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பின்ன ோன இகைந்  ஊடை தவளியீடு 

ஐர ோப்பிய ஒன்றிய - இலங்கை கூட்டு ஆகைக்குழுவின் 21ஆம் கூட்டத்த ோட ோனது 2018 ஜனவரி 

18 ஆந்  ிை ியன்று தைோழும்பில் நகடதபற்றது. 

ஐர ோப்பிய ஒன்றிய - இலங்கை கூட்டு ஆகைக்குழுவோனது 1995ஆம் ஆண்டின் பங்ைோண்கை 

ைற்றும் அபிவிருத் ி ைீ ோன ஐர ோப்பிய ஒன்றிய - இலங்கை ஒத்துகைப்பு உடன்படிக்கைகய 

ரைற்போர்கவ தெய்ைின்றது. உடன்படிக்கைகய நகடமுகறப்படுத்துவ கன உறு ிப்படுத் ல், 

ப ஸ்ப ம் உடன்பட்ட முன்னுரிகைைகை வகுத் ல் ைற்றும் ஆக்ைபூர்வைோன பரிந்துக ைகை 

 யோரித் ல் ரபோன்ற பைிைகை இது உள்ைடக்ைியுள்ைது. ஆ லோல், ஆகைக்குழுவோனது 

ஐர ோப்பிய ஒன்றியம் ைற்றும் இலங்கையின் ப ஸ்ப  நலன்ைளுக்ைோை ப ந்  அைவிலோன இரு  ப்பு 
ைற்றும் பல்  ப்பு பி ச்ெிகனைகை கையோளுைின்றது. 

ஆட்ெிமுகற, ெட்டத் ின் ஆட்ெி ைற்றும் ைனி  உரிகைைள் ைீ ோன பைிக்குழு, வைிை ைற்றும் 

தபோருைோ ோ  ஒத்துகைப்பு பி ச்ெிகனைள் ைீ ோன பைிக்குழு ைற்றும் அபிவிருத் ி ஒத்துகைப்பு 
ைீ ோன பைிக்குழு ரபோன்றன கூட்டு ஆகைக்குழுவின் நிய ிைைின் ைீழ்  ோபிக்ைப்பட்டுள்ைதுடன், 

ைடந்  வருடத் ில் அ ன் கூட்டங்ைகை நடோத் ியிருந் து.  த் ைது ெந் ிப்புக்ைள் குறித்து 

ஒவ்தவோரு பைிக்குழுவும் கூட்டு ஆகைக்குழுவிற்கு அறிவித் ிருந் ன.   

கூட்டு ஆகைக்குழுவின் 21ஆம் கூட்டைோனது  ிறந்  ைற்றும் ஆக்ைபூர்வைோன ைனநிகலயில் 

நகடதபற்றது. உலைின் ைிைப்தபரிய தபோருைோ ோ மும், இலங்கையின் ைிைப்தபரிய ஏற்றுை ிச் 
ெந்க யுைோன ஐர ோப்பிய ஒன்றியத் ிற்கு ஏற்றுை ி தெய்யப்படும் 80%ற்கும் அ ிைைோன 

இலங்கையின் தபோருட்ைளுக்கு வரிச்ெலுகைகய வைங்குைின்ற ஜி.எஸ்.பி. பிைஸ் வரிச்ெலுகைகய 

2017 ரை ைோ த் ில் இலங்கைக்கு ைீை வைங்ைியகைகய ஐர ோப்பிய ஒன்றியமும், இலங்கையும் 

வ ரவற்றுக் தைோண்டன. ஆ ம்ப சுட்டிைைின் அடிப்பகடயில் ஜி.எஸ்.பி. பிைஸ் வரிச்ெலுகைகய 

ைீை நிகலநோட்டியகையோனது ஏற்றுை ி வைர்ச்ெிகய இ ட்டிப்பகடயச் தெய்துள்ை ோை இலங்கை 

குறிப்பிட்டது. ஜி.எஸ்.பி. நிய ிைைினோல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ை ைனி  உரிகைைள், த ோைில், 

நல்லோட்ெி ைற்றும் சுற்றோடலுடன் த ோடர்போன 27 ெர்வர ெ உடன்படிக்கைைகை 

நகடமுகறப்படுத்தும் இலங்கையின் தெயற்போட்கட அங்ைீைரித்  ன் அடிப்பகடயிரலரய 

முன்னுரிகைத்  ிட்டம் ைீை வைங்ைப்பட்டது.  

