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భారత్ – ఈయూ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యూనికి సంబంధంచిన సమీక్షపై
ఉమ్మడి పత్రికవ పికటన
అక్టోబర్ 19, 2021
భారత్ - యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యూనిక్ి సంబంధంచిన 3వ్ సమీక్ష
2021 అక్టోబర్ 19న బరసెల్సలో జరిగింద. క్టవిడ్-19 మ్హమ్యమరిని అలయగే ఆరిిక వ్ూవ్సి లు, సమ్యజాలతో
పవటు వ్ూకుులపెై దీని ప్రభావవలను ఎదురోోవ్డంలో కలిసి కటుోగవ కృషి చేసందుకు గల అత్యూత్ు మ్ మ్రవాలకు
సంబంధంచి ఇరు ప్క్షాలు త్మ్ అభిపవరయయలను ప్ంచుకున్నాయి.
2021 మే 8న జరిగిన భారత్ – ఈయూ న్ేత్ల సమ్యవేశం భారత్ మ్రియు ఈయూ మ్ధ్ూ సంబంధనలను
మ్రింత్ విసు ృత్ం చేసుక్టవ్డననిక్ి సపష్ో మైన బాటలు వేసింద. ఈ భేటీక్ి క్ొనస్వగింప్ుగవ జరిగిన ఈ
సమ్యవేశం, భారత్-ఈయూ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్ూం: 2025కు రోడ్మ్యూప్ దనారవ దశవనిరేేశం చేయబడిన
వ్యూహాత్మక భారత్-ఈయూ భాగస్వామ్యూనిా సమ్గరంగవ సమీక్షించేందుకు వీలు కలిపంచింద.
ఈ చరచలు ప్రధననంగవ వవతనవ్రణ మ్యరుప, జీవ్ వైవిధనూనిా క్టలోపవ్డం మ్రియు క్వలుష్వూనిక్ి
సంబంధంచిన సవవళ్ల ను ప్రిష్ోరించడంలో సహక్వరంపెై, అలయగే రవనునా ‘క్్ల మేట్ సీఓపీ26’ను విజయవ్ంత్ం
చేయడననిక్ి తోడనపటుపెై దృషిో స్వరించనయి. సమ్త్యలూమైన, ప్రతిష్వోత్మకమైన, సమ్గరమైన మ్రియు
ప్రసపర ప్రయోజనకరమైన వవణిజూ ఒప్పందం క్టసం సంప్రదంప్ులను తిరిగి మొదలుపెటోడననిక్ి భారత్
మ్రియు ఈయూ న్ేత్లు తీసుకునా నిరణయం క్వరూరూప్ం దనల్చందుకు త్దుప్రి తీసుక్టవవలిసన చరూలపెై
కూడన భారత్ మ్రియు ఈయూ చరిచంచనయి. అలయగే ఏక్ీకృత్ పెటో ుబడుల ప్రిరక్షణ ఒప్పందంపెై
సంప్రదంప్ులను పవరరంభించడం ఇంక్వ భౌగోళిక ఇండిక్ేష్న్సపెై ప్రతేూక ఒప్పందంపెై కూడన చరచ జరిగింద.
2021 మే న్లలో జరిగిన న్ేత్ల సమ్యవేశంలో అంగీకరించిన భారత్-ఈయూ కన్క్ిోవిటీ భాగస్వామ్యూనిా
అమ్లు చేసందుకు తీసుక్టవవలిసన త్దుప్రి చరూలపెై కూడన వవరు చరిచంచనరు. ప్రిశోధ్న, స్వంక్ేతికత్
మ్రియు డిజిటల్ రూపవంత్రం వ్ంటి రంగవలోల మ్రింత్ సహక్వరవనిక్ి గల మ్యరవాలపెై, అదేవిధ్ంగవ వ్లసలు
ఇంక్వ రవకపో కలపెై ఉమ్మడి ఎజ్ండన నిరంత్ర అమ్లుపెై సెైత్ం భారత్ మ్రియు ఈయూ చరచలు జరిపవయి.

2021 ఏపిరల్లో విజయవ్ంత్ంగవ జరిగిన 9వ్ భారత్-ఈయూ మ్యనవ్హకుోల చరచలను గురుుచేసుకుంటూ,
2022లో దీనిక్ి సంబంధంచి త్దుప్రి విడత్ చరచల క్టసం ఎదురుచూసుునాటు
ల భారత్ మ్రియు ఈయూ
తెలిపవయి.
ఈ సమ్యవేశవనిక్ి విదేశీ వ్ూవ్హారవల మ్ంతిరత్ా శవఖకు చెందన సెకట
ర రీ (ప్శ్చచమ్) Ms. రీనత్ సంధ్ు అలయగే
యూరోపియన్ విదేశీ యయక్షన్ సరీాసకు చెందన ఆరిిక మ్రియు ప్రప్ంచ అంశవల డిప్యూటీ సెకట
ర రీ జనరల్
Ms. హెలెన్న క్టనిగ్ సహ స్వరథ్ూం వ్హంచనరు.
నయూఢిల్లీ
అకటోబర్ 19, 2021
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