் களயும் மற்றும் ஒஃ ஓப்பென் ஓப்பெத்தாக் மத்தாற்று வெட்டத்திலுள்ள
Dudenhofen இல் உள்ள  ஓப்பெரி்வதெத்தா்தெல் கத ஓட்டப் ஓப்பெத்தாெல் க்தெல் கயயும் விற் ஓப்பெ்தற்கு அது
உத்்வத்தசித்துள்ளது.
க்கு உள்அலுற்று வெலைபெல் கை ்தபெல் கைற்று வெல் கிெல் கடத்துள்ளது, அ்தன் ஓப்பெட ர ஓப்பெத்தாறியியல்
்வதெெல் கற்று வெ ற்று வெழங்கும் Altran உடதத்தாத ்வத ஓப்பெச்சுற்று வெத்தாரத்ெல் க்தபெல் கைள் ஏற்பெல் கைத்வதற்று வெ அதிபெல் கை
முன்்வததற்றமத்தாத நிெல் கலைெல் கய அெல் கடந்துள்ளது. ஓர ஒப் ஓப்பெந்்தத்திற்பெல் கைத்தாத
ெத்தாத்தியமத்தாத திபெல் கைதி இந்்தத்தாண்டு டெம் ஓப்பெரில் நிரணயிக்பெல் கைப் ஓப்பெட்டடுள்ளது. Altran
விட, Akka மற்றும் Segula ஆகிய மற்ற இரெண்டு பிரரெஞ்சு பெல் கைத்தார ்வதமம் ஓப்பெடுத்தும்
நிறுற்று வெதங்பெல் கைளும் மற்றும் ்வதஜரமன் Bertrandt உம் இெல் க்த ற்று வெத்தாங்பெல் கைக்கூடய
நிறுற்று வெதங்பெல் கைளத்தாபெல் கை விற்று வெத்தா்தத்தில் உள்ளத. Akka நிறுற்று வெதம் ஏற்பெல் கைத்வதற்று வெ 2012 இல்
ெல் கடம்ரலைரின் ்வதமம் ஓப்பெத்தாட்டு துெல் கறயின் (development department)  ஓப்பெகுதிெல் கயக்
ெல் கபெல் கையபெல் கைப் ஓப்பெடுத்தி உள்ளது.
Le Monde

பிரெத்தான்சில், Altran நிறுற்று வெதம் நீண்டபெல் கைத்தாலைமத்தாபெல் கை PSA குழுமத்தின் ஒர முக்கிய
 ஓப்பெங்பெல் கைத்தாளியத்தாபெல் கை இரந்துள்ளது. உண்ெல் கமயில், இந்்த ற்று வெத்தாபெல் கைத ஆெல் கலை சு நவீத
முன்தணு ர்தத்தாழில்துட் ஓப்பெத்திலிரந்து எழும் அ ஓப்பெத்தாயங்பெல் கைெல் களயும் மற்றும்
அதிபெல் கைரித்து ற்று வெரம் உலைபெல் கைளத்தாவிய ற்று வெரத்்தபெல் கைப் ்வத ஓப்பெத்தார விெல் களவுபெல் கைெல் களயும்
ஈடுரெய்ய, அதிபெல் கை அதிபெல் கைமத்தாபெல் கை ஆரெத்தாய்ச்சி மற்றும் ்வதமம் ஓப்பெத்தாட்டு விடயங்பெல் கைெல் கள
ரற்று வெளியிலிரந்து ்வதெெல் கற்று வெ ற்று வெழங்கும் நிறுற்று வெதங்பெல் கைளுக்கு ரற்று வெளியபெல் கைற்றி ற்று வெரகிறது.
இ்ததத்தால், ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைள் புதிய புதிய துெல் கண நிறுற்று வெதங்பெல் கைள் மற்றும் துெல் கணஒப் ஓப்பெந்்த்தத்தாரெரபெல் கைளுக்கு இெல் கட்வதய துண்டத்தாடப் ஓப்பெடுற்று வெ்தத்தால், ்வதற்று வெெல் கலைபெல் கைள் மற்றும்
முன்்வததற்றங்பெல் கைள் மீது அழுத்்தம் அதிபெல் கைரித்து ற்று வெரகிறது.
இந்்த விற்றுத்்தள்ளல், ITEZ இல் ்தற்்வத ஓப்பெத்தாது ்வதற்று வெெல் கலை ரெய்யும் அண்மித்து
8,000
ர்தத்தாழில்நுட் ஓப்பெ
ற்று வெல்லுதரபெல் கைள்,
ர ஓப்பெத்தாறியத்தாளரபெல் கைள்
மற்றும்
அபிவிரத்தியத்தாளரபெல் கைளில் சுமத்தார  ஓப்பெத்தாதிப் ்வத ஓப்பெரபெல் கைெல் களயத்தாற்று வெது  ஓப்பெத்தாதிக்கும். இந்்த
்வதற்று வெெல் கலைபெல் கைளில் ர ஓப்பெரம்  ஓப்பெத்தாபெல் கைம் ஆ ஓப்பெத்திற்குள்ளத்தாகும். ரஜதரெல் ்வதமத்தாட்டத்தாரஸ,
இதுவும் Rüsselsheim இல் ஒர அபிவிரத்தி பிரிெல் கற்று வெக் ரபெல் கைத்தாண்டரந்்தத்தாலும்,
இதிலிரந்து பிரிக்பெல் கைப் ஓப்பெட்ட பின்தர, அங்்வதபெல் கை ITEZ இல் 40 ெ்தவீ்தம் உ ஓப்பெரி
திறன் இரப் ஓப்பெ்தத்தாபெல் கை ஓப்ர ஓப்பெல் அபிவிரத்தி பிரிவு ்தெல் கலைற்று வெர கிறிஸதியத்தான்
முல்லைர கூறிய்தத்தாபெல் கை Le Monde குறிப்பிட்டது.
