
3

Trong bài phát biểu của mình tại 
Hội nghị Bộ trưởng Thương mại 
Liên minh châu Phi diễn ra ngày 

04 tháng 12 tại Addis Ababa, Ethiopia, 
Tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo 
nói rằng các quốc gia châu Phi sẽ được 
hưởng lợi từ những quyết định gần đây 
của WTO về các thỏa thuận Bali, bao 
gồm cả Hiệp định thuận lợi hóa thương 
mại, và các thỏa thuận này sẽ hỗ trợ 
“nỗ lực của các bạn trong quá trình hội 
nhập khu vực một cách thực tế”. Ông 
kêu gọi các thành viên Châu Phi “tham 
gia tích cực hơn” trong WTO. “Chúng 
ta đang tiến vào giai đoạn định hình 
công việc và tiếng nói của các bạn rất 
cần được lắng nghe một cách đầy đủ”, 
ông nói. 

Nguồn: WTO,
 03/12/2014

TIN VỀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ

AZEVEDO: “CHÚNG TA SẮP VƯỢT QUA ĐƯỢC BẾ TẮC TRONG VIỆC THỰC THI CAM 
KẾT BA-LI”

AZEVEDO: CHÂU PHI SẼ ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ BƯỚC 
ĐỘT PHÁ CỦA WTO LÀ GÓI BA-LI

TIN VỀ WTO

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, 
Tổng giám đốc WTO Roberto 
Azevedo đã thông báo tóm 

tắt với các nước thành viên WTO về 
những tiến triển trong nỗ lực phá vỡ 
thế bế tắc để thực thi gói Bali. Ông đã 
trình bày về dự thảo quyết định về 
công tác hậu Bali. Tài liệu này cùng 
với dự thảo các quyết định liên quan 
đến dự trữ công vì mục đích an ninh 
lương thực và Hiệp định thuận lợi hóa 
thương mại sẽ được đưa ra xin ý kiến 
các nước thành viên tại cuộc họp Đại 
Hội đồng ngày 27 tháng 11. Ông nói: 
“Chúng ta đang ở cuối một cuộc hành 
trình dài. Ngày mai chúng ta chỉ phải đi 
bước cuối cùng.”

Nguồn: WTO, 
24/11/2014 
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SIEM REAP, ngày 25/11/2014: 
Đối thoại Công - Tư (PPD) về 
Kế hoạch hành động chiến 

lược ASEAN nhằm phát triển Doanh 
nghiệp Nhỏ và Vừa giai đoạn 2016-
2025 (Tầm nhìn SME sau 2015) đã 
được tổ chức vào ngày 24/11/2014 
tại Xiêm Riệp, Cam-pu-chia.

Nguồn: Bản tin Ban thư ký ASEAN, 
25/11/2014

JAKARTA, ngày 25/11/2014 
- Hơn 50 cán bộ điều phối phụ 
trách dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 

của Ban Thư ký ASEAN (ASEC) đã 

tham dự Hội thảo về Tổng hợp và 
Đánh giá tổ chức từ ngày 17 đến 
24 tháng 11 tại thành phố Gia-các-
ta, In-đô-nê-xia. Phó Tổng thư ký 
ASEAN phụ trách mảng Quan hệ 
Cộng đồng và Doanh nghiệp, Ông 
Mochtan đã phát biểu hết sức tâm 
huyết để khai mạc Hội thảo này.

 Nguồn: Bản tin Ban thư ký ASEAN, 
25/11/2014

TIN ASEAN

TIN FTA

ASEAN TỔ CHỨC ĐỐI 
THOẠI CÔNG TƯ VỀ KẾ 
HOẠCH HẬU 2015 CHO 
CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ 
VÀ VỪA 

ASEAN TIẾP TỤC THẮT 
CHẶT QUAN HỆ HỢP TÁC

BÀ MALMSTROM KÊU GỌI MỘT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUYÊN 
ĐẠI TÂY DƯƠNG (HIỆP ĐỊNH TTIP) MANG TÍNH THỰC TẾ, NHƯNG PHẢI PHẢN ÁNH ĐƯỢC 
LẬP TRƯỜNG CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

TIN APEC

Phiên rà soát chính sách thương 
mại và thực tiễn áp dụng lần 
thứ 7 thứ bảy của Hồng Kông, 

Trung Quốc vừa diễn ra trong các 
ngày 19 và 21 tháng 11 năm 2014. 
Cơ sở cho phiên rà soát này là báo 

cáo của Ban Thư ký WTO và báo cáo 
của Chính quyền Hồng Kông, Trung 
Quốc. 

Nguồn: WTO, 

19-21/11/2014

RÀ SOÁT CHÍNH SÁCH 
THƯƠNG MẠI: HỒNG 
KÔNG, TRUNG QUỐC 

Các nền kinh tế APEC đang đẩy 
mạnh các biện pháp mới nhằm 
tăng gấp đôi tỷ trọng năng 

lượng tái tạo trong khu vực trong 
vòng 15 năm tới để theo kịp nhu 
cầu đang ngày càng tăng và giảm 
bớt tác động từ phát triển kinh tế tới 
môi trường. 

