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TIN VỀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ

AUSTRALIA TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN WTO ĐẦU TIÊN XÓA BỎ TRỢ CẤP XUẤT KHẨU 
NÔNG NGHIỆP

TIN VỀ WTO 

vững của Liên Hợp Quốc nhằm chấm 
dứt đói nghèo và suy dinh dưỡng.
Australia là thành viên WTO đầu 
tiên trong số 16 thành viên có bảo 
lưu về việc áp dụng trợ cấp xuất 
khẩu nông sản tiến hành sửa đổi 
các cam kết này. Việc sửa đổi này 
của Australia có hiệu lực kể từ ngày 
22 tháng 5 năm 2017, ba tháng sau 
thông báo chính thức cho các thành 
viên WTO.

các trợ cấp góp phần vào việc đánh 
bắt bất hợp pháp, không báo cáo và 
không tho quy định (IUU) và không 
đưa ra các khoản trợ cấp mới vào 
năm 2020. Mục tiêu 14.6 cũng thừa 
nhận rằng Đối xử đặc biệt và khác 
biệt (S & D) cho các thành viên đang 

phát triển và kém phát triển nên là 
một phần không thể tách rời trong 
các cuộc đàm phán trợ cấp nghề cá 
của WTO.

Ngày 23 tháng 5 năm 2017
Nguồn: wto.org

Australia đã trở thành thành 
viên đầu tiên của WTO xóa 
bỏ trợ cấp xuất khẩu nông 

nghiệp theo như cam kết của các 
thành viên WTO đưa ra năm 2015 
về việc xóa bỏ trợ cấp nông nghiệp.

Tại Hội nghị Bộ trưởng WTO diễn 
ra ở Nairobi năm 2015, các thành 
viên WTO đã đồng ý xóa bỏ các trợ 
cấp xuất khẩu nông nghiệp và đưa 
ra các quy định đối với những biện 
pháp xuất khẩu có tác động tương 
đương, tạo ra sân chơi bình đẳng cho 
nông dân trên toàn thế giới. Thông 
qua việc xóa bỏ trợ cấp xuất khẩu, 
các thành viên WTO đã có đóng góp 
chung mang tính lịch sử vào việc 
thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền 

TỔNG GIÁM ĐỐC AZEVÊDO: CẦN PHẢI Ý THỨC RÕ RÀNG VỀ MỤC TIÊU CHO CÁC CUỘC THẢO 
LUẬN TẠI MC11 

Tại cuộc họp với tất cả các 
thành viên WTO được tổ chức 
vào ngày 08 tháng 5 năm 

2017 để thảo luận về công việc 
đàm phán của tổ chức, Tổng giám 
đốc Roberto Azevêdo đã báo cáo 
về một loạt các cuộc tham vấn diễn 
ra cho tới nay và kết luận rằng việc 
chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng 
lần thứ 11 được tổ chức tại Buenos 
Aires vào tháng 12 tới đây cần 
được tiến hành “với ý thức rõ ràng 
về các mục tiêu” của Hội nghị.

Ngài Tổng giám đốc đã đưa ra các 
đánh giá về tình hình hiện tại của 
các cuộc đàm phán sau khi tiến 
hành tham vấn trong thời gian qua 
bao gồm các chuyến thăm song 
phương đến Thụy Điển, Phần Lan và 
Bồ Đào Nha; các cuộc gặp với Tổng 
thống Chile Michelle Bachelet, Thủ 
tướng Đức Merkel, các bộ trưởng 
thương mại của EU và nhiều bộ 
trưởng khác; các cuộc họp với các 
điều phối viên của các thành viên 
WTO đến từ các khu vực Châu Phi, 

Caribê và Thái Bình Dương; các cuộc 
thảo luận trong Tuần lễ Thương mại 
Điện tử của UNCTAD. Ngoài ra, Tổng 
giám đốc cũng báo cáo về kết quả 
các cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại 
giao Argentina, bà Susana Malcorra, 
người sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng 
lần thứ 11.

Tổng giám đốc Azevedo cho rằng: 
“Các thành viên đã rất tích cực 
trong những tuần vừa qua. Họ đã và 
đang thảo luận nhiều vấn đề khác 
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Các thành viên WTO tiếp tục cập 
nhật biểu cam kết xóa bỏ thuế 
quan đối với hàng hóa để phù 

hợp với các sửa đổi của Hệ thống hài 
hòa hóa (hải quan) tại cuộc họp của 
Ủy ban Mở cửa thị trường ngày 02 
tháng 5 năm 2017. Các thành viên 
cũng đã xem xét một số thông báo 
về các hạn chế định lượng cũng như 
một số mối quan tâm thương mại cụ 
thể do các thành viên đưa ra.

Các cam kết hàng hóa trong WTO 
đã được thay đổi hơn 460 lần kể từ 
năm 1995 tới nay. Vì vậy Ủy ban 
Mở cửa thị trường phải theo dõi các 
quá trình này. Các thay đổi này bao 
gồm những sửa đổi cần thiết để 
phản ánh các chỉnh sửa đối với Hệ 
thống Hài hoà hóa, một hình thức 
phân loại quốc tế của Tổ chức Hải 
quan thế giới. Việc cập nhật các văn 
bản pháp lý này là rất quan trọng 
để giám sát hàng trăm nghìn cam 
kết thuế đã được đàm phán trong 
khuôn khổ WTO nhằm đảm bảo tính 

CÁC THÀNH VIÊN WTO CẬP NHẬT BIỂU CAM KẾT VỀ XÓA BỎ THUẾ QUAN, RÀ SOÁT CÁC 
THÔNG BÁO VÀ THẢO LUẬN CÁC MỐI QUAN TÂM THƯƠNG MẠI KHÁC

an toàn, minh bạch cũng như khả 
năng dự báo cho hệ thống thương 
mại đa biên.

Các thành viên cũng đã xem xét 
một số thông báo về những hạn chế 
định lượng, chủ yếu trong số này 
liên quan tới việc cấm và hạn chế 
với các lý do phi thương mại như vệ 
sức khoẻ con người, động thực vật, 
môi trường hoặc thậm chí an ninh 
quốc gia.

Các thành viên cũng thông báo áp 
dụng các biện pháp liên quan tới 
các cam kết quốc tế khác ngoài 
WTO, bao gồm Nghị định thư 

Montreal về các chất thải làm suy 
giảm tầng ôzôn, Công ước về Các 
loài động, thực vật hoang dã nguy 
hiểm (CITES), Công ước Rotterdam 
về hóa chất nguy hiểm và thuốc trừ 
sâu và Công ước Basel về chất thải 
nguy hại.

Ngoài việc ghi nhận việc tự do hóa 
gần đây của Canada đối với một số 
sản phẩm, các thành viên đã thảo 
luận về một số vấn đề thương mại 
khác.

Ngày 02 tháng 5 năm 2017
Nguồn: wto.org

nhau và bắt đầu đi vào thảo luận 
chi tiết hơn nữa một số vấn đề. Các 
nhóm đàm phán Đôha vẫn đang tiếp 
tục công việc của mình và một số 
nhóm đã đặc biệt tỏ ra năng động. 
Chúng ta đã thấy một số tài liệu 
và ý tưởng mới được đưa ra - bao 
gồm các vấn đề như quy định trong 
nước, phòng vệ thương mại, thuận 
lợi hóa dịch vụ và đầu tư. Tôi được 
biết nhiều tài liệu và ý tưởng khác 
cũng đang được xây dựng trong các 

lĩnh vực như đối xử đặc biệt và khác 
biệt và SMEs.”

“Tôi hi vọng rằng chúng ta có thể 
duy trì được đà tích cực này”. Ông 
tiếp tục, “Tất nhiên điều này cần 
bao gồm cả các bước hỗ trợ cho 

các nước kém phát triển - cũng như 
các bước tiến trong những lĩnh vực 
cần thiết như dự trữ lương thực của 
Chính phủ. Phiên rà soát về Hỗ trợ 
Thương mại toàn cầu tới đây sẽ giúp 
chúng ta lưu ý hơn đến vấn đề này. 
Thời gian còn lại là không nhiều. Cho 
tới hè này, việc chuẩn bị cho Buenos 
Aires cần được tiến hành với ý thức 
rõ ràng hơn về mục đích của Hội 
nghị này. Như tôi đã nói, các bên cần 
có trách nhiệm cụ thể trong việc giữ 
đà và thúc đẩy những ý tưởng của 
mình. Chủ trì các nhóm đàm phán 
và tôi sẽ làm hết sức để giúp toàn 
bộ các thành viên tham gia vào 
quá trình này, góp phần vào tiến bộ 
chung.”