அ்தன் ரெத்தாந்்த அபிவிரத்தி பிரிெல் கற்று வெக் ெல் கபெல் கைவிடுற்று வெ்தத்தாதது மற்ற ஓப்ர ஓப்பெல்
ஆெல் கலைபெல் கைளிலும் ்தத்தாக்பெல் கைங்பெல் கைெல் கள ஏற் ஓப்பெடுத்தும், இதுவும், Eisenach, Kaiserslautern
மற்றும் Ellesmere துெல் கறமுபெல் கைத்ெல் க்தப் ்வத ஓப்பெத்தாலை்வதற்று வெ, ஏற்பெல் கைத்வதற்று வெ மூடப் ஓப்பெடலைத்தாம் என்ற
அச்சுறுத்்தலுக்கு உள்ளத்தாகி உள்ளது.
விற் ஓப்பெ்தற்பெல் கைத்தாத
திட்டங்பெல் கைள்
குறித்்த
அறிவிப் ஓப்பெத்தாதது,
Rüsselsheim
ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைளிெல் கட்வதய ்வதபெல் கைத்தா ஓப்பெம் மற்றும் சீற்றத்ெல் க்தச் ெந்தித்்தது. வியத்தாழதன்று,
இந்்த அெல் கலைெல் கயச் ெமத்தாளிக்கும் முயற்சியத்தாபெல் கை ர்தத்தாழிற்ெத்தாெல் கலை ர்தத்தாழிலைத்தாளரகுழு
அெத்தா்தத்தாரெணமத்தாத வி்தத்தில்  ஓப்பெணியத்தாளர ெந்திப்பு ஒன்றுக்கு அெல் கழப்பு
விடுத்்தது. அது ஓப்ர ஓப்பெல் மு்தலைத்தாளி மிக்ெல் கபெல் கையில் ்வதலைத்தாஷ்ரெல்லைத்தார மற்றும்

அபிவிரத்தி பிரிவு ்தெல் கலைற்று வெர கிறிஸதியத்தான் முல்லைர ஆகி்வதயத்தாரக்கும் அெல் கழப்பு
விடுத்திரந்்தது என்றத்தாலும், அற்று வெரபெல் கைள் இரற்று வெர்வதம பெல் கைலைந்து ரபெல் கைத்தாள்ளவில்ெல் கலை.
அக்கூட்டத்தில், ஓப்ர ஓப்பெல் ர ஓப்பெத்தாது ர்தத்தாழிற்ெத்தாெல் கலை ர்தத்தாழிலைத்தாளரகுழு ்தெல் கலைற்று வெர
ரற்று வெத்தால்ப்பெல் கைத்தாங் ஷ்்வதெஃர ஓப்பெர-குளூக் சீற்றத்துடன்  ஓப்பெத்தாெத்தாங்கு ரெய்்தத்தார. ஒர சு நத்தாள்
முன்தர ்தத்தான், அற்று வெர அந்்த விற்றுத்்தள்ளும் ்வத ஓப்பெரெம்்வத ஓப்பெெல்பெல் கைெல் கள "சு நம் ஓப்பெ
முடயத்தா்த முன்ரதத்தார்வத ஓப்பெத்தாதும் இல்லைத்தா்த ஆத்திரெமூட்டல்,” என்றும், அெல் க்த IG
Metall ர்தத்தாழிற்ெங்பெல் கைமும் மத்திய ர்தத்தாழிற்ெத்தாெல் கலை ர்தத்தாழிலைத்தாளரகுழுவும் "ஒர
்வத ஓப்பெத்தாரெத்தாட்டம் இல்லைத்தாமல் ஏற்றுக் ரபெல் கைத்தாள்ளத்தாது,” என்றும் குறிப்பிட்டரந்்தத்தார.
