İŇȘPĚČŤĚŲŘȘ ĢÉŇÉŘǺŲX

« PǾŲŘ ČĦǺQŲĚ ĐǾĿĿǺŘ İŇVĚȘŤİ, ǾŇ ÉČǾŇǾMİȘĚ ĐĚ 10 À 20 $ »

Ŀ’Ǻșșǿčįǻťįǿň ǻméřįčǻįňě đěș įňșpěčťěųřș ģéňéřǻųx vǻňťě ŀǻ řěňťǻbįŀįťé đų méčǻňįșmě đě șųřvěįŀŀǻňčě đěș čǿňťřǻťș
pųbŀįčș

PİĚŘŘĚ-ǺŇĐŘÉ ŇǾŘMǺŇĐİŇ

ĿǺ PŘĚȘȘĚ

Čħǻqųě đǿŀŀǻř įňvěșťį đǻňș ųň įňșpěčťěųř ģéňéřǻŀ pěřměť đ’éčǿňǿmįșěř đě 10 à 20 $ ěň mǻŀvěřșǻťįǿňș, évǻŀųě
ŀ’Ǻșșǿčįǻťįǿň ǻméřįčǻįňě đěș įňșpěčťěųřș ģéňéřǻųx (ǺİĢ). Ěť įŀ ňě ș’ǻģįť ŀà qųě đě ŀǻ pǿįňťě đě ŀ’įčěběřģ, ųňě
șųřvěįŀŀǻňčě ǻččřųě đěș čǿňťřǻťș pųbŀįčș ǻỳǻňť ųň įmpǿřťǻňť ěffěť đįșșųǻșįf șųř ŀǻ čǿŀŀųșįǿň ěť ŀǻ čǿřřųpťįǿň.

Ŀě Bųřěǻų đě ŀ’įňșpěčťěųř ģéňéřǻŀ đě Mǿňťřéǻŀ (BİĢ) ťįěňť đěpųįș ħįěř ųň șỳmpǿșįųm pǿųř ťěňťěř đě čǿňvǻįňčřě
đ’ǻųťřěș vįŀŀěș ěť ǿřģǻňįșměș pųbŀįčș đě șě đǿťěř đ’ųň ťěŀ méčǻňįșmě đě șųřvěįŀŀǻňčě pǿųř ŀ’ǻťťřįbųťįǿň đě ŀěųřș
čǿňťřǻťș. İňvįťéě à přéșěňťěř ŀě řôŀě đě șěș 250 měmbřěș ǻų șųđ đě ŀǻ fřǿňťįèřě, ŀ’ǺİĢ ǻ ěxpŀįqųé qųě ŀěș ǻňǻŀỳșěș
fǻįťěș à pǻřťįř đěș řéșųŀťǻťș đě đįvěřș bųřěǻųx đ’įňșpěčťěųřș ģéňéřǻųx đémǿňťřěňť đ’įmpǿřťǻňťěș řěťǿmbéěș.

« Pǿųř čħǻqųě đǿŀŀǻř įňvěșťį, ǿň éčǿňǿmįșě đě 10 à 20 $ », řéșųmě Pħįŀįp Żįșmǻň, đįřěčťěųř ģéňéřǻŀ đě ŀ’ǿřģǻňįșǻťįǿň.
Čěťťě évǻŀųǻťįǿň ěșť bǻșéě șųř ŀěș đǿňňéěș řěňđųěș pųbŀįqųěș đěųx fǿįș pǻř ǻňňéě pǻř ŀěș 72 įňșpěčťěųřș ģéňéřǻųx
œųvřǻňť ǻų ňįvěǻų féđéřǻŀ ǻųx Éťǻťș-Ųňįș.

Ųňě pǻřťįě đų ťřǻvǻįŀ đěș įňșpěčťěųřș ģéňéřǻųx ěșť ťǿųťěfǿįș įmpǿșșįbŀě à qųǻňťįfįěř, přévįěňť ťǿųťěfǿįș M. Żįșmǻň.

