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  60%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương – trải dài từ bờ biển phía đông của châu Phi đến các quốc đảo Thái Bình Dương - 
là một khu vực mà EU từ lâu đã có mối quan hệ rộng và toàn diện với các đối tác của chúng tôi. Chiến lược mới được 
đưa ra vào tháng 4 năm 2021 tái cam kết về mặt chính trị của EU với khu vực nhằm đóng góp vào sự ổn định, an 
ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững dựa trên việc thúc đẩy dân chủ pháp quyền, nhân quyền và luật pháp quốc 
tế.   

 
 

 

 THE INDO-PACIFIC: 
tạo ra gần 

GDP toàn cầu   

Là nơi có 3 trong 4 nền kinh tế 
lớn nhất bên ngoài EU (Trung 
Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản) 

 

đóng góp 2 phần 3  
cho tăng trưởng 

toàn cầu 

tới năm 2030, 90% của 2,4 tỉ 
thành viên mới trong tầng lớp trung 
lưu sẽ đến từ khu vực này 

đi đầu trong nền kinh tế kỹ thuật số 
và phát triển công nghệ 

 
is là trung tâm của chuỗi giá trị toàn 
cầu, dòng chảy thương mại và đầu 
tư quốc tế

… VÀ LIÊN MINIH CHÂU ÂU (EU) 

Nhà đầu tư hàng đầu, nhà cung cấp hỗ trợ phát triển hàng đầu và là đối tác lớn của khu vực   
 
 

                 EU ĐÃ THAM GIA RẤT SÂU RỘNG VỚI KHU VỰC  

Hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là rất quan trọng để thực hiện chương trình nghị sự toàn cầu, 
bao gồm cả việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. 

Châu Âu và châu Á phải làm việc cùng nhau ngay từ bây giờ để tạo ra sự phục hồi kinh tế-xã hội xanh và bền vững 
sau COVID-19 vì lợi ích của chính các dân tộc chúng ta.    

Trong những năm qua, EU đã liên tục có những đóng góp đáng kể cho khu vực trong các lĩnh vực như:   
 

 

   

các hiệp định 
đối tác và tự do 
thương mại 

giảm rủi ro 
thiên tai  

Tôn trọng luật pháp quốc tế 
bao gồm nhân quyền và tự do 
hàng hải  

2/3 

hợp tác phát triển và hỗ trợ  

nhân đạo  

giải quyết các vấn đề biến đổi khí 
hậu, mất đa dạng sinh thái và ô 
nhiễm  



AN NINH VÀ QUỐC PHÒNG 

 
 

Khu vực này đang đối mặt với các căng thẳng gia tăng, cùng với những sự cạnh tranh địa chính trị, chanh trấp lãnh 
thổ và các vùng biển thuộc chủ quyền, trong khi đó lại thiếu vắng những cấu trúc an ninh khu vực. 60% thương mại 
hàng hải đi qua các vùng biển thuộc khu vực này, bao gồm 1/3 số đó đi qua khu vực Biển đông. Việc qua lại những 
nơi này cần phải được duy trì tự do và mở rộng. 

Chiến lược Hợp tác của EU ở khu vực Ấn độ dương và Thái Bình Dương sẽ cho phép EU củng cố hợp tác trên 
nhiều lĩnh vực: 

 

 
 

 
EU sẽ bảo vệ các đường hàng hải chính yếu thông 
qua xây dựng năng lực cho các đối tác để cải thiện 
nhận thức vấn đề hàng hải. 

 
EU sẽ tổ chức nhiều hơn các cuộc tập trận chung 
và và các chuyến thăm cảng giữa các đơn vị hải 
quân Ấn độ dương – Thái bình dương và Lực 
lượng Hải quân chống cướp biển của EU 
Atalanta. 

 
EU sẽ khuyến khích sự tham gia tăng cường của các 
đối tác tại các sứ mệnh Chính sách An ninh và 
Quốc phòng chung trong quân sự và dân sự của 
EU. 
 

EU sẽ tăng cường hợp tác với một số đối tác trong 
lĩnh vực chống khủng bố, an ninh mạng, an ninh 
hàng hải và giải quyết khủng hoảng. 

 

 
EU sẽ hướng tới mở rộng đối thoại an ninh và quốc 
phòng của mình với nhiều đối tác hơn và sẽ gắn kết 
mạnh mẽ tại Diễn đàn Khu vực ASEAN. 

 
Một sự hiện diện của lực lượng hải quân châu Âu 
có ý nghĩa ở khu vực Ấn độ dương – Thái Bình 
dương được xem là hoạt động quan trọng trong tương 
lai. 

 
 

SỰ ỔN ĐỊNH CỦA KHU VỰC ẤN ĐỘ DƯƠNG – THÁI 
BÌNH DƯƠNG CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG 

CHO CẢ EU VÀ THẾ GIỚI 

QUẢN TRỊ 
BIỂN 

CỦNG CỐ CÁC TỔ CHỨC 
KHU VỰC 

NGHIÊN CỨU& 
CÔNG NGHỆ 

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC Ở 
CÁC CƠ CHẾ ĐA PHƯƠNG 

KẾT NỐI 

 

Y TẾ 

TĂNG CƯỜNG CÔNG 
TÁC GIẢI QUYẾT CÁC 
THÁCH THỨC TOÀN 
CẦU NHƯ BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU  



 

EU cam kết hợp tác với tất cả các đối tác trong khu vực chia sẻ cùng mục tiêu trong những lĩnh vực chính sách 
cụ thể nơi các đối tác có thể cùng tìm ra cơ sở chung dựa trên các nguyen tắc chia sẻ, các giá trị hoặc các quan 
tâm chung. 

EU chia sẻ cùng các đối tác khác có các tiếp cận đối với vấn đề Ấn độ dương – Thái Bình dương, về quan điểm 
tăng cường hợp tác trong khu vực hướng tới những mục tiêu chung về sự ổn định và thịnh vượng. 

CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC GIỮA TRÊN CÁCH TIẾP CẬN BAO HÀM VÀ RỘNG RÃI 


