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స్పెయిన్ విదేశ ాంగ మాంత్రి భారత పరయటన 

జూన్ 15, 2022 

 

1. స్పెయిన్ విదేశీ వ్యవ్హారాలు, యూరోపియన్ యూనియన్ వ్యవ్హారాలు మరియు సహకార శాఖ 
మంత్రి గౌరవ్నీయ శీీ జోస్ మాన్యయయిెల్ అలబరేస్, 2022 జూన్ 15న్ భారత లో అధికారిక పరయటన్ 
జరిపారు. 
 
2. విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రి డా. ఎస్. జ ైశంకర్, సందరశక స్ాెనిష్ విదేశాంగ మంత్రితో ద్ైైపాక్షిక చరచలు 
జరిపారు, ఇందయలో వారు దై్ైపాక్షిక సంబంధాల యొకక మొత్తం అంశాలనినంటినీ సమీక్షించారు. 
భాగస్ాైమాయనికి కొత్త  అంశాలన్య మరింత్ విసత ృత్రని జోడించడానికి ఇరువ్ురు మంత్రిలు త్మ నిబదధత్న్య 
వ్యకతం చేశారు. కీలక పాిధాన్య రంగాల ైన్ వాణిజయం మరియు పపటటు బడులు, పజిా సంబంధాలు, 
వాతావారణ సహకారం, పరాయవ్రణ అన్యకూల ఇంధన్ం, స్పైన్్ అండ్ టెకానలజీ, న్వ్కలెన్ అలాగే రక్షణ 
మరియు భదతి్ రంగాలోో  సహకారానిన మరింత్ పపంప ందించయకోవ్డంపపై వివ్రణాత్మకమ ైన్ చరచలు 
జరిగాయి. ద్ైైపాక్షిక సంస్ాా గత్ యంతాింగాలు కీమం త్పెకుండా సమావేశాలన్య నిరైహ ంచాల్స్న్ 
అవ్సరానిన అలాగే వివిధ రంగాలోో  సంపదిింపుల దాైరా ఎంఓయూలు / ఒపెందాలన్య వీల ైన్ంత్ 
త్ైరగా ఖరారు చేయాల్స్న్ అవ్శయకత్న్య వారు నొకికచ్పాెరు. 
 
3. రక్షణ ఒపెందం కుదయరుచకోవ్డానిన ఇరువ్ురు నాయకులు స్ాైగత్రంచారు, ఇందయలో భాగంగా 56 
స్ీ295 విమానాలన్య ఎయిర్ బస్ స్పెయిన్ సరఫరా చేసయత ంది, వీటిలో 40 విమానాలు భారత లో త్యారు 
చేయబడతాయి, అలాగే రక్షణ మరియు భదతి్ సహకారానిన మరింత్ విసత ృత్ం చేసయకోవ్డానికి కూడా 
వారు అంగీకరించారు. మేకిన్ ఇండియా మరియు ఆత్మనిరభర్ భారత వ్ంటి భారత్ రక్షణ త్యారీ రంగ 
పర ి గాీమ లో పాలు పంచయకోవ్డానికి స్పెయిన్ ఆసకిత చూపడానిన భారత స్ాైగత్రంచంది. ఉగవీాదం, 
హ ంస్ాత్మక అత్రవాదం మరియు స్పైబర్ నేరాలకు సంబంధించ ఉమమడి సవాళో్న్య ఎదయరోకవ్డానికి 
సనినహ త్ంగా కల్సస్ి పనిచేస్ే విషయంలో త్మ నిబదధత్న్య వారు పున్రుదాా టించారు. 
 
4. వ్ృదిధ  చ్ందయత్రన్న దై్ైపాక్షిక వాణిజయం మరియు పపటటు బడి సంబంధాలన్య వారు స్ాైగత్రంచారు అలాగే 
పరసెరం ఆసకిత గల కొత్త  రంగాలోో కి వాటిని విసతరించేందయకు అంగీకరించారు. ద్ైైపాక్షిక వాణిజయం కోవిడ్ 
పూరైపు స్ాా యిలకు త్రరిగి పుంజుకోవ్డం పటో వారు గురితంపుతో కూడిన్ సంత్ృపితని వ్యకతం చేశారు అలాగే 
వాణిజాయనిన మరింత్ వ్ృదిధ  చేసయకోవ్డానికి గణనీయమ ైన్ అవ్కాశాలు ఉనానయని వారు పేరకకనానరు. 



