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યુરોપીયન કાઉન્સિલના પ્રમુખ શ્રી ચાર્લિસ માઇકલના આમંત્રણને માન આપીને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરસેર મોદીએ આજ ેભારત-

ઇયુના આગેવાનોની બેઠકમા ંભાગ લીધો હતો. 

ન્વન્વધ માળખા હેઠળ યોજાયેલી આ બેઠકમાં તમામ 27 

ઇયુ િદસ્ય રાષ્ટ્રના આગેવાનો ઉપરાંત યુરોપીયન કાઉન્સિલ  અને યુરોપીયન કન્મશનના પ્રમુખે ભાગ લીધો હતો. 

ઇયુએ પહેલી વાર ઇયુ+27 માળખા હેઠળ ભારત િાથે બેઠક યોજી હતી. 

યુરોપીયન યુન્નયન કાઉન્સિલના પોરુ્સગીઝ પ્રેન્િડેસિીએ આ બેઠક મારે્ પહેલ કરી હતી. 

આ બેઠક દરન્મયાન આગેવાનોએ લોકશાહી, િૈદ્ાંન્તક સ્વતંત્રતા, કાનૂન અને બહુપક્ષીય બાબતો પર ભારત-

ઇયુ વચ્ચે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીન ેવધુ મજબૂત બનાવવા અંગે પોતાના અન્ભપ્રાયો વ્યક્ત કયાસ હતા. 

તેમણે ત્રણ ન્વન્વધ ન્વષયો પર પોતાના ન્વચારોનુ ંઆદાન પ્રદાન કયુું હતુ.ં આ મુદ્દાઓમાં (1) ન્વદેશ નીન્ત અન ેિુરક્ષા (2) કોન્વડ19, 

આબોહવા અને પયાસવરણ અને (3) વેપાર, જોડાણ અને રે્કનોલોજીનો િમાવેશ થતો હતો. 

તેમણે કોન્વડ19ની મહામારી િામ ેલડત આપવા અને અથસતંત્રને મજબતૂ બનાવવા, 

હવામાનમા ંપન્રવતસન અને ન્વન્વધ િંસ્થાનોમા ંિુધારા જવેી બાબતો પર પણ ચચાસ કરી હતી. 

કોન્વડ19ની મહામારીમાં તાકીદે િહકાર આપવા બદલ ભારત ેઇયુ તથા તેના િદસ્ય રાષ્ટ્રનો આભાર માસયો હતો અને તેમના િહકાર

ની પ્રશંિા કરી હતી. 

આ ઉપરાંત િંતુન્લત અન ેવ્યાપક મુક્ત વેપાર અને રોકાણ કરારો અંગ ેફરીથી શરૂ થયેલી વાર્ાઘાર્ોન ેઆગવેાનોએ આવકારી હતી. 

આ બંન ેિમજૂન્ત પર વહેલી તકે લક્ષ્ાંક હાંિલ કરી શકાય તેથી વેપાર અને રોકાણ િમજૂન્ત એક િાથજે જ ચાલે તે અંગે પણ મંત્રણા 

થઈ હતી.  આ એક મહત્વનુ ંપન્રણામ છે જ ેબંન ેપક્ષોને આન્થસક ભાગીદારીની પૂરી િંભાવનાઓનો અનુભવ કરાવશ.ે 

ભારત અને ઇયુએ ડબ્લર્લયુર્ીઓ મુદ્દા, ન્નયમનકારી િહકાર, 

માકેર્ન ેલગતા મુદ્દા અને પુરવઠા આન્થસક િહકારને વધુ વ્યાપક અને મજબૂત બનાવવા અંગે પ્રન્તબદ્ ચચાસની પણ જાહેરાત કરી હતી. 