Nguồn: Port Moresby,

 Papua New Guinea, 21/11/2014

APEC HƯỚNG TỚI VIỆC 
TĂNG GẤP ĐÔI NGUỒN 
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

Ngày 03 tháng 12 năm 2014, 
Bà Cecilia Malmstrom, Cao ủy 
Thương mại EU, đã phát biểu 

đề cập đến một chương trình làm 
việc tham vọng nhưng mang tính 
thực tế trong đàm phán Hiệp định 
Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên 
Đại Tây Dương (Hiệp định TTIP) 
giữa Hoa Kỳ và EU. Bà cho rằng một 

chương trình làm việc như vậy là rất 
quan trọng cho “khởi đầu mới” nhiệm 
kỳ ủy ban mới trong cuộc đàm phán 
này. Tuy nhiên, bà không đưa ra bất 
kỳ tín hiệu nào về việc sẽ thay đổi 
cách tiếp cận mà ủy ban tiền nhiệm 
đang theo đuổi đối với nội dung đàm 
phán.
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Ủy ban Thương mại Châu Âu 
(EU) vừa chính thức thông 
qua kế hoạch công khai tất cả 

các lời văn đề xuất của EU về “quy 

tắc” trong đàm phán Hiệp định Đối 
tác xuyên Đại Tây Dương với Hoa 
Kỳ. Tuy nhiên, EU tiếp tục hạn chế 
việc tiếp cận các bản chào mở cửa 
thị trường hàng hóa, dịch vụ và mua 

sắm chính phủ của mình cũng như lời 
văn tổng hợp của cả Hoa Kỳ và EU.

Nguồn: Daily News,
 25/11/2014 

Trong bài phát biểu trước Ủy ban 
Thương mại quốc tế của Nghị viện 
Châu Âu, bà Malmstrom cho rằng, 
“khởi đầu mới” của Hiệp định TTIP sẽ 
bao gồm các bước tăng cường minh 
bạch mà ủy ban đã thông qua tháng 
trước, cùng với việc tăng cường tiếp 
xúc trực tiếp và qua mạng với những 
người có lợi ích liên quan trực tiếp.

  

Bà Malmstrom cho biết khởi đầu mới 
này còn bao hàm cả về nội dung. 
“Chúng ta cần một hiệp định tham 
vọng, cân bằng, nhưng cũng cần 
phải thực tế với những gì có thể đạt 
được”.

Mặc dù nhấn mạnh vào một hiệp 
định thực tế, bà Malmstrom không 
đưa ra bất kỳ tín hiệu nào cho thấy 
Ủy ban nhiệm kỳ mới sẵn sàng giảm 
bớt yêu cầu trong đàm phán cũng 
như thay đổi cách tiếp cận để thúc 
đẩy động lực đàm phán. 

Thêm vào đó, những yếu tố làm cơ 
sở cho cái gọi là một hiệp định “tham 
vọng và thực tế” của bà lại giống 
như những yêu cầu và nhạy cảm của 
EU về mở cửa thị trường, quy tắc và 
các nội dung liên quan đến thể chế 
trong đàm phán.

 Ví dụ, cũng giống như ủy ban tiền 
nhiệm, bà kêu gọi một gói mở cửa 
thị trường hàng hóa, dịch vụ và mua 
sắm chính phủ tham vọng; các quy 

tắc chặt chẽ trong một số vấn đề 
như thương mại năng lượng; một cơ 
chế cho phép các nhà hoạch định 
chính sách của Hoa Kỳ và EU có thể 
hợp tác trong tương lai.

Bà Malmstrom cho biết sẽ gặp Đại 
sứ Michael Froman, Đại diện thương 
mại Hoa Kỳ, ở Washington trong 
tuần tới để thảo luận về Hiệp định 
TTIP. Đối với vấn đề còn nhiều tranh 
cãi như giải quyết tranh chấp giữa 
nhà nước và nhà đầu tư (ISDS), bà 
Malmstrom cũng đặt ra thời hạn cho 
việc đưa ra cách tiếp cận của ủy ban. 
Bà cho biết hy vọng là Ủy ban sẽ đưa 
ra quan điểm của mình vào đầu năm 
2015.

Bà Malmstrom đã đưa ra một tín 
hiệu cụ thể về các mục tiêu mở cửa 
thị trường trong TTIP của Ủy ban 
Thương mại EU mới. Đó là việc Ủy 
ban này tin rằng thỏa thuận thương 
mại của EU với Ca-na-đa nên là “điểm 
tham chiếu” về mở cửa thị trường 
trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ và 
mua sắm chính phủ đối với TTIP.

Bà Malmstrom cũng bổ sung “Chúng 
ta nên xóa bỏ hầu hết thuế quan 
vào thời điểm hiệp định có hiệu lực. 
Chúng ta nên cho phép các doanh 
nghiệp EU và Hoa Kỳ cạnh tranh 
bình đẳng để giành được những hợp 
đồng công trên thị trường xuyên 
Đại Tây Dương. Và chúng ta sẽ thảo 
luận về mở cửa thị trường mới trong 
lĩnh vực dịch vụ”.

