ஐரரோப் பிய ஒன்றியத்தின் உயர் பிரதிநிதி
இந்தியோவிற் கு வருகை (ஏப் ரல் 21-22, 2017)
ஏப் ரல் 21, 2017
1. ஐரரோப்பிய ஒன்றிய உயர ் பிரதிநிதி மற்றும் துணை
ஜனோதிபதியோன
மோை்புமிகு
திருமதி
ஃபபடரிகோ
பமோஜர ்னி,
21-22
ஏப்ரல்
2017
இல்
இந்தியோவிற் கு
உத்திரயோகபூர ்வ விஜயம் ஒன்ணற நடத்த உள் ளோர.்
2. உயர ் பிரதிநிதி பிரதமர ் நரரந்திர ரமோடிக்கு அணைப்பு
விடுத்தோர.் அவர ் பவளியுறவு மந்திரி, திருமதி. சுஷ்மோ
ஸ்வரோஜ் மற்றும் பவளிவிவகோர அணமச ்சர,் எம் . எம் . அக்பர ்
ஆகிரயோரிணனயும் சந்தித்தோர.்
3. இந்த ரபச ்சுவோர ்த்ணதகள் , நட்புர ீதியோன மற்றும் கூட்டுறவு
சூை் நிணலயில் , மற்றும் இருதரப்பு, பிரோந்திய மற்றும்
சர ்வரதச விவகோரங் கள் பதோடரப
் ோன பரஸ்பர நலன்கணள
பரிமோற்றும் வணகயிலும் நடத்தப்பட்டன. இரு தரப்பினரும் ,
தங் கள் மூரலோபோய பங் களிப்ணப ஆைமோக்க அவர ்களின்
உறுதிப்போட்ணட மீை்டும் வலியுறுத்தினர.் பயங் கரவோத
எதிர ்ப்பு, குடிபபயர ்வு மற்றும் இயக்கம் , நீ ர ் பங் கீடு,
தூய் ணமயோன
ஆற் றல்
மற்றும்
கோலநிணல
மோற் றம்
நடவடிக்ணக உட்பட பல பகுதிகளில் , 2016 மோர ்ச ் மோதத்தில்
பிரஸ்ஸல் ஸில் 13-வது இந்திய-ஐரரோப்பிய ஒன்றிய உச ்சி
மோநோட்டில்
நிணறரவற் றப்பட்ட
வோக்குறிதிகளில்
ஏற் பட்டுள் ள
முன்ரனற் றத்திணன
அவர ்கள்
மீளோய் வு
பசய் தனர ் .
4. ரநற்று
போரிசில்
நடந்த
பயங் கரவோத
தோக்குதணல
கை்டித்ததுடன்
பவளியுறவு
மந்திரி,
பயங் கரவோதம்
மனிதகுலத்திற் கு மிகப்பபரிய அச ்சுறுத்தல் என்பதணன
வலியுறுத்தினோர,்
அத்துடன்
இந்தியோவும் ,
ஐரரோப்பிய
ஒன்றியமும்
அதன்
ஒத்துணைப்ணப
வலுப்படுத்தவும்
இத்தணகய பசயல் களுக்கு பூஜ் யம் -சகிப்புத்தன்ணமணயக்
கோை்பிக்க
அவர ்களின்
உறுதியோன
தீர ்மோனத்ணத
நிரூபித்தனர.்
5. 2016
இல்
பபோருட்களில்
இருதரப்பு
வர ்த்தகத்ததி
் ல்
இந்தியோவின்
மிகப்பபரிய
வர ்த்தகப்
பங் கோளியோக
ஐரரோப்பிய ஒன்றியம் , 85 பில் லியன் அபமரிக்க டோலர ்கணள
பகோை்டு திகை் கிறது. ஐரரோப்பிய ஒன்றியமோனது இந்திய
ஏற்றுமதியின் மிகப்பபரிய இடமோகவும் முதலீட்டு ஆதோரம்
மற்றும் பவட்டு விளிம் பு பதோழில் நுட்பங் களின் முக்கிய
மூலமோகும் . சுத்தமோன இந்தியோ, நமோமி கங் ரக, திறன்
இந்தியோ,
பதோடக்க
இந்தியோ,
ஸ்மோர ்ட்
நகரங் கள் ,
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற் றல் மற்றும் அடுத்த தணலமுணற

உள் கட்டணமப்பு ரபோன்ற முக்கிய திட்டங் களில் , ஐரரோப்பிய
ஒன்றிய
நிறுவனங் களில்
இருந்து
ரமம் படுத்த
முதலீடுகணள இந்தியோ விரும் புகிறது. இரு நோடுகளும் ,
இந்தியோ-ஐரரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பரந்த வர ்த்தக மற்றும்
முதலீட்டு
ஒப்பந்தத்ணத
முன்பனடுப்பதற்கோன
வழிகளிணன விவோதித்தது.
6. உலகின் இரை்டு மிகப்பபரிய ஜனநோயக நோடுகளோன
இந்தியோவும் ஐரரோப்பிய ஒன்றியமும் இயற் ணகயோகரவ
பங் கோளிகள்.
ஐரரோப்பிய
ஒன்றியத்துடனோன
அதன்
பலமுகமோன மூரலோபோய பங் கோளித்துவத்ணத இந்தியோ
பபரிதும்
மதிக்கின்றது
மற்றும்
இருவரும்
பன்முகத்தன்ணமணய வலுப்படுத்த மற்றும் உலக ஒழுங் கு,
அணமதி
மற்றும்
பசழிப்பு
ஆகியவற் றிற் கோன
விதிமுணறகணள
அடிப்பணடயோகக்
பகோள் ள
முற் படுகின்றனர ்.
புது டில் லி,
ஏப் ரில் 21,2017