இலங்கையோனது அண்கையில் ெித் ி வக க்கு எ ி ோன பி ைடனத் ின் விருப்ப தநறிமுகறைகை 

ஏற்றுக்தைோண்ட கன   ப்பினர்ைள் வ ரவற்றனர் எனினும், குற்றைிகைத் வர்ைள் 

தவகுவிக விரலரய நீ ியின் முன்னிகலயில் நிறுத் ப்படுவ ற்ைோை இலங்கை அ ெோங்ைைோனது 

ெித் ி வக கய பயன்படுத்துவ கன நகடமுகறப்படுத்துவ ற்ைோன பூச்ெியநிகலப்படுத் ல் 

தைோள்கைகய ைட்டோயைோை உறு ிப்படுத் ல் ரவண்டும் என்ற உடன்படிக்கை ைோைப்பட்டது. 

பயங்ை வோ   கடச்ெட்டத்க  நீக்ைி, ெர்வர ெ   ங்ைளுக்கு அகைவோன ெட்டத் ினோல் அ கன 

பி  ியடீு தெய்வ ற்கு இலங்கை அ ிைோரிைள் உடனடியோன நடவடிக்கைைகை ரைற்தைோள்ை 

ரவண்டும் என்ற  னது த ைிவோனதும், நிைரில்லோ துைோன எ ிர்போர்ப்கப ஐர ோப்பிய ஒன்றியம் ைீை 

வலியுறுத் ியது. பயங்ை வோ   கடச்ெட்டத் ின் ைீழ்  டுத்து கவக்ைப்பட்டுள்ை எஞ்ெிய நபர்ைைின் 

நிகலகைைகை இயலுைோனைவு விக வில்  ீர்த்துக் தைோள்வ ற்ைோன  ிட்டங்ைள் த ோடர்பில் 

ைலந்துக யோடப்பட்டது. ரைலும், அடிப்பகட ெட்ட போதுைோப்புக்ைகை உறு ிப்படுத்துவ ற்ைோை 

குற்றவியல் நகடமுகறக்ரைோகவயில்  ிருத் ங்ைகை ரைற்தைோள்வ ற்ைோன ர கவ 

த ோடர்பிலும் ைலந்துக யோடப்பட்டது.  



27 உடன்படிக்கைைைினதும் ஏற்போடுைகை நகடமுகறப்படுத்துவ கன ரைலும் வலுவூட்டும் 

ரநோக்ைில், த ோடர்போன பைிக்குழுக்ைள் வோயிலோை இரு  ப்பு ைலந்துக யோடல்ைகையும், ஜி.எஸ்.பி. 
பிைஸ் ைண்ைோைிப்பு நகடமுகறகயயும் த ோடர்ச்ெியோை ரைற்தைோள்ளும் விடயங்ைைில் 

ஐர ோப்பிய ஒன்றியமும், இலங்கையும் த ோடர்ந்தும் ஈடுபடவுள்ைன. 