Ngày 8 tháng 5 năm 2017
Nguồn: wto.org
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LUẬT VỀ PHỤ TÙNG Ô-TÔ CỦA ARGENTINA

ẤN ĐỘ - THUẾ QUAN ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM VIỄN THÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM 
LIÊN QUAN KHÁC

Một số thành viên nhắc lại 
những quan ngại đã nêu 
tại cuộc họp trước về việc 

Argentina sử dụng thuế gián tiếp 
như một cách để bảo vệ và thúc 
đẩy ngành sản xuất trong nước, đặc 
biệt là thông qua việc sử dụng các 
khoản trợ cấp. Một số thành viên 
cho rằng Luật 27263 liên quan tới 

việc thúc đẩy và phát triển ngành 
sản xuất ô-tô nội địa có hiệu lực từ 
ngày 02 tháng 8 năm 2016 có thể 
không phù hợp với Điều III về Đối 
xử quốc gia của Hiệp định GATT và 
Điều 3 của Hiệp định về Trợ cấp và 
các biện pháp đối kháng. Các thành 
viên này cũng cho rằng Luật 27264 
là một bước thụt lùi trong tiến trình 

tích cực mà Chính phủ Argentina 
đang thực hiện nhằm giải quyết 
các rào cản thương mại quan trọng. 
Argentina ghi nhận quan ngại của 
các thành viên và hứa sẽ chuyển 
những ý kiến này về thủ đô xem 
xét. Argentina cũng cho biết sẵn 
sàng giải thích rõ các vấn đề qua 
các cuộc gặp song phương.

Một số thành viên nhắc lại 
quan ngại của mình đã được 
nêu ra tại phiên họp trước 

của Ủy ban Thương mại hàng hóa 
về thuế quan do Ấn Độ áp dụng đối 
với các sản phẩm viễn thông và các 
sản phẩm có liên quan khác, cũng 
như các báo cáo về việc Ấn Độ có 
kế hoạch áp dụng thuế quan đối 
với mặt hàng điện thoại di động 
kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. 
Một số thành viên đã bày tỏ quan 
điểm phản đối ý kiến của Ấn Độ cho 
rằng các sản phẩm này có thể được 
xem là “sản phẩm mới”, không chịu 
sự điều chỉnh của Hiệp định Công 
nghệ thông tin (ITA), và khẳng định 
rằng mức thuế cam kết của Ấn Độ 
đối với các mặt hàng này là 0%. Các 
thành viên cho rằng có thêm 2 sản 
phẩm công nghệ thông tin và viễn 
thông bị Ấn Độ áp mức thuế không 
phù hợp với mức thuế cam kết là 0% 

theo Biểu cam kết thuế quan của 
nước này, đó là máy quay video kỹ 
thuật số và các mạch tích hợp điện 
tử khác (EICs).

Ấn Độ cho rằng vấn đề chính không 
phải là việc phân loại các sản phẩm 
mà là cam kết mức thuế áp dụng. Ấn 
Độ tin rằng các hàng hoá đang được 
đề cập đến không thuộc phạm vi của 
ITA mà Ấn Độ đã ký kết năm 1997. 
Công nghệ thông tin và công nghệ 
viễn thông đã phát triển với các ứng 
dụng mới và các thiết bị chưa từng 
xuất hiện tại thời điểm ký kết ITA. 

Do đó, các sản phẩm mới không thể 
được coi là nằm trong phạm vi của 
ITA vì chúng chưa có vào thời điểm 
Ấn Độ đưa ra cam kết. 

Ấn Độ nói rằng nước này không có 
ý định đưa ra bất kỳ cam kết mới 
nào và nhắc lại rằng các sản phẩm 
mới không chịu sự điều chỉnh của 
ITA. Cuối cùng, nước này lưu ý rằng 
một số thành viên gần đây đã kết 
thúc đàm phán Hiệp định Công nghệ 
thông tin mở rộng để tính tới những 
sự phát triển mới về công nghệ và 
Ấn Độ không phải là thành viên của 
Hiệp định này.

CÁC THÀNH VIÊN WTO THẢO LUẬN VỀ TÌNH TRẠNG GIA TĂNG CÁC HÀNH VI CHỐNG BÁN 
PHÁ GIÁ

Trong phiên họp ngày 27 tháng 
4 năm 2017 của Ủy Ban 
Chống bán phá giá của WTO, 

một số thành viên WTO đã bày tỏ 
quan ngại về tình trạng gia tăng 
mạnh mẽ số lượng các vụ điều tra 

chống bán phá giá mới.

Nhật Bản cho rằng số lượng các 
cuộc điều tra mới khởi động vào 
năm 2014 và 2015 là cao và chỉ 
tính riêng nửa đầu năm 2016 đã 

có 154 vụ điều tra mới được khởi 
xướng. Nhật Bản cho rằng đây là sự 
đối phó với tình trạng dư thừa công 
suất trong ngành thép và một số 
ngành khác, chủ yếu bởi các nhà sản 
xuất đến từ các thị trường mới nổi.
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LIÊN MINH CHÂU ÂU BỊ CHẤT VẤN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

QUAN NGẠI ĐỐI VỚI CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỤ THỂ

Liên Bang Nga đã bày tỏ quan 
ngại về những sửa đổi đề xuất 
trong Quy chế Chống bán phá 

giá của Liên minh châu Âu (EU) mà 
Ủy ban châu Âu đưa ra ngày 09 
tháng 11 năm 2016. Nga cho biết 
mặc dù Ủy ban dường như đã từ bỏ 
việc quy định về “nền kinh tế phi thị 
trường” (NME) và tất cả các thành 
viên WTO sẽ được coi là nền kinh tế 
thị trường, việc chỉ định này sẽ được 
thay thế bằng một biện pháp khác 
- khái niệm "bóp méo đáng kể" - mà 
Nga cho là không phù hợp với WTO.

Bahrain (thay mặt Hội đồng hợp tác 
vùng Vịnh), Trung Quốc, Pa-kit-xtan, 
Kazakhstan và Indonesia cũng bày 
tỏ quan ngại về vấn đề này. Trung 
Quốc cho rằng EU đã chuyển hướng 
từ bỏ chỉ định NME sang dùng khái 
niệm "bóp méo đáng kể" vốn không 
được định nghĩa trong bất kỳ hiệp 
định WTO nào và dường như là một 
phiên bản cải tiến của việc chỉ định 
NME với một tên gọi mới. Trung 
Quốc đã yêu cầu EU nêu rõ kế hoạch 
thực hiện nội dung này phù hợp với 
các quy tắc của WTO. Một số thành 

viên cho rằng đề xuất của Ủy ban 
đã làm dấy lên mối quan ngại liên 
quan đến kết quả của vụ việc Ác-
hen-tina kiện EU về thuế chống bán 
phá giá đối với dầu đi-ê-zel sinh học 
(vụ DS473).

EU lưu ý rằng đề xuất của Ủy ban 
vẫn phải được xem xét và thông qua 
bởi Nghị viện và Hội đồng Châu Âu. 
EU không thể đưa ra những đánh giá 
về việc xem xét này, do vậy không 
thể trả lời câu hỏi của các thành 
viên vào thời điểm này. 