Theo bản công bố của EU sau khi kết 
thúc đàm phán, Ca-na-đa và EU đã 
nhất trí tự do hóa lần lượt là 92,8% 
và 93,5% các dòng thuế nông 
nghiệp và xóa bỏ 100% thuế quan 
đối với hàng công nghiệp. 

Một quan chức của EU cho biết các 
dòng thuế dự kiến sẽ về 0% tại thời 
điểm hiệp định có hiệu lực bao gồm 
các dòng thuế đối với các mặt hàng 
nông nghiệp đã qua chế biến. Tuy 
nhiên, trong phiên điều trần của Ủy 
ban Thương mại quốc tế của Nghị 
viện EU (INTA), bà Malmstrom cho 
biết do thủ tục nội bộ của EU kéo 
dài nên nhiều khả năng hiệp định 
này chưa thể có hiệu lực trước năm 
2017.

Bà Malmstrom cũng tỏ ra rất chắc 
chắn về những lĩnh vực không thuộc 
phạm vi mở cửa thị trường dịch vụ. 
Bà nói “Chúng ta cần rất rõ ràng về 
những lĩnh vực không thuộc phạm vi 
mở cửa thị trường dịch vụ: các dịch 
vụ công và dịch vụ nghe nhìn. Điều 
này là rất rõ ràng”.

Theo thẩm quyền mà Ủy ban 
Thương mại EU được cho phép trong 
đàm phán TTIP thì dịch vụ nghe nhìn 
được loại trừ một cách rõ ràng khỏi 
phạm vi đàm phán và Trưởng đoàn 
đàm phán TTIP của EU đã lập luận 
thêm rằng cách tiếp cận đặc thù của 
EU về quy tắc dịch vụ là loại trừ các 
dịch vụ công khỏi diện cam kết về 
mở cửa thị trường. Những bình luận 
của bà Malmstrom về việc có loại trừ 
rõ hơn hay không các dịch vụ công là 
không rõ ràng.

Bà Malmstrom cũng nhắc lại quan 
điểm lâu nay của Ủy ban Thương 
mại EU về không gian chính sách 
nhằm tạo ra một cơ chế “khuyến 
khích các cơ quan chức trách của 
EU và Hoa Kỳ trao đổi với nhau khi 
hai bên thiết lập các quy định mới 
có ảnh hưởng xuyên Đại Tây Dương” 
thông qua TTIP.

Ông Karel De Gucht - Cao ủy Thương 
mại EU nhiệm kỳ trước là người đã 
đề xuất cơ chế này thông qua Hội 
đồng Hợp tác Chính sách. Trong khi 
đó, Hoa Kỳ lại đặt trọng tâm khía 
cạnh chính sách sách xuyên suốt 
của TTIP vào việc tìm kiếm các cam 
kết nhằm thay đổi quá trình xây 
dựng chính sách của Ủy ban Thương 
mại EU nhằm cho phép sự tham gia 
nhiều hơn của các bên liên quan. 

Bà Malmstrom cho biết trụ cột 
cuối cùng của một hiệp định TTIP 
“tham vọng và thực tế” sẽ là các 
quy tắc có ảnh hưởng toàn cầu 
như các quy tắc về năng lượng và 
nguyên liệu thô. Bà cho biết “điều 
này sẽ cho phép chúng tôi tiếp cận 
các nguồn năng lượng của Hoa Kỳ 
và thiết lập các quy tắc mở cửa thị 
trường năng lượng toàn cầu trên cơ 
sở tôn trọng môi trường”.

EU muốn cuối cùng phải có một 

chương riêng cho vấn đề này trong 
hiệp định giữa Hoa Kỳ và EU trong 
khi Washington tỏ ra thờ ơ. Nhóm 
Môi trường quan ngại rằng các quy 
tắc này có thể thúc đẩy hơn nữa 
việc khai thác nhiên liệu hóa thạch.

Cao ủy Thương mại EU cũng nêu rõ 
rằng EU sẽ tìm kiếm một kết quả 
“thiết thực” về chỉ dẫn địa lý (GIs) 
trong TTIP. Đây là điều mà Đại sứ EU 
trước đây tại Wanshington đã nhấn 
mạnh trong thư gửi Quốc hội Hoa Kỳ 
nhằm xử lý những lo ngại về việc EU 
đang cố giành độc quyền về tên của 
một loạt các thực phẩm generic. 

Bà Malmstrom đưa ra những ví dụ 
cụ thể về các sản phẩm có chỉ dẫn 
địa lý mà EU muốn bảo hộ là pho 

mát Parma ham và Roquefort. Bà 
cũng đề cập tới rượu Absolut Vodka, 
một nhãn hiệu được sản xuất bởi 
một công ty có trụ sở tại quê hương 
Thụy Điển của bà hơn là một chỉ dẫn 
địa lý (GIs). Bà nói “Đây có thể là một 
nhượng bộ mang tính lịch sử vì Hoa 
Kỳ và EU luôn có cách tiếp cận khác 
nhau về vấn đề này”.