ஆைைி எ ிர் ைண்ைிதவடிைைின் போவகன ைற்றும் கையிருப்பு, உற்பத் ி ைற்றும் கைைோற்றல் 

ைீ ோன  கட ைற்றும் அவற்றின் அைற்றல் த ோடர்போன ெோெனத் ிற்கு இகைந்து தைோண்டகை, 

ர ெிய ைனி  உரிகைைள் தெயற்போட்டுத்  ிட்டதைோன்றிகன பின்பற்றியகை ைற்றும் 2017 நவம்பர் 
ைோ த் ில் நகடதபற்ற பூரைோை ைோல ைீைோய்வின் மூன்றோம் சுற்றின் ரபோது தபற்றுக்தைோள்ைப்பட்ட 

அ ிைைோன பரிந்துக ைகை ஏற்றுக்தைோண்டகை ரபோன்றன ைறுெீ கைப்புக்ைோன இலங்கையின் 

த ோடர்ச்ெியோன ஈடுபோடுைளுக்கு ெோன்றோை அகைவ ோல், அகவ இரு   ப்பின ோலும் 

வ ரவற்றக்ைப்பட்டன.  

2015 ஒக்ரடோபர் 1 ஆந்  ிை ி ைற்றும் 2017 ைோர்ச் 23 ஆந்  ிை ி ஐக்ைிய நோடுைள் ைனி  உரிகைைள் 

ஆகைக்குழு  ீர்ைோனங்ைைின் நகடமுகறப்படுத் ல் த ோடர்போன ைருத்துக்ைகை பரிைோறிக் 

தைோள்வ ற்ைோன வோய்ப்கப இந்  ெந் ிப்பு வைங்ைியிருந் து. ைோைோைல்ரபோரனோருக்ைோன 

அலுவலைத்க  நிர்ைோைித் லுடன் த ோடர்புகடய முன்ரனற்றங்ைள் குறித்து   ப்பினர் 
சுட்டிக்ைோட்டினர். ஐர ோப்பிய ஒன்றியம் வலியுறுத்தும் உடனடி நடவடிக்கைைைோன உண்கை 

ைண்டறி ல், நல்லிைக்ைம், இைப்படீு வைங்கு ல் ைற்றும் நீ ி ஆைியவற்கற ரநோக்ைோைக் தைோண்ட 

ைீ முள்ை தபோறிமுகறைகை நிறுவுவ ற்ைோன உறு ிப்போட்டிகன இலங்கை ைீளுறு ி 
தெய்துள்ைகை குறித்தும் அவர்ைள் சுட்டிக்ைோட்டினர். வலிந்து ைோைோைல் ஆக்ைப்படுவ ிலிருந்து 

அகனத்து நபர்ைளுக்குைோன போதுைோப்பு த ோடர்போன ெர்வர ெ அகைப்பு இயற்றிய ெட்டம், 

'ெவோலோன வைக்குைள்" இல் நிகறரவறோ  நீ ி எ ிர்போர்ப்புக்ைள், ைோைிைகை விடுவித் ல் ைற்றும் 

இலங்கையின் வட, ைிைக்கு ைோைோைங்ைைில் ெிவில் வோழ்க்கைகய வைகைக்கு  ிருப்பு ல் ஆைிய 

விடயங்ைள் த ோடர்பில் ைலந்துக யோடப்பட்டன. ரைலும்  ற்ரபோது முன்தனடுக்ைப்பட்டு வரும் 

அ ெியலகைப்பு ெீர் ிருத்  தெயல்போடுைள் ைற்றும் ஊைகல இல்லோத ோைிப்ப ற்ைோன 

நடவடிக்கைைள் த ோடர்போன ரைம்படுத் ல்ைகை இலங்கை வைங்ைியிருந் து. 

ைி ோைிய அபிவிருத் ி ைற்றும் ெனநோயை நல்லோட்ெி ைற்றும் நல்லிைக்ைத் ிற்கு 

ஆ  வைிப்ப ற்ைோன ஒத்துகைப்கப விஸ் ரித்துள்ை ஐர ோப்பிய ஒன்றியத் ின் ஆ  கவ 

இலங்கை வ ரவற்றிருந் து. 2014-2020 வக யோன ைோலப்பகு ியில் 210 ைில்லியன் 

யூர ோக்ைகை(இலங்கை ரூபோயில் சுைோர் 40 ைில்லியன்) ஒதுக்ைி இலங்கைக்ைோன ைிைப்தபரிய 

தைோகடயோைியோை ஐர ோப்பிய ஒன்றியம்  ிைழ்வதுடன், ைடந் ோண்டு ைத் ிய ைற்றும் ஊவோ 
ைோைோைங்ைைிலுள்ை பின் ங்ைிய பி ர ெங்ைைில் வறுகையிலுள்ை ைக்ைைின் வோழ்கவ 

