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இந்திய-ஐர ோப்பிய ஒன்றிய தலைவ க்ளின் கூட்டம் 

மே 08, 2021 

 

ஐர ோப்பிய ஒன்றியக் குழுவின் தலைவ ோன திரு சோ ை்ஸ் மிக்ரகலின் அலைப்லப ஏற்று,

 இந்திய-

ஐர ோப்பிய ஒன்றிய தலைவ க்ளின் கூட்டத்திை் பி தம  ்திரு நர ந்தி  ரமோடி இன்று பங்

ரகற்றோ .் அலனத்து 27 உறுப்பு நோடுகளின் தலைவ க்ள் மற்றும் ஐர ோப்பிய ஒன்றியக் 

குழுவின் தலைவ  ்பங்ரகற்ற இக்கூட்டம் லைப் ிட் முலறயிை் நலடபபற்றது. ஐர ோப்பி

ய ஒன்றியம்+27 வடிவத்திை் இந்தியோவுடன் ஐர ோப்பிய யூனியன் நடத்தும் முதை் கூட்டம் 

இதுவோகும். 

 ஐர ோப்பிய ஒன்றியத்தின் ரபோ ச்ச்ுகீசிய தலைலமயின் முயற்சியின் கோ ணமோக இக்

கூட்டம் நலடபபற்றது. 

ஜனநோயகம், அடிப்பலட சுதந்தி ம், சட்டத்தின் ஆட்சி மற்றும் பன்முகத்தன்லம ஆகிய

வற்றின் அடிப்பலடயிை் கட்டலமக்கப்படட்ுள்ள இந்திய-

ஐர ோப்பிய யூனியனின் நை்லுறலவ ரமலும் வலுப்படுத்துவதற்கு கூட்டத்திை் கைந்து 

பகோண்ட தலைவ க்ள் விருப்பம் பத ிவித்தன .் பவளிநோடட்ு பகோள்லக மற்றும் போதுகோ

ப்பு; பகோவிட்-

19, பருவ நிலை மற்றும் சுற்றுசச்ூைை்,  வ த்்தகம், தகவை் பதோட ப்ு மற்றும் பதோழிை்நுட்

பம் அகிய மூன்று முக்கிய துலறகள் குறித்து அவ க்ள் கருத்துகலள ப ிமோறிக்பகோண்ட

ன .் 

பகோவிட்-

19 பபருந்பதோற்லற கடட்ுப்படுத்துதை், பபோருளோதோ  மீட்பு, பருவநிலை மோற்றத்லத எ

தி ப்கோள்ளுதை் மற்றும் பன்முகத்தன்லம பகோண்ட அலமப்புகளுக்கு புத்துயி  ்அளித்த

ை் ஆகியவற்றிை் பநருங்கிய ஒத்துலைப்பு குறித்து அவ க்ள் விவோதித்தன .் பகோவிட் இ 

ண்டோவது அலைலய இந்தியோ எதி ப்கோள்வதற்கு ஐர ோப்பிய யூனியன் மற்றும் அதன் உ

றுப்பு நோடுகள் ச ியோன ரந த்திை் அளித்த உதவிக்கோக இந்தியோ போ ோடட்ு பத ிவித்தது. 

நடுநிலையோன மற்றும் வி ிவோன சுதந்தி  வ த்்தக மற்றும் முதலீடட்ு ஒப்பந்தங்கள் மீதோ

ன ரபசச்ுவோ த்்லதலய மீண்டும் பதோடங்குவதற்கோன முடிவுக்கு தலைவ க்ள் வ ரவற்பு 

பத ிவித்தன .் வ த்்தகம் மற்றும் முதலீடட்ு ஒப்பந்தங்கலள வில ந்து நிலறரவற்றுவத

ற்கோக இலவ இ ண்டின் மீது ஒர  ரந த்திை் பணிகள் ரமற்பகோள்ளப்படும். இருத ப்லப

யும் அவற்றின் முழு திறலன அலடய லவப்பரத இதன் மிகப்பப ிய பைனோகும். உைக வ

 த்்தக நிறுவன விஷயங்கள், ஒழுங்குமுலற ஒத்துலைப்பு, சந்லத அணுகை் மற்றும் விநி

ரயோக சங்கிலியின் உறுதித்தன்லம, பபோருளோதோ  ஒத்துலைப்லப ஆைப்படுத்தி, வி ிவு

ப்படுத்துவது ஆகியலவ குறித்த ரபசச்ுவோ த்்லதகலளயும் இந்தியோ மற்றும் ஐர ோப்பிய 

ஒன்றியம் அறிவித்தன. 

டிஜிட்டை், எ ிசக்தி, ரபோக்குவ த்து மற்றும் மக்களுக்கிலடரயயோன பதோட ப்ு ஆகியவற்

றின் மீது கவனம் பசலுத்தும் ைட்சியமிக்க மற்றும் வி ிவோன ‘பதோட ப்ு கூடல்ட’ இந்தியோ

 மற்றும் ஐர ோப்பிய ஒன்றியம் பதோடங்கின. 