Một số quan ngại cụ thể liên 
quan tới biện pháp chống 
bán phá giá đã được các 

thành viên nêu lên, bao gồm:

• Brazil cho biết việc áp dụng thuế 

chống bán phá giá cuối cùng của 
Costa Rica đối với việc nhập khẩu 
đường có thể trái với các quy định 
của WTO và biện pháp này cần phải 
được chấm dứt ngay lập tức và thuế 
phải được hoàn lại. Mức thuế này đã 

được áp dụng mặc dù các cơ quan 
điều tra khuyến nghị chấm dứt điều 
tra mà không áp thuế chống bán 
phá giá. Costa Rica trả lời rằng các 
quyết định cuối cùng về thuế thuộc 
trách nhiệm của Bộ Kinh tế và 

Một số thành viên khác nhấn mạnh 
mối quan hệ giữa tình trạng dư thừa 
công suất với sự gia tăng các hành 
vi chống bán phá giá. Hoa Kỳ cho 
rằng công suất dư thừa tại Trung 
Quốc đã khiến cho các thành viên 
không có sự lựa chọn nào khác 
ngoài việc giải quyết vấn đề thông 
qua biện pháp chống bán phá giá. 
Mê-hi-cô cho rằng mức độ can thiệp 
của chính phủ đã tạo ra sự bóp méo 
và tổn hại không chỉ tại thị trường 
trong nước của các nhà sản xuất 
mà cả thị trường của các nước khác. 
Trong khi đó, Ca-na-đa cho rằng các 
biện pháp phòng vệ thương mại như 
chống bán phá giá là những hình 
thức đối phó chính đáng trước tình 
trạng này và sẽ tiếp tục được áp 
dụng nếu hàng hóa bị phá giá. Ca-
na-đa cũng lưu ý các thành viên về 
báo cáo chung về vai trò của trợ cấp 
trong việc gây ra tình trạng dư thừa 
công suất mà Ca-na-đa, Hoa Kỳ và 

Liên minh châu Âu và Nhật Bản đã 
đệ trình lên Ủy ban Trợ cấp và các 
biện pháp đối kháng của WTO vào 
ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Trung Quốc cho rằng Ủy ban không 
phải là khuôn khổ phù hợp để thảo 
luận về cái gọi là dư thừa công suất 
hay sự can thiệp của chính phủ. Sự 
can thiệp có thể diễn ra với cả hình 
thức tốt lẫn xấu. Vì vậy đối với tình 
trạng dư thừa công suất, các lực 
lượng thị trường phải được phép 
vận hành và làm như vậy sẽ có sự 
cạnh tranh. 

Theo báo cáo thường niên gần đây 
nhất của Ủy ban được gửi cho các 
thành viên vào ngày 01 tháng 11 
năm 2016, 267 vụ điều tra chống 
bán phá giá mới đã được khởi xướng 
bởi 45 thành viên từ giữa năm 2015 
đến giữa năm 2016. Ấn Độ đã khởi 
xướng nhiều vụ điều tra nhất (66), 

tiếp theo là Hoa Kỳ (51), Pa-kít-xtan 
(21) và Ốt-xtrây-lia (18).

Báo cáo cũng ghi nhận rằng 151 
biện pháp áp thuế đã được áp dụng 
trong giai đoạn này. Theo đó, Ấn Độ 
đã áp dụng 38 biện pháp thuế, tiếp 
theo là Hoa Kỳ (19), Mê-hi-cô (14) 
và Liên minh châu Âu (10).

Ngày 27 tháng 4 năm 2017
Nguồn: wto.org
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Trung Quốc một lần nữa đã 
nhắc nhở các nước thành viên 
rằng Phần 15(a) (ii) trong 

Nghị định thư gia nhập WTO năm 
2001 của Trung Quốc đã hết hạn 
vào ngày 11 tháng 12 năm 2016 
và không thành viên nào có thể sử 
dụng “phương pháp nước đại diện” 
được điều khoản này cho phép 
trong các vụ điều tra chống bán phá 

giá nữa. Hầu hết các thành viên sử 
dụng phương pháp nước đại diện 
đã khẳng định rõ ý định tuân thủ 
các nghĩa vụ của WTO nhưng một 
số nước thì không khẳng định điều 
đó. Trung Quốc đã yêu cầu những 
nước này tôn trọng các nghĩa vụ của 
WTO.

Một vài thành viên đặt nghi vấn 

NGHỊ ĐỊNH THƯ GIA NHẬP CỦA TRUNG QUỐC

liệu rằng vấn đề này có nên tiếp tục 
được mang ra thảo luận tại Ủy ban 
không khi mà vấn đề này đã được 
đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp 
của WTO (vụ DS515 và DS516). 
Những thành viên này cũng nhắc lại 
rằng họ không đồng ý với cách diễn 
giải của Trung Quốc đối với các điều 
khoản của Nghị định thư.

Thương mại chứ không phải các nhà 
điều tra và rất khó để đánh giá biện 
pháp này có phù hợp với các quy tắc 
của WTO hay không. 

• Nhật Bản lại một lần nữa bày tỏ 
quan ngại về các biện pháp chống 
bán phá giá đã được áp dung một 
thời gian dài của Hoa Kỳ đối với các 
sản phẩm nhập khẩu của Nhật Bản, 
bao gồm 6 mặt hàng đã có hiệu lực 
trong hơn 20 năm và một mặt hàng 
đã được áp dụng trong 38 năm. Hàn 
Quốc đặt câu hỏi về hai biện pháp 
của Hoa Kỳ trong các cuộc điều tra 
chống bán phá giá gần đây đối với 
các sản phẩm thép: việc sử dụng 
“các dữ liệu sẵn có” - quy định đã 
được sửa đổi vào năm 2017 cho 
phép các nhà điều tra được chậm 
trễ hơn trong việc thực hiện biện 
pháp này; và việc chỉ định “tình 
huống thị trường cụ thể” (PMS) - cho 
phép xem xét tới các bóp méo thị 
trường đối với việc sản xuất hàng 
hóa nước ngoài trong quá trình tính 
toán biên độ phá giá. Trung Quốc 
và Nga cũng có quan ngại tương tự 
như Hàn Quốc về những biện pháp 
mới này của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ trả lời 
rằng một số cuộc điều tra mà Nhật 
Bản và Hàn Quốc nghi vấn vẫn đang 
được tiếp tục. Đối với quan ngại của 
Hàn Quốc về “các dữ liệu sẵn có” và 
phương pháp PMS, Hoa Kỳ cho rằng 
cả hai biện pháp này đều không dẫn 
tới một ngưỡng mới để áp đặt thuế 
hay áp đặt những tiêu chuẩn mới. 
Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục 
phát triển và triển khai biện pháp 
sau trên cơ sở từng trường hợp cụ 
thể khi thực tế và hoàn cảnh cho 
phép.

• Ukraine, Nhật Bản, Qatar, Thổ Nhĩ 
Kỳ và Trung Quốc nêu quan ngại về 
một số biện pháp chống bán phá 
giá gần đây của Ấn Độ. Nhật Bản 
đặt nghi vấn về các biện pháp mà 
cơ quan điều tra sử dụng trong hai 
vụ điều tra đối với thép cán nóng từ 
Nhật Bản cũng như vụ điều tra về 
muối resorcinol. Qatar nêu lên quan 
ngại liên quan đến điều tra của Ấn 
Độ đối với một số mặt hàng xuất 
khẩu của Qatar, trong khi Thổ Nhĩ 
Kỳ cho rằng Ấn Độ đã không có đủ 
chứng cứ để chứng minh cho việc 
điều tra đối với bột sô-đa của Thổ 
Nhĩ Kỳ. Trung Quốc một lần nữa nêu 
quan ngại về việc Ấn Độ sử dụng 
phương pháp “chuỗi giá trị tuyệt 
đối” mà Ấn Độ yêu cầu mọi công ty 
trong chuỗi xuất khẩu  -  bao gồm cả 
những công ty liên quan và không 
liên quan - phải trả lời bảng câu hỏi 
khi bị điều tra. Ấn Độ cho biết không 
thể trả lời được cụ thể cho tất cả các 
quan ngại nhưng đã giải thích chung 
về cách thức tiến hành các điều tra. 
Đối với quan ngại của Trung Quốc, 
Ấn Độ cho rằng đã cố gắng đưa ra 

một cách tiếp cận hợp lý và cần phải 
xem xét trên cơ sở từng trường hợp 
cụ thể.

• Thổ Nhĩ Kỳ nêu lên quan ngại về 
quyết định của Morocco trong việc 
áp  thuế đối với thép cán nóng 
của Thổ Nhĩ Kỳ - hiện đang đưa ra 
cơ quan giải quyết tranh chấp của 
WTO (vụ DS513), cũng như quyết 
định của Morocco về áp thuế chống 
bán phá giá tạm thời đối với tủ lạnh 
nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. EU đã đưa 
ra quan ngại về vụ việc Morocco 
điều tra đối với gạch men từ Tây 
Ban Nha mà EU cho rằng cần phải 
chấm dứt ngay lập tức. Morocco cho 
rằng việc nước này điều tra đối với 
tủ lạnh nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và 
những nước khác đã cho thấy thiệt 
hại của nhà sản xuất Morocco do 
hàng nhập khẩu bị bán phá giá gây 
ra. Đối với gạch men, Morocco cho 
rằng vụ điều tra vẫn đang tiếp diễn 
nhưng có chứng cứ chứng minh được 
thiệt hại của nhà sản xuất trong 
nước.
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TUYÊN BỐ CHUNG VỀ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN 
KHU VỰC (RCEP) GIỮA KỲ LẦN THỨ BA 

TIN VỀ ASEAN

TIN VỀ CÁC FTAS

1. Các Bộ trưởng 16 nước tham 
gia đàm phán Hiệp định RCEP 
(RPCs) đã tham dự Hội nghị Bộ 

trưởng RCEP giữa kỳ lần thứ 3 tổ 
chức vào ngày 21-22 tháng 5 năm 
2017 tại Hà Nội, Việt Nam để thảo 
luận tình hình đàm phán RCEP cũng 
như các thách thức đối với các bên 
sau khi kết thúc Vòng đàm phán thứ 
18 tổ chức từ ngày 02 đến12 tháng 
5 năm 2017 tại thành phố Pasay, 
Philippines. Các Bộ trưởng tái khẳng 
định cam kết thực hiện chỉ đạo của 
các Nhà Lãnh đạo về việc nhanh 
chóng kết thúc đàm phán Hiệp định 
RCEP để thực hiện tầm nhìn trong 
Tài liệu Các Nguyên tắc Hướng dẫn 
và Mục tiêu đàm phán RCEP.