ભારત અને ઇયુએ મહત્વાકાંક્ષી અને ન્વસ્તૃત કનેન્ટર્ન્વર્ી ભાગીદારી પણ લોચં કરી હતી જ ેન્ડન્જર્લ, ઊજાસ, 

પન્રવહન અને પ્રજાથી પ્રજા િંપકસને મજબૂત બનાવવા પર ધ્યાન કેન્સરત કરશ.ે આ ભાગીદારી િામાન્જક, આન્થસક, રાજવીત્તીય, 

આબોહવા અને પયાસવરણ ર્કાવી રાખવા તથા આંતરરાષ્ટ્ર ીય કાનૂનના આદર અને વચનબદ્તાના ન્િદ્ાંતો પર આધાન્રત રહેશ.ે 

આ ભાગીદારી કનેન્ટર્ન્વર્ી પ્રોજટેર્ મારે્ ખાનગી અને િરકારી ફાઇનાન્સિંગ પૂરં પાડશે. તેનાથી ભારત-

પેન્િન્ફક િન્હત ત્રીજા દેશોમાં કનેન્ટર્ન્વર્ીના િહકારને નવો વેગ આપશે. 

ભારત અને ઇયુના આગેવાનોએ પેન્રિ કરાર અને ક્લાઇમેર્ ચેસજ િામેના પડકારો, 

તેના શમનના પ્રયાિોને મજબૂત બનાવવા પર થયેલી િહમન્ત જવેા લક્ષ્ાંકો પાર પાડવા મારે્ની  પ્રન્તબદ્તાનો પુનરોચ્ચાર કયો હતો

. 

જમેાં કોપ26ના િંદભસમાં ફાઇનાસિના અમલીકરણનો પણ િમાવેશ થતો હતો.  િીડીઆરઆઈમાં િાંકળવાના ઇયુના ન્નણસયને પણ 

ભારત ેઆવકાયો હતો. 

ભારત અને ઇયુએ 5G, AI, કોસર્મ અને હાઈ પરફોમસસિ, AI 

અને ન્ડજીર્લ રોકાણના મંચ પર વહેલાિર અમલીકરણ જવેી રે્કનોલોજી તથા ન્ડન્જર્લમા ંન્િપક્ષીય િહકાર બાબત ેપણ  િહમન્ત િા

ધી હતી. 

આગેવાનોએ આતંકવાદ િામેની લડત, 

િાઇબર ન્િકુ્યન્રર્ી અને નૌકા િહકાર િન્હતના પ્રાંતીય અને વૈન્િક મુદ્દા પર વધતા જતા િહકાર અંગ ેપણ િંતોષ વ્યક્ત કયો હતો. 

આગેવાનોએ ભારત-પેન્િન્ફક મુક્ત, 

સ્વતંત્ર અને કાનૂન આધાન્રત નીન્તઓના મહત્વ પર પણ ભાર મૂક્યો હતો અને ન્રજયનમાં આ પ્રવૃન્ત્ત જારી રાખવા િહમત થયા હતા. 

જમેાં ભારતના ઇસડો-પેન્િન્ફક િમૂરમાં કરાયેલી પહેલ અને ઇસડો-પેન્િન્ફક પર ઇયુની નવી રણનીન્તનો િમાવેશ પણ થતો હતો. 

ઇયુના આગેવાનોની આ બેઠકની િાથ ેિાથે ભારત-ઇયુ રાઉસડ રે્બલ મંત્રણા પણ યોજાઈ જમેાં આબોહવા, 

ન્ડન્જર્લ અને આરોગ્ય જવેા મુદ્દા પર ભાર મુકાયો હતો. ભારતના નાણા મંત્રાલય, 



ભારત િરકાર અને યુરોપીયન ઇસવેસ્ર્મેસર્ બેંક વચ્ચે પૂણે મેર્ર ો રલે પ્રોજટેર્ મારે્ 150 

યુરો ન્મન્લયનનો ફાઇનાસિ કરાર પણ કરવામા ંઆવ્યો હતો. 

ભારત અને ઇયુ આગેવાનોની આ બેઠકે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીન ેનવી ન્દશા ચીધંી તેને કારણે આ બેઠક ન્િમાન્ચહ્ન બની ગઈ છે જમેાં 

જુલાઈ 2020માં 15મી ભારત-ઇય ુન્શખર મંત્રણાની  ભારત-ઇયા રોડમેપ 

2025ની મહત્વાકાકં્ષી યોજનાના અમલીકરણને નવો વેગ િાંપડ્યો છે. 

 

 

નવી દિલ્હી 

મ ે08, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 


