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ഇന്ത�യും യൂേറാപ്പ് യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള അഞ്ചാം വട്ട വിേദശ 
സുരക്ഷ നയ ചര്ച്ച�കൾ  ഇന്ന് ന�ൂ െഡല്ഹിശയിൽ നടന്നു.  ഇന്ത�ൻ 
വിഭാഗെത്ത ്രശീമതി രുചി ഘനശ�ാം , െസ്രകട്ടറി (െവസ്റ്റ്  ) 
നയിച്ച�.  അെത സമയം  യൂേറാപ�ൻ യൂണിയൻ വിഭാഗെത്ത 
യൂേറാപ�ൻ യൂണിയൻ എക്െസ്റ്റണൽ ആക്ഷൻ സര�ീ സ് , 
െപാളിറ്റിക്കൽ അഫേയഴ്സ് െഡപ�ൂട്ടി -ജനറൽ  ്രശീ േഷാൺ -്രകിസ്റ്റെഫ 
െബല��ാര്ഡ്◌്  നയിച്ച� .    ഇരു വിഭാഗങ്ങള�ം ഇന്ത�ാ- ഇയു 
ത്രന്ത്രപധാന പങ്കാളിത്തത്തിെല എല�ാ േമഖലകള�ം പൂര്ണടമായും 
അവേലാകനം െചയ്യ�കയും രാ്രഷ്ടീയം, സാമ്പത്തികം, സുരക്ഷാ 
േമഖലകളിൽ സഹകരണം കൂടുതൽ വര്ദ്ധി്പ്പിക്കുവാൻ ആവശ�മായ 
മാര്ഗളങ്ങെള കുറിച്ച് ചര്ച്ച് െചയ്യ�കയും െചയ്തു  
 
ബാഴ്സിേലാണ, ഇന്ത�, ഇയു എന്നിവിടങ്ങളിൽ  ഈയിെട നടന്ന 
തീ്രവവാദ ആ്രകമണെത്ത  ശക്തമായി അപലപിച്ച� െകാണ്ട് 
തീ്രവവാദെത്ത അതിന്െറഇ ഏതു രൂപത്തിലും 
ഭാവത്തിലും  എതിര്ക്കു�വാനും അവർ ആഹ�ാനം െചയ്തു. ൈസബർ 
സുരക്ഷയും സമു്രദ സംബന്ധിയായ ഭീഷണികള�ം  അവർ ചര്ച്ചക 
െചയ്തു. ഇരു വിഭാഗവും  പരസ്പരം താത്പര�മുള്ള  േമഖലാ, 
ആേഗാള വിഷയങ്ങൾ  ചര്ച്ചക െചയ്യ�കയും നിയമങ്ങെള 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അന്താരാ്രഷ്ട വ�വസ്ഥെയ സംരക്ഷിക്കുന്നത് 
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുവാനുള്ള തങ്ങള�െട ്രപതിബദ്ധത അവർ 
ആവര്ത്തി�ച്ച� പറഞ്ഞ ു  
 
 
സാമ്പത്തിക സഹകരണെത്ത ഇരു വിഭാഗവും അവേലാകനം െചയ്തു 
, ഇന്ത�ക്കും യൂേറാപ�ൻ യൂണിയനുമിടയിൽ  വലിയ അളവിൽ 
നിേക്ഷപത്തിനും വ�ാപാര ഇടപാടുകള്ക്കും� അവർ ആഹ�ാനം 
െചയ്തു . ഉഭയ കക്ഷി   ചരക്ക് വ�ാപാരത്തിൽ ഇന്ത�യുെട വലിയ 
വ�ാപാര പങ്കാളിയാണ്  യൂേറാപ�ൻ യൂണിയൻ ,2016 ൽ വ�ാപാരം 
85 ബില�ൺ യുഎസ് േഡാളർ ആയിരുന്നു . ഇന്ത�ൻ 
കയറ്റ�മതിക്കുള്ള  േക്രന്ദവും ്രപധാന നിേക്ഷപ 
േ്രസാതസ്സ�ം  സാേങ്കതിക വിദ�കള�െട 



മുന്നി്രയിലുമാണ്  യൂേറാപ�ൻ  യൂണിയൻ .  യൂേറാപ്പിൽ നിന്നും 
2000-16  േനരിട്ട�ള്ള വിേദശ നിേക്ഷപ ഒഴുക്കായി   2000 - 16 
കാലയളവിൽ  ഏകേദശം യുഎസ് 80 ബില�ൺ യുഎസ് േഡാളർ 
ഇന്ത� സ�ീകരിച്ചിട്ട�ണ്ട് , ഇത് ആ കാലത്ത് രാജ�േത്തക്ക് ഒഴുകിയ 
േനരിട്ട�ള്ള വിേദശ നിേക്ഷപത്തിന്െറ   ഏകേദശം 25% ആണ്  
  