2. Các Bộ trưởng thừa nhận rằng 
mặc dù kinh tế toàn cầu tiếp tục có 
dấu hiệu hồi phục nhưng các rủi ro 
về bất ổn chính sách và xu hướng 
bảo hộ gia tăng vẫn còn tồn tại. Các 
Bộ trưởng tiếp tục nhấn mạnh tính 
cấp thiết phải kết thúc thành công 
và kịp thời đàm phán RCEP với tiềm 
năng là một Hiệp định hiện đại, toàn 
diện, chất lượng cao và cùng có lợi 
để định hướng cho xu hướng mở cửa 
khu vực, qua đó mang lại sự phát 
triển toàn diện và sáng tạo cũng 
như góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế và tạo việc làm cho tất cả 
mọi người. Các cam kết mở cửa thị 
trường, các quy tắc và cam kết hợp 
tác trong RCEP sẽ làm sâu sắc hơn 
quá trình hội nhập kinh tế khu vực 
và thúc đẩy tăng trưởng chuỗi cung 
ứng.

3. Các Bộ trưởng ghi nhận việc kết 
thúc cơ bản đàm phán RCEP đã được 
xác định là một trong số các mục 
tiêu ưu tiên của Philippines trong 
vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 
quan trọng này khi ASEAN kỷ niệm 
50 năm thành lập. Các Bộ trưởng ghi 
nhận sự cần thiết phải đạt được tiến 

bộ đáng kể trong đàm phán và cam 
kết hợp tác để đạt được mục tiêu 
này. Các Bộ trưởng nhấn mạnh rằng 
đàm phán đã đến giai đoạn quan 
trọng và thừa nhận có nhiều vấn đề 
thách thức cần giải quyết. Các Bộ 
trưởng nhấn mạnh rằng tất cả các 
nước thành viên RCEP phải tăng gấp 
đôi nỗ lực để đưa các cam kết chính 
trị của họ thành hành động nhằm 
sớm kết thúc đàm phán  RCEP. Các 
Bộ trưởng kêu gọi các nước thành 
viên RCEP tiếp tục tham gia vào quá 
trình đàm phán một cách tích cực và 
xây dựng.
4. Các Bộ trưởng ghi nhận những tiến 
bộ đạt được trong tất cả các lĩnh vực 
đàm phán và hoan nghênh các bên 
đã kết thúc đàm phán Chương Hợp 
tác kinh tế và kỹ thuật và Chương 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời 
ghi nhận rằng đàm phán các chương 
khác vẫn đang tiến triển, trong đó 
có một số chương sắp kết thúc đàm 
phán. Các Bộ trưởng ghi nhận vai 
trò quan trọng của các quy tắc tạo 
thuận lợi thương mại hiện đại của 
RCEP đồng thời ghi nhận tiến bộ 
trong đàm phán lời văn ở tất cả các 
lĩnh vực.

5. Các Bộ trưởng hoan nghênh bước 
tiến đáng kể hướng tới giai đoạn 
tiếp theo trong đàm phán mở cửa 
thị trường hàng hoá và dịch vụ và 

các cam kết về đầu tư và ghi nhận 
rằng các bên cần nỗ lực hơn nữa để 
cải thiện bản chào hiện tại. Các Bộ 
trưởng cho rằng điều quan trọng 
là tất cả các nước thành viên RCEP 
phải cùng nhau hợp tác để giải 
quyết vấn đề mức độ phát triển 
khác nhau giữa các nước thành viên 
để đạt được kết quả đàm phán cùng 
có lợi và có ý nghĩa thương mại. Các 
Bộ trưởng tiếp tục nhấn mạnh sự 
cần thiết phải đạt được kết quả cân 
bằng trong tất cả các lĩnh vực đàm 
phán hàng hoá, dịch vụ, đầu tư.

6. Các Bộ trưởng kêu gọi tất cả các 
nước thành viên RCEP tăng gấp đôi 
nỗ lực để đẩy nhanh đàm phán các 
nội dung còn lại. Các Bộ trưởng cũng 
nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt 
được tiến bộ ở mỗi vòng đàm phán 
còn lại.

7. Các Bộ trưởng đánh giá cao việc 
tăng cường tổ chức tham vấn các 
bên liên quan, bao gồm đại diện 
doanh nghiệp và tổ chức dân sự, 
và nhấn mạnh rằng thành công của 
Hiệp định RCEP sẽ phụ thuộc vào 
những lợi ích cụ thể mà nó mang lại 
cho tất cả mọi người.

Ngày 22 tháng 5 năm 2017
Nguồn: asean.org
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ỦNG HỘ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG

Chúng tôi tái khẳng định cam kết 
của mình để đạt được mục tiêu 
thương mại tự do và mở cửa, và 

nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
đảm bảo sự hiệu quả của hệ thống 
thương mại đa phương, dựa trên 
cơ sở có nguyên tắc, minh bạch, 
không phân biệt đối xử do WTO đề 
ra. Chúng tôi tái khẳng định tầm 
quan trọng của WTO trong giám 
sát thương mại, điều này rất cần 
thiết cho sự vận hành của hệ thống 
thương mại đa phương, thông qua 
việc đạt được sự minh bạch hóa và 
hiểu biết hơn các chính sách thương 
mại và thông lệ của các Thành viên.

Chúng tôi tái khẳng định các cam 
kết duy trì mở cửa thị trường và 
chống lại mọi hình thức bảo hộ bằng 
cách tái khẳng định cam kết chống 
lại chủ nghĩa bảo hộ thông qua cam 
kết giữ nguyên hiện trạng đã được 
thống nhất gia hạn đến cuối năm 
2020 và giảm thiểu các biện pháp 
bảo hộ và bóp méo thương mại. 
Đồng thời, chúng ta cần đảm bảo 
một sân chơi bình đẳng để thu được 
lợi ích từ thương mại.

Chúng tôi hoan nghênh Hiệp định 
về Thuận lợi hóa Thương mại có 
hiệu lực vào ngày 22 tháng 02 
năm 2017 cũng như việc có hiệu 

lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp 
định TRIPS vào ngày 23 tháng 01 
năm 2017. Đó là những minh chứng 
cụ thể về khả năng của WTO trong 
việc đưa ra kết quả thực tiễn và định 
hướng phát triển. Chúng tôi nhấn 
mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy 
một hệ thống thương mại toàn diện 
và nhạy bén.

Trên cơ sở kết quả đạt được tại các 
Hội nghị Bộ trưởng WTO trước đây, 
chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa để 
Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 11 tại 
Buenos Aires từ ngày 11 đến ngày 
14 tháng 12 năm 2017 thành công 
tốt đẹp.

TUYÊN BỐ CỦA CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ CÁC BỘ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH THƯƠNG MẠI CỦA 
APEC VỀ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG, APEC HƯỚNG TỚI NĂM 2020 VÀ 
TƯƠNG LAI, VÀ KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 

TIN VỀ APEC

Cân nhắc các ý kiến đã được 
trình bày và thảo luận tại Hội 
nghị, Chủ tịch Hội nghị trình 

bày một số quan điểm chưa thống 
nhất nhưng phổ biến của các nền 
kinh tế thành viên APEC.

Nền kinh tế toàn cầu đang có sự 
khởi sắc khi sự phục hồi có tính chu 
kỳ mang lại các tín hiệu tích cực về 

trình phục hồi kinh tế toàn cầu và 
hội nhập kinh tế. Do vậy, cần tăng 
cường các nỗ lực đa tầng nấc để 
phát triển nền kinh tế toàn cầu và 
khu vực tự cường với sự tăng trưởng 
bền vững, toàn diện và sáng tạo. 