ரைம்படுத்தும் ரநோக்ைில் அ ன் ைிைப்தபரிய ஒத்துகைப்புத்  ிட்டத்க  அங்கு ோர்ப்பைம் 

தெய் ிருந் து. இலங்கையில் ஐர ோப்பிய ஒன்றிய மு லீட்டோைர்ைைிகடரய நம்பிக்கைகயக் 

ைட்டிதயழுப்புவ ற்கும், ரைல ிை மு லீடுைகை குகறக்கும் பி ச்ெிகனைகை  ீர்ப்ப ற்கு 

வெ ிப்படுத்துவ ற்குைோன தபறுை ி வோய்ந்  அகவயோை, ஐர ோப்பிய ஒன்றிய-இலங்கை மு லீட்டு 

ைலந்துக யோடல் அகடயோைப்படுத் ப்படுைிறது.  

இலங்கையிலிருந்து ஏற்றுை ி தெய்யப்படும் ைீன்ைளுக்ைோன ஐர ோப்பிய ஒன்றியத் ின்  கடகய 

நீக்ைிய வகையில், ைீன் ஏற்றுை ிகய அ ிைரிப்ப ன் ஊடோை இலங்கையின் ைீன்பிடி ெமூைத் ினரின் 

வோழ்வோ ோ ம் ைற்றும் தபோருைோ ோ ம் ரைம்படுத் ப்படும் என்ப கன கூட்டு ஆகைக்குழுவின் 

பங்குபற்றுநர்ைள் சுட்டிக்ைோட்டினர். ெர்வர ெ ைடப்போடுைளுக்ைிகையோை ைீன்பிடித்துகறகய 



ரைலோண்கை தெய் ல் ைற்றும் ைட்டுப்படுத் ி வருவ ில் அ ன் த ோடர்ச்ெியோன உறு ிப்போட்டிகன 

இலங்கை ைீை வலியுறுத் ியது. 

ஐர ோப்பிய ஒன்றியத் ின் உயர்ைல்வி ைற்றும் ஆய்வு ஒத்துகைப்பு  ிட்டங்ைைில் இலங்கை 

ைோைவர்ைள், புலகையோைர்ைள் ைற்றும் பல்ைகலக்ைைைங்ைைின் பங்குபற்றகல ஐர ோப்பிய 

ஒன்றியம் வ ரவற்றுள்ைது. ரைலும் அது  ற்ரபோதுள்ை வோய்ப்புக்ைகை பயன்படுத்துவ ற்ைோை 

இலங்கையிலிருந்து அ ிை விண்ைப்பங்ைகை ஊக்குவித்துள்ைது.  

இவ்வோண்டின் இறு ியில் பி ஸல்ஸ் நைரில் நகடதபறவுள்ை அடுத்  கூட்டு ஆகைக்குழு 

ெந் ிப்பில் எடுக்ைப்படும் த ோடர் நடவடிக்கைைள் த ோடர்பில் இரு   ப்பினரும் உடன்பட்டுள்ைனர். 

இந்  ெந் ிப்போனது ஐர ோப்பிய தவைியுறவு தெயற்போட்டு ரெகவைைின் பசுபிக் ைற்றும் 

ஆெியோவிற்ைோன பி  ி முைோகைத்துவ பைிப்போைர் தெல்வி.பர ோலோ பம்பரலோனி ைற்றும் 

இலங்கை தவைிநோட்டலுவல்ைள் அகைச்ெின் தெயலோைர்  ிரு.பி ெோத் ைோரியவெம் ஆைிரயோரினோல் 

இகை- கலகை  ோங்ைப்பட்டது.  

 


