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యూరోపియన్ కౌన్సి ల్ అధ్య క్షుడు శ్ర ీచార్ల ్స్ మిశెల్ ఆహా్వ న్సంచిన మీదట  ప్రధాన మంత్రి శ్ర ీనరంప్ద మోదీ 

శన్సవారం నాడు జిగిన భారతదేశం- ఇయు నేత ల సమావేశం లో పాలొ్గనాా రు.  ఈ సమావేశాన్సా  హైబ్రిడ్ 

ఫారే ట్ లో న్సరా హంచడమంది.  దీన్స లో యూరోపియన్ యూన్సయన్ (ఇయు) కు చందిన 27 సభ్య తా  దేశాల 

నేతల తో పాటు యూరోపియన్ కౌన్సి ల్, యూరోపియన్ కమిశన్ అధ్య క్షుడు కూడా 

పాలురంచుకొనాా రు.  ఇయు+27 ఫారే ట్ లో భారతదేశం తో జిగిన ఒక సమావేశాన్సకి ఇయు ఆతిథేయి గా 

వ్య వ్హించడం ఇదే మొదటి సాి.  ఈ సమావేశం యూరోపియన్ యూన్సయన్ కౌన్సి ల్ తాలూకు అధ్య క్ష 

రదవి న్స న్సరా హస్తునా  పోరుు గల్ చొరవ్ తో ఏర్పా టంది. 

 

సమావేశం సాగిన ప్కమం లో నేత లు ప్రజాసాా మయ ం, మౌలిక సా తంప్తత, చటా్టలకు అనుగుణం గా పాలన, 

బహురక్ష వాదం ల కోసం ఉమే డి  వ్చనబదధత ల ఆధారం గా ఏరా డడ భారతదేశం- ఇయు వ్యయ హ్వతే క 

భాగసాా మాయ న్సా  మింత గా రటిష్రారచుకోవాలన్స ఉందంటూ వాి అభిలాష్ ను  వ్య క ుం చేశారు.  1). విదేర 

విధానం- భ్ప్దత, 2) కోవిడ్-19, జలవాయు మియు రర్పయ వ్రణం, 3) వాయ పారం-సంధానం మియు సాంకేతిక 

విజాానం.. ఈ మూడు కీలకమనటువ్ంటి రంగాల ను గుించి వారు వాి ఆలోచనల ను 

వెలడ్ించారు.   ప్రరంచ వాయ రు వాయ ధి అయిన కోవిడ్-19 తో పోర్పడడం లో, ఆికి వ్య వ్స ిలు పంజుకొనేటటాు 

చేయడం లో, జలవాయు రివ్ర ున ను ఎదురోో వ్డం లో, బహురక్ష సంసలి ను సంసో ించడం లో 

సన్సా హత సహకార్పన్సా  ఏరా రచుకోవ్డాన్సా  గుించి వారు చిు ంచారు.  భారతదేశం కోవిడ్-19 తాలూకు 

సెకండ్ వేవ్ తో పోర్పటం సాగించడం లో ఇయు తో పాటు ఇయు సభ్య తా  దేశాలు అందించిన సతా ర 

సహ్వయాన్సా  భారతదేశం ప్రశంసంచింది. 

 

సమతులమనటువ్ంటి, సమప్గమనటువ్ంటి సా్వ చాా యుత వాయ పారం మియు పెటాుబడి ఒరా ందాల కోసం 

సంప్రదింపలను పన:ప్రర్పరంభించాలన్స తీస్తకొనా  న్సర ణయాన్సా  నేత లు సాా గతించారు.   రండు 

ఒరా ందాల నూ తా రగాను, ఒకే సాిగాను కొలికోి  తేవాలి అనే ఉదేేశం తో వాయ పారం మియు పెటాుబడి 

ఒరా ందాల పై సంప్రదింపల ను సమాంతర దిశ లో కొనసాగించడం జరుగుతుంది.  ఆికి భాగసాా మయ ం 

తాలూకు అవ్కాశాల ను పూిు శ్సిాయి లో ఉభ్య రక్షాల విన్సయోగించుకొనేందుకు వీలు ను కలిా ంచే ఓ 

ప్రధానమన రిణామం ఇది.  డబ్్ల్య  టిఒ అంశాలు, రగుయ లేటరీ కోఆరరశన్, మారో ట్ లభ్య త అంశాలు, 

సరయ్్ చైన్ ిజిలియన్ి  ను అనుసించడం లపై ప్రతేయ కమన సంభాష్ణల ను జరపాలన్స, అలాగే ఆికి 

బంధాన్సా  ఇంకా కాసు వైవిధ్య భ్ితం గాను, విసుృతమంది గాను మలచుకోవాలనా  అభిమతాన్సా  భారతదేశం 

మియు యూరోపియన్ యూన్సయన్ లు చాటిచపాా యి. 

 

శకి ు, రవాణా, ప్రజలకు- ప్రజలకు మధ్య  సంధానాలను, డిజిటల్ కనెకివాిటి న్స ఇరా టి కంటే ఎకోు వ్ గా వ్ృదిధ 

చందించడంపై ప్శదధ వ్హంచగల ఒక మహతాా కాంక్షభ్ితమనటువ్ంటి, సంపూర ణమనటువ్ంటి ‘కనెకివాిటి 

పార్ల ానర్ల శిప్ర’ ను భారతదేశం, ఇయు లు ప్రర్పరంభించాయి.  సామాజిక, ఆికి, వితురరమన, జలవాయు 



సంబంధిత, రర్పయ వ్రణ రరమన దీర ఘకాలికతా ం, అంతరా్పతీయ చటంా మియు వ్చనబదధత ల రట ్గౌరవ్ం 

వ్ంటి ఉమే డి సదాధ ంతాలపై ఈ భాగసాా మయ ం ఆధారరడి ఉంటుంది.  సంధాన రథకాల కు ప్రయివేట్ 

ఫైనాన్సి ంగ్ ను, రబ్లక్్ ఫైనాన్సి ంగ్ ను ఈ భాగసాా మయ ం  ప్రరోతి హస్తుంది.  ఈ భాగసాా మయ ం ఇండో- రసఫిక్ 

సహ్వ ఇతర దేశాల లో సంధాన సంబంధి కారయ ప్కమాలకు అండదండలను అందించడం కోసం కొతు 

సహక్ియల ను కూడా ప్రరోతి హస్తుంది. 