Trong bối cảnh đó, chúng tôi tái 
khẳng định cam kết thúc đẩy tự do 
hóa và thuận lợi hóa thương mại và 

đầu tư, và tăng cường hợp tác kinh 
tế và kỹ thuật để đạt được mục tiêu 
chung về sự phát triển, tăng trưởng 
và thịnh vượng. Chúng tôi cam kết 
thực hiện các hành động cụ thể để 
thúc đẩy vai trò dẫn đầu của APEC 
trong việc thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế toàn cầu và hội nhập kinh 
tế khu vực vì lợi ích của người dân 
và doanh nghiệp hướng tới tầm 
nhìn một khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương bền vững, năng động, kết 
nối, và thịnh vượng hơn. Chúng tôi 
hoan nghênh các sáng kiến của các 
nền kinh tế nhằm đạt được kết nối 
khu vực toàn diện thông qua thúc 
đẩy hợp tác về chính sách, tăng 
cường kết nối, thương mại thông 
suốt, hội nhập tài chính và kết nối 
con người - con người nhằm thúc 
đẩy sự phát triển chung của khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày 21 tháng 5 năm 2017
Nguồn: apec.org
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APEC HƯỚNG TỚI NĂM 2020 VÀ TƯƠNG LAI

Để đạt được Mục tiêu Bô-go  và 
tăng cường hội nhập kinh tế 
khu vực, chúng tôi cam kết 

loại bỏ các rào cản đối với thương 
mại và đầu tư quốc tế trong khu 
vực. Vì thời hạn 2020 của các Mục 
tiêu Bô-go đang đến gần, chúng tôi 
chỉ đạo các quan chức thúc đẩy các 
lĩnh vực mà sự tiến bộ không đồng 
đều và khuyến khích các hành động 
cụ thể và cấp thiết hơn nữa để hiện 
thực hóa Mục tiêu Bô-go.

Dưới sự hướng dẫn của các nhà Lãnh 
đạo APEC năm 2016, chúng tôi nhất 
trí rằng đã đến lúc để thúc đẩy tiến 
trình phát triển Tầm nhìn APEC sau 
năm 2020 thông qua một loạt các 
đối thoại. Chúng tôi hoan nghênh 
các kết quả, và kiến nghị, bao gồm 

các bước cụ thể tiếp theo của Đối 
thoại nhiều bên về APEC hướng 
tới 2020 và tương lai. Tầm nhìn 
APEC sau năm 2020 cần xác định 

các hoạt động ưu tiên và đạt được 
các kết quả tập trung vào việc thực 
hiện mục tiêu hiện thực hóa thương 
mại mở cửa và tự do.

KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (FTAAP)

Chúng tôi thừa nhận rằng APEC 
đóng một vai trò quan trọng 
trong việc hình thành, nuôi 

dưỡng và tăng cường hội nhập kinh 
tế khu vực thông qua các nguyên 
tắc mở cửa, bao trùm và hợp tác. 
Chúng tôi tái khẳng định cam kết 
thúc đẩy tiến trình hướng tới việc 
hiện thực hóa FTAAP như là một 
công cụ chính để đạt được hội nhập 
kinh tế khu vực như chỉ đạo các nhà 
lãnh đạo trong Tuyên bố Lima năm 
2016 về FTAAP. Về vấn đề này, 
chúng tôi hoan nghênh tiến trình 
xây dựng một chương trình làm việc 
nhiều năm nhằm thúc đẩy các nội 
dung có tính kỹ thuật và các sáng 
kiến có liên quan đến nhiều lĩnh 
vực bao gồm: thuế, các biện pháp 
phi thuế quan (NTMs), các vấn đề 
thương mại và đầu tư thế hệ mới 
(NGeTI), dịch vụ, đầu tư và quy tắc 
xuất xứ. Chúng tôi mong muốn hoàn 
thiện chương trình làm việc này vào 
cuối năm 2017.

Tiến trình này sẽ mở rộng kiến 
thức và hiểu biết của các nền kinh 
tế APEC, tăng cường sự sẵn sàng 
của tất cả các nền kinh tế APEC 
trong việc tham gia đàm phán các 
hiệp định thương mại tự do chất 

lượng cao, toàn diện trong tương 
lai. Chúng tôi nhận thấy vai trò của 
việc xây dựng năng lực và các hoạt 
động chia sẻ thông tin là một yếu tố 
trung tâm của tiến trình này.
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CAO ỦY THƯƠNG MẠI EU MALMSTRÖM: CHÍNH QUYỀN TRUMP CẦN NHIỀU THỜI GIAN 
HƠN TRONG VIỆC ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI HIỆP ĐỊNH TTIP

TIN VỀ TTIP

Bà Cecilia Malmström, Cao Ủy 
Thương mại EU, đã phát biểu 
ngày 25 tháng 4 rằng chính 

quyền của Tổng thống Trump sẽ 
cần nhiều thời gian hơn để rà soát 
lại Hiệp định Đối tác thương mại và 
đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) 
trước khi quyết định tiếp tục đàm 
phán hay không.

Phát biểu với tờ Inside U.S. Trade 
giữa các cuộc họp với các thượng 
nghị sỹ Hoa Kỳ tại Capitol Hill, bà 
cho rằng “Tôi hy vọng rằng [việc 
đàm phán Hiệp định TTIP] sẽ ấm 
dần lên nhưng theo tôi chính quyền 
mới cần thêm thời gian để xem xét, 
đánh giá và làm quen với Hiệp định 
này nhưng họ đã chưa làm điều đó”. 

Đàm phán TTIP hầu như đã đóng 
băng kể từ khi các Bộ trưởng thương 
mại EU kết luận hồi tháng 9 năm 
2016 rằng hiệp định này không 
thể kết thúc trước cuối nhiệm kỳ 
của Tổng thống Obama. Tuy nhiên 
hy vọng về hiệp định này lại dấy 
lên khi Người phát ngôn Nhà trắng 
Paul Ryan (R-WI) đã phát biểu gần 
đây rằng ông sẽ “phác thảo một con 
đường phía trước” cho thỏa thuận 
thương mại này.

 Chính quyền của Tổng thống Trump 
đã không công khai đưa ra quan 
điểm về TTIP, tuy nhiên Bộ trưởng 
Thương mại Wilbur Ross phát biểu 
tuần trước rằng việc chính quyền 
tập trung vào quan hệ thương mại 
với EU sẽ là điều hợp lý.  Bình luận 
của ông Ross được đưa ra bất chấp 
việc Giám đốc Hội đồng thương mại 
quốc gia Peter Navarro coi Hiệp 
định TTIP như là một hiệp định đa 
phương trong khi Chính quyền Tổng 
thống lại thích các thỏa thuận song 
phương hơn.

Trong một sự kiện tại Đại sứ quán 
Thụy Điển tại Washington vào ngày 
24 tháng 4 khi bà Malmström nhận 
Giải thưởng Phụ nữ của năm từ Liên 

minh Phụ nữ về Thương mại quốc 
tế, bà Malmström cho rằng việc cả 
Hoa Kỳ và EU cùng “chia sẻ tham 
vọng tìm kiếm những giải pháp để 
giải quyết các vấn đề khó” là rất 
quan trọng.  

Trong quá trình đàm phán TTIP, Cao 
Ủy Châu Âu và chính quyền ông 
Obama đã đặt ra câu hỏi về mức độ 
tham vọng của đối phương trong 
tiếp cận thị trường dịch vụ và mua 
sắm chính phủ.

Bà Malmström đã có mặt tại Capitol 
Hill để gặp gỡ Phát ngôn viên của 
Đảng đa số Nghị sỹ John Cornyn, 
Chủ tịch Ủy ban Tài chính Nghị sỹ 
Orrin Hatch và thành viên cấp cao 
của Ủy ban Tài chính RonWyden. 
Cao ủy Thương mại EU đã gặp Bộ 
trưởng Thương mại Hoa Kỳ vào 
ngày 24 tháng 4. Đây là chuyến 
thăm đầu tiên tới Washinton của bà 
Malmström kể từ khi Tổng thống 
Trump nhậm chức. Tham dự cùng bà 
Malmström tại Capitol Hill có Trưởng 
đoàn đàm phán Hiệp định TTIP của 
EU, ông Ignacio Garcia Bercero.

