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യൂറ ോപ്യൻ കൗൺസിൽ പ്പ്സിഡന് ് പ്രീ ചോൾസ് മൈക്കിളിന്റ  ക്ഷണപ്പ്കോരം 

പ്പ്ധോനൈപ്രി പ്രീ നറരപ്ര റൈോദി ഇന്ന് നടന്ന ഇരയ-യൂറ ോപ്യൻ യൂണിയൻ റനതോക്കളുറട 

റയോഗത്തിൽ പ്റെടുത്തു. 

യൂറ ോപ്യൻ യൂണിയനിറെ എല്ലോ 27 അംഗരോജ്യങ്ങളി റെയും റനതോക്കളുറടയും 

യൂറ ോപ്യൻ കൗൺസിൽ പ്പ്സിഡന് ിന്റ യും യൂറ ോപ്യൻ കമ്മീഷന്റ യും പ്െോളി 

ത്തറത്തോറടയുള്ള കൂടിക്കോഴ്ച മൈപ്രിഡ് രൂപ്ത്തി െോണ് നടന്നത്. ഇതോദയൈോയോണ് 

ഇയു + 27 രൂപ്ത്തിൽ ഇരയയുൈോയി ഒരു റയോഗം നടത്തിയത്. യൂറ ോപ്യൻ യൂണിയന്റ  

അധയക്ഷ സ്ഥോനത്തുള്ള റപ്ോർച്ചുഗെിന്റ  ൈുൻമകയ്യിെോയോയിരുന്നു റയോഗം. 

 

ജ്നോധിപ്തയം, ൈൗെിക സവോതപ്രയം, നിയൈവോഴ്ച, രൈുരോഷ്പ്ടവോദം എന്നിവയ്ക്കുള്ള 

പ്െിട്ട പ്പ്തിരദ്ധത റയ അടിസ്ഥോനൈോക്കി ഇരയ-യൂറ ോപ്യൻ യൂണിയൻ തപ്രപ്രൈോയ 

പ്െോളിത്തം കൂടുതൽ രക്തിറെടുത്തോ നുള്ള ആപ്ഗൈം റയോഗത്തിൽ റനതോക്കൾ 

പ്പ്കടിെിച്ചു. ൈൂന്ന് പ്പ്ധോന റൈഖെകറളക്കു ിച്്ച അവർ അഭിപ്പ്ോയ ങ്ങൾ മകൈോ ി: i) 

വിറദരനയവും സുരക്ഷയും; ii) റകോവിഡ് -19, കോെോവസ്ഥയും പ്രിസ്ഥിതിയും; iii) 

വയോപ്ോരം, കണക്റിവിറി, സോറെതികവിദയ. റകോവിഡ്-19 ൈൈോൈോരിറയ തുടർന്നുള്ള, 

സോമ്പത്തിക വീറെടു ക്കൽ എന്നിവ റനരിടുന്നതിനും കോെോവസ്ഥോ വയതിയോ നറത്ത 

റച ുക്കുന്നതിനും രൈുരോഷ്പ്ട സ്ഥോപ്ന ങ്ങറള പ്രിഷ്കരിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ 

സൈകരണം ഉെോക്കുന്നതിറനക്കു ിച്്ച അവർ ചർച്ച റചയ്തു. രെോൈറത്ത റകോവിഡ് 

തരംഗറത്ത റനരിടോൻ യൂറ ോപ്യൻ യൂണിയനും അംഗരോജ്യങ്ങളും നൽകിയ 

റവഗത്തിെുള്ള സൈോയറത്ത ഇരയ അഭിനരിച്ചു. 

 

സരുെിതവും സൈപ്ഗവുൈോയ സവതപ്ര വയോപ്ോര, നിറക്ഷപ് കരോ ുകൾക്കോയി ചർച്ചകൾ 

പ്ുനരോരംഭി ക്കോനുള്ള തീരുൈോനറത്ത റനതോക്കൾ സവോഗതം റചയ്തു. വോണിജ്യ, നിറക്ഷപ് 

കരോ ുകറളക്കു ിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സൈോരര പ്ടോക്കുകളിൽ തുടരും, രെ് കരോ ുകളും 

എപ്തയും റവഗത്തിൽ യോഥോർഥയൈോക്കുക എന്ന െക്ഷയറത്തോറടയോണിത്. സോമ്പത്തിക 

പ്െോളി ത്തത്തിന്റ  ൈുഴുവൻ സോധയതകളും ൈനസ്സിെോക്കോൻ ഇരുപ്ക്ഷറത്തയും 

പ്പ്ോപ്തരോക്കുന്ന ഒരു സുപ്പ്ധോന ഫെപ്പ്ോപ്തിയോണിത്. ഇരയയും യൂറ ോപ്യൻ യൂണിയ നും 

ഡബ്ല്യുടിഒ പ്പ്ശ്നങ്ങൾ, റ ഗുറെറ ി സൈകരണം, വിപ്ണി െഭയതോ പ്പ്ശ്നങ്ങൾ, സമൈ 

റചയിൻ എന്നിവറയക്കു ിച്്ച പ്പ്റതയകൈോയ സംഭോഷണങ്ങൾ പ്പ്ഖയോപ്ിച്ചു, സോമ്പത്തിക 

ഇടപ്ഴകൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിെോക്കോനും കൂടുതൽ മവവിധയവത്കരിക്കോ നുൈുള്ള 

ആപ്ഗൈം പ്പ്കടൈോക്കുന്നത തീരുൈോനൈോണിത്. 

