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Các Thành viên WTO vừa đi đến 
thống nhất đối với những sửa 
đổi nhằm cải thiện hơn nữa cơ 

chế rà soát chính sách thương mại 
của các Thành viên cũng như cơ chế 
giám sát môi trường thương mại 
toàn cầu. Quyết định tiến hành các 
thay đổi này, ví dụ như điều chỉnh 
tần suất việc rà soát chính sách 
thương mại, đã được thông qua tại 
cuộc họp của Cơ quan Rà soát chính 
sách thương mại diễn ra ngày 21 
tháng 12 sau khi hoàn tất việc đánh 
giá lần thứ sáu của Cơ chế rà soát 
chính sách thương mại (TPRM).

Sau 6 tháng tích cực làm việc và thảo 
luận nhằm rà soát lại các chức năng 
của TPRM, Cơ quan Rà soát chính 
sách thương mại đã hoàn thành việc 
đánh giá và thống nhất ý kiến tại 
cuộc họp diễn ra vào tháng 12 về 
việc sửa đối cơ chế này. Một trong 
những quyết định quan trọng nhất 
được đưa ra là điều chỉnh lại tần suất 
tiến hành rà soát chính sách thương 
mại của các Thành viên trong khi 
vẫn đảm bảo tính hiệu quả của cơ 
chế này trong bối cảnh số lượng 
các Thành viên WTO đang tăng lên. 
Theo đó, tần suất thực hiện rà soát 

chính sách thương mại mà hiện nay 
các Thành viên đang áp dụng là 
2, 4 hoặc 6 năm tùy theo quy mô 
của nền kinh tế sẽ được điều chỉnh 
thành 3, 5 hoặc 7 năm tương ứng. 
Sự điều chỉnh này sẽ bắt đầu được 
thực hiện từ năm 2019.

Tổng Giám đốc WTO Roberto 
Azevêdo đã hoan nghênh kết quả 
đánh giá và nhất trí với những 
quyết định sửa đổi trong TPRM. 
Ông phát biểu “Quá trình giám sát 
và rà soát chính sách thương mại 
đóng vai trò thiết yếu đối với sự 
vận hành hệ thống thương mại toàn 
cầu, chính vì vậy tôi xin chúc mừng 
việc kết thúc thành công lần đánh 
giá thứ sáu của Cơ chế rà soát chính 
sách thương mại. Những thay đổi 
đã được các Thành viên thống nhất 
ngày hôm nay sẽ giúp củng cố hơn 
nữa cơ chế này”. 

Bên cạnh quyết định về sửa đổi tần 
suất tiến hành rà soát chính sách 
thương mại, các thành viên cũng 
nhất trí điều chỉnh thời hạn đối với 
quy trình hỏi-đáp của TPRs, theo 
đó các Thành viên đang tiến hành 
rà soát chọn việc cung cấp câu trả 

lời sớm bằng văn bản cho các câu 
hỏi của các thành viên khác sẽ có 
thêm một tuần để chuẩn bị câu trả 
lời. Các thành viên cũng ghi nhận các 
nỗ lực của Ban Thư ký trong việc 
nâng cấp hệ thống công nghệ thông 
tin để quản lý tốt hơn quy trình hỏi 
đáp này. Hơn nữa, nhằm nâng cao 
tính minh bạch của các chính sách 
thương mại, các Thành viên cũng 
nhất trí xây dựng một cơ chế thường 
xuyên để các thành viên cung cấp 
các báo cáo ngắn về những thay đổi 
quan trọng trong chính sách thương 
mại của nước mình tại các phiên 
họp giám sát thương mại. Thời hạn 
hoàn thành lần đánh giá tiếp theo 
của TPRM là không muộn hơn năm 
2021.
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Các Thành viên đã thảo luận chi 
tiết về ba đề xuất mới nhằm 
hướng tới việc đạt được một 

kết quả về trợ cấp nghề cá tại Hội 
nghị Bộ trưởng của WTO sắp tới 
diễn ra tại Buenos Aires vào tháng 
12 năm 2017. Các đề xuất này được 
Liên minh châu Âu, nhóm các nước 
châu Phi, Caribê và Thái Bình Dương 
(ACP), và sáu nước Mỹ Latinh gồm 
Argentina, Colombia, Costa Rica, 
Panama, Peru và Uruguay đưa ra 
nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra 
trong khuôn khổ Mục tiêu phát triển 
bền vững của Liên hợp quốc (SDGs).

Điều 14.6 của SDG (SDG 14.6) kêu 
gọi việc cấm một số hình thức trợ 
cấp nghề cá dẫn tới việc đánh bắt 
quá công suất và quá mức, xóa bỏ 
các trợ cấp dẫn đến việc đánh bắt 
trái phép, không báo cáo và không 
theo quy định (IUU), và kiềm chế 
không cung cấp thêm các khoản 
trợ cấp mới như vậy đến năm 2020. 
SDG 14.6 cũng ghi nhận rằng các 
đối xử đặc biệt và khác biệt (S & D) 
dành cho các thành viên đang phát 
triển và kém phát triển là một phần 
không thể tách rời trong các cuộc 
đàm phán của WTO về trợ cấp thủy 
sản.

Các Bộ trưởng và quan chức cấp 
cao của 18 nước tham gia đàm 
phán Hiệp định Hàng hóa môi 

trường (đại diện cho 46 Thành viên 
WTO) đã tham dự cuộc họp diễn ra 
vào ngày 04 tháng 12 tại Geneva 
để bàn về việc tự do hóa một loạt 
các hàng hóa môi trường chủ đạo. 
Cuộc họp đã diễn ra trong không khí 
mang tính xây dựng cao và đã đạt 
được tiến bộ, tuy vậy quan điểm của 
các nước vẫn chưa được đồng nhất. 
Cuộc họp đã xác định các vấn đề cần 
thảo luận trong thời gian tới.

