Bureau van de Premier
geplaastst op 15 juli 2020
15e India-EU (Virtuele) Top: Vertaling in het Nederlands van Engelse weergave
van openingsopmerkingen door Premier Shri Narendra Modi.
Excellenties, Namaskar !
Met het oog op COVID-19 moesten we de top van India en de EU die in maart moest
plaatsvinden, uitstellen. Het goede is dat we elkaar vandaag ontmoeten via een virtueel
medium. Allereerst betuig ik mijn medeleven met het verlies veroorzaakt door het
Corona-virus in Europa. Bedankt voor uw openingsopmerkingen. Net als u ben ik
vastbesloten de betrekkingen tussen India en de EU te verdiepen en te versterken. We
moeten daarvoor een strategisch perspectief op lange termijn hanteren.
Daarnaast moet er een actiegerichte agenda komen, die binnen een bepaald tijdsbestek
geïmplementeerd kan worden. India en de EU zijn natuurlijke partners. Ons
partnerschap is ook nuttig voor vrede en stabiliteit in de wereld. Deze realiteit is nog
duidelijker geworden in het huidige wereldwijde scenario.
Beide partijen delen universele waarden zoals democratie, pluralisme, inclusiviteit,
respect voor internationale instellingen, multilateralisme, vrijheid en transparantie. Na
COVID-19 zijn er op economisch gebied wereldwijd nieuwe problemen opgedoken. Dit
vereist meer samenwerking tussen de democratische naties.
Vandaag staan zowel de gezondheid als de welvaart van onze burgers voor
uitdagingen. Er is een verscheidenheid aan druk op de op regels gebaseerde
internationale orde. Onder dergelijke omstandigheden kan het partnerschap tussen
India en de EU een belangrijke rol spelen bij de economische wederopbouw en bij het
opbouwen van een mensgerichte en mensgerichte centrering van de globalisering.
Afgezien van de huidige uitdagingen, zijn uitdagingen op lange termijn zoals
klimaatverandering ook een prioriteit voor zowel India als de EU.
In onze inspanningen om het gebruik van hernieuwbare energie in India te vergroten,
nodigen we investeringen en technologie uit Europa uit. Ik hoop dat onze relaties via
deze virtuele top in een stroomversnelling komen.
Excellenties, ik spreek nogmaals mijn genoegen uit dat ik deze gelegenheid heb
gekregen om met u te praten.

