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ಐರೋಪ್ಯ  ಒಕ್ಕೂ ಟ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಶ್ರ ೋ ಚಾರ್ಲ್ಸ ್ ಮೈಖೆರ್ಲ್ ಆಹ್ವಾ ನದ ಮೇರೆಗೆ, ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೋ ನರೇಂ

ದರ  ಮೋದಿ ಅವರು ಮೇ 8ರಂದು ಭಾರತ-

ಐರೋಪ್ಯ  ಒಕ್ಕೂ ಟ ನಾಯಕರ ಶೇಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಪಾಲ್ಗ ೇಂಡಿದದ ರು. ಐರೋಪ್ಯ  ಒಕ್ಕೂ ಟದ 27 ಸದಸಯ  ರಾಷ್್ಟ ರಗಳ 

ನಾಯಕರು, ಐರೋಪ್ಯ  ಒಕ್ಕೂ ಟ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಐರೋಪ್ಯ  ಒಕ್ಕೂ ಟ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಭಾಗ

ವಹಿಸಿದದ  ಈ ಸಭೆ ಸಂಯೋಜನಾ ಸಾ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಿತ್ತ. ಇದೇ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐರೋಪ್ಯ  ಒಕ್ಕೂ ಟ ಮಂಡಳಿ

, ಭಾರತದ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೋ ನರೇಂದರ  ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು  ಮುಖ್ಯ  ಅತ್ರಥಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾ ನಿಸಿ, ಐರೋಪ್ಯ  ಒಕ್ಕೂ

ಟದ 27 ಸದಸಯ  ರಾಷ್್ಟ ರಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಿಕೇಂಡು ಇಯು+27 ಸಾ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಈ ಸಮಾವೇಶ ಆಯಜಿಸಿತ್ತು . ಪೋರ್ಚ್

ಗರ್ಲ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಶೇಂಗಸಭೆಯ ನೇತೃತಾ  ವಹಿಸಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ ದ ಹಂಚಿತ ಬದಧ ತೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ , ಪ್ರಸಪ ರ ಕಾನೂನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಬಹುಪ್ಕ್ಷ ೋ

ಯತೆ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಐರೋಪ್ಯ  ಒಕ್ಕೂ ಟ ನಡುವಿನ ಕಾಯ್ತಂತರ  ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು  ಮತು ಷ್್ಟ  

ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ನಾಯಕರು ಸಮಾವೇಶದಲಿ್ಲ  ಇಚೆ್ಛ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದರು. ಪ್ರ ಮುಖ್ ಮೂರು ವಿಷ್ಟಯಾಧ್ರಿತ ವಲಯಗ

ಳಾದ 

1. ವಿದೇಶೇಂಗ ನಿೋತ್ರ ಮತ್ತು  ಭದರ ತೆ, 2. ಕೋವಿಡ್-

19 ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ರಯ ಸಮರ್್ ನಿವ್ಹಣೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರ ನಿವ್ಹಣೆ ಮತ್ತು  

3. ವಾಯ ಪಾರ, ಸಂಪ್ಕ್ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ರಂಗದಲಿ್ಲ  ಸಂಬಂಧ್ ಬಲವಧ್್ನೆ ಕುರಿತ್ತ ನಾಯಕರು ತಮಮ  ದೃಷ್್ಟ

ಕೋನ ಮತ್ತು  ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕೇಂಡರು. ಕೋವಿಡ್-

19 ಸ್ವೇಂಕಾರ ಮಿಕ ಸೋೇಂಕ್ನ ವಿರುದಧ  ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು  ಆಥಿ್ಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರ ಹೇಂದ

ಲು ನಾಯಕರು ಚಚ್ಛ್ ನಡೆಸಿದರು. ಅಲಿದೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರ ತ್ರೋಕ್ಕಲಗಳನ್ನು  ಹತ್ರು ಕೂ ಲು ಮತ್ತು  ಬ

ಹುಪ್ಕ್ಷ ೋಯ ಸ್ವೇಂಸಿಿ ಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನಾಯಕರು ಒತ್ತು  ನಿೋಡಿದರು. ಕರನಾ 2ನೇ ಅಲೆ ವಿರುದಧ  ಹೋರಾಡುತ್ರು ರು

ವ ಭಾರತಕೊ  ಐರೋಪ್ಯ  ಒಕ್ಕೂ ಟ ಮತ್ತು  ಸದಸಯ  ದೇಶಗಳು ನಿೋಡಿದ ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು  ಸಹ್ವಯವನ್ನು  ಪ್ರ

ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ನರೇಂದರ  ಮೋದಿ ಅವರು ಮುಕು ಕಂಠದಿೇಂದ ಶಿಘಿಸಿದರು, ಮೆರ್ಚು ಗೆ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದರು. 

