
VIỆT NAM TRONG QUAN HỆ EU-ASEAN 

 

Kể từ khi bắt đầu Tiến trình Đổi Mới, Việt Nam đã tái định hình đáng kể quan hệ đối ngoại của mình. 

Việc gia nhập ASEAN vào tháng 7 năm 1995 đã đánh dấu bước đầu hội nhập khu vực, và mặc dù nằm 

trong số những thành viên kém phát triển hơn trong ASEAN, Việt Nam ngày càng đóng một vai trò 

tích cực hơn, trong đó có việc đẩy mạnh sự đoàn kết và hợp tác trong ASEAN. 

 

EU với tư cách là một đối tác đối thoại lâu dài của ASEAN đã thiết lập quan hệ của mình với khối này 

từ năm 1980 theo Hiệp định Hợp tác EC-ASEAN mà tất cả các thành viên ASEAN, ngoại trừ Myanmar, 

đều là các bên của Hiệp định. Và phải tới năm 1999 Việt Nam mới chính thức tham gia vào Hiệp định 

này. 

 

Vào năm 2015, EU đã đề xuất nâng cấp quan hệ đối tác với ASEAN. EU đã thông qua một công bố 

chính sách đưa ra những ý tưởng cụ thể đối với việc đưa quan hệ EU-ASEAN lên một bước phát triển 

mới bằng việc mang lại một khuôn khổ hợp tác theo lĩnh vực chặt chẽ hơn đồng thời đảm bảo có 

một trọng tâm hợp tác chính trị sâu sắc hơn. 

 

Là một đối tác tích cực trong khối ASEAN, Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy 

hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai khu vực cũng như các cơ chế then chốt trong mối quan hệ này: 

Sáng kiến Thương mại Liên Khu vực EU-ASEAN (TREATI) và Công cụ Ðối thoại Khu vực EU-ASEAN 

(READI). Hơn nữa, Việt Nam là thành viên sáng lập của Hội Nghị Á-Âu (ASEM) được bắt đầu vào năm 

1996 - là một tiến trình đối thoại và hợp tác phi chính thức, gắn kết 28 quốc gia thành viên EU cùng 

với Ủy ban Châu Âu, các nước thành viên ASEAN và đặc biệt là cả Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn 

Quốc và Ấn Độ. Đối thoại ASEM nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ giữa hai khu vực, trên tinh 

thần tôn trọng lẫn nhau và đối tác bình đẳng thông qua phương tiện như đối thoại chính trị, hợp tác 

kinh tế tăng cường, cũng như hợp tác trên các lĩnh xã hội, văn hóa. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5000_en.htm