Ba đề xuất mới được trình bày tại 
cuộc họp ngày 09 tháng 12 của 
Nhóm đàm phán về Quy tắc (NGR) 
đều hướng tới các mục tiêu chung 
sau:

- Đạt được các mục tiêu đặt ra trong 
SDG 14.6
- Đảm bảo các nguyên tắc hiệu quả 
trong khi vẫn dành đối xử đặc biệt 
và khác biệt cho các thành viên 
đang phát triển và kém phát triển 
(LDC) 
- Đảm bảo đạt được kết quả tại Hội 
nghị Bộ trưởng thứ 11 (MC11) tại 
Buenos Aires.

Ngoài ra, các thành viên đưa ra đề 
xuất cũng kêu gọi tiến hành đàm 
phán trên một nền tảng độc lập, tức 
là không nên có sự liên kết với các 
vấn đề khác đang được thảo luận 
như là một phần của đàm phán các 
quy tắc.

Đề xuất của EU, được giới thiệu lần 
đầu tiên tại cuộc họp NGR trước đó 
vào ngày 11 tháng 11, đưa ra các 
biện pháp nhằm ngăn cấm các trợ 
cấp liên quan đến tình trạng đánh 
bắt quá công suất (bao gồm cả các 
trợ cấp được áp dụng nhằm nâng 

cao năng lực đánh bắt cho tàu cá 
hoặc hỗ trợ đóng tàu cá) và IUU, 
đồng thời vẫn dành đối xử đặc biệt 
và khác biệt cho các thành viên 
đang phát triển và LDC, và nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc các 
thành viên thông báo về tất cả các 
loại trợ cấp hỗ trợ trực tiếp hoặc 
gián tiếp cho hoạt động đánh bắt 
thủy sản.

Đề xuất của ACP chủ yếu nhắm đến 
các khoản trợ cấp dành cho đánh 
bắt thương mại hoặc công nghiệp 
có quy mô lớn và các trợ cấp đối 
với hoạt động đánh bắt ngoài khu 
vực hàng hải thuộc quyền tài phán 
của các thành viên. Đề xuất này quy 
định việc cấm tất cả các khoản trợ 
cấp IUU và các khoản trợ cấp được 
cấp cho các tàu đánh cá hoặc hoạt 
động đánh bắt cá ảnh hưởng tiêu 
cực đến nguồn cá đang ở trong tình 
trạng bị đánh bắt quá mức; và các 
linh hoạt cho phép các thành viên 
đang phát triển có ngành đánh cá 
quy mô nhỏ tăng cường năng lực 
đánh bắt.

Đề xuất chung của Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Panama, Peru 
và Uruguay ủng hộ cách tiếp cận 

TIẾN TRIỂN MỚI CỦA HIỆP ĐỊNH HÀNG HÓA MÔI TRƯỜNG TẠO TIỀN ĐỀ CHO CÁC CUỘC ĐÀM 
PHÁN SẮP TỚI

CÁC THÀNH VIÊN WTO THẢO LUẬN CÁC ĐỀ XUẤT MỚI VỀ TRỢ CẤP THỦY SẢN 

Tổng Giám đốc Roberto Azevedo 
cho biết: “Các thành viên đã đàm 
phán với thiện ý cao và đã đạt được 
tiến bộ. Tôi tin tưởng rằng những 
thông tin và kết quả của các cuộc 
thảo luận này sẽ giúp chúng ta có 
những bước tiến triển trong tương 
lai gần. Tôi kêu gọi các thành viên 
hết sức linh hoạt để sớm kết thúc 
đàm phán”.

Ông Avezedo cũng phát biểu thêm 
rằng “Đây không phải là một hiệp 
định thương mại thông thường vì hiệp 

định này tập trung vào việc bảo hộ 
một loại hàng hóa chung toàn cầu, đó 
là môi trường. Hệ thống thương mại 
nên có những đóng góp cụ thể và có ý 
nghĩa đối với việc bảo vệ môi trường. 
Tôi tin rằng, tất cả các đại biểu có liên 
quan đến các cuộc thảo luận này vẫn 
sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình này 
trên cơ sở những thành quả đã đạt 
được gần đây như Hiệp định Paris về 
Biến đổi khí hậu và Chương trình Phát 
triển bền vững đến năm 2030 của 
Liên hợp quốc”.

18 nước tham gia đàm phán Hiệp 
định đại diện cho 46 Thành viên WTO 
chiếm tỷ trọng lớn trong thương mại 
hàng hóa môi trường toàn cầu. Từ 
tháng 1 năm 2014, các nước này đã 
tiến hành đàm phán để cắt giảm thuế 
đối với các hàng hóa liên quan đến 
môi trường như sản xuất năng lượng 
sạch và năng lượng tái tạo, nâng cao 
hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng 
lượng, giảm ô nhiễm không khí, nước 
và đất, quản lý và xử lý chất thải rắn, 
giảm tiếng ồn, và quản lý chất lượng 
môi trường.

Nguồn: wto.org

linh hoạt trong cách áp dụng dành 
cho các thành viên đang phát triển 
và kém phát triển như đã được quy 
định trong Hiệp định tạo thuận lợi 
cho thương mại. Cụ thể, theo đề 
xuất, những nước này có thể áp 
dụng giai đoạn chuyển đổi (sẽ được 
xác định trong giai đoạn đàm phán) 
cho việc thực thi các cam kết cụ thể 
và trong một số trường hợp sẽ được 
nhận hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao 
năng lực.