ಸಮತೋಲ್ಲತ ಮತ್ತು  ಸಮಗರ  ಮುಕು  ವಾಯ ಪಾರ ಮತ್ತು  ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪ ೇಂದಗಳ ಸಂಧಾನ ಪುನಾರಂಭಿಸಲು ತೆಗೆದು

ಕೇಂಡಿರುವ ನಿಧಾ್ರಗಳನ್ನು  ನಾಯಕರು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾ ಗತ್ರಸಿದರು. 

ವಾಯ ಪಾರ ಮತ್ತು  ಹೂಡಿಕೆಯ ಎರಡೂ ಒಪ್ಪ ೇಂದಗಳನ್ನು  ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಆದಷ್್ಟ  ಬೇಗ ಪೂರ್್ಗೊಳಿಸುವ ಉದೆದ ೋಶ

ದಿೇಂದ ಪ್ಯಾ್ಯ ಮಾಗ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು ನಿಧ್್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಭಯ ರಾಷ್್ಟ ರಗಳು ಆಥಿ್ಕ ಸಹಭಾಗಿ

ತಾ ದ ಸಂಪೂರ್್ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ ಅರಿತ್ತಕಳಳ ಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡುವ ಈ ಸಂಧಾನವು ಮಹತಾ ದ ಮೈಲ್ಲಗಲಿಾಗ

ಲ್ಲದೆ. ವಿಶಾ  ವಾಯ ಪಾರ ಒಪ್ಪ ೇಂದದ ನಾನಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ನಿಯಂತರ ಕ ಸಹಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್್ಟ  ಲಭಯ ತೆ ವಿವಾದಗಳು, 

ಪೂರೈಕೆ ಸರಪ್ಳಿಯ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ಆಥಿ್ಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು  ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಅ

ಗತಯ ವಾದ ಸಮರ್ಪ್ತ ಮಾತ್ತಕತೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಸಹ ಭಾರತ-ಐರೋಪ್ಯ  ಒಕ್ಕೂ ಟ ಪ್ರ ಕಟಿಸಿವೆ. 

ಡಿಜಿಟರ್ಲ್, ಇೇಂಧ್ನ, ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಜನರ ನಡುವೆ ಸಂಪ್ಕ್ ಸ್ವಧಿಸುವ ಮಹತ್ವಾ ಕಾೇಂಕೆಷ ಯ ಮತ್ತು  ಸಮಗರ  ಸಂಪ್

ಕ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು  ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಐರೋಪ್ಯ  ಒಕ್ಕೂ ಟ ಅನಾವರರ್ಗೊಳಿಸಿವೆ. ಸ್ವಮಾಜಿಕ, ಆಥಿ್ಕ, ವಿತ್ರು ೋ

ಯ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರ ಸುಸಿಿ ರತೆಯ ಹಂಚಿತ ತತಾ ಗಳ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಅೇಂತ್ವರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕಾನೂ

ನ್ನ ಮತ್ತು  ಬದಧ ತೆ ಗೌರವಿಸಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೇಂದಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಈ ಸಂಪ್ಕ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 

ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು  ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿದುಬರಲ್ಲದೆ. ಇೇಂಡೋ-

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ತೃತ್ರೋಯ ರಾಷ್್ಟ ರಗಳ ಸಂಪ್ಕ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವರವಾಗಲ್ಲದೆ. 



ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪಾಯ ರಿಸ್ ಒಪ್ಪ ೇಂದದ ಗುರಿ ಸ್ವಧಿಸುವ ಬದಧ ತೆಯನ್ನು  ಭಾರತ-

ಐರೋಪ್ಯ  ಒಕ್ಕೂ ಟ ಪುನರುಚು ರಿಸಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರ ತ್ರೋಕ್ಕಲಗಳನ್ನು  ಸಮರ್್ವಾಗಿ ಹತ್ರು ಕೂ ಲು 

ಅಗತಯ ವಾದ ಜಂಟಿ ಪ್ರ ಯತು ಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಸಹ ಉಭಯ ರಾಷ್್ಟ ರಗಳು ಒರ್ಪಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಪಾಯ ರಿಸ್ ಒಪ್ಪ ೇಂದ 

ಜಾರಿಗೆ ಅಗತಯ ವಾದ ಹರ್ಕಾಸು ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ಸಹ ಸಹಮತ್ರ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ವಿಕೋಪ್ ನಿವ್ಹಣೆಯ ಮೂಲಸೌ