« İŀ ỳ ǻ ǻųșșį ųň ěffěť đįșșųǻșįf, ěň přévěňǻňť ŀǻ fřǻųđě, ŀě ģǻșpįŀŀǻģě ěť ŀǻ čǿřřųpťįǿň. Čě ň’ěșť pǻș ťǿųť đ’ǻťťřǻpěř ŀěș
ťřįčħěųřș, įŀ įmpǿřťě ǻųșșį đě přévěňįř ŀěș přǿbŀèměș. »

— Pħįŀįp Żįșmǻň, đįřěčťěųř ģéňéřǻŀ đě ŀ’ǺİĢ

Ŀ’ǺİĢ ěșťįmě qųě Mǿňťřéǻŀ ǻ přįș ŀǻ bǿňňě đéčįșįǿň ěň fįxǻňť ŀě bųđģěť đě șǿň BİĢ șěŀǿň ųň pǿųřčěňťǻģě đų bųđģěť
đě ŀǻ Vįŀŀě, șǿįť 0,11 %. Ǿň évįťě ǻįňșį đě ŀě řěňđřě vųŀňéřǻbŀě șį șěș ěňqųêťěș věňǻįěňť à đépŀǻįřě ǻųx éŀųș.

Č’ěșť đ’ǻįŀŀěųřș čě qųį ěșť ǻřřįvé à đěųx řěpřįșěș à Șťěpħěň Șťřěěť, įňșpěčťěųř ģéňéřǻŀ đě ŀ’Éťǻť đě ŀǻ Ŀǿųįșįǻňě.
Ŀ’ħǿmmě, qųį přéșįđě ŀ’ǺİĢ, řěŀǻťě qųě ŀě bųđģěť đě șǿň bųřěǻų ǻ éťé řéđųįť à żéřǿ à đěųx řěpřįșěș pǻř đěș éŀųș qųį
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ŀ’įňđįģňǻťįǿň pǿpųŀǻįřě șųșčįťéě pǻř ŀěųř đéčįșįǿň.

Đ’ǺŲŤŘĚȘ BİĢ ȘǾŲĦǺİŤÉȘ
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Đěňįș Ģǻŀŀǻňť ňě čǻčħě pǻș qų’įŀ ěșpèřě vǿįř đ’ǻųťřěș įňșpěčťěųřș

ģéňéřǻųx ňǻîťřě đǻňș ŀǻ přǿvįňčě. « Čě șěřǻįť ųň řêvě. Ŀě bųť đų șỳmpǿșįųm, č’ěșť qų’įŀ ỳ ěň ǻįť đ’ǻųťřěș. »

Ųňě čħěřčħěųșě ǻméřįčǻįňě, Řǿbįň Ķěmpf, přǿfěșșěųřě ǻđjǿįňťě ǻų Jǿħň Jǻỳ Čǿŀŀěģě ǿf Čřįmįňǻŀ Jųșťįčě, ǻ șǿųŀįģňé
qųě ŀǻ mǻjǿřįťé đěș pǿșťěș đ’įňșpěčťěųřș ģéňéřǻųx ǿňť éťé čřééș à ŀǻ șųįťě đ’ųň șčǻňđǻŀě mǻjěųř, șǿįť đǻňș 80 % đěș
čǻș. Mêmě șį ěŀŀě ǻ éťé ǻų čœųř đěș ťřǻvǻųx đě ŀǻ čǿmmįșșįǿň Čħǻřbǿňňěǻų, Mǿňťřéǻŀ ň’ǻ pǻș éťé ŀǻ șěųŀě vįŀŀě à êťřě
éčŀǻbǿųșșéě pǻř ŀ’ěňqųêťě pųbŀįqųě.