Trong suốt chuyến thăm tuần này, 
phát biểu với tờ Inside U.S. Trade, 
bà Malmström cho rằng bà hy vọng 
EU và Hoa Kỳ “có thể thiết lập một 
chương trình nghị sự tích cực cho 
thương mại xuyên Đại Tây Dương” 

và bà đang tìm kiếm “một định 
hướng rõ ràng hơn của chính quyền 
mới”.

Tuy nhiên ông Orrin Hatch bày tỏ 
rằng mặc dù ông vẫn ủng hộ nối lại 
đàm phán TTIP, nhưng EU có thể sẽ 
đứng sau Vương Quốc Anh xét trên 
khía cạnh Hoa Kỳ đang muốn kết 
thúc đàm phán thương mại với đối 
tác nào. 

Trả lời tờ Inside U.S. Trade, ông 
Hatch cho biết“Tôi hy vọng rằng 
chúng ta sẽ [tiếp tục TTIP], tuy 
nhiên dường như với tôi, chúng ta 
còn cách điều đó một quãng đường 
dài”. “Quyết định của Tổng thống 
về việc bắt đầu thỏa thuận với Anh, 
không phải là một khởi đầu tệ”.

Ông Hatch cũng cho rằng đối với 
chính quyền của Tổng thống Trump, 
ông sẽ khiến khởi đầu đó là Hiệp 
định TTIP.

Phát biểu với Inside U.S. Trade, 
ôngWyden cho hay “Một lần nữa, 
thông điệp của tôi là, tôi muốn nghe 
thông điệp của họ là gì đối với chính 
sách sẽ tạo ra việc làm tay nghề 
cao, lương cao cho Hoa Kỳ.” 

Ngày: 25 tháng 4 năm 2017
Nguồn: insidetrade.com 
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN

Tên rút gọn: 

Nguyên đơn:

Bị đơn:

Các bên thứ 3:

Các Hiệp định được trích 
dẫn: (như đã được liệt kê 
trong yêu cầu tham vấn) 

Ngày nhận yêu cầu tham 
vấn: 

Ngày luân chuyển Báo cáo 
của Ban Hội thẩm:

Ngày luân chuyển Báo cáo 
của Ban Phúc thẩm:

EC - Trợ cấp xuất khẩu về đường

Brazil

EC

Australia; Barbados; Belize; Canada; Trung Quốc; Colombia; Cuba; Fiji; 
Guyana; Ấn Độ; Jamaica; Kenya; Madagascar; Malawi; Mauritius; New 
Zealand; Paraguay; Saint Kitts và Nevis; Swaziland; Tanzania; Thái 
Lan; Trinidad và Tobago; Hoa Kỳ; Bờ biển Ngà

Nông nghiệp: Điều. 3.3, 8, 9.1, 10.1
GATT 1994: Điều. III:4, XVI
Trợ cấp và các biện pháp đối kháng: Điều. 1.1, 3.1, 3.2

27 tháng 9 năm 2002

15/10/2004

28/4/2005

Ngày 27 tháng 9 năm 2002, 
Australia và Brazil đã gửi yêu 
cầu tham vấn với Cộng đồng 

châu Âu (EC) về các khoản trợ cấp 
xuất khẩu do EC áp dụng trong 
khuôn khổ của Tổ chức chung về 
Thị trường cho ngành đường. Các 
yêu cầu tham vấn chủ yếu liên quan 
đến Quy định số 1260/2001 của EC 
ngày 19 tháng 6 năm 2001 về tổ 
chức chung về thị trường cho ngành 
đường và tất cả các luật, quy định, 
chính sách hành chính và các biện 
pháp khác liên quan đến cơ chế 
dành cho mặt hàng đường và các 
sản phẩm có chứa đường, bao gồm 
cả các quy tắc đã được thông qua 
theo quy trình thủ tục được quy 
định tại Điều 42 (2) của Quy định 
trên và các điều khoản khác có liên 
quan. Ngày 14 tháng 3 năm 2003, 
Thái Lan cũng gửi yêu cầu tham vấn 
với EU về vấn đề tương tự. 

Australia cho rằng EC đã áp dụng 
các trợ cấp xuất khẩu được đề cập 
ở trên vượt quá mức trợ cấp xuất 
khẩu mà thành viên này đã cam 
kết tại Mục II, Phần IV của Biểu Cam 
kết xóa bỏ thuế quan về "đường C" 
đối với số lượng là 1,6 triệu tấn mỗi 
năm và có thể bao gồm cả đường có 
trong các sản phẩm hỗn hợp. Quốc 
gia này còn cáo buộc rằng EC cũng 
có thể đã trả một khoản trợ cấp cao 
hơn trên mỗi đơn vị cho các sản 
phẩm hỗn hợp hơn so với sản phẩm 
thô. Ngoài ra, theo cơ chế của EC, 
các nhà tinh chế đường đang được 
trả một khoản trợ cấp dưới hình 
thức xác định một mức giá bán có sự 
can thiệp của Chính phủ. Tuy nhiên 
cơ chế trợ cấp này không được cấp 
cho các nhà tinh chế đường sử dụng 
đường nhập khẩu, do đó bị coi là đối 
xử kém thuận lợi hơn đối với các sản 
phẩm nhập khẩu. 

Theo Australia, các quy định và các 
biện pháp liên quan nói trên không 
phù hợp với quy định của WTO, ít 
nhất là:

a. Điều 3.3, 8, 9.1, 10.1 và 11 của 
Hiệp định Nông nghiệp,
b. Điều 3.1 và 3.2 của Hiệp định Trợ 
cấp và các Biện pháp đối kháng; và
c. Điều III:4 và XVI của GATT 1994.

Theo Brazil, trong Quy định số 
1260/2001, EC đã cung cấp trợ cấp 
xuất khẩu cho mặt hàng đường và 
các sản phẩm có chứa đường cao 
hơn mức cam kết cắt giảm được liệt 
kê tại Mục II, Phần IV của Biểu Cam 
kết cắt giảm thuế quan của thành 
viên này. Brazil giải thích rằng hệ 
thống giá do chính phủ can thiệp 
của EC đối với đường đảm bảo mức 
giá cao cho lượng đường được sản 
xuất nằm trong lượng hạn ngạch 

CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU - TRỢ CẤP XUẤT KHẨU VỀ ĐƯỜNG
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sản xuất nhất định (hạn ngạch A và 
B). Đường được sản xuất vượt quá 
các hạn ngạch này (gọi là đường C) 
không thể được bán nội địa trong 
năm sản xuất: đường này phải được 
xuất khẩu hoặc luân chuyển để thực 
hiện hạn ngạch sản xuất của năm 
tiếp theo. Theo tổ chức chung của 
EC về thị trường cho ngành đường 
và các khuôn khổ pháp lý của tổ 
chức này, các nhà xuất khẩu đường 
C có thể xuất khẩu đường C với giá 
thấp hơn tổng chi phí sản xuất.

Ngoài ra, theo Biểu cam kết của EC 
về đường và các thông báo nông 
nghiệp do EC cung cấp cho WTO 
trong những năm 1995/1996 đến 
2000/2001, EC đã cung cấp các 
khoản trợ cấp xuất khẩu vượt mức 
cam kết đối với khoảng 1,6 triệu 
tấn đường mỗi năm. Các khoản trợ 
cấp xuất khẩu do EC cung cấp (theo 
Quy định số 1260/2001 được gọi 
là "hoàn thuế xuất khẩu") là để bù 
đắp cho khoản chênh lệch giữa giá 
thị trường thế giới và giá cao trong 
Cộng đồng châu Âu đối với mặt 
hàng này, do đó cho phép các sản 
phẩm đường có thể xuất khẩu được.

Brazil cũng tin rằng cơ chế về đường 
của EC đối xử kém thuận lợi hơn 
đối với đường nhập khẩu và vì vậy 
vi phạm Điều III:4 Hiệp định GATT 
1994.

Brazil khiếu nại rằng, bằng việc 
cung cấp các khoản trợ cấp xuất 
khẩu đường vượt quá mức cam kết, 
EC đang hành động không phù hợp 
với các quy định sau, ít nhất là:

a. Điều 3.3, 8. 9.1(a) và (c) và 10.1 
của Hiệp định Nông nghiệp;
b. Điều 3.1(a) và 3.2 của Hiệp định 
Trợ cấp và các Biện pháp đối kháng; 
c. Điều III:4 và XVI của GATT 1994.