இந்்த ரற்று வெற்றுெல் கரெபெல் கைள் ரற்று வெறும்வதத அற்று வெரபெல் கைள் இதுற்று வெெல் கரெ ரெய்்தற்று வெற்ெல் கற
மூடமெல் கறக்பெல் கைவும், அடுத்்த விற்றுத்்தள்ளலுக்கு ்தயத்தாரிப்பு ரெய்யவு்வதம
்வதெெல் கற்று வெயத்தாற்றுகிறது. ITEZ விற்றுத்்தள்ளும் திட்டங்பெல் கைள் குறித்து ்வதபெல் கைள்வி ஓப்பெட்டதும்
“நி்தத்தாதம் இழந்துவிட்ட்தத்தாபெல் கை" ஷ்்வதெஃர ஓப்பெர-குளூக் கூறிய்தத்தாபெல் கை, Le Monde
குறிப்பிட்டது. ஒர PSA ரெய்தி ர்தத்தாடர ஓப்பெத்தாளர அற் ஓப்பெ ்தன்னிெல் கற்வதற்று வெத்தாடு
 ஓப்பெதிலைளித்்தத்தார, “மற்ற நிறுற்று வெதங்பெல் கைளுடதத்தாத மூ்வதலைத்தா ஓப்பெத்தாய  ஓப்பெங்பெல் கைத்தாண்ெல் கமக்பெல் கைத்தாத
ெத்தாத்தியக்கூறு,
டெம் ஓப்பெரில்
ெல் கபெல் கைரயழுத்்தத்தாத
ஒர
பெல் கைட்டெல் கமப்பு
உடன் ஓப்பெடக்ெல் கபெல் கையில்
ஏற் ஓப்பெடுத்்தப் ஓப்பெட்டுள்ளது.
ர்தத்தாழிற்ெத்தாெல் கலை
ர்தத்தாழிலைத்தாளரகுழுவின் ்தெல் கலைற்று வெர ரற்று வெத்தால்ப்பெல் கைத்தாங் ஷ்்வதெஃர ஓப்பெர-குளூக் அற்று வெ்வதரெ
அதில் ெல் கபெல் கைரயழுத்திட்டுள்ளத்தார.”
ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைள் ்வதபெல் கைத்தா ஓப்பெத்தில் ரபெல் கைத்தாதித்துக் ரபெல் கைத்தாண்டரக்கிறத்தாரபெல் கைள் என் ஓப்பெது
ஷ்்வதெஃர ஓப்பெர-குளூக்கிற்கு சு நன்கு ர்தரியும். “இந்்த ம்வததத்தாநிெல் கலை ்வதமத்தாெமத்தாதது,
ஆக்்வதரெத்தாஷமத்தாபெல் கை உள்ளது, ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைள் எெல் க்தயும் ஏற்றுக்ரபெல் கைத்தாள்ள ்தயத்தாரெத்தாபெல் கை
இல்ெல் கலை. ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைள் ்வத ஓப்பெத்தாரெத்தாடுற்று வெ்தற்கு ்தயத்தாரெத்தாபெல் கை உள்ளதர” இவ்ற்று வெத்தாறு
அற்று வெர ர்தத்தாழிலைத்தாளர கூட்டத்தில் இரந்்த மதநிெல் கலை குறித்து விற்று வெரித்்தத்தார.
டுயிஸ்வத ஓப்பெரக் சு நபெல் கைரெ  ஓப்பெல்பெல் கைெல் கலைக்பெல் கைழபெல் கைத்தின் ற்று வெத்தாபெல் கைதத்துெல் கற ற்று வெல்லுதர Ferdinand
Dudenhöffer உம் கூட ற்று வெரெவிரக்கும் ஒர புரெட்சி குறித்து எச்ெரித்்தத்தார.
“விடயங்பெல் கைெல் களக் ரபெல் கைத்தாஞ்ெம் ரபெல் கைத்தாஞ்ெமத்தாபெல் கை அறியத்்தரற்று வெது சு நல்லை ்வதயத்தாெெல் கதயத்தாபெல் கை
இரப் ஓப்பெ்தத்தாபெல் கை பிரெத்தான்சில் ரற்று வெளிப் ஓப்பெெல் கடயத்தாபெல் கை சு நம் ஓப்பெப் ஓப்பெடுகின்றது. அற்று வெரபெல் கைள்
அெல் கதத்ெல் க்தயும் ஒ்வதரெ முெல் கறயில் அறிவித்திரந்்தத்தால், அற்று வெரபெல் கைள் ஒர 'புரெட்சி'
அல்லைது ஒர ்வதற்று வெெல் கலைநிறுத்்தம் தூண்டப் ஓப்பெடுற்று வெது குறித்து  ஓப்பெயந்திரப் ஓப்பெத்தாரபெல் கைள்,”
என்று அற்று வெர கூறிய்தத்தாபெல் கை ZDF ஒளி ஓப்பெரெப்பு நிறுற்று வெதம் குறிப்பிட்டது.
