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Thông tin về việc ASEAN chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán về Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU) sau khi bị tạm dừng 
vào năm 2009 đã trở thành vấn đề đáng chú ý trong thời gian gần đây. 

Cụ thể, tại cuộc họp của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với EU, Anh, Thụy Sĩ 
và Nga diễn ra ngày 01/10/2021, Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan với 
vai trò là trưởng đoàn đàm phán cho biết Ủy ban Thương mại EU đã nhất 
trí về chương trình thương mại và đầu tư chung giữa ASEAN và EU. Theo 
đó, hai bên đồng thuận về việc chuẩn bị cho đàm phán FTA ASEAN-EU, và 
sẽ tiến hành tổ chức các cuộc họp chuyên gia chung nhằm xây dựng hiểu 
biết lẫn nhau về các vấn đề thương mại mới (như thương mại điện tử, mua 
sắm chính phủ, thương mại và phát triển bền vững…).

Ngoài ra, các Bộ trưởng kinh tế ASEAN và EU cũng đã có cuộc họp mặt với 
các đại diện từ Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN. Trong cuộc họp, các bên 
đã đề xuất ASEAN nên cắt giảm các biện pháp phi thuế quan, thúc đẩy 
các tiêu chuẩn sản phẩm giống nhau ở cả hai khu vực, bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ, thúc đẩy phát triển bền vững... Tại đây, Thái Lan cũng đã nhấn 
mạnh tầm quan trọng của một FTA chung giữa ASEAN và EU nhằm tạo ra 
một môi trường thuận lợi cho thương mại và đầu tư trong khu vực. 

Thực tế FTA ASEAN - EU đã được khởi động đàm phán từ năm 2007. Tuy 
nhiên, đến năm 2009, các cuộc đàm phán đã bị tạm dừng vì nhiều lý do. 
Do đó, EU bắt đầu theo đuổi các hiệp định thương mại song phương với 
một số quốc gia ASEAN riêng lẻ. Cụ thể, sáu nước thành viên ASEAN đã 
từng đàm phán về các FTA song phương với EU là: Singapore và Malaysia 
vào năm 2010; Việt Nam năm 2012; Thái Lan năm 2013; Philippines vào 
năm 2015 và Indonesia vào năm 2016. Tuy nhiên, chỉ có FTA giữa EU với 
Singapore và Việt Nam là đã được ký kết và lần lượt có hiệu lực vào tháng 
11/2019 và 08/2020. Đối với 4 nước còn lại, EU chỉ đang tiếp tục đàm phán 
với Indonesia, còn tạm dừng đàm phán với Malaysia, Philippines và Thái 
Lan. 
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