Kết luận cuộc họp, Đại sứ Wayne 
McCook của Jamaica, Chủ tịch của 

NGR, ghi nhận sự tương đồng trong 
các đề xuất, đặc biệt là sự liên kết 
của các đề xuất này với SDG 14.6. 
Đại sứ cho rằng rõ ràng các Thành 
viên sẽ cần phải xem xét tác động 
của các khoản trợ cấp nhất định 
đối với việc đánh bắt quá mức và 
dư thừa công suất của các đội tàu 
đánh cá, cũng như làm thế nào để 
giải quyết vấn đề khai thác IUU. Các 
thành viên đã thảo luận về các vấn 
đề này trong hơn một thập kỷ qua, 
vì vậy việc đưa ra giải pháp cần có 
một cách tiếp cận mới, sáng tạo hơn 
mà theo ông yếu tố này đang dần 

hình thành trong một số đề xuất đang 
được đưa ra.

Ngoài ra, tại cuộc họp, Canada cũng 
thông báo với các Thành viên rằng 
một nhóm các Thành viên tham 
gia vào một sáng kiến nhiều bên về 
trợ cấp thủy sản đã lên kế hoạch tổ 
chức cuộc họp quan trọng đầu tiên 
của nhóm vào đầu năm tới và bất kỳ 
Thành viên nào muốn tham gia vào 
sáng kiến này đều có thể tham dự. 
Canada cho biết thêm, cho đến nay, 
đã có 16 Thành viên thể hiện sự quan 
tâm đến sáng kiến này.

Nguồn: wto.org
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TỔNG GIÁM ĐỐC AZEVÊDO: CÁC THÀNH VIÊN CẦN TĂNG CƯỜNG THÚC ĐẨY ĐÀM PHÁN 
TRONG 2017 SAU MỘT NĂM THẢO LUẬN MANG TÍNH XÂY DỰNG CAO

Tại cuộc họp toàn thể Thành 
viên WTO vào ngày 01 tháng 
12 để bàn về công việc đàm 

phán của tổ chức này, Tổng Giám đốc 
Roberto Azevêdo đã điểm lại những 
tiến triển đã đạt được trong năm 
2016 và thúc giục các Thành viên 
tham gia một cách chủ động trong 
năm 2017, đặc biệt là việc chuẩn bị 
cho Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 11 
(sẽ được tổ chức ở Buenos Aires, 
Argentina vào tháng 12 năm 2017). 
Tổng Giám đốc WTO cũng đồng thời 
thông báo về các cuộc tham vấn 
gần đây của mình, bao gồm một loạt 
buổi làm việc song phương với các 
Thành viên tại Geneva và tại các 
nước, cũng như các cuộc gặp khác 
như Hội nghị Bộ trưởng về vấn đề 
Bông lần thứ 4 tại Bamako, Mali, Hội 
nghị Bộ trưởng APEC tại Lima, Peru, 
và các cuộc họp của Ban điều hành 
OECD, IMF, Ngân hàng Thế giới và 
Liên hợp quốc.

Ngài Tổng Giám đốc cho biết: 
“Thông qua các cuộc thảo luận và 
tham vấn này tôi nhận thấy có một 
số quan điểm chung. Trước hết, có 
thể thấy các thành viên đều chia sẻ 
mong muốn Hội nghị Bộ trưởng lần 
thứ 11 (MC11) sẽ đưa ra được các 
kết quả cụ thể. Thứ hai, các Thành 
viên đều nhận thức được tầm quan 
trọng của các nỗ lực bền bỉ cấp bộ 
trưởng trong tiến trình chuẩn bị cho 
MC11. Thứ ba, kết quả có thể đạt 
được sẽ là những tiến triển cụ thể 
chứ không phải là các bước nhảy 
vọt. Và thứ tư, các Thành viên đều 
đồng thuận về tầm quan trọng của 
việc nhấn mạnh hơn các yếu tố phát 
triển và LDC trong các vấn đề đang 
được thảo luận. Tôi cho rằng, các 

nhân tố này cùng với những yếu tố 
khác sẽ cung cấp những định hướng 
thiết thực cho chúng ta”.

“Chúng ta có thể nhìn lại các cuộc 
thảo luận với tinh thần xây dựng 
cao trong năm vừa qua. Như tôi đã 
nói, không dễ gì tìm lại tinh thần 
nhiệt huyết và sự gắn kết tại WTO 
mà chúng ta đã thấy trước đây. 
Những vấn đề còn tồn đọng đang 
được thảo luận theo những phương 
thức mới. Các nội dung khác cũng 
đang được tranh luận. Chúng ta chỉ 
có thể hài lòng với tiến triển đã đạt 
được và lạc quan về con đường phía 
trước. Tuy nhiên, để có bước tiến 
mới, với MC11 đang đến gần, rõ 
ràng là chúng ta cần đẩy mạnh công 
việc hơn nữa trong năm mới”.

“Tại các cuộc thảo luận, tôi đang 
thấy rất nhiều quan điểm khác 
nhau trong nhiều vấn đề. Tôi cũng 
được nghe những quan điểm giống 
nhau trong nhiều vấn đề nhưng với 
cách tiếp cận khác nhau. Vì vậy, khi 
chúng ta tổng kết năm 2017, tôi dự 
định sẽ tiến hành các cuộc trao đổi 
giữa các nước đề xuất cũng như các 
Thành viên khác có quan tâm đối 

với từng vấn đề cụ thể. Theo đó, các 
Thành viên có thể trình bày ý tưởng 
của mình và thảo luận cách thức để 
đạt được sự tiến bộ.