மற்றும் ர்தத்தாழிற்ெத்தாெல் கலை ர்தத்தாழிலைத்தாளரகுழு கூட, PSA ்தெல் கலைெல் கம
ரெயல் அதிபெல் கைத்தாரி Carlos Tavares, ஓப்ர ஓப்பெல் மு்தலைத்தாளி Lohscheller
ஆகி்வதயத்தாரடனும்
மற்றும்
ITEZ
பெல் கைெல் கலைக்பெல் கைப் ஓப்பெடுெல் கபெல் கையில்
அெல் க்த
ற்று வெத்தாங்பெல் கைக்கூடயற்று வெரபெல் கைளுடனும் மற்றும் "PACE” மறுசீரெெல் கமப்பு திட்டத்தில், பெல் கைடந்்த
பெல் கைத்தாலைத்தில் ரெய்்தெல் க்தப் ்வத ஓப்பெத்தாலை்வதற்று வெ, ஆம்ஸடரடத்தாம் மற்றும் Bochum சு நபெல் கைரில்
ஓப்ர ஓப்பெல் ஆெல் கலைெல் கய மூடுற்று வெ்தத்தால், அெல் கடக்பெல் கைப் ஓப்பெடக்கூடய பிற ஆெல் கலைபெல் கைெல் கள
ற்று வெத்தாங்பெல் கைக்கூடயற்று வெரபெல் கைளுடனும் ரசு நரக்பெல் கைமத்தாபெல் கை ரசு நரங்கி ரெயல் ஓப்பெடுகின்றத.
பெல் கைத்தால்ற்று வெத்தாசி ்வதற்று வெெல் கலைபெல் கைெல் களக் குெல் கறக்பெல் கை ்வதசு நத்தாக்பெல் கைம் ரபெல் கைத்தாண்ட "PACE” மறுசீரெெல் கமப்பு
திட்டத்தில், அெல் கற்று வெ PSA ெல் கபெல் கையபெல் கைப் ஓப்பெடுத்்தப் ஓப்பெட்ட ்வத ஓப்பெத்தாது "ெல் கபெல் கைரயழுத்திட்டரந்்தத.
IG Metall

மிபெல் கை ெமீ ஓப்பெமத்தாபெல் கை இந்்த ்வதம மத்தா்தம், ர்தத்தாழிற்ெத்தாெல் கலை ர்தத்தாழிலைத்தாளரகுழு, PSA
உடதத்தாத இந்்த //"உடன் ஓப்பெடக்ெல் கபெல் கைெல் கய "ஓப்ர ஓப்பெல் க்கு ஒர ெல் கமல்பெல் கைல்" என்று

ற்று வெரணித்்தது.
அதில்
ர்தத்தாழிற்ெத்தாெல் கலை
ர்தத்தாழிலைத்தாளரகுழு,
ஓப்ர ஓப்பெல்
ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைள் அற்று வெரபெல் கைள் பெல் கைடதமத்தாபெல் கை ரற்று வென்ரறடுத்்த  ஓப்பெலை மத்தா்தங்பெல் கைளுக்பெல் கைத்தாத
கூலி உயரெல் கற்று வெக் ெல் கபெல் கைவிடுற்று வெ்தற்கு உடன் ஓப்பெட்டரந்்தது. ஜதற்று வெரி 2019 இல்
ற்று வெழங்பெல் கை ்வதற்று வெண்டய கூடு்தல் ெம் ஓப்பெளங்பெல் கைள் ற்று வெழங்பெல் கைப் ஓப்பெடத்தாது, மற்ற ெம் ஓப்பெள
உயரவுபெல் கைளும் 2020 ற்று வெெல் கரெயில் ர்தத்தாடங்பெல் கைப் ஓப்பெடத்தாது. “விரிற்று வெத்தாத ்வதற்று வெெல் கலை
 ஓப்பெத்தாதுபெல் கைத்தாப்பு" என்றெல் கழக்பெல் கைப் ஓப்பெடுற்று வெ்தன் உண்ெல் கமயத்தாத மதிப்ெல் க ஓப்பெ இப்்வத ஓப்பெத்தாது ITEZ
இல் பெல் கைத்தாணலைத்தாம்.
அெல் கதத்திற்கும் ்வதமலைத்தாபெல் கை, PSA இெல் கணக்பெல் கைப் ஓப்பெட்ட்தற்குப் பின்தர இரந்து,
்தற்பெல் கைத்தாலிபெல் கை ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைள் நீங்பெல் கைலைத்தாபெல் கை, 3,700 ்வதற்று வெெல் கலைபெல் கைள் ஏற்பெல் கைத்வதற்று வெ  ஓப்பெறி்வத ஓப்பெத்தாய்
உள்ளத. Eisenach சு நபெல் கைரின் ர்தத்தாழிற்ெத்தாெல் கலையின் எதிரபெல் கைத்தாலைம் இப்்வத ஓப்பெத்தாதும்
முழுெல் கமயத்தாபெல் கை  ஓப்பெத்தாதுபெல் கைத்தாப்பின்றி உள்ளது, Rüsselsheim மற்றும் Kaiserslautern
ர்தத்தாழிலைத்தாளர
குெல் கறப்ெல் க ஓப்பெயும்,
்வதற்று வெெல் கலை-்வதசு நரெ
குெல் கறப்ெல் க ஓப்பெயும்
முபெல் கைங்ரபெல் கைத்தாடுக்கின்றத.
ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைளின் முதுகுக்குப் பின்தத்தால் ற்று வெத்தாபெல் கைதத்துெல் கற ஒர பெல் கைடுெல் கமயத்தாத
்வத ஓப்பெத்தாட்டெல் கயச் ெந்தித்து ற்று வெரகிறது, அ்வத்த்வதற்று வெெல் களயில் ர ஓப்பெரநிறுற்று வெதங்பெல் கைளும் நிதி
மு்தலீட்டத்தாளரபெல் கைளும் ்தங்பெல் கைளின் பின் ெல் க ஓப்பெபெல் கைளில் பில்லியன்பெல் கைெல் கள நிரெப்பி
ற்று வெரகிறத்தாரபெல் கைள், நிறுற்று வெத உயர அதிபெல் கைத்தாரிபெல் கை்வதளத்தா இரெட்ெல் கட இலைக்பெல் கை
மில்லியன்பெல் கைளில் ற்று வெரற்று வெத்தாய் ர ஓப்பெறுகின்றதர. அரமரிக்பெல் கைத்தா உடன் ற்று வெரெவிரக்கின்ற
ற்று வெரத்்தபெல் கைப் ்வத ஓப்பெத்தார இந்்த அபிவிரத்திெல் கய ்வதமற்ரபெல் கைத்தாண்டும் தீவிரெப் ஓப்பெடுத்தும்.
அடுத்்தடுத்்த ஒன்்வதறத்தாடு ஒன்றத்தாத இெல் கணப்புபெல் கை்வதளத்தாடு (அ்தத்தாற்று வெது ்வதற்று வெெல் கலை
இழப்புக்பெல் கை்வதளத்தாடு) முன்பினும் ர ஓப்பெரிய ஏபெல் கை்வத ஓப்பெத்தாபெல் கைங்பெல் கைளத்தாபெல் கை ற்று வெத்தாபெல் கைதத்துெல் கற
நிறுற்று வெதங்பெல் கைள் ஒரங்கிெல் கணற்று வெது, கூலிபெல் கைெல் களக் குெல் கறப் ஓப்பெ்தற்பெல் கைத்தாபெல் கைவும் மற்றும்
இெல் க்த்வத ஓப்பெத்தால் ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைெல் களப் பிளவு ஓப்பெடுத்துற்று வெதின்  ஓப்பெத்தாபெல் கைமத்தாபெல் கை உள்ளது.
ெத்தான்றத்தாபெல் கை, PSA குழும நிறுற்று வெதம் ரஜதரெல் ்வதமத்தாட்டத்தாரஸ ஐ்வதரெத்தாப்பிய பெல் கைத்தார
ெந்ெல் க்தயில் ்வதற்று வெத்தால்ஸற்று வெத்தாபெல் கைனின் ்வதமலைத்தாதிக்பெல் கைத்ெல் க்த எதிரரபெல் கைத்தாள்ள பெல் கைடந்்த ஆண்டு
ஓப்ர ஓப்பெல் மற்றும் Vauxhall இன் ஆெல் கலைபெல் கைெல் கள விெல் கலைக்கு ற்று வெத்தாங்கியது.
ஏற்பெல் கைத்வதற்று வெ Peugeot, Citroën மற்றும் DS ஆகியெல் கற்று வெ இெல் கணக்பெல் கைப் ஓப்பெட்டுவிட்டத.
பெல் கைடந்்த ஆண்டு ெல் கபெல் கையபெல் கைப் ஓப்பெடுத்்தப் ஓப்பெடு்தல் ஒர தீவிரெ ்வதெமிப்பு திட்டத்துடன்
ர்தத்தாடரபு ஓப்பெட்டரந்்தது. PSA மு்தலைத்தாளி Tavares, ஓப்ர ஓப்பெல் ர்தத்தாழிற்ெத்தாெல் கலை
ர்தத்தாழிலைத்தாளரகுழு மற்றும் IG Metall இன் ஒப்பு்தலுடனும், ரசு நரக்பெல் கைமத்தாத
ஒத்துெல் கழப்புடனும் ஒவ்ரற்று வெத்தார ஆண்டும் 1.7 பில்லியன் யூ்வதரெத்தா ரற்று வெட்ட
விரம்புகிறத்தார. இ்தன்  ஓப்பெத்தாபெல் கைமத்தாபெல் கை, ர்தத்தாழிற்ெத்தாெல் கலை ர்தத்தாழிலைத்தாளரகுழு ஏற்பெல் கைத்வதற்று வெ
ஜதற்று வெரியில் இரந்து ்வதற்று வெெல் கலை-்வதசு நரெ குெல் கறப்ெல் க ஓப்பெ அறிமுபெல் கைப் ஓப்பெடுத்்த, நூற்றுக்
பெல் கைணக்பெல் கைத்தாத ்தற்பெல் கைத்தாலிபெல் கை ்வதற்று வெெல் கலைபெல் கைெல் கள ரற்று வெட்ட, Eisenach சு நபெல் கைரில் 450
்வதற்று வெெல் கலைபெல் கைெல் கள நீக்பெல் கை ஒப்பு்தல் ற்று வெழங்கியது. ITEZ இல்  ஓப்பெலை ஆயிரெக் பெல் கைணக்பெல் கைத்தாத
்வதற்று வெெல் கலைபெல் கைெல் கள நீக்குற்று வெது நீண்ட பெல் கைத்தாலைத்திற்கு முன்த்வதரெ திட்டமிடப் ஓப்பெட்டு
்தயத்தாரிக்பெல் கைப் ஓப்பெட்டது.