சமூக, பபோருளோதோ , நிதித்துலற சோ ந்்த, பருவ நிலை மற்றும் சுற்றுசச்ூைை் நிலைத்த

ன்லம மற்றும் ச வ்ரதச சட்டம் மற்றும் உறுதிகளுக்கோன பகி ந்்துபகோள்ளப்படும் பகோ

ள்லககளின் மீது இந்த கூடட்ு நிறுவப்படும். பதோட ப்ு திட்டங்களுக்கு தனியோ  ்மற்றும் 

அ சு நிதிலய பபறுவதற்கு இந்த கூடட்ு பங்கோற்றும். இந்ரதோ-



பசிபிக் உள்ளிட்ட மூன்றோம் நோடுகளிை் பதோட ப்ு முயற்சிகளுக்கு ஆத வளிப்பதற்கோன 

புதிய கூட்டணிகலள இது உருவோக்கும். 

போ ிஸ் ஒப்பந்தத்தின் ைட்சியங்கலள அலடவதற்கோன தங்களது உறுதிலய இந்திய மற்

றும் ஐர ோப்பிய யூனியன் தலைவ க்ள் பவளிப்படுத்தின .் பருவநிலை மோற்றத்தின் தோ

க்கங்கலள எதி ப்கோள்ளுதை், ஏற்றுக்பகோள்ளுதை் மற்றும் அவற்றின் மீது உறுதிலய 

பவளிப்படுத்துதை், மற்றும் கோப்26-

ஐ கருத்திை் பகோண்டு திட்டங்கலள பசயை்படுத்துவதற்கோன வழிகலள (நிதி உள்ளிட்ட) 

ஆ ோய்தை் ஆகியவற்றின் மீது தலைவ க்ள் தங்களது உறுதிலய பவளிப்படுத்தின .் 

சிடிஆ ஐ்-யிை் இலணவதற்கோன ஐர ோப்பிய யூனியனின் முடிலவ இந்தியோ வ ரவற்றது. 

5ஜி, பசயற்லக நுண்ணறிவு, குவோண்டம் மற்றும் அதிக பசயை்திறன் பகோண்ட கணினி

யை் ரபோன்ற டிஜிட்டை் மற்றும் வள ந்்து வரும் பதோழிை்நுட்பங்கள் ஆகியவற்றிை் இருத 

ப்பு ஒத்துலைப்லப ரமம்படுத்த இந்தியோ மற்றும் ஐர ோப்பிய ஒன்றியம் ஒப்புக்பகோண்ட

து. பசயற்லக நுண்ணறிவுக்கோன கூடட்ு பணிக்குழு மற்றும் டிஜிட்டை் முதலீடட்ு அலமப்

பு ஆகியவற்லற வில ந்து பசயை்படுத்துவதன் மூைம் இது சோத்தியமோகும். 

தீவி வோத எதி ப்்பு நடவடிக்லககள், லசப  ்போதுகோப்பு, கடை்சோ  ்பசயை்போடுகள் ரபோ

ன்ற பி ோந்திய மற்றும் ச வ்ரதச விஷயங்களிை் வள ந்்து வரும் ஒத்துலைப்பின் மீது த

லைவ க்ள் திருப்தி பத ிவித்தன .் 

சுதந்தி மோன, திறந்தபவளி, அலனத்லதயும் உள்ளடக்கிய, விதிகள் அடிப்பலடயிைோன 

இந்ரதோ-

பசிபிக்கின் முக்கியத்துவத்லத அங்கீக ித்த தலைவ க்ள், இந்தியோவின் இந்ரதோ-

பசிபிக் முன்முயற்சி மற்றும் இந்ரதோ-

பசிபிக்குக்கோன ஐர ோப்பிய யூனியனின் புதிய யுக்தி ஆகியவற்றிை் பநருங்கி பணியோற்

ற ஒத்துக்பகோண்டன .் 

தலைவ க்ளின் கூட்டத்லத ஒட்டி, இந்திய-

ஐர ோப்பிய யூனியன் வட்டரமலச ஏற்போடு பசய்யப்பட்டது. பருவநிலை, டிஜிட்டை் மற்று

ம் சுகோதோ  ரசலவகள் ஆகிய துலறகளிை் உள்ள வோய்ப்புகலள பவளிப்படுத்துவதற்கோ

க இது நடத்தப்பட்டது. இந்திய நிதி அலமசச்கம் மற்றும் ஐர ோப்பிய முதலீடட்ு வங்கி ஆ

கியவற்றுக்கிலடரய புரன பமட்ர ோ  யிை் திட்டத்திற்கோக 150 மிை்லியன் யூர ோ மதிப்பி

ைோன  நிதி ஒப்பந்தம் லகபயழுத்திடப்பட்டது. இந்திய-

ஐர ோப்பிய யூனியன் கூட்டிற்கு புதிய திலசலய கோடட்ும் வலகயிலும், ஜூலை 2020-

ை் 15-வது இந்திய-

ஐர ோப்பிய யூனியன் உசச்ி மோநோட்டிை் நிலறரவற்றப்பட்ட ைட்சியமிக்க இந்திய-

ஐர ோப்பிய ஒன்றிய பசயை்திட்டம் 2025-

ஐ பசயை்படுத்துவதற்கோன புதிய உந்துசக்திலய அளிக்கும் வலகயிலும் இந்திய-

ஐர ோப்பிய யூனியன் தலைவ க்ளுக்கிலடரயயோன கூட்டம் அலமந்தது. 

 

நியூ டெல்லி  

மே 08, 2021 

 

 

 

 

 

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