Cuối cùng, Cao ủy Thương mại EU 
cho rằng TTIP cần phải có các quy 
định về quyền lao động và môi 
trường, “với vai trò giám sát cho xã 
hội dân sự”. Đây là nội dung có tham 
chiếu đến cách tiếp cận của EU về 
lao động và môi trường trong các 
hiệp định thương mại tự do trước 
đây, trong đó thiết lập một ủy ban 
gồm các chuyên gia xã hội dân sự 

giám sát việc thực thi nhưng không 
đưa ra các nghĩa vụ lao động có khả 
năng thực thi có thể bị trừng phạt 
bằng các chế tài kinh tế. Đây là cách 
tiếp cận trái ngược với cách tiếp cận 
của Hoa Kỳ.

Các quan chức của Ủy ban lập luận 
rằng cách tiếp cận của Hoa Kỳ không 
chứng minh được hiệu quả và chỉ ra 
rằng Hoa Kỳ chưa từng chứng minh 
được một đối tác thương mại nào vi 
phạm các nghĩa vụ về lao động hoặc 
ngừng cho hưởng các ưu đãi thương 
mại tự do trên cơ sở lý do đó.

Nguồn: insidetrade.com, 
03/12/2014

ỦY BAN THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU (EU) NHIỆM KỲ MỚI THÚC ĐẨY MINH BẠCH HÓA, NGOẠI 
TRỪ CÁC BẢN CHÀO MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG VÀ LỜI VĂN TỔNG HỢP TRONG HIỆP ĐỊNH 
ĐỐI TÁC XUYÊN ĐẠI TÂY DƯƠNG (TTIP)
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN

VỤ ANTIGUA VÀ BARBUDA KIỆN HOA KỲ VỀ VIỆC CUNG 
CẤP XUYÊN BIÊN GIỚI DỊCH VỤ ĐÁNH BÀI VÀ CÁ CƯỢC

Giai đoạn tham vấn
Antigua và Barbuda khởi kiện

Ngày 21 tháng 3 năm 2003, Antigua 
và Barbuda yêu cầu tham vấn Hoa 
Kỳ về các biện pháp áp dụng ở cấp 
liên bang, cấp bang, cấp khu vực gây 
ảnh hưởng đến phương thức cung 
cấp xuyên biên giới dịch vụ đánh bạc 

và cá cược. Antigua và Barbuda cho 
rằng các quy định này là nhằm ngăn 
chặn việc cung cấp dịch vụ đánh bạc 
và cá cược qua Phương thức 1 từ các 
nước thành viên WTO khác vào Hoa 
Kỳ. 

Theo Antigua và Barbuda, các quy 
định của Hoa Kỳ không phù hợp với 
các nghĩa vụ tại Hiệp định chung về 
Thương mại dịch vụ (GATS), cụ thể 
là các Điều II, VI, VIII, XI, XVI và XVII 
cũng như cam kết của Hoa Kỳ trong 
Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ. 

Thủ tục tố tụng 
Theo yêu cầu lần thứ 2 của Antigua 
và Barbuda, Cơ quan giải quyết 
tranh chấp của WTO (DSB) đã thành 
lập Ban Hội thẩm tại phiên họp ngày 
21 tháng 7 năm 2003. Ca-na-đa, 
Liên minh châu Âu, Mê-hi-cô, Đài 
Loan và Nhật Bản tham gia với tư 
cách bên thứ 3.

Trong nỗ lực đàm phán để đạt được 
thỏa thuận chung nhằm giải quyết 
tranh chấp, các bên đã 3 lần yêu cầu 
Ban Hội thẩm tạm dừng quá trình tố 
tụng của vụ kiện này. 

Do việc thương lượng không đạt kết 
quả, thủ tục tố tụng được nối lại. 
Ngày 10 tháng 11 năm 2004, Ban 
Hội thẩm đã luân chuyển Báo cáo 
đến các nước thành viên. Kết quả 
xem xét của Ban Hội thẩm như sau:

- Dịch vụ đánh bạc và cá cược thuộc 
phân ngành “Các dịch vụ giải trí khác 
(ngoại trừ thể thao)”;

- 03 Luật cấp Liên bang (Đạo luật 
Wire, Đạo luật Du lịch và Đạo luật 

Kinh doanh đánh bạc bất hợp pháp) 
và một số điều khoản tại 04 Luật cấp 
Bang (của Louisiana, Massachusetts, 
South Dakota và Utah) cấm một, 
một vài hoặc tất cả các phương thức 
cung cấp trong Phương thức 1 của 
Hiệp định GATS, vi phạm cam kết về 
Tiếp cận thị trường Phương thức 1 
đối với Dịch vụ đánh bạc và cá cược 
của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã không đối xử 
với dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ 
của Antigua như đã cam kết trong 
biểu cam kết của mình trong WTO, 
vi phạm các Điều XVI:1 và XVI:2 của 
Hiệp định GATS;

- Antigua không chứng minh được là 
Hoa Kỳ vi phạm Điều VI:1 và VI:3 của 
Hiệp định GATS về Quy định trong 
nước; 