“Tôi sẽ làm mọi điều có thể để hỗ 
trợ các thành viên và tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc này. Tuy nhiên, 
cần phải nhấn mạnh rằng, bất kỳ 
bước tiến nào đều phải do sự chèo 
lái của các thành viên. Điều này tùy 
thuộc vào việc các nước đề xuất 
lôi kéo được sự tham gia và đồng 
thuận trong các vấn đề ưu tiên. Các 
nội dung được thống nhất ở MC11 
sẽ được xác định bởi các yếu tố này. 
Vì vậy tôi hối thúc các thành viên 
tiếp tục thảo luận với nhau, tiếp tục 
thực tế, tiếp tục mở lòng, và sẵn 
sàng cho những ngày làm việc tích 
cực trong năm mới”.

Rất nhiều thành viên đã đăng đàn 
tại cuộc họp để chia sẻ quan điểm 
của mình trong nhiều vấn đề khác 
nhau và những giải pháp khả thi để 
đạt được tiến triển.

Nguồn: wto.org

ký ASEAN sẵn sàng làm việc với Chủ 
tịch sắp tới của ASEAN nhằm thực 
hiện các ưu tiên của mình góp phần 
củng cố Cộng đồng ASEAN đối với cả 
ba trụ cột. Ông nói thêm rằng Ban 
Thư ký ASEAN cũng sẽ tham gia vào 
một loạt các hoạt động trong khu 
vực do Philippines đề xuất nhằm 
nâng cao nhận thức của Cộng đồng 
ASEAN cũng như các hoạt động 
kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. 
Tổng thống Duterte thể hiện quan 
điểm rằng Philippines mong muốn 
hợp tác chặt chẽ với Ban Thư ký 
ASEAN trong việc tạo thuận lợi cho 
vai trò Chủ tịch ASEAN của mình.

Ngoài cuộc gặp với Tổng thống 
Philippines, Tổng thư ký Lê Lương 
Minh cũng đã có các cuộc gặp xã 
giao với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Perfecto Yasay Jr., Bộ trưởng Bộ 
Thương mại và Công nghiệp Ramon 
Lopez, và Bộ trưởng Bộ Phúc lợi xã 
hội và Phát triển Judy Taguiwalo.

Đoàn Ban Thư ký ASEAN cũng đã có 
các cuộc họp riêng với các cơ quan 
chính phủ Philippines đang đóng vai 
trò đầu mối của ba trụ cột của Cộng 
đồng ASEAN.

Nguồn: asean.org

TỔNG THƯ KÝ ASEAN GẶP TỔNG THỐNG DUTERTE TRƯỚC NĂM CHỦ TỊCH ASEAN 
2017 CỦA PHILIPPINES

ASEAN VÀ THỤY SĨ KHỞI ĐỘNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC ĐỐI THOẠI LIÊN NGÀNH ĐỂ THÚC 
ĐẨY HỢP TÁC HƠN NỮA

Tổng thư ký ASEAN, ông Lê 
Lương Minh đã có cuộc gặp 
xã giao với Tổng thống 

Philippines, ông Rodrigo Duterte 
tại Malacanan vào ngày 13 tháng 
12. Philippines hiện đang chuẩn 
bị cho vai trò Chủ tịch ASEAN vào 
năm 2017, cũng trùng với thời điểm 
đánh dấu mốc 50 năm thành lập của 
ASEAN.

Tổng thống Duterte thông báo 
Philippines đã chọn chủ đề “Đối tác 
cho sự thay đổi, hội nhập với thế 
giới” cho năm 2017 để thể hiện 

ASEAN và Thụy Sỹ đã tổ chức 
phiên họp Ủy ban hỗn hợp 
Hợp tác liên ngành ASEAN 

- Thụy Sỹ (Ủy ban AS-JSCC) đánh 
dấu khởi động quan hệ đối tác chính 
thức giữa hai bên.

mong muốn của Philippines đối với 
việc ASEAN tạo nên sự khác biệt 
trong chất lượng cuộc sống của 
người dân đồng thời tăng cường sự 
tham gia và đóng góp vào hòa bình 
và phát triển toàn cầu. Những ưu 
tiên cho năm 2017 là các lĩnh vực 
như hòa bình, an ninh hàng hải, bảo 
vệ lao động nhập cư, khả năng phục 
hồi cũng như tăng trưởng bao trùm 
được thúc đẩy bởi sáng tạo.

Trong cuộc gặp với Tổng thống 
Duterte, Tổng thư ký Lê Lương 
Minh tái khẳng định rằng Ban Thư 

TIN VỀ ASEAN 

Cuộc họp này chính thức hóa quan 
hệ đối tác ASEAN-Thụy Sĩ tiếp nối 
việc phong danh hiệu Đối tác đối 
thoại liên ngành ASEAN dành cho 
Thụy Sỹ tại Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 vào 

ngày 24 tháng 7 năm 2016 tại 
Viêng Chăn.