Theo Thái Lan:

• Biện pháp của EC với đường đã tạo 
ra sự đối xử kém thuận lợi hơn so 
với đường nhập khẩu và đây là hình 
thức cung cấp các khoản trợ cấp dựa 
trên việc sử dụng hàng nội địa so 
với hàng nhập khẩu;

• Biện pháp của EC đã cung cấp các 
khoản trợ cấp xuất khẩu vượt quá 
mức cam kết cắt giảm được liệt kê 

tại Mục II, Phần IV của Biểu cam 
kết cắt giảm thuế quan của EC đối 
với đường được sản xuất vượt quá 
mức hạn ngạch sản xuất (được gọi 
là đường C);

• EC cung cấp các khoản trợ cấp 
xuất khẩu (được biết đến như là 
“hoàn thuế xuất khẩu”) để bù đắp 
mức chênh lệch giữa giá thị trường 
thế giới và giá cao trong Cộng đồng 
châu Âu đối với các sản phẩm này, 
do đó cho phép các sản phẩm xuất 
khẩu được.

Thái Lan cho rằng các khoản trợ cấp 
trên không phù hợp với các nghĩa vụ 
của EC theo: 

a. Điều III:4 của GATT 1994
b. Điều 3.1(a) và 3.2 của Hiệp định 
Trợ cấp và các Biện pháp đối kháng; 
c. Điều 3.3, 8. 9.1 và 10.1 của Hiệp 
định Nông nghiệp.

Ngày 15 tháng 10 năm 2004, Ban 
Hội thẩm đã luân chuyển Báo cáo 
cho các Thành viên WTO. Theo đó, 
Ban Hội thẩm kết luận rằng: 

• Mức ngân sách hàng năm và mức 
cam kết về khối lượng đường xuất 
khẩu được trợ cấp của EC được 
quyết định dựa trên Mục II, Phần 
IV của Biểu cam kết cắt giảm thuế 
quan và nội dung của Chú thích 1 
liên quan đến các mục này không có 
tác động pháp lý và không mở rộng 
thêm hay làm thay đổi các mức cam 
kết cụ thể của EC.

• Xuất khẩu đường của EC đã vượt 
quá mức cam kết hàng năm của khối 
này kể từ năm 1995, và đặc biệt kể 
từ năm 2000/2001.

• Các nhà sản xuất/nhà xuất khẩu 
“đường ACP/ Ấn Độ tương đương” 
đã được nhận khoản trợ cấp vượt 
quá mức cam kết cắt giảm của EC 
trong phạm vi nội dung của Điều 
9.1(a) của Hiệp định Nông nghiệp.

• Các nhà sản xuất/ nhà xuất khẩu 
đường C đã được nhận khoản trợ 
cấp vượt quá mức cam kết cắt giảm 
của EC dưới hình thức các khoản 
thanh toán xuất khẩu thông quan 
từ Chính phủ trong phạm vi nội 
dung của Điều 9.1(c) của Hiệp định 
Nông nghiệp.

Theo Điều 10.3 của Hiệp định Nông 
nghiệp, khi một Thành viên xuất 
khẩu một sản phẩm nông nghiệp 
với số lượng vượt quá mức cam kết, 
Thành viên đó sẽ được xem như thể 
là đã cấp trợ cấp xuất khẩu không 
phù hợp với WTO đối với số lượng 
vượt quá cam kết, trừ khi Thành 
viên đó đưa ra được bằng chứng đầy 
đủ để "thiết lập" điều ngược lại. Ban 
hội thẩm đã đi đến kết luận rằng 
EC đã không chứng minh được rằng 
lượng đường C và đường "ACP/Ấn 
Độ tương đương" vượt quá mức cam 
kết hàng năm của thành viên này 
đã được xuất khẩu mà không nhận 
được bất kỳ khoản trợ cấp nào.

Ban Hội thẩm kết luận rằng EC, với 
các cơ chế về đường như trên, đã 
hành động không phù hợp với các 
nghĩa vụ của thành viên này theo 
Điều 3.3 và Điều 8 của Hiệp định về 
Nông nghiệp, thông qua việc cung 
cấp các khoản trợ cấp xuất khẩu 
theo quy định của Điều 9.1(a) và (c) 
của Hiệp định về Nông nghiệp, vượt 
mức cam kết số lượng và mức cam 
kết về kinh phí hàng năm được quy 
định tại Mục II, Phần IV của Phụ lục 
CXL.

Tại cuộc họp ngày 13 tháng 12 năm 
2004, theo yêu cầu của tất cả các 
bên, Cơ quan giải quyết tranh chấp 
(DSB) đã đồng ý gia hạn thời gian 60 
ngày để thông qua báo cáo của Ban 
Hội thẩm cho đến ngày 31 tháng 1 
năm 2005. Ngày 13 tháng 1 năm 
2005 Cộng đồng Châu Âu đã thông 
báo về kế hoạch kháng cáo đối với 
một số vấn đề pháp luật và các diễn 
giải pháp lý do Ban Hội thẩm cung 
cấp.
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CẬP NHẬT GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP TRONG WTO 

WTO THÔNG QUA PHÁN 
QUYẾT VỀ HẠN NGẠCH 
NHẬP KHẨU GIA CẦM 
CỦA EU

Trung Quốc rằng EU đã hành động 
không nhất quán do không cập nhật 
định kỳ việc phân bổ TRQ ban đầu. 
EU cho rằng điều này có thể đã đặt 
ra nghĩa vụ rất nặng nề đối với tất 
cả các thành viên của WTO đang sử 
dụng TRQs. Ban hội thẩm cũng bác 
bỏ tuyên bố của Trung Quốc rằng 
EU đã hành động trái với Điều XIII 
bằng cách xác định những nước nào 
có quyền lợi lớn trong việc cung cấp 
các sản phẩm có liên quan trên cơ 
sở thị phần nhập khẩu thực tế vào 
EU chứ không phải là ước tính lượng 
nhập khẩu sẽ đạt được trong trường 
hợp không có các biện pháp SPS làm 
hạn chế nhập khẩu.

Thái Lan cho biết, vụ DS492 liên 
quan đến việc sửa đổi 10 dòng thuế 
theo lộ trình cắt giảm của EU đối với 
các sản phẩm gia cầm. Những sửa 
đổi này đã được đàm phán với Thái 
Lan và Brazil, được EU đã xác định 
là thành viên có lợi ích chính. Brazil 
cho biết họ dự kiến rằng các quyền 
của họ, có được thông qua đàm 
phán với EU, sẽ không bị ảnh hưởng 
bởi việc thực hiện các khuyến nghị 
của Ban hội thẩm, cả về quy mô 
của TRQ thực tế được phân bổ cho 
Brazil và về chế độ quản lý các hạn 
ngạch này. DSB đã thông qua báo 
cáo của Ban hội thẩm.

Ngày 19 tháng Tư năm 2017

Trung Quốc cho biết từ tháng 
01 năm 2002 cho đến tháng 
7 năm 2008, EU đã cấm nhập 

khẩu các sản phẩm gia cầm từ Trung 
Quốc trước sự bùng nổ của dịch cúm 
gia cầm. Quan ngại chính của Trung 
Quốc là EU đã đàm phán lại các ưu 
đãi về thuế quan liên quan đến các 
sản phẩm này dựa trên dữ liệu nhập 
khẩu được tập hợp khi các sản phẩm 
từ Trung Quốc này bị cấm. Như vậy, 
quyền lợi của Trung Quốc trong thị 
trường gia cầm ở EU đã không được 
tính đến. Thêm vào đó, EU đã phân 
bổ phần lớn hạn ngạch thuế quan 
mới cho Brazil hoặc Thái Lan bởi 
các thành viên này chiếm đa số sản 
phẩm nhập khẩu vào EU. Việc này 
xảy ra do không có hàng nhập khẩu 
từ Trung Quốc vì lệnh cấm của EU. 
Ban hội thẩm cho rằng việc EU phân 
bổ hạn ngạch thuế quan (TRQ) cho 
các nước cung cấp không phù hợp 
với quy định của Điều XIII: 2 của Hiệp 
định GATT 1994. Trung Quốc tỏ ra 
hài lòng với kết quả của vụ kiện này 
và Trung Quốc đánh giá cao quyết 
định của EU chấp nhận phán quyết 
nêu tại báo cáo của Ban hội thẩm.