യൂേറാപ�ൻ ഇെന�തസ്റ്റ് െമന്റ്ദ ബാങ്ക് ഇന്ത�യിൽ 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിെന െസ്രകട്ടറി (െവസ്റ്റ്  )  സ�ാഗതം െചയ്യ�കയും 
ബാങ്കിന്െറന നിേക്ഷപത്തിന്  ്രപേത�കിച്ച�ം അര്ബബൻ െമാബിലിറ്റി , 
പുതുക്കാവുന്ന ഊര്ജ  പദ്ധതികളിൽ  ഇന്ത�ാ-ഇയു സഹകരണെത്ത 
സ്മാര്ട്ട്ന സിറ്റി േമഖലയിൽ പിന്തുണക്കാവുന്നെതയുള്ള�  
 
യൂേറാപ�ൻ യൂണിയൻ , ഇയു കമ്പനികൾ േമക്ക് ഇൻ ഇന്ത� , 
ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത�, സ്റ്റാര്ട്ട്� --അപ്പ് ഇന്ത� , സ�ഛ് ഭാരത് , നമാമി ഗംേഗ 
പദ്ധതികളിൽ  ഇേപ്പാൾ നടത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന പങ്കാളിത്തെത്ത 
അവർ അഭിനന്ദിക്കുകയും അവയുെട കൂടുതൽ ശക്തമായ ഇടപാടുകൾ 
ഈ ്രപധാനെപ്പട്ട വികസന മുന്ഗുണനകളിൽ ആവശ�െപ്പടുകയും 
െചയ്തു .  യൂേറാപ�ൻ വശം ഇന്ത�ാ-ഇയു കല പങ്കാളിതത്തിെല 
ഇേപ്പാൾ നടക്കുന്ന ്രപവര്ത്തകനെത്ത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച� . യൂേറാപ്പിെല 
വിവിധ സര� കലാശാലകളിൽ 50,൦൦൦ ലധികം ഇന്ത�ൻ വിദ�ാര്ഥിഭകൾ 
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച� െകാണ്ട് ഡിഎസ്ജി െബല�ിയാര്ഡ്    രാജ�ത്ത് 
ഇആര്എിഎംയുഎസ് േപാലുള്ള സ്േകാളര്ഷി0പ്പ്  പരിപാടികൾ 
കൂടുതൽ ജന്രപിയം ആക്കുവാനുള്ള ഇ യുവിന്െറപ ആ്രഗഹം 
്രപകടിപ്പിച്ച� .  ഗേവഷണം, സാേങ്കതികവിദ� പങ്കാളിത്തത്തിൽ 
സഹകരണവും വര്ദ്ധി�പ്പിക്കുവാൻ ചര്ച്ചങ ഊന്നൽ നല്കു◌ികയുണ്ടായി  
 
ഇന്ത�-ഇയു  �ീൻ എനര്ജിങ , കാലാവസ്ഥാ പങ്കാളിത്തം എന്നിവ 
കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുവാനുള്ള പുതിയ സാധ�തകൾ  അന്താരാഷ്്രട 
െസൗര സഹകരണത്തിലൂെട  പുതിയ സാധ�തകൾ സമ്മാനിച്ച� 
എന്നതിൽ ഇരു വിഭാഗവും  േയാജിച്ച� .   യൂേറാപ�ൻ 
ഇെന�ിസ്റ്റ് െമന്റ്സ ബാങ്ക് വഴി  ഐഎസ്എ 
സംരംഭങ്ങെള  ഉള്െപ്പാടുത്തുന്നത് പിന്തുണക്കാൻ  ഇയു  ആ്രഗഹം 
്രപകടിപ്പിച്ച�. െസൗരസമ്പന്നമായ രാജ�ങ്ങളിെല നവീകരിക്കാവുന്ന 
ഊര്ജട ക്ഷമതകൾ  വികസിപ്പിക്കുവാൻ   ഇന്ത�യുെട 
സഹകരണത്തിെനാപ്പം  ഐഎസ്എ  േവദിെയ  ശക്തിെപ്പടുത്താനുള്ള 
താത്പര�വും അവർ ്രപകടിപ്പിച്ച�.  



 
വളെര സമ്രഗമായ ചര്ച്ച്കൾ ഊഷ്മളമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് 
നടന്നത് , ചര്ച്ചച ഇന്ത�ാ-ഇയു ത്രന്ത്രപധാന 
പങ്കാളിത്തത്തിന്െറാ  ശക്തമായ അടിത്തറെയ അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു 
. ഇന്ന് നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ഇടപാടുകൾ ഇന്ത�യിൽ ഈ 
വര്ഷംള   നടക്കുവാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത�ാ -ഇയു ഉച്ചേകാടിക്ക് അരങ്ങ് 
ഒരുക്കി .    
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