- Hoa Kỳ không thể viện dẫn thành 
công đến các điều khoản ngoại lệ 
của GATS. Hoa Kỳ đã không chứng 
minh được các Đạo luật Wire, Đạo 
luật Du lịch và Đạo luật Kinh doanh 
Đánh bạc bất hợp pháp là “cần thiết” 
theo quy định tại các Điều XIV(a) 
và XIV(c) của Hiệp định GATS (điều 
khoản ngoại lệ bao gồm cả ngoại lệ 
về vấn đề đạo đức) và phù hợp với 
yêu cầu chung tại Điều XIV, Hiệp 
định GATS; 

Ban Hội thẩm quyết định thực thi 
phán quyết kinh tế đối với yêu cầu 
của Antigua theo các Điều XI (thanh 
toán và chuyển khoản) và XVII (đối 
xử quốc gia) của Hiệp định GATS.

Cả hai bên thông báo ý định kháng 
cáo một số nội dung diễn giải pháp 
lý trong Báo cáo của Ban Hội thẩm. 

Ngày 07 tháng 4 năm 2005, Ban 
Phúc thẩm đưa ra Báo cáo xác nhận 
hầu hết các nội dung nêu tại Báo cáo 
của Ban Hội thẩm và chỉ bác một lập 
luận của Ban Hội thẩm liên quan đến 
tính cần thiết của việc bảo vệ đạo 

đức và trật tự xã hội của 03 Đạo luật 
cấp Liên bang. Ban Phúc thẩm cho 
rằng các Đạo luật này là cần thiết để 
“bảo vệ đạo đức và trật tự xã hội” và 
phù hợp với quy định tại Điều XIV(a) 
của Hiệp định GATS.

Tại phiên họp ngày 20 tháng 4 năm 
2005, DSB đã thông qua báo cáo 
của Ban Phúc thẩm và báo cáo sửa 
đổi của Ban Hội thẩm.  

Giai đoạn thực thi
Tại phiên họp DSB ngày 19 tháng 
5 năm 2005, Hoa Kỳ bày tỏ ý 
định thực thi khuyến nghị của DSB 
nhưng cho rằng họ cần một khoảng 
thời gian nhất định để thực thi các 
khuyến nghị này. Tuy nhiên, hai bên 
đã không thống nhất được khoảng 
thời gian hợp lý cho việc thực thi 
theo như quy định tại Điều 21.3 của 
DSU. 

Ngày 30 tháng 6 năm 2005, theo 
yêu cầu của Antigua và Barbuda, 
Tổng Giám đốc WTO đã chỉ định 
Tiến sĩ Claus-Dieter Ehlermann làm 
Trọng tài theo quy định tại Điều 
21.3(c) của DSU. Ngày 19 tháng 9 
năm 2005, Trọng tài ra quyết định 
là thời gian phù hợp để thực thi phán 
quyết là 11 tháng và 02 tuần, tính 
từ ngày 20 tháng 4 năm 2005, kết 
thúc ngày 03 tháng 4 năm 2006. 

Thủ tục tuân thủ
Tuy nhiên, cho đến ngày 30 tháng 3 
năm 2007, Hoa Kỳ vẫn chưa thực thi 
phán quyết của DSB. Do đó, ngày 21 
tháng 6 năm 2007, theo quy định 
tại Điều 22.2 của DSU, Antigua và 
Barbuda yêu cầu DSB cho phép đình 
chỉ áp dụng các cam kết và nghĩa 
vụ của Antigua và Barduda đối với 
Hoa Kỳ theo Hiệp định GATS và Hiệp 
định về các khía cạnh liên quan tới 
thương mại của quyền sở hữu trí tuệ 
(TRIPS). 
  
Ngày 23 tháng 7 năm 2007, Hoa 
Kỳ phản đối việc đình chỉ này và 
cho rằng đề xuất của Antigua và 
Barbuda không tuân thủ nguyên 
tắc và thủ tục nêu tại Điều 22.3 của 
DSU. Ngày 24 tháng 7 năm 2007, 

DSB nhất trí đưa vấn đề này ra Trọng 
tài (như quy định tại Điều 22.6 của 
DSU). Ngày 21 tháng 12 năm 2007, 
phán quyết của trọng tài được gửi 
đến các nước thành viên. Trọng tài 
đã quyết định: mức độ thiệt hại hàng 
năm đối với Antigua là 21 triệu đô-la 
và Antigua có thể yêu cầu DSB cho 
phép đình chỉ áp dụng các nghĩa vụ 
tại Hiệp định TRIPS đối với Hoa Kỳ 
với mức độ không vượt quá 21 triệu 
đô-la mỗi năm. 

Ngày 24 tháng 4 năm 2012, 
Dominica thay mặt Antigua và 
Barbuda đưa ra tuyên bố Hoa Kỳ đã 
không tuân thủ các phán quyết của 
DSB. 

Antigua và Barbuda chính thức 
thông báo cho Hoa Kỳ về việc đệ 
trình tranh chấp lên Tổng Giám đốc 
WTO để tìm giải pháp và yêu cầu 
DSB tiếp tục giám sát vụ kiện này. 