EU hoan nghênh các phán quyết của 
Ban hội thẩm. Ban hội thẩm đã bác 
bỏ tất cả các khiếu nại của Trung 
Quốc theo Điều XXVIII của GATT 
1994. Liên quan đến các khiếu nại 
theo Điều XIII của GATT 1994, Ban 
hội thẩm đã bác bỏ khiếu nại của 
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WTO PHẢN ĐỐI VIỆC 
THÀNH LẬP BAN HỘI THẨM 
XEM XÉT VIỆC TUÂN THỦ 
CỦA ẤN ĐỘ ĐỐI VỚI CÁC 
HẠN CHẾ NHẬP KHẨU GIA 
CẦM VÀ HÀNG NÔNG SẢN 
KHÁC

tố tụng của ban hội thẩm xem xét 
việc tuân thủ tại thời điểm này sẽ 
không góp phần giải quyết kịp thời 
tranh chấp. Do đó, Hoa Kỳ phản đối 
việc thành lập Ban Hội thẩm. Hoa Kỳ 
cũng lưu ý rằng trong DSU không có 
điều nào yêu cầu các thành viên 
phải tham gia thỏa thuận theo trình 
tự.

Các phái đoàn khác bày tỏ quan ngại 
về vấn đề trình tự. Brazil cho biết 
việc vận dụng trực tiếp Điều 22.6 
của DSU chỉ được chấp nhận nếu 
không áp dụng được biện pháp nào 
để tuân thủ. Tuy nhiên, khi có sự bất 
đồng về vấn đề tuân thủ, đầu tiên 
phải sử dụng Điều 21.5 của DSU. 
EU cho biết EU hy vọng Ấn Độ và 
Hoa Kỳ sẽ đảm bảo rằng thủ tục giải 
quyết tranh chấp có thể được thực 
hiện theo đúng trình tự và EU tin 
rằng các thủ tục tố tụng theo Điều 
22.6 của DSU phải được thực hiện 
trước theo quyết định đa phương 
về việc tuân thủ. Colombia cho biết 
nước này hy vọng rằng sẽ có cách 
tiếp cận hợp lý theo đó các thành 
viên có thể giải quyết được những 
quan ngại của mình liên quan đến 
việc tuân thủ, trong khi đó Canada 
lưu ý rằng thông lệ về hoàn thành 
các thỏa thuận về trình tự giữa các 
bên trong tranh chấp đã góp phần 
tăng tính hiệu quả và khả năng dự 
đoán trước của hệ thống giải quyết 
tranh chấp. Australia cho biết không 
có cơ sở pháp lý để DSB yêu cầu 
đình chỉ Điều 22,6 về trọng tài tuỳ 
thuộc vào Điều 21.5 về phán quyết 
của ban hội thẩm, nhưng Australia 
coi các thỏa thuận về trình tự là cơ 
chế nên sử dụng để giải quyết vấn 
đề.
 
Sau các lần phản đối của Hoa Kỳ, 
DSB trì hoãn việc thành lập ban hội 
thẩm để xem xét việc tuân thủ này.

Ngày 19 tháng Tư năm 2017

Ấn Độ đã nêu ra nhiều bước 
mà nước này đã thực hiện để 
phù hợp với các khuyến nghị 

và phán quyết của DSB trong vụ 
DS430 về việc Ấn Độ hạn chế nhập 
khẩu gia cầm và các hàng nông sản 
khác. Thông báo SO 2337 (E), cùng 
với hai thông báo sửa đổi, một bộ 
hướng dẫn và một bảng câu hỏi đã 
tạo thành một bộ các biện pháp ứng 
phó với dịch cúm gia cầm mới. Những 
điều này đã làm cho Ấn Độ tuân thủ 
các quyết định trong vụ DS430 
theo đó Ấn Độ: (i) cho phép nhập 
khẩu gia cầm và các sản phẩm gia 
cầm theo tiêu chuẩn quốc tế tương 
ứng; (ii) công nhận khái niệm khu 
vực có tỷ lệ mắc bệnh thấp và các 
khu vực không có bệnh; và (iii) quy 
định về các quy trình phải tuân thủ 
để các khu vực đó được công nhận 
theo Hiệp định về Các biện pháp Vệ 
sinh và Kiểm dịch Động thực vật và 
Tổ chức Thế giới về Thú y (OIE). Tuy 
nhiên, bất chấp những nỗ lực lớn 
nhất của Ấn Độ để giải quyết tranh 
chấp theo con đường song phương, 
Hoa Kỳ đã không đồng ý tham gia 
thỏa thuận theo trình tự của vụ kiện 
này. Hoa Kỳ cũng đã không chấp 
nhận yêu cầu của Ấn Độ đình chỉ 
các thủ tục trọng tài trong vụ tranh 
chấp này theo Điều 22.6 của DSU. 
Do đó, Ấn Độ không có lựa chọn nào 
khác ngoài yêu cầu thành lập một 
ban hội thẩm xem xét việc tuân thủ 
của Ấn Độ theo Điều 21.5 của DSU.

Hoa Kỳ cho biết Ấn Độ không có cơ 
sở để khẳng định sự tuân thủ các 
khuyến nghị của DSB trong DS430. 
Mặc dù các kết luận của DSB chỉ ra 
rằng các biện pháp của Ấn Độ là 
không phù hợp với WTO, Ấn Độ vẫn 
tiếp tục duy trì lệnh cấm hoàn toàn 
đối với gia cầm và các sản phẩm 
nông nghiệp khác của Hoa Kỳ. Hoa 
Kỳ cho rằng khẳng định của Ấn Độ 
về việc tuân thủ không dựa trên cơ 
sở pháp lý hợp lệ nào. Ngoài ra, việc 
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THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI

Hỗ trợ trong nước:  

Trong lĩnh vực nông nghiệp, bất kỳ trợ cấp trong nước hay các biện pháp khác nhằm duy trì giá của nhà sản xuất ở mức 
cao hơn giá phổ biến trong thương mại quốc tế; các khoản thanh toán trực tiếp cho nhà sản xuất, bao gồm thanh toán các 
khoản thâm hụt, và các biện pháp giảm chi phí đầu vào và chi phí tiếp thị chỉ dành cho sản xuất nông nghiệp.   

Biện pháp hỗ trợ cộng gộp: 

Hiệp định SPS của WTO khuyến khích các thành viên hài hoà các biện pháp và dựa trên các tiêu chuẩn, hướng dẫn 
và khuyến nghị quốc tế khi có thể. Nếu các thành viên muốn duy trì các tiêu chuẩn cao hơn thì phải tiến hành đánh 
giá rủi ro. Đánh giá rủi ro có thể là đánh giá về khả năng xảy ra do côn trùng hay dịch bệnh phát sinh hoặc lây lan 
cần phải áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật. Đó cũng có thể là đánh giá về khả năng gây 
hại cho sức khoẻ con người và động vật phát sinh do có các chất phụ gia, chất gây nhiễm, độc tố hoặc sinh vật gây 
bệnh trong thực phẩm, đồ uống hoặc thức ăn. Đánh giá rủi ro phải tính đến các bằng chứng khoa học sẵn có. Cũng 
cần có đánh giá về các yếu tố kinh tế liên quan với mục tiêu giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực nếu áp dụng các 
biện pháp này.

Hộp hổ phách: 

Là hỗ trợ trong nước trong nông nghiệp được coi là bóp méo thương mại và do đó phải bị cắt giảm. Theo kết quả của 
Vòng đàm phán Uruguay, các thành viên WTO phải định lượng giá trị của các hỗ trợ này và đưa vào trong biểu cam 
kết. Các thành viên không được phép hỗ trợ vượt quá mức này.

Hộp xanh dương: 

Là hỗ trợ trong nông nghiệp liên quan tới sản xuất, nhưng gắn với các hạn chế đối với việc sản xuất và do đó bóp méo 
thương mại ở mức tối thiểu. Các hỗ trợ này được loại trừ khỏi cam kết cắt giảm theo Hiệp định của WTO về Nông nghiệp. 

Hộp xanh lá cây:  

Là các chính sách hỗ trợ trong nước đối với sản phẩm nông nghiệp theo các cam kết cắt giảm Vòng đàm phán 
Uruguay và được cho phép không hạn chế bởi các hỗ trợ này không bóp méo thương mại, hoặc hầu hết gây ra mức 
độ bóp méo tối thiểu. Các chính sách trong Hộp xanh lá cây bao gồm trợ giúp chính đáng cho nông dân thông qua 
một loạt các biện pháp hỗ trợ có tác động tối thiểu đối với thương mại như trợ giúp khắc phục hậu quả thiên tai, 
nghiên cứu, kiểm soát dịch bệnh, cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường và an ninh lương thực.

Đánh giá sự phù hợp: 

Là mức hỗ trợ trong nước tối thiểu được cho phép kể cả khi gây bóp méo thương mại - lên đến 5% của giá trị sản xuất đối 
với các nước phát triển và 10% đối với các nước đang phát triển. 
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