ĚXĚMPŤĚŘ MǾŇŤŘÉǺĿ ĐĚ Ŀ’ǺŲŤǾŘİŤÉ ĐĚȘ MǺŘČĦÉȘ PŲBĿİČȘ

Pǻř ǻįŀŀěųřș, ŀě mǻįřě Đěňįș Čǿđěřřě ǻ đěmǻňđé qųě ŀǻ méťřǿpǿŀě șǿįť ěxěmpťéě đě ŀ’Ǻųťǿřįťé đěș mǻřčħéș pųbŀįčș
qųě Qųéběč șǿųħǻįťě měťťřě ěň pŀǻčě, ěșťįmǻňť qųě ŀěș čǿňťřǻťș đě Mǿňťřéǻŀ șǿňť șųffįșǻmměňť șčřųťéș pǻř ŀě BİĢ.
Ŀě mįňįșťřě Čǻřŀǿș Ŀěįťǻǿ ǻ đépǿșé ěň jųįň ŀě přǿjěť đě ŀǿį 108, qųį přévǿįť ŀǻ čřéǻťįǿň đ’ųňě ňǿųvěŀŀě ěňťįťé đǿňť ŀě
mǻňđǻť șěřǻ đě věįŀŀěř șųř ŀěș čǿňťřǻťș pųbŀįčș. Ǻŀǿřș qųě ŀ’éťųđě đě čěťťě ňǿųvěŀŀě ŀéģįșŀǻťįǿň đébųťě čěťťě șěmǻįňě à
Qųéběč, ŀě mǻįřě įňvįťě ŀě ģǿųvěřňěměňť à ǻvǿįř « ŀě řéfŀěxě Mǿňťřéǻŀ » ěť à řěčǿňňǻîťřě ŀě řôŀě đéjà jǿųé pǻř ŀě BİĢ.

« Ěșť-čě qų’ǿň vǻ đįřě ǻpřèș ŀě ťřǻvǻįŀ đě ŀ’įňșpěčťěųř ģéňéřǻŀ qų’ǿň đǿįť řěčǿmměňčěř à żéřǿ, qų’ǿň đǿįť pǻșșěř pǻř
ŀ’Ǻųťǿřįťé đěș mǻřčħéș pųbŀįčș ? Çǻ ň’ǻ pǻș đě bǿň șěňș. Éťǻňť đǿňňé qų’ǿň ǻ đéjà ųňě fǻçǿň đě fǻįřě, đǻňș ŀǻ ŀǿį, ǿň
ǻ jųșťě à ǻvǿįř ŀě řéfŀěxě Mǿňťřéǻŀ ěť đįřě qų’įŀ ỳ ǻ đéjà ŀ’įňșpěčťěųř ģéňéřǻŀ », ǻ pŀǻįđé Đěňįș Čǿđěřřě.

ě

Șį ŀě přǿjěť đě ŀǿį đǿįť ťǿųčħěř Mǿňťřéǻŀ, čě đǿįť êťřě pǿųř řěňfǿřčěř ŀěș pǿųvǿįřș đų BİĢ, ǻ ǻjǿųťé ŀě mǻįřě. M

Đěňįș

Ģǻŀŀǻňť đįť đ’ǻįŀŀěųřș vǿųŀǿįř ǿbťěňįř ŀě pǿųvǿįř đ’ǻňňųŀěř ųň čǿňťřǻť ǻččǿřđé à ŀǻ șųįťě đ’ųň ǻppěŀ đ’ǿffřěș đįřįģé, č’ěșťà-đįřě řéđįģé đě fǻçǿň à čě qų’ųňě ěňťřěpřįșě přéčįșě ŀ’ǿbťįěňňě. Pǿųř ŀě mǿměňť, įŀ ňě pěųť ŀě fǻįřě qųě ŀǿřșqų’ųň
șǿųmįșșįǿňňǻįřě ǻ čǿňťřěvěňų ǻųx řèģŀěș ěť ňǿň pǻș ŀě đǿňňěųř đ’ǿųvřǻģě. « İŀ fǻųđřǻįť ňǿųș pěřměťťřě đ’ǻňňųŀěř ųň
ǻppěŀ đ’ǿffřěș đįřįģé ǿù įŀ ỳ ǻ vįǿŀǻťįǿň čŀǻįřě đě ŀǻ ŀǿį », đįť-įŀ.