Để củng cố thêm ý nghĩa của sự kiện 
này, Đoàn đại biểu cấp cao của Thụy 
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TUYÊN BỐ CHUNG CỦA HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG APEC 2016 VỀ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI 
ĐA PHƯƠNG VÀ KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG (FTAAP)

ỦNG HỘ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI 
ĐA PHƯƠNG

Chúng tôi tái khẳng định cam kết 
củng cố hệ thống thương mại đa 
phương và công nhận vai trò quan 
trọng của thương mại quốc tế trong 
việc tạo ra việc làm cũng như phục 
hồi kinh tế một cách bền vững, phát 
triển và thịnh vượng. Chúng tôi 
nhấn mạnh niềm tin đặt vào các giá 
trị và vai trò trung tâm của các quy 
tắc dựa trên tính minh bạch, không 
phân biệt đối xử, cởi mở và toàn 
diện như được thể hiện trong WTO.
Dựa trên thành công của các Hội 
nghị Bộ trưởng WTO tại Bali và 
Nairobi cũng như công nhận các nội 
dung có trong Tuyên bố Bộ trưởng, 
chúng tôi cam kết tiếp tục thực hiện 
các kết quả đã đạt được tại Bali và 
Nairobi và thúc đẩy đàm phán các 
vấn đề còn lại trong Chương trình 
nghị sự phát triển Doha. Chúng tôi 
cũng ghi nhận một loạt các vấn đề 

TIN VỀ APEC

Sĩ do Ông Johannes Matyassy, Trợ 
lý Ngoại trưởng Thụy Sỹ về châu 
Á/Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao 
Thụy Sỹ dẫn đầu tham dự cuộc họp. 
Đoàn đại biểu Thụy Sĩ còn có Đại 
sứ của Thụy Sỹ tại ASEAN Yvonne 
Baumann và đại diện một số cơ 
quan Thụy Sĩ về hợp tác phát triển.

Về phía ASEAN có Đại diện thường 
trực của Ủy ban ASEAN và các quan 
chức Ban thư ký ASEAN với vai trò 
điều phối quan hệ hợp tác ASEAN 
với các Đối tác đối thoại liên ngành.

Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách 
các vấn đề Chính trị-An ninh ông 
Hirubalan V P, trong vai trò đồng 
chủ tịch Ủy ban AS-JSCC cùng ông 
Matyassy, Trợ lý Ngoại trưởng Thụy 
Sỹ ghi nhận mối quan hệ lâu dài và 
thực chất của Thụy Sỹ trong khu 

vực. Ghi nhận việc thành lập cộng 
đồng ASEAN vào ngày 31 tháng 
12 năm 2015 là một dấu mốc quan 
trọng trong lịch sử của ASEAN, Trợ lý 
Ngoại trưởng Thụy Sỹ Matyassy phát 
biểu rằng Thụy Sỹ coi ASEAN là một 
đối tác quan trọng của Thụy Sỹ trong 
khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Hoan nghênh vai trò của ASEAN 
trong thúc đẩy hòa bình, an ninh và 
hội nhập kinh tế trong khu vực, Trợ 
lý Ngoại trưởng Thụy Sỹ Matyassy 
nhấn mạnh cam kết của Thụy Sỹ 
trong việc ủng hộ ASEAN triển khai 
các mục tiêu Tầm nhìn cộng đồng 
2025. Ủy ban hỗn hợp Hợp tác 
liên ngành ASEAN- Thụy Sỹ thống 
nhất sẽ tìm kiếm các lĩnh vực hợp 
tác khác nhau, bao gồm các chương 
trình xây dựng năng lực và dự án 
phát triển hứa hẹn sẽ mang lại lợi 
ích cho ASEAN.

Các nước thành viên ASEAN thừa 
nhận thế mạnh của Thụy Sỹ trong 
một số lĩnh vực nhất định như đào 
tạo nghề, phát triển bền vững và 
mong muốn triển khai các hoạt 
động và dự án cụ thể trong khuôn 
khổ của Ủy ban AS-JSCC để mang lại 
lợi ích cho khu vực. Ủy ban AS-JSCC 
sẽ là khung khổ để đẩy mạnh mối 
quan hệ hợp tác ASEAN-Thụy Sỹ vì 
lợi ích chung của cả hai bên.

Nguồn: asean.org

thuộc mối quan tâm chung và tầm 
quan trọng của các vấn đề này đối 
với các nền kinh tế trong khu vực 
Châu Á-Thái Bình Dương cũng như 
việc cần thiết để thảo luận các vấn 
đề này trong khuôn khổ WTO. Do 
đó, chúng tôi chỉ đạo các quan chức 
liên quan làm việc trên tinh thần 
khẩn trương và đoàn kết với tất cả 

các thành viên WTO để cùng nhau 
hướng tới các kết quả tích cực và có 
ý nghĩa tại Hội nghị Bộ trưởng WTO 
tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2017 
và tiếp sau đó.

Chúng tôi ủng hộ các sáng kiến về 
Thực hiện Quyết định Bộ trưởng 
WTO về xóa bỏ trợ cấp xuất khẩu.

Chúng tôi tái khẳng định cam kết 
của các nhà Lãnh đạo chống lại chủ 
nghĩa bảo hộ thông qua cam kết về 
giữ nguyên hiện trạng (Standstill) mà 
chúng tôi đề nghị kéo dài đến cuối 
năm 2020 cũng như việc hạn chế 
các biện pháp bảo hộ và bóp méo 
thương mại hiện góp phần làm suy 
yếu thương mại và làm chậm tiến 
độ phục hồi của nền kinh tế quốc tế. 
Trong bối cảnh đó, chúng tôi tiếp tục 
ủng hộ các công việc hiện nay của 
WTO và các tổ chức quốc tế khác 
trong việc giám sát các biện pháp 
mang tính bảo hộ.

Chúng tôi hoan nghênh những tiến 
bộ của các nền kinh tế trong việc 
thông báo phê chuẩn Hiệp định 
thuận lợi hóa thương mại WTO 
(TFA). Chúng tôi kêu gọi các nền 
kinh tế APEC còn lại cũng như các 
thành viên WTO khác nỗ lực hết 
mình để có thể phê chuẩn TFA vào 
cuối năm nay.