Tại phiên họp DSB ngày 28 tháng 01 
năm 2013, Antigua và Barbuda yêu 
cầu DSB cho phép đình chỉ các cam 
kết và nghĩa vụ liên quan đến quyền 
sở hữu trí tuệ đối với Hoa Kỳ. Theo 
yêu cầu của Antigua và Barbuda 
quy định tại Điều 22.7 của DSU, DSB 
nhất trí cho phép đình chỉ việc áp 
dụng các cam kết và nghĩa vụ trong 
Hiệp định TRIPS đối với Hoa Kỳ như 
tại phán quyết của Trọng tài. 

Mặc dù thua trong vụ kiện này 
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CẬP NHẬT GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP TRONG WTO 

MỸ KHÁNG CÁO BÁO CÁO CỦA BAN HỘI THẨM TRONG 
CÁC TRANH CHẤP “US-COOL”

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP: VỤ KIỆN SỐ 457

Ngày 28 tháng 11 năm 2014, 
Hoa Kỳ đã nộp Thông báo 
kháng cáo đối với vụ kiện “Hoa 

Kỳ - một số yêu cầu dán nhãn xuất 
xứ (COOL) (Điều 21.5 - Canada và 
Mexico)” (WT / DS384, WT / DS386).

Thông tin cụ thể hơn được đăng tải 
tại đường dẫn dưới đây:
http : / /www.wto .org/eng l i sh/
t r a t o p _ e / d i s p u _ e / c a s e s _ e /
ds384_e.htm

http : / /www.wto .org/eng l i sh/
t r a t o p _ e / d i s p u _ e / c a s e s _ e /
ds386_e.htm

Các bên tham gia trong một tranh 
chấp có thể kháng cáo phán quyết 
của ban Hội thẩm. Kháng cáo phải 
dựa trên các luận điểm pháp lý, ví dụ 
như việc diễn giải pháp lý - các bên 
không được lật lại các kết luận mà 
ban Hội thẩm đã đưa ra. Mỗi kháng 
cáo được trình bày cho 3 thành viên 

từ Ban Phúc thẩm gồm 7 người là 
những người được thừa nhận và 
không liên kết với bất kỳ chính phủ 
nào. Thành viên của ban Phúc thẩm 
đại diện rộng rãi về mặt địa lý cho 
các nước thành viên WTO, mỗi thành 
viên được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 
cố định. Về cơ bản, Ban Phúc thẩm 
có 3 tháng để ra báo cáo kết luận 
của mình. 

Nguồn: WTO, 
28//11/2014

Thực trạng - Thông tin chính
Tiêu đề ngắn: Peru - Các sản phẩm nông nghiệp
Bên nguyên đơn: Gua-tê-ma-la 
Bên bị đơn: Pê-ru
Bên thứ ba:  Ác-hen-ti-na; Trung Quốc; El Salvador; 
Liên minh Châu Âu; Ấn Độ; Hoa Kỳ; Bra-xin; Ê-cu-a-đo; Hàn Quốc; Hôn-đu-rát; Cô-lôm-bia
Các hiệp định được trích dẫn:
(đã được trích dẫn để tham vấn) Nông nghiệp: Điều. 4.2
GATT 1994: Điều. II:1(a), II:1(b), X:1, X:3(a), XI, XI:1
Trị giá hải quan (Điều VII của GATT 1994): Điều. 1, 2, 3, 5, 6, 7 

Nhận yêu cầu tham vấn:  12 tháng 4 năm 2013 
Luân chuyển báo cáo của Ban Hội thẩm 27 tháng 11 năm 2014

PÊ-RU - THUẾ BỔ SUNG ĐỐI 
VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG 
NÔNG NGHIỆP NHẬP KHẨU

Cập nhật
tóm tắt vụ kiện 
Tóm tắt dưới đây được cập nhật đến 
ngày 27 tháng 11 năm 2014

Tham vấn

Cáo buộc của Gua-tê-ma-la.

Ngày 12 tháng 4 năm 2013, Gua-
tê-ma-la yêu cầu tham vấn với Pê-ru 
liên quan đến việc Pê-ru áp thuế bổ 
sung đối với một số mặt hàng nông 
nghiệp nhập khẩu như gạo, đường, 
ngô, sữa và một số sản phẩm từ sữa.

Gua-tê-ma-la cáo buộc rằng biện 
pháp này không phù hợp với:

- Điều 4.2 và Ghi chú số 1 của Hiệp 
định Nông nghiệp;
- Điều II:1(a), II:1(b), X:1, X:3(a), XI và 
XI:1 của Hiệp định GATT 1994;
- Điều 1, 2, 3, 5, 6 và 7 của Hiệp định 
trị giá hải quan. 