 

പ്ോരിസ് കരോ ിന്റ  െക്ഷയങ്ങൾ മകവരിക്കുന്നതി നുള്ള പ്പ്തിരദ്ധത ഇരയയും 

യൂറ ോപ്യൻ യൂണിയൻ റനതോക്കളും ആവർത്തിക്കുകയും കോെോവസ്ഥോ 

വയതിയോനത്തിന്റ  പ്പ്തയോഘോതങ്ങറള െഘൂകരിക്കോ നും റപ്ോരുത്തറെടുത്തോനും 

പ്പ്തിറരോധിക്കോനും സംയുക്ത പ്രൈങ്ങൾ രക്തിറെടുത്തോനും സി ഓ പ്ി 26 ന്റ  

പ്ശ്ചോത്തെത്തിൽ സോമ്പത്തിക സൈോയം അടക്കം നടെോക്കോനുള്ള ൈോർഗ്ഗങ്ങൾ 

നൽകോനും സമ്മതിച്ചു. ദുരര പ്പ്തിറരോധ നിർമ്മിതി സഖയത്തിൽ റചരോനുള്ള 

യൂറ ോപ്യൻ യൂണിയന്റ  തീരുൈോനറത്ത ഇരയ സവോഗതം റചയ്തു. 



5 ജ്ി, നിർമ്മിത രുദ്ധി , കവോെം, മൈ-റപ്ർറഫോൈൻസ് കമ്പയൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ 

ഡിജ്ിറൽ, നൂതന സോറെതിക വിദയകളിൽ ഉഭയകക്ഷി സൈകരണം വർദ്ധിെിക്കോനും 

ഇരയയും യൂറ ോപ്യൻ യൂണിയനും സമ്മതിച്ചിട്ടുെ്. നിർമ്മിത രുദ്ധി, ഡിജ്ിറൽ 

ഇൻറവസ്റ്റ്റൈന് ് റഫോ ം എന്നിവയുറട സംയുക്ത കർമ്മ റസനറയ റവഗത്തിൽ 

പ്പ്വർത്തന ക്ഷൈൈോക്കോനും ധോരണയോയി. 

 

ഭീകരവിരുദ്ധത, മസരർ സുരക്ഷ, സൈുപ്ദ റൈഖെ യിറെ സൈകരണം 

എന്നിവയുൾറെറടയുള്ള പ്പ്ോറദരി ക, ആറഗോള വിഷയങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഒത്തു 

റചരെുകളിൽ റനതോക്കൾ സംതൃപ്തി പ്പ്കടിെിച്ചു. സവതപ്രവും തു ന്നതും 

ഉൾറക്കോള്ളുന്നതും നിയൈ ങ്ങൾ അടിസ്ഥോനൈോക്കിയുള്ളതുൈോയ ഇറരോ-പ്സഫി 

ക്കിന്റ  പ്പ്ോധോനയം റനതോക്കൾ അംഗീകരിച്ചു, ഇരയ യുറട ഇറരോ-പ്സഫിക് സൈുപ്ദ 

സംരംഭവും ഇറരോ-പ്സഫിക്കിറെ യൂറ ോപ്യൻ യൂണിയന്റ  പ്ുതിയ തപ്രവും 

ഉൾറെറട ഈ റൈഖെയുൈോയി അടുത്ത ഇടറപ്ടൽ നടത്തോനും റനതോക്കൾ 

ധോരണയിെോയി. 

 

റനതോക്കറളോടുത്തുള്ള റയോഗറത്തോടനുരന്ധിച്്ച, കോെോവസ്ഥ, ഡിജ്ിറൽ റൈഖെ , 

ആറരോഗയ സംരക്ഷണം എന്നിവയിറെ സൈകരണത്തിനുള്ള വഴികൾ ഉയർത്തി 

ക്കോട്ടുന്നതിനോയി ഇരയ-ഇയു രിസിനസ്  ൗെ്റടരിൾ സംഘടിെിച്ചു. പ്ൂറന റൈറപ്ടോ 

റ യിൽ പ്ദ്ധതിക്കോയുള്ള 150 ൈിെയൺ യൂറ ോയുറട ധനകോരയ കരോ ിൽ ധനൈപ്രോ 

െയം, ഇരയോ ഗവൺറൈന് ്, യൂറ ോപ്യൻ ഇൻറവസ്റ്റ്റൈന് ് രോെ് എന്നിവ ഒെിട്ടു. 

2020 ജ്ൂമെയിൽ നടന്ന 15-ാോൈത് ഇരയ-ഇ.യു ഉച്ചറകോടിയിൽ അംഗീകരിച്ച ഇരയ-ഇ.യു 

റ ോഡ്മോെ് 2025 നടെിെോക്കോൻ തപ്രപ്രൈോയ പ്െോളിത്തത്തിന് ഒരു പ്ുതിയ 

ദിരോറരോധം നൽകിറക്കോെ് ഇരയ-ഇ.യു റനതോക്കളുറട റയോഗം ഒരു സുപ്പ്ധോന 

നോഴികക്കല്ല് പ്ിന്നിട്ടു. 

 

 

ന്യൂ ഡൽഹി 
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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. 

 