Chúng tôi thừa nhận rằng các hiệp 
định thương mại đa phương của 
WTO có thể đóng một vai trò quan 
trọng trong việc hỗ trợ, bổ sung cho 
các sáng kiến tự do hóa toàn cầu. 
Liên quan đến vấn đề này, các hiệp 
định đa phương đang được đàm phán 
hay đã được ký kết như Hiệp định 
Công nghệ thông tin (ITA), Hiệp định 
Thương mại Dịch vụ (TISA) và Hiệp 
định Hàng hóa môi trường (EGA) sẽ 
được mở rộng cho sự tham gia đàm 
phán của tất cả các thành viên WTO 
có cùng mục tiêu với các Hiệp định này.
Các nền kinh tế APEC tham gia vào 
đàm phán Hiệp định Hàng hóa môi 
trường WTO (EGA) tái khẳng định nỗ 
lực hơn nữa để thu hẹp khoảng cách 

trong các vấn đề còn nhiều khác biệt 
nhằm đạt được một Hiệp định tham 
vọng, định hướng tương lai với những 
quy định về xóa bỏ thuế quan đối với 
một loạt các hàng hóa môi trường 
vào cuối năm 2016 sau khi tìm ra 
những cách thức hiệu quả để giải 
quyết các quan ngại chính của các 
nước tham gia đàm phán.

Ngoài ra, chúng tôi cũng hoan 
nghênh việc triển khai thực hiện 
Hiệp định Công nghệ thông tin (ITA) 
mở rộng và kêu gọi các bên đã cam 
kết thực thi Hiệp định trước ngày 01 
tháng 7 năm 2016 triển khai việc 
này sớm nhất có thể.

Khu vực thương mại tự do Châu 
Á-Thái Bình Dương.

Chúng tôi tái khẳng định cam kết 
thúc đẩy quá trình một cách toàn 
diện và có hệ thống hướng tới hiện 
thực hóa FTAAP như một công cụ 
chính để đẩy mạnh hội nhập kinh tế 
trong khu vực của APEC cũng như 
đạt được các mục tiêu Bogor.

Chúng tôi nhắc lại chỉ đạo của các 
nhà Lãnh đạo APEC về việc thực hiện 

một nghiên cứu chiến lược tập thể về 
các vấn đề liên quan đến hiện thực 
hóa FTAAP cũng như đưa ra các kiến 
nghị tại Lộ trình Bắc Kinh 2014 và 
giao cho các quan chức hoàn thiện 
nghiên cứu và báo cáo với các Lãnh 
đạo vào cuối năm 2016.

Chúng tôi hoan nghênh tiến bộ của 
APEC trong việc thực hiện Sáng 
kiến về Nhu cầu xây dựng năng lực 
(CBNI) liên quan tới Hội nhập kinh tế 
khu vực (REI) đã góp phần vào việc 
mở rộng sự hiểu biết của chúng ta 
về các lĩnh vực có liên quan đến đàm 
phán FTA, và sẽ tiếp tục phục vụ 
như một bước đệm vững chắc cho 
việc hiện thực hóa FTAAP. Chúng tôi 
hoan nghênh các hội thảo xây dựng 
năng lực diễn ra trong năm nay và 
khuyến khích các nền kinh tiếp tục 
có các sáng kiến xây dựng năng lực 
trong khuôn khổ CBNI.

Chúng tôi hoan nghênh các kết quả 
của Cơ chế chia sẻ thông tin (ISM), 
bao gồm các Đối thoại SOM về 
RTA và FTA, Đối thoại Chính sách 
Thương mại về RTA/FTA và Báo 
cáo hàng năm của PSU về RTA/FTA 
trong khu vực APEC. Chúng tôi yêu 
cầu các nền kinh tế tiếp tục nỗ lực 
theo hướng tăng cường tính minh 
bạch của của RTA/FTA trong khu 
vực và yêu cầu các quan chức thảo 
luận thêm về các biện pháp nhằm 
cải thiện khả năng tận dụng các 
RTA/ FTA trong khu vực, đặc biệt là 
dành cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ. Chúng tôi mong đợi phiên Đối 
thoại và Hội thảo về FTAAP năm tới 
đây.

Nguồn: apec.org

CÁC TẬP ĐOÀN DOANH NGHIỆP HOA KỲ BẮT ĐẦU NHÌN XA HƠN TTIP KHI CHÍNH 
QUYỀN MỚI ĐANG HÌNH THÀNH

TIN VỀ TTIP
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Các tập đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ 
đang bắt đầu năm mới bằng cách tìm 
kiếm cách thức để thúc đẩy các mối 
quan hệ xuyên Đại Tây Dương mà 
không có hiệp định thương mại, theo 
hướng thực tế rằng các cuộc đàm phán 
của Hiệp định Đối tác thương mại và 
đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) 
bị đình trệ ít nhất đến mùa thu năm 
2017, một số khác suy đoán rằng cơ 
hội cho Hiệp định này đã không còn 
nữa.

Theo các nguồn tin doanh nghiệp 
cho Tạp chí Inside U.S. Trade biết, các 
doanh nghiệp dự kiến sẽ tập trung vào 
việc thuyết phục Chính quyền Trump 
về tầm quan trọng của mối quan hệ 
giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, 
trong đó có thể bao gồm việc thu hẹp 
trọng tâm từ hàng loạt các vấn đề 
được thảo luận trong các cuộc đàm 
phán TTIP đến các vướng mắc thương 
mại theo ngành cụ thể.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho hay, 
việc thuyết phục Chính quyền Trump 
không thể bắt đầu sớm cho đến khi 
Tổng thống đắc cử có đầy đủ thành 
viên nội các và các vị trí cấp thấp 
hơn mặc dù một số tập đoàn doanh 
nghiệp thường xuyên liên lạc với nhóm 
chuyển giao. Vai trò USTR trong chính 
quyền Trump cũng không rõ ràng 
khi các quan chức chuyển giao nói 
rằng Bộ trưởng Thương mại được chỉ 
định Wilbur Ross sẽ chỉ đạo phần lớn 
các chính sách thương mại của chính 
quyền sắp tới.