Ngày 13 tháng 6 năm 2013, Gua-
tê-ma-la yêu cầu thành lập Ban Hội 
thẩm. Tại cuộc họp ngày 25 tháng 6 

nhưng Hoa Kỳ không có ý định 
thực thi phán quyết của DSB và 
chấp nhận việc trả đũa từ Antigua 
và Barbuda. Antigua và Barbuda 
là thị trường nhỏ nên năng lực trả 
đũa và tác động trả đũa đối với nền 
kinh tế Hoa Kỳ là không lớn: mức độ 
trả đũa không quá 21 triệu đô-la/
năm (thông qua việc dừng áp dụng 
nghĩa vụ trong Hiệp định TRIPS) 
không phải là vấn đề đáng lo ngại 
đối với Hoa Kỳ. Do vậy, Hoa Kỳ 
không phải sửa đổi nội luật (03 Đạo 
luật Liên bang và một số điều khoản 
tại 04 Luật của các Bang Louisiana, 
Massachusetts, South Dakota và 
Utah). Trước áp lực yêu cầu tuân 

thủ cam kết WTO từ các thành viên, 
cũng như để tránh rủi ro tranh chấp 
pháp lý tương tự trong tương lai, 
chẳng hạn từ các bên thứ 3 của vụ 
kiện này, Hoa Kỳ đã tuyên bố rút lại 
cam kết WTO liên quan đến việc cho 
phép cung cấp dịch vụ đánh bài và 
cá cược qua biên giới. Các thành viên 
WTO bị ảnh hưởng bởi sửa đổi này 
của Hoa Kỳ bao gồm Liên minh châu 
Âu, Cốt-ta Ri-ca, Ma-cao, Ca-na-da 
và Ốt-xtrây-li-a sẽ có quyền đòi hỏi 
đền bù từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cho tới 
nay, việc đàm phán đền bù vẫn chưa 
đạt kết quả. 

Sau tranh chấp này, trong đàm phán 

các FTAs sau đó, chẳng hạn trong 
FTA với Jordan, Hoa Kỳ không đưa 
ra cam kết đối với việc cung cấp dịch 
vụ đánh bài và cá cược qua biên giới. 
Trong khuôn khổ đàm phán Hiệp 
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP), dịch vụ đánh bạc và cá cược 
dự kiến cũng sẽ được Hoa Kỳ bảo 
lưu theo cách tiếp cận “Chọn-bỏ”. 
Vụ kiện này (DS285) một lần nữa 
cho thấy Cơ chế giải quyết tranh 
chấp WTO là một công cụ pháp lý 
hiệu quả giúp đảm bảo sự tuân thủ 
các nguyên tắc và cam kết của các 
thành viên tại WTO.
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Tự do thương mại đối ứng (Reciprocal free trade):

Là việc một quốc gia chỉ tự do hóa tiếp cận thị trường của mình cho các quốc gia sẵn sàng 
đáp lại bằng việc mở cửa thị trường của họ. Việc này không hàm ý là nhất thiết phải dẫn đến 
tình trạng thường được xác định là thương mại tự do.

Nguyên tắc có đi có lại (Reciprocity):
Là một thực tiễn trong WTO nhưng không phải là yêu cầu ràng buộc, theo đó, các chính phủ dành các nhượng bộ tương tự 
cho nhau, ví dụ như khi một chính phủ giảm thuế hoặc các rào cản khác đối với nhập khẩu để đổi lấy các nhượng bộ tương 
đương từ đối tác thương mại. Đây cũng có thể được gọi là cân bằng về nhượng bộ. Các nhượng bộ từ việc đàm phán có đi 
có lại phải được dành cho tất cả các thành viên WTO trên cơ sở nguyên tắc tối huệ quốc. 

Nguyên tắc có đi có lại tương đối (Reciprocity at the margin): 

Là một thuật ngữ của người Mỹ với ý nghĩa là tổng giá trị các nhượng bộ của một quốc gia cho đối tác thương mại của mình 
phải tương đương với giá trị của các nhượng bộ mà quốc gia này nhận lại được.

THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI

Nguyên tắc có đi có lại triệt để (Aggressive reciprocity): 

là hành động đơn phương của một nền kinh tế nhằm ép buộc một đối tác thương mại thay đổi chính sách thương mại của 
mình. Các biện pháp được sử dụng bao gồm việc trả đũa những hành động được coi là không công bằng, sử dụng pháp luật 
thương mại trong nước,.v.v.. Nguyên tắc có đi có lại triệt để có thể giúp giải quyết một số vấn đề thương mại, nhưng thường 
phải trả giá bằng ý chí chính sách tiêu cực. 

Nguyên tắc có đi có lại tuyệt đối (Mirror-image reciprocity):

là kỳ vọng rằng các lợi ích thương mại dành cho một quốc gia khác sẽ được đáp lại một cách chính xác.

Thị trường minh bạch: là mức độ mà người tham gia trong một thị trường có thể đánh giá phản ứng của thị trường trên cơ 
sở các thông tin có sẵn. Các thông tin cần thiết để có thể đánh giá tốt chủ yếu là những số liệu thống kê, bao gồm dữ liệu về 
sản xuất, buôn bán và giá cả. Thông báo trước về những dự án đầu tư quan trọng cũng có thể được mong đợi. Nhiều hiệp 
định về hàng hoá quốc tế lấy tính minh bạch của thị trường là mục tiêu chính.

