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ஆகஸ்ை் 25, 2017 

 

இந்தியா மற்றும் ஐர ாப்பிய ஒன்றியம் இடைரய 5 வது சுற்று வவளியுறவு 

மற்றும் பாதுகாப்பு வகாள்டக ஆரலாசடனகடள இன்று புதுடில்லியில் 

நடைவபற்றது. இந்திய அணியிடன திருமதி. ருசச்ிய கன்னியாசம், 

வசயலாள  ் (ரமற்கு) தடலடமயிலும் ஐர ாப்பிய ஒன்றிய பக்கத்டத  

அ சியல் விவகா ங்களுக்கான துடண வசயலாள -்வென ல் ஜீன்-

கிறிஸ்ரைாரப வபல்லா ை்், ஐர ாப்பிய வவளிநாைட்ுச ் ரசடவ தடலடம 

தாங்கியுள்ளா .் இரு த ப்பினரும் இந்தியா-ஐர ாப்பிய ஒன்றிய 

மூரலாபாய கூைட்ுத்வதாடகடய முழு அளடவயும் ஆய்வு வசய்தன  ்

மற்றும் அ சியல், வபாருளாதா  மற்றும் பாதுகாப்பு பகுதிகளில் 

ஒத்துடைப்டப ரமலும் ஆைமாக்குவதற்கான வழிகடளப் பற்றி 

விவாதிக்கப்பை்ைது. 

 

பா ச்ிரலானாவில் அண்டமயில் நைந்த பயங்க வாத தாக்குதல்கடள 

கடுடமயாக கண்டித்து, இந்தியா மற்றும் ஐர ாப்பிய ஒன்றிய அதன் 

அடனத்து வடிவங்களிலும், வவளிப்பாடுகளிலும் பயங்க வாதத்டத 

எதி த்்துப் ரபா ாடுவதற்கு அடைப்பு விடுத்தது. அவ க்ள் டசப  ்

பாதுகாப்பு மற்றும் கைல் அசச்ுறுத்தல்கள் பற்றி விவாதித்தன .் இரு 

த ப்பினரும் ப ஸ்ப  நலன்களின் பி ாந்திய மற்றும் உலகளாவிய 

பி சச்ிடனகள் பற்றிய கருத்துக்கடள ப ிமாறிக் வகாண்ைன  ் மற்றும் 

விதிகள் சா ந்்த ச வ்ரதச ஒழுங்கடமப்டப ஊக்குவிப்பதற்கும் 

பாதுகாப்பதற்கும் தங்கள் கைடமகடள மீண்டும் வலியுறுத்தின .் 

 

இரு நாடுகளும் இந்தியா மற்றும் ஐர ாப்பிய ஒன்றியத்திற்கு இடைரய 

அதிக முதலீடு மற்றும் வ த்்தக பாய்சச்லுக்கு அடைப்பு விடுத்து 

வபாருளாதா  ஒத்துடைப்டப மறுஆய்வு வசய்தன .் 2016 ஆம் ஆண்டில் 85 

பில்லியன் ைால  ் மதிப்புள்ள வபாருை்கடள இருத ப்பு வ த்்தகத்துைன், 

இந்தியாவின் மிகப்வப ிய வ த்்தக பங்காளியாக ஐர ாப்பிய ஒன்றியம் 

உள்ளது. ஐர ாப்பிய ஒன்றியமானது இந்திய ஏற்றுமதியின் மிகப்வப ிய 



இைமாகவும் முதலீடு மற்றும் வவைட்ு விளிம்பு வதாழில்நுை்பங்களின் 

முக்கிய மூலமாகும். 2000-16ல் இந்தியாவில் 80 பில்லியன் ைால  ்

வவளிநாைட்ு முதலீைட்ை இந்தியாவில் இருந்து வபற்றுக் வகாண்ைது, 

அந்நாை்டின் வமாத்த உள்நாைட்ு உற்பத்தியில் சுமா  ்25% ஆகும். 