Dự kiến bước đầu các tập đoàn doanh 
nghiệp sẽ thuyết phục chính quyền 
Trump rằng EU là một đối tác song 
phương quan trọng, và đây không phải 
là dĩ nhiên như Trump đã thể hiện ưu 
tiên bắt tay song phương với các nước 
- không nhất thiết phải là một khối 
kinh tế như EU - và cũng ủng hộ Anh 
rời khỏi EU bất chấp sự phản đối rõ 
ràng từ Brussels. Một nguồn tin doanh 
nghiệp đã lưu ý rằng Steve Bannon, 
một trong những cố vấn cấp cao của 
Trump, đã cho thấy sự chán ghét của 
công chúng đối với tổ chức EU và rất 
có thể đẩy tổng thống mới đắc cử 
từ bỏ một mối quan hệ chặt chẽ với 
Brussels và thay vào đó là bắt tay với 
từng nước thành viên riêng lẻ.

Việc châu Âu muốn làm việc với với 
chính quyền mới cũng không phải là 

một kết luận đã bị bỏ qua, như một 
nguồn tin doanh nghiệp đã mô tả sự 
e ngại đối với các chính sách của chính 
quyền Trump ở châu Âu là "có thể sờ 
thấy được."

Tương tự, các nhà lãnh đạo EU có thể 
không sốt sắng trong việc xây dựng 
mối quan hệ chặt chẽ với Trump nếu 
ông giữ một số lời hứa trong chiến dịch 
tranh cử của mình, chẳng hạn như rút 
khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí 
hậu. Việc rút lui khỏi một hiệp ước khí 
hậu quốc tế có thể được xem như là 
một sự sỉ nhục đối với các nhà lãnh đạo 
các nước thành viên EU và "đầu độc" 
khả năng hợp tác trong tương lai, theo 
một số nguồn tin cho biết.

Thay vì TTIP, EU cũng đang tập trung 
nhiều hơn vào các cuộc đàm phán 
thương mại khác đang diễn ra, Cao 
ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom 
đã nhiều lần đề cập quan điểm này. 
Ví dụ, EU đang nỗ lực kết thúc đàm 
phán thương mại với Nhật Bản cũng 
như một thỏa thuận với Argentina, 
Brazil, Paraguay và Uruguay, đang 
trong giai đoạn cuối cùng phê chuẩn 
một hiệp định thương mại với Canada, 
và hiện đang đàm phán nâng cấp 
FTA với Mexico. Ngoài ra, vào tháng 
6 năm 2016, EU đã hoàn thành việc 
tham vấn công chúng về khả năng 
khởi xướng đàm phán với Úc và New 
Zealand.

Chính quyền Trump có thể được thúc 
đẩy làm sâu sắc thêm quan hệ thương 
mại với EU nếu Brussels có thể kết 
thúc đàm phán với Nhật Bản, đặc biệt 
là nếu hiệp định đó có tác động bất lợi 
đối với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ở giai đoạn 
này vẫn chưa rõ Hiệp định này sẽ tác 

động đến những ngành gì của Hoa Kỳ 
và ở mức độ nào.

Nhiều nguồn tin đã thể hiện sự lạc 
quan rằng chính quyền của Trump 
sẽ "thân thiện với doanh nghiệp" và 
hy vọng điều này sẽ là một cánh cửa 
để thúc đẩy một chương trình nghị sự 
về thương mại với EU. Một nguồn tin 
doanh nghiệp cũng chỉ ra rằng trong 
chiến dịch tranh cử tổng thống năm 
2008, Barack Obama khi đó là Thượng 
nghị sĩ đã diễn thuyết hùng biện về 
những rào cản thương mại, bao gồm cả 
những hứa hẹn sẽ đàm phán lại Hiệp 
định thương mại tự do Bắc Mỹ. Sau đó, 
trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, 
ông đã theo đuổi một chương trình 
nghị sự về thương mại bao gồm Hiệp 
định đối tác xuyên Thái Bình Dương và 
TTIP.

Các tập đoàn doanh nghiệp có khả 
năng sẽ thúc đẩy những kết quả đạt 
được trong hợp tác về hoạch định 
khuôn khổ chính sách - lĩnh vực mà họ 
đã nhìn thấy tiềm năng lớn nhất đối với 
TTIP. Tương tự, các doanh nghiệp sẽ 
tìm kiếm một Hội đồng kinh tế xuyên 
Đại Tây Dương (TEC) có khả năng hoạt 
động tốt hơn. Nhưng, những vấn đề 
hợp tác về hoạch định khuôn khổ chính 
sách nằm trong số những lĩnh vực khó 
khăn nhất trong đàm phán TTIP và 
phần lớn các bên coi TEC là một thất 
bại vì không thể tạo ra những kết quả 
thiết thực. Ủy ban châu Âu cũng đã nói 
rằng các kết quả trong tương lai đối với 
vấn đề này là không khả thi vì khuôn 
khổ pháp lý để đạt được những kết quả 
đó hiện không tồn tại.