 

పాిస్ ఒరా ందం లక్షాయ ల ను సాధించడాన్సకి కృషి చేయాలన్స భారతదేశం, ఇయు నేత లు వాి వ్చనబదధత 

ను పనరుదాఘ టించారు.  అలాగే జలవాయు రివ్ర ున తాలూకు ప్రభావాలను తగింొచడాన్సకి ఆ ప్రభావాల ను 

అనుసించి ప్రతిఘాతకతాా న్సా  పెంచుకోవ్డాన్సకి జరుగుతునా  సంయుక ు ప్రయాసల ను బలోపేతం 

చేయాలన్స, దీన్సతో పాటు సఒపి26 సందరభ ం లో ఆికి సాయం అందించడం సహ్వ కార్పయ చరణ కు 

దోహదరడాలనే అంశం లో సైతం నేత లు వాి సమే తి న్స వ్య క ుం చేశారు.  సడిఆర్లఐ లో చేర్పలన్స ఇయు 

తీస్తకొనా  న్సర ణయాన్సా  భారతదేశం సాా గతించింది.  5జి, ఎఐ, కాా ంటమ్, ఇంకా హై-రర్పా రే న్ి  కంపూయ టింగ్ 

ల వ్ంటి డిజిటల్, నవోనేే ష్ సాంకేతికత ల విష్యం లో దా్వ పాక్షిక సహకార్పన్సా  పెంచుకోవాలన్స భారతదేశం, 

ఇయు లు సమే తించాయి.  ఏఐ, డిజిటల్ ఇన్ వెస్ ామంట్ ఫోరమ్ పై ఏర్పా టు చేసన సంయుక ు కార్పయ చరణ 

దళాన్సా  వీలయినంత మందుగా రన్సచేయించడం దీన్సలో ఒక భాగం గా ఉంటుంది.   

 

ఉప్గవాదాన్సకి ఎదురొడిడ న్సలవ్డం, సైబర్ల సెకూయ ిటీ, సమప్ద సంబంధి సహకారం సహ్వ ప్రర్పంతీయ అంశాల 

లోను, ప్రరంచ అంశాల లోను సమనా యం పెరుగుతూ ఉండడాన్సా  నేతలంతా గమన్సంచి సంతృపిు న్స వ్య క ుం 

చేశారు.  సా్వ చాా యుతమనటువ్ంటి, అరమికల కు తావు ఉండనటువ్ంటి, న్సయమాలపై 

ఆధారరడినటువ్ంటి ఇండో-రసఫిక్ ప్రర్పంతాన్సకి ప్రర్పమఖ్యయ న్సా  ఇవాా లనే విష్యాన్సా  నేత లు 

ఒపా కొనాా రు.  ఆ ప్రర్పంతం లో కలస రన్సచేయాలన్స వారు అంగీకించారు. ఈ నేరథయ ం లో  ఇండో-రసఫిక్ 

మహ్వసమద్రర్పన్సకి సంబంధించి భారతదేశం చేరటినా కారయ ప్కమాన్సా , ఇండో-రసఫిక్ ప్రర్పంతం పైన ఇయు 

రచించిన నూతన వ్యయ హ్వన్సా  కూడా వారు లెకో  లోకి తీస్తకొనాా రు.   

 

నేత ల సమావేశం తో పాటే మరో రకో  జలవాయు, డిజిటల్, ఆరోగయ  సంరక్షణ సంబంధి అంశాల లో 

సహకారం తాలూకు సదాధ ంతాలను గుించి ప్రమఖం గా ప్రకటించడాన్సకి ఒక ఇండియా- ఇయు బ్లజినెస్ 

రండ్ టేబ్ల్ల్ ను కూడా ఏర్పా టు చేయడం జిగింది.  పణే మట్రో రైల్ ప్రర్పజెకాు కోసం 150 మిలియన్ 

యూరో విలువైన ఒక ఆికి సహ్వయ ఒరా ంద రప్తం పైన భారతదేశ ఆికి మంత్రితా  శాఖ, యూరోపియన్ 

ఇన్ వెస్ ామంట్ బ్య ంకు లు సంతకాలు చేశాయి. 

 

వ్యయ హ్వతే క భాగసాా మాయ న్సకి ఒక కొతు దిశ ను అందించడం దాా ర్పను, 2020వ్ సంవ్తి రం జులై లో జిగిన 

భారతదేశం- ఇయు 15వ్ శిఖర సమ్మే ళనం లో ఆమోదించినటువ్ంటి మహతాా కాంక్షయుతమన భారతదేశం-

ఇయు మారసొూచీ 2025 న్స అమలురరు డం కోసం ఒక సికొతు ఉతేుజాన్సా  ఇసూును భారతదేశం- ఇయు నేత 

ల సమావేశం ఒక ప్రమఖమన మలుర్పయి న్స శ్సిాపించింది. 
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