ಕಯ್ ಒಕ್ಕೂ ಟ –

 ಸಿಡಿಆರ್’ಐ ಸೇಪ್್ಡೆ ಆಗುವ ಐರೋಪ್ಯ  ಒಕ್ಕೂ ಟದ ನಿಧಾ್ರವನ್ನು  ಭಾರತ ಸ್ವಾ ಗತ್ರಸಿದೆ. 5ಜಿ, ಕೃತಕ ಬುದಿಧ ಮತೆು , 

ಕಾಾ ೇಂಟಮ್, ಹೈ ಪ್ರ್ಫ್ಮ್ನ್ಸಸ  ಕಂಪೂಯ ಟಿೇಂಗ್ ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟರ್ಲ್ ಇನೆಾ ಸ್್ಯ ಮ ೇಂಟ್ ಫೋರಮ್ ಮತ್ರು ತರ ಉದಯೋ

ನ್ನಮ ಖ್ ಡಿಜಿಟರ್ಲ್ ತಂತರ ಜಾಾ ನ ವಲಯದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ಜತೆ ದಿಾ ಪ್ಕ್ಷ ೋಯ ಸಹಕಾರ ಹೆಚಿು ಸಲು ಐರೋಪ್ಯ  ಒಕ್ಕೂ ಟ ಒ

ರ್ಪಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಭಯೋತ್ವಪ ದನೆ ನಿಗರ ಹ, ಸೈಬರ್ ಭದರ ತೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವಗರ ಸಹಕಾರದ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಮತ್ತು  ಜಾಗತ್ರಕ ವಿ

ವಾದಗಳ ಪ್ರಿಹ್ವರಕೊ  ಉಭಯ ರಾಷ್್ಟ ರಗಳ ನಡುವೆ ಹೆರ್ಚು ತ್ರು ರುವ ಸಹಕಾರಕೊ  ನಾಯಕರು ಸಂತೃರ್ಪು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ

ರು. ಮುಕು , ಎಲಿರನೂು  ಒಳಗೊೇಂಡ, ನಿಯಾಮಾಧ್ರಿತ ಇೇಂಡೋ-

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತಾ  ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರ ಅತಯ ಗತಯ  ಎೇಂದು ನಾಯಕರು ಪ್ರ ತ್ರಪಾದಿಸಿದರು. 

ಭಾರತ-

ಐರೋಪ್ಯ  ಒಕ್ಕೂ ಟ ನಾಯಕರ ಶೇಂಗಸಭೆಯ ಸಮಾಪ್ನದೇಂದಿಗೆ, ಹವಾಮಾನ, ಡಿಜಿಟರ್ಲ್ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ಸಂ

ರಕ್ಷಣೆ ಕೆಷ ೋತರ ದಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ಸಹಭಾಗಿತಾ  ಮಾಗ್ಗಳನ್ನು  ಎತ್ರು  ಹಿಡಿಯಲು ಭಾರತ-

ಇಯು ಉದಯ ಮ ವಯ ವಹ್ವರದ ದುೇಂಡು ಸುತ್ರು ನ  ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಪುಣೆ ಮೆಟ್ರರ  ರೈಲು 

ಯೋಜನೆಗೆ 150 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂರ ಹರ್ಕಾಸು ನೆರವು ಪ್ಡೆಯುವ ಒಪ್ಪ ೇಂದಕೊ  ಭಾರತ ಸಕಾ್ರದ ಹರ್ಕಾಸು ಸಚಿ

ವಾಲಯ ಮತ್ತು  ಯೂರೋರ್ಪನ್ಸ ಇನೆಾ ಸ್್ಯ ಮ ೇಂಟ್ ಬಾಯ ೇಂಕ್ ನಡುವೆ ಸಹಿ ಬಿತ್ತು . 

ಭಾರತ-ಇಯು ನಾಯಕರ ಸಭೆಯು ಕಾಯ್ತಂತರ  ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಹಸ ದಿಕುೂ  ತೋರುವ ಜತೆಗೆ, 

2020 ಜುಲೈನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ 15 ನೇ ಭಾರತ-ಇಯು ಶೇಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಅೇಂಗಿೋಕರಿಸಿದ ಮಹತ್ವಾ ಕಾೇಂಕೆಷ ಯ ಭಾರತ-

ಇಯು ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳನ್ನು  2025ರ ಭಾರತ-

ಇಯು ಶೇಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ   ಕಾಯ್ಗತಗೊಳಿಸಲು ಹಸ ಮೈಲ್ಲಗಲಿು  ಸಿ್ವರ್ಪಸಿದೆ. 
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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. 

 