Ngay cả khi chính quyền Trump cho 
thấy sự sẵn sàng trong việc tiếp tục 

Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Nhóm 
tư vấn Hiệp định TTIP của Ủy ban 
châu Âu (EC) đã họp để báo cáo tình 
hình đàm phán Hiệp định TTIP. Trưởng 
nhóm tư vấn đã nhắc lại kết luận của 
cuộc họp Hội đồng Ngoại thương 
diễn ra tại Bratislava vào ngày 22-23 
tháng 9, tại đó Bộ trưởng thương mại 
các nước thành viên đã xác nhận tầm 
quan trọng của việc theo đuổi đàm 
phán TTIP, trong khi thừa nhận rằng 
TTIP sẽ không được hoàn tất đàm 
phán dưới thời Chính quyền Obama. 
Liên quan đến tình hình đàm phán, 
Trưởng nhóm tư vấn đã ghi nhận 
những nội dung sau:

- Mở cửa thị trường: Các nhà đàm 
phán đã không thể thống nhất được 
quan điểm về mua sắm chính phủ cũng 
như mở cửa thị trường dịch vụ (chẳng 
hạn như vận tải hàng hải). Đàm phán 
thuế đã đi vào giai đoạn thực chất 

các cuộc đàm phán TTIP hoặc thậm 
chí tiếp tục các cuộc đàm phán EU - 
Hoa Kỳ dưới một cái tên mới, thì một 
nguồn tin doanh nghiệp cho biết 
cơ hội để kết thúc một thỏa thuận 
thương mại sâu rộng với EU đã khép 
lại. Hà Lan, Pháp và Đức sẽ tổ chức bầu 
cử vào năm 2017 và điều này gây ra 
những tác động bất lợi tiềm tàng cho 
một thỏa thuận thương mại vì các nhà 
lãnh đạo khó có thể lên tiếng ủng hộ 
các hiệp định thương mại trong quá 
trình bầu cử.

Các nguồn tin cho biết cũng không 
có lý do gì để hy vọng rằng việc TTIP 
được tiếp tục đàm phán sẽ giúp hai 
bên giải quyết các vấn đề gây tranh 

cãi nhất mà trước đây đã dẫn đến sự 
trì trệ trong các cuộc đàm phán, chẳng 
hạn như thuế nông nghiệp, bảo vệ nhà 
đầu tư, chỉ dẫn địa lý, và tiếp cận thị 
trường trong việc mua sắm và dịch vụ. 

Đại sứ Hoa Kỳ tại EU Anthony Gardner 
cho biết trong một cuộc phỏng vấn với 
Euractiv vào ngày 21 tháng 12, thất 
bại của việc đàm phán là do sự e sợ đối 
với toàn cầu hóa và những thông tin 
sai lệch toàn diện. Theo đó, Hoa Kỳ và 
EU sẽ phải khởi động một chiến dịch 
tuyên truyền có quy mô lớn để chống 
lại luận điệu của các tổ chức phi chính 
phủ đã được hưởng những lợi ích tài 
chính từ việc phản đối TTIP, Gardner 
nói.

Đại sứ Gardner cho biết thêm "một 
số tổ chức NGOs đã nhận ra rằng việc 
chống lại một cái gì đó, đặc biệt là 
chống lại TTIP, là một cách kiếm tiền 
tuyệt vời vì bạn nhìn vào các con số 
và bạn thấy rằng việc gây quỹ đã tăng 
vọt khi có kèm theo TTIP."

Đại sứ Gardner lập luận, để thành công 
trong việc hoàn tất một hiệp định 
thương mại, cả hai chính phủ đều phải 
trình bày rõ hơn thông điệp của mình 
một khi nhận thức được rằng các cuộc 
tranh cãi về thương mại là biểu hiện 
của sự sợ hãi về toàn cầu hóa.

Nguồn: insideustrade.com

NHÓM TƯ VẤN HIỆP ĐỊNH TTIP CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU CÔNG BỐ BÁO CÁO VỀ “TÌNH 
HÌNH ĐÀM PHÁN”

nhưng những vấn đề nhạy cảm nhất 
vẫn cần phải giải quyết.

- Đàm phán quy tắc: Vẫn còn những 
khoảng cách quan trọng trong các 
chương phát triển bền vững, bảo hộ 
đầu tư, doanh nghiệp nhà nước (SOEs), 
và năng lượng và nguyên liệu thô. Các 
chương khác đã đạt được những tiến 
triển khác nhau.

- Các chương liên quan đến khuôn 
khổ chính sách: Trong những tháng 
gần đây, đàm phán chương Thực hành 
chính sách tốt và chương Hợp tác 
chính sách đã đạt được tiến bộ đáng 
kể mặc dù vẫn còn những quan điểm 
khác biệt. Đàm phán các nội dung của 
chương về hàng rào kỹ thuật đối với 
thương mại (TBT) và các biện pháp 
kiểm dịch động thực vật (SPS) vẫn còn 
những khó khăn lớn. Trong đàm phán 
theo ngành, hầu hết các lĩnh vực vẫn 
cần các bên tiếp tục làm việc ở cấp 
kỹ thuật. Liên quan đến dược phẩm, 
Trưởng nhóm tư vấn giải thích rằng 
Thỏa thuận công nhận song phương 
năm 1999 đang có hiệu lực giữa EU và 
US có thể được cập nhật để phản ánh 
kết quả của đàm phán về công nhận 
lẫn nhau đối với Thực hành sản xuất 
tốt. Về nguyên tắc, những cập nhật 
này có thể được hoàn thiện trong đầu 

năm 2017, và sẽ áp dụng đối với tất 
cả các thành viên khi Cục Quản lý thực 
phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ (FDA) 
hoàn tất việc thẩm tra.

Trưởng nhóm tư vấn cũng nhắc lại 
rằng những thay đổi sắp tới trong 
Chính quyền Hoa Kỳ sẽ đặt đàm phán 
TTIP vào thế không chắc chắn và có 
thể sẽ cần phải xây dựng một