ఐటీ, ఫారామ మరియు పున్రుతాెదక ఇంధన్ం వ్ంటి రంగాలోో  మరినిన అవ్కాశాలు ఉనానయని వారు 
అంగీకరించారు అలాగే గీనీ్ హ ైడరిజన్, ఎలకిుిక్ వాహనాలు, అడాైన్్ డ్ మ టీరియల్్, సముద ిగరభ 
అనేైషణ వ్ంటి కొత్త  ఇంకా పపదదగా దృషి్ు  స్ారించని వ్రధమాన్ రంగాలు కూడా ఉనానయని, వీటిలో ఇరు 
దేశాలు మరింత్గా సహకారం అందించయకోవ్చచని వారు పేరకకనానరు. 
 
5. పరసెర ఆసకిత గల అనేక పాింతీయ మరియు పపించ అంశాలపపై కూడా ఇరువ్ురు మంత్రిలు త్మ 
అభిపాియాలన్య పంచయకునానరు అలాగే వాతావ్రణ మారుె (క లోమేట్ ఛేంజ్), పపించ ఆరోగయం, సయస్ిార 
అభివ్ృదిధ , ఇంకా ఉగవీాద నిరోధం వ్ంటి ఉమమడి సవాళో్న్య పరిషకరించడంలో పరసెర అవ్గాహన్ 
మరియు సహకారానిన గురితంచారు. 
 
6. భారత-యూరోపియన్ యూనియన్ స్ేైచాా వాణిజయ ఒపెందం (ఈయూ ఎఫ టీఏ) సంపదిింపులన్య 
ఈ నెలలో త్రరిగి పాిరంభిసయత ండటానిన వారు స్ాైగత్రంచారు. ఉక యీిన్ విషయానికొస్ేత , పసియత త్ం 
కొన్స్ాగుత్రన్న మాన్వ్తా సంక్షోభం పటో ఇరువ్ురు మంత్రిలు ఆందరళ్న్ వ్యకతం చేశారు అలాగే హ ంసకు 
త్క్షణం సైస్ిత  పలకాలని వారు పిలుపునిచాచరు. ఆపానిస్ాా న్ విషయానికొస్ేత , ఆపానిస్ాా న్ కు అడడంకులలో ని 
మాన్వ్తా సహయానిన అందించాల్స్న్ ఆవ్శయకత్న్య ఇరు పక్షాలు హ ైల ైట్ చేశాయి అలాగే ఈ పాింతానిన 
అస్ిార పరిచే విధంగా ఆపాన్ భూభాగానిన ఉగవీాద సంసాలు ఉపయోగించయకోకుండా చూడాలని కూడా 
వారు నొకికచ్పాెరు. 
 
7. ఇండర-పస్ిఫిక్ పాింత్ంపపై వ్ూయహాత్మక దృషి్ుని కేందరికరించాల్స్న్ అవ్సరానిన అలాగే ఒకే విధమ ైన్ 
ఆలోచన్లు కల్సగిన్ దేశాల మధయ సహకార చరయలన్య పర ి త్్హ ంచాల్స్న్ ఆవ్శయకత్న్య వారు 
ఉదాా టించారు. ఎల్ఏస్ీ పాింత్ంలో అభివ్ృదిధ  భాగస్ాైమయం మరియు ఆరిాక కారయకలాపాల విషయంలో 
సహకారానిన అనేైష్ించాలని కూడా వారు అంగీకరించారు అలాగే ఈ నేపథ్యంలో ఇబెరో-అమ రికన్ 
సదసయ్ గురించ చరిచంచారు. ఐకయరాజయసమిత్ర (యూఎన్) మరియు ఇత్ర బహుళ్పక్ష సంసాలోో  భారత 
మరియు స్పెయిన్ అందించయకుంటటన్న సహకారానిన ఇరువ్ురు మంత్రిలు కొనియాడారు. 
 
నయయఢిలీ్ల 
జూన్ 15, 2022 

 

 

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. 