Cơ chế cân bằng giá: là cơ chế nhằm đảm bảo giá thị trường đối với hàng hóa sản xuất nhằm mục đích thương mại và những 
gì nhà sản xuất thu lại không dao động quá mức. Mục tiêu là nhằm thúc đẩy sự phát triển có trật tự của ngành thông qua 
việc đảm bảo các nhà sản xuất có thể dự đoán được các khoản thu lại được. Đồng thời, cơ chế này cũng có lợi cho người 
tiêu dùng vì họ có thể biết trước bất kỳ lúc nào bất kỳ thay đổi nào về giá. Các cơ chế này vận hành theo nhiều cách khác 
nhau. Thách thức chính cho các cơ chế này là phải đảm bảo rằng nó không biến thành một hình thức trợ cấp. Điều này là làm 
được nếu các nhà sản xuất chịu trách nhiệm cho chi phí vận hành cơ chế. Như vậy, các tín hiệu về giá sẽ không bị bỏ qua.

Hệ thống điều chỉnh thuế khi có biến động giá: là cơ chế quản lý giá hàng hóa. Có thể xảy ra hai trường hợp. Đầu tiên là 

năm 2013, Cơ quan giải quyết tranh 
chấp WTO (DSB) tạm thời chưa cho 
thành lập Ban Hội thẩm cho vụ kiện.

Tiến trình Hội thẩm và Phúc thẩm

Tại cuộc họp ngày 23 tháng 7 năm 
2013, DSB đã thành lập Ban Hội 
thẩm. Ác-hen-ti-na, Trung Quốc, 
Liên minh Châu Âu, Ấn Độ và Hoa Kỳ 
bảo lưu quyền tham gia với tư cách 
bên thứ ba. Sau đó, Bra-xin, Ê-cu-
a-đo, Hôn-đu-rát, Hàn Quốc cũng 

bảo lưu quyền tham gia với tư cách 
bên thứ 3. Theo thỏa thuận của các 
bên trong tranh chấp, ban Hội thẩm 
được thành lập vào ngày 19 tháng 9 
năm 2013.

Ngày 17 tháng 3 năm 2014, Chủ 
tịch Ban Hội thẩm thông báo với 
DSB về việc luân chuyển báo cáo 
cho các bên trong tranh chấp trước 
tháng 9 năm 2014, phù hợp với thời 
gian biểu đã được các bên trong 
tranh chấp nhất trí thông qua tham 

vấn. Ngày 25 tháng 9 năm 2014, 
Chủ tịch Ban Hội thẩm thông báo với 
DSB là theo thời gian biểu sửa đổi 
theo yêu cầu của các bên, Ban Hội 
thẩm sẽ luân chuyển báo cáo cuối 
cùng trong tháng 10 năm 2014. 

Ngày 27 tháng 11 năm 2014, báo 
cáo của Ban Hội thẩm đã được luân 
chuyển cho các nước thành viên.
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cơ chế được một số quốc gia áp dụng để đảm bảo giá trên thị trường nội địa của các mặt hàng, chủ yếu là hàng nông sản, 
được giữ ở mức tương đối với giá thị trường quốc tế nhằm bảo hộ các nhà sản xuất trong nước. Cách vận hành của cơ chế 
này là hạ thuế khi giá của các sản phẩm nhập khẩu cao hơn giá trong nước. Nếu giá nhập khẩu thấp hơn so với giá trong 
nước, thuế sẽ được nâng lên. Do đó cơ chế giá này còn được mô tả như là một hình thức linh hoạt về thuế. Cơ chế thứ hai 
mô phỏng hình thức hoạt động của thị trường cổ phiếu. Hình thức đơn giản nhất bao gồm ba mức giá cho các hàng hoá. Khi 
giá thấp, người quản lý có thể mua vào. Khi giá ở mức trung bình, người quản lý có thể mua vào hoặc bán ra. Khi giá cao, 
người quản lý sẽ bán ra.

Nhóm lợi ích hàng hóa (Commodity cartels): 

Các tổ chức công hoặc tư được thành lập để duy trì giá của một loại hàng hóa cao hơn giá của hàng hóa đó trên thị trường 
mở. Cách vận hành thông thường là áp đặt hạn ngạch xuất khẩu và thỏa thuận ngầm để duy trì giá ở mức cao hơn thị 
trường thực. Hình thức này chỉ có thể thành công nếu quy tụ được tất cả các nhà sản xuất quan trọng và không có hàng 
hóa thay thế. OPEC là tổ chức đặc trưng theo hình thức này đã thành công trong hơn một thập kỷ, nhưng chính khả năng 
giữ giá cao đã dẫn đến sự xâm nhập của các nhà sản xuất có chi phí cao hơn vào thị trường. Tổ chức quốc tế về kim cương 
có trụ sở tại Nam Phi cũng đã hoạt động có lãi trong nhiều năm, nhưng hiện nay đang gặp phải nhiều thách thức từ các nhà 
sản xuất kim cương bán trên các thị trường thay thế./.