ர்தத்தாழிற்ெத்தாெல் கலை ர்தத்தாழிலைத்தாளரகுழுவும் மற்றும் IG Metall ஆகியெல் கற்று வெ நிரற்று வெத்தாபெல் கைம்
மற்றும்  ஓப்பெங்கு்தத்தாரெரபெல் கைளின் ்தரெப்பில் நிற்கிறது. அற்று வெரபெல் கைள் ற்று வெஞ்சித்து
விட்ட்தத்தாபெல் கைவும் ர ஓப்பெத்தாய்யுெல் கரெத்து விட்ட்தத்தாபெல் கைவும் அெல் கற்று வெ கூச்ெலிடுற்று வெது,
ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைளின் பெல் கைண்பெல் கைளில் மண்ெல் கணத் தூவுற்று வெ்தற்கும் அற்று வெரபெல் கைள் ற்று வெகிக்கும்
உண்ெல் கமயத்தாத  ஓப்பெத்தாத்திரெத்ெல் க்த மூடமெல் கறப் ஓப்பெ்தற்பெல் கைத்தாபெல் கைவும் மட்டு்வதம ஆகும்.
இ்தற்கு  ஓப்பெலை பெல் கைத்தாரெணங்பெல் கைள் உள்ளத. மு்தலைத்தாற்று வெ்தத்தாபெல் கை, அற்று வெரபெல் கைளின் விசுற்று வெத்தாெமத்தாத
்வதெெல் கற்று வெபெல் கைளுக்பெல் கைத்தாபெல் கை அற்று வெரபெல் கைளுக்கு ரற்று வெகுமதி அளிக்பெல் கைப் ஓப்பெடுகிறது. அற்று வெரபெல் கைள்
ர ஓப்பெரம் ஓப்பெத்தாலும் ஒர ெத்தாமத்தானிய ர்தத்தாழிலைத்தாளரின் ெம் ஓப்பெளத்ெல் க்த விட  ஓப்பெலை மடங்கு
ெம் ஓப்பெத்தாதிப் ஓப்பெதுடன், ்வதற்று வெெல் கலைநீக்பெல் கைம் இல்லைத்தா்த  ஓப்பெத்தாதுபெல் கைத்தாப்ெல் க ஓப்பெ அனு ஓப்பெவித்து
ரபெல் கைத்தாண்டு, இன்னும்  ஓப்பெலை ்தனிச்ெலுெல் கபெல் கைபெல் கைெல் களயும் அனு ஓப்பெவிக்கிறத்தாரபெல் கைள்.
இரெண்டத்தாற்று வெ்தத்தாபெல் கை, அற்று வெரபெல் கைள் ஒர பிற்்வத ஓப்பெத்தாக்குத்்ததமத்தாத ்வத்தசியற்று வெத்தா்த
்வதற்று வெெல் கலைத்திட்டத்திற்கு ற்று வெக்பெல் கைத்தாலைத்து ற்று வெத்தாங்குகிறத்தாரபெல் கைள். அற்று வெரபெல் கைள் "்தங்பெல் கைளின்"
அெல் கமப்பின்
எதிரபெல் கைத்தாலைத்ெல் க்தத்
ர்தத்தாழிலைத்தாள
ற்று வெரக்பெல் கைத்தின்
ெரற்று வெ்வத்தெ
நிெல் கலைப் ஓப்பெத்தாட்டல் இரந்து அல்லை, முற்றிலும் மு்தலைத்தாளித்துற்று வெ சு நலைன்பெல் கைளின்

்வத்தசியற்று வெத்தா்த பெல் கைண்்வதணத்தாட்டத்தில் இரந்து  ஓப்பெத்தாரக்கிறத்தாரபெல் கைள். இ்ததத்தால் ்தத்தான்
அற்று வெரபெல் கைள், ஆெல் கலை மூடல்பெல் கைள், கூலி ரற்று வெட்டுக்பெல் கைள் மற்றும் அதிபெல் கைரிக்பெல் கைப் ஓப்பெடும்
இடர ஓப்பெத்தாடுபெல் கைள்
உள்ளடங்பெல் கைலைத்தாபெல் கை
ஒவ்ரற்று வெத்தார
சு நடற்று வெடக்ெல் கபெல் கைெல் கயயும்
்வத ஓப்பெத்தாட்டத்்தன்ெல் கமெல் கய ஊக்குவிப் ஓப்பெ்தற்பெல் கைத்தாபெல் கை என்று அற்று வெற்ெல் கற ஆ்தரிக்கிறத்தாரபெல் கைள்.
ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைள் அற்று வெரபெல் கைளும் ெரற்று வெ்வத்தெ அளவில் அற்று வெரபெல் கைளின்  ஓப்பெெல் கடபெல் கைளுடன்
இெல் கணந்்தத்தால் ்தத்தான், இந்்த ெரற்று வெ்வத்தெ ர ஓப்பெரநிறுற்று வெதங்பெல் கைெல் கள எதிரக்பெல் கை முடயும்
என் ஓப்பெது ர்தளிற்று வெத்தாகிறது. ஆதத்தால் ர்தத்தாழிற்ெத்தாெல் கலை ர்தத்தாழிலைத்தாளரகுழுவும் IG Metall
உம் இெல் க்த விடத்தாப்பிடயத்தாபெல் கை நிரெத்தாபெல் கைரிக்கின்றத. நிறுற்று வெதங்பெல் கைள் ரெய்ற்று வெெல் க்தப்
்வத ஓப்பெத்தாலை்வதற்று வெ, ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைளின் ஓர உண்ெல் கமயத்தாத ்வத ஓப்பெத்தாரெத்தாட்டத்ெல் க்தக் குறித்து
அெல் கற்று வெ அஞ்சுகின்றத. “ஓப்ர ஓப்பெல் ரெபெல் கை ற்று வெத்தாபெல் கைதத்தின் இ்தய்தத்தாதத்ெல் க்த"
பெல் கைத்தாப் ஓப்பெத்தாற்றுற்று வெ்தற்கும், “்வதஜரமனிெல் கய ஒர ர்தத்தாழில்துெல் கற ெல் கமயமத்தாபெல் கை"
 ஓப்பெத்தாதுபெல் கைத்தாக்குமத்தாறும்
அற்று வெரபெல் கைள்
அெல் கழப்புவிடுப் ஓப்பெது,
்வதற்று வெெல் கலைபெல் கைெல் களப்
 ஓப்பெத்தாதுபெல் கைத்தாப் ஓப்பெ்தற்பெல் கைத்தாபெல் கை கிெல் கடயத்தாது, மத்தாறத்தாபெல் கை ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைெல் கள இன்னும் அதிபெல் கைமத்தாபெல் கை
சுரெண்டுற்று வெ்தற்பெல் கைத்தாபெல் கை ்வதஜரமனியில் உள்ள ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைெல் கள பிரெத்தான்ஸ மற்றும்
பிற சு நத்தாடுபெல் கைளில் உள்ள ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைளுக்கு எதிரெத்தாபெல் கை நிறுத்துற்று வெ்தற்பெல் கைத்தாபெல் கை ஆகும்.
மற்றும் DS ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைள், அற்று வெரபெல் கைளின் ்வதஜரமன் ெபெல் கை
ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைெல் களப்
்வத ஓப்பெத்தாலை்வதற்று வெ,
நீண்ட
பெல் கைத்தாலைமத்தாபெல் கை
பெல் கைடுெல் கமயத்தாத
்தத்தாக்கு்தல்பெல் கைளுக்கு உள்ளத்தாக்பெல் கைப் ஓப்பெட்டு ற்று வெந்துள்ளதர. இவ்வி்தத்தில், PSA, 2013
மற்றும் 2017 க்கு இெல் கட்வதய ற்று வெரற்று வெத்தாய்  ஓப்பெங்கில் ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைளுக்பெல் கைத்தாத
ரெலைவுபெல் கைெல் கள 15 ெ்தவீ்தத்தில் இரந்து 11 ெ்தவீ்தத்திற்கு குெல் கறத்்தது.
Peugeot, Citroen

குழுமத்்தத்தால் ஒர பெல் கைத்தாலைத்தில்  ஓப்பெயன் ஓப்பெடுத்்தப் ஓப்பெட்ட விரப் ஓப்பெத்திற்குரிய
அணுகுமுெல் கறபெல் கைளில் ஒன்று, ்தற்பெல் கைத்தாலிபெல் கை ர்தத்தாழிலைத்தாளர எண்ணிக்ெல் கபெல் கைெல் கய
அதிபெல் கைரிப் ஓப்பெ்தத்தாகும். PSA இன் 60,000  ஓப்பெணியத்தாளரபெல் கைளில் சுமத்தார 8,000 ்வத ஓப்பெர
்தற்பெல் கைத்தாலிபெல் கை ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைள், இற்று வெரபெல் கைளின் ெம் ஓப்பெளம் அற்று வெரபெல் கைளது நிரெந்்தரெ
ெம்தரெப்பிதெல் கரெ விட குெல் கறவு என் ஓப்பெ்வத்தத்தாடு, ்வதற்று வெெல் கலை அழுத்்தங்பெல் கைெல் கள
அதிபெல் கைரிக்பெல் கைவும்  ஓப்பெயன் ஓப்பெடுத்்தப் ஓப்பெடுகின்றத.
PSA

இன் ்தெல் கலைற்று வெர Xavier Chéreau ஜதற்று வெரியில் Le Monde க்கு கூறுெல் கபெல் கையில்,
“இ்வத்த சிகிச்ெல் கெ, Opel-Vauxhall க்கும் ற்று வெழங்பெல் கைப் ஓப்பெட ்வதற்று வெண்டும்,” என்றத்தார.