 

அதன் முதலீடு குறிப்பாக நக ப்்புற இயக்கம் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க 

ஆற்றல் திை்ைங்கள் ஆகியவற்றில் உள்ளது, ஸ்மா ை்் சிை்டி துடறயில் 

இந்தியா-ஐர ாப்பிய ஒன்றிய ஒத்துடைப்டப ஆத ிக்கும் என்று 

வசயலாள  ்[ரமற்கு] இந்தியாவில் ஐர ாப்பிய முதலீைட்ு வங்கிடய நிறுவி 

வ ரவற்றா .் இந்தியாவில் தயா  ் வசய், டிஜிை்ைல் இந்தியா, 

வதாைக்கத்தில் இந்தியா, ஸ்வசச் ்பா த் மற்றும் நாமமி கங்ரக திை்ைங்கள் 

ஆகியவற்றில் ஐர ாப்பிய யூனியன் மற்றும் ஐர ாப்பிய ஒன்றிய 

நிறுவனங்களின் தற்ரபாடதய பங்கு குறித்து அவ  ் பா ாை்டினா  ்

மற்றும் இந்த தடலடம அபிவிருத்தி முன்னு ிடமகள் குறித்து தங்கள் 

ஆைமான ஈடுபாை்டிற்கு அடைப்பு விடுத்தா .் ஐர ாப்பிய ஒன்றியம், 

இந்தியா-ஐர ாப்பிய ஒன்றிய நீ  ் பங்கீை்டில் நைக்கும் ரவடலகடள 

உய த்்தி காைட்ுகிறது. 50,000 க்கும் அதிகமான இந்திய மாணவ க்ள் 

தற்ரபாது ஐர ாப்பாவில் பல்ரவறு பல்கடலக்கைகங்களில் படித்து 

வருகிறா க்ள் என்கிற அடிப்படையில், DSG வபல்லா ை்் நாை்டில் இன்னும் 

பி பலமான ERAMUS ரபான்ற அதன் ஸ்கால ஷ்ிப் திை்ைங்கள் வசய்ய 

ஐர ாப்பிய ஒன்றியத்தின் விருப்பத்டத வவளிப்படுத்தியது. இந்த 

ரபசச்ுவா த்்டதகள், ரமலும் ஆ ாய்சச்ியிலும் வதாழில்நுை்பத்துைனும் 

ஒருங்கிடணந்து வசயல்படுவதில் கவனம் வசலுத்துகின்றன. 

 

 

இந்தியா-ஐர ாப்பிய ஒன்றியத்தின் தூய்டமயான ஆற்றல் மற்றும் 

காலநிடல பங்காளித்துவத்டத ரமலும் வலுப்படுத்துவதற்கு ச வ்ரதச 

சூ ிய ஒளியியல் புதிய வாய்ப்புகடள வைங்கியதாக இரு த ப்பும் 

ஒத்துக்வகாண்ைன. ஐர ாப்பிய ஒன்றியம் ஐர ாப்பிய முதலீைட்ு 

வங்கியினூைாக முன்டவத்த ஆத டவ ஐர ாப்பிய ஒன்றியம் 

வவளியிை்ைது. சூ ிய பணக்கா  நாடுகளில், புதுப்பிக்கத்தக்க எ ிசக்தி 

திறன்கடள வள ப்்பதற்காக இந்தியாவுைன் இடணந்து ச வ்ரதச சூ ிய 

ஒளியியல் (ISA) தளத்டத ரமம்படுத்த அவ க்ள் தங்கள் ஆ வ்த்டத 

வவளிப்படுத்தின .் 



ஒரு சூைல் வளிமண்ைலத்தில் நடைவபற்ற வி ிவான 

கலந்துட யாைல்கள், இந்தியா-ஐர ாப்பிய ஒன்றிய மூரலாபாய 

கூைட்ுறவின் வலுவான அஸ்திவா ங்கடள அடிக்ரகாடிைட்ுக் காை்டின. 

இந்தியாவில் நடைவபறும் இந்தியா-ஐர ாப்பிய ஒன்றிய 

உசச்ிமாநாை்டிற்கான இந்த ஆண்டுக்கான இருத ப்பு ஒப்பந்தம் இன்று 

இந்தியாவில் நடைவபறுகிறது. 

 

 

புது தி ்லி 

ஆகஸ்ை் 25, 201 

 

 

   
 