ரஜதரெல் ்வதமத்தாட்டத்தாரஸ இன் நிதி திட்டமிடலுடன் ஒப்பிடுெல் கபெல் கையில் ஏற்பெல் கைத்வதற்று வெ
2017 இல் 12 ெ்தவீ்த ்வதெமிப்பு கிெல் கடத்திரப் ஓப்பெ்தத்தாபெல் கை அற்று வெர ்தற்ர ஓப்பெரெல் கம பீற்றிக்
ரபெல் கைத்தாண்டத்தார. கூடு்தல் சு நடற்று வெடக்ெல் கபெல் கைபெல் கைளும் அெல் கடயத்தாளம் பெல் கைத்தாணப் ஓப்பெட்டுள்ள்தத்தாபெல் கை
அற்று வெர ர்தரிவித்்தத்தார, “சு நத்தாங்பெல் கைள் குறுகிய பெல் கைத்தாலை மற்றும் நீண்ட பெல் கைத்தாலை
இெல் கணப்புபெல் கைெல் கள ரெய்ற்று வெெல் க்த விடப் ்வத ஓப்பெத்தாற்று வெதில்ெல் கலை,” என்று ற்று வெலியுறுத்திய
Chéreau, “ … எப்்வத ஓப்பெத்தாதும் ர்தத்தாழிற்ெங்பெல் கைத்தின் ஒத்துெல் கழப்பின் உள்ளடக்பெல் கைத்தில்"
என் ஓப்பெெல் க்தயும் ்வதெரத்துக் ரபெல் கைத்தாண்டத்தார. Tavares மற்றும் Lohscheller ஐ ்வத ஓப்பெத்தாலை்வதற்று வெ,
Chéreau க்கும் ர்தத்தாழிற்ெத்தாெல் கலை ர்தத்தாழிலைத்தாளரகுழு மற்றும் IG Metall உடன் சு நல்லை
 ஓப்பெரிச்ெயம் உண்டு.
“PSA

்வதற்று வெெல் கலைபெல் கைெல் களப்  ஓப்பெத்தாதுபெல் கைத்தாப் ஓப்பெ்தற்கு, IG Metall மற்றும் ர்தத்தாழிற்ெத்தாெல் கலை
ர்தத்தாழிலைத்தாளரகுழு உடன் முறித்துக் ரபெல் கைத்தாண்டு, ஆெல் கலைபெல் கைளிலும் மற்றும்
பிரெத்தான்சிலும் ஏெல் கதய எல்லைத்தா இடங்பெல் கைளிலும் உள்ள PSA ஆெல் கலைபெல் கைள், Opel
மற்றும் Vauxhall ஆெல் கலைபெல் கைள், இ்தரெ பிற பெல் கைத்தார ஆெல் கலைபெல் கைள் மற்றும்
ர்தத்தாழில்துெல் கறபெல் கைளிலும் ர்தத்தாடரபில் உள்ள ெபெல் கை ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைளுடன் இெல் கணந்து
சுயத்தாதீதமத்தாத சு நடற்று வெடக்ெல் கபெல் கை குழுக்பெல் கைெல் கள அெல் கமப் ஓப்பெது அற்று வெசியமத்தாகிறது.
ர ஓப்பெரநிறுற்று வெதங்பெல் கைளின் இலைத்தா ஓப்பெ
சு நலைன்பெல் கைளுக்பெல் கைத்தாபெல் கை அல்லைத்தாமல்,
ெமூபெல் கை
்வத்தெல் கற்று வெபெல் கைளுக்பெல் கைத்தாத ஒர ்வதெத்தாெலிெ ்வதற்று வெெல் கலைத்திட்டம் அற்று வெசியப் ஓப்பெடுகிறது.
்வதஜரமன் ்வதெத்தாெலிெ ெமத்துற்று வெக் பெல் கைட்சியும் (Sozialistische Gleichheitspartei), அ்தன்
ெ்வதபெல் கைத்தா்தரெ பெல் கைட்சியுமத்தாத பிரரெஞ்சு ்வதெத்தாெலிெ ெமத்துற்று வெக் பெல் கைட்சியும் (Parti de l'égalité
socialiste) இந்்த பிரெச்சிெல் கதபெல் கைெல் கள விற்று வெத்தாதிக்பெல் கைவும் மற்றும் ெரற்று வெ்வத்தெ கூட்டுறெல் கற்று வெ
ஒழுங்பெல் கைெல் கமக்பெல் கைவும் ர்தத்தாடரபு ரபெல் கைத்தாள்ளுமத்தாறு ஓப்ர ஓப்பெல் மற்றும் PSA இன்
ர்தத்தாழிலைத்தாளரபெல் கைளுக்கு அெல் கழப்பு விடுக்கிறது. உலைபெல் கை ்வதெத்தாெலிெ ற்று வெெல் கலைத்்தளம்
மற்றும் ற்று வெத்தாபெல் கைதத்துெல் கற ர்தத்தாழிலைத்தாளர ்தபெல் கைற்று வெல் சிற்றி்தெல் கழ ற்று வெத்தாசிக்பெல் கைவும்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒன் ஒரின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ன் ஒரல் உலக சோலலில வழலத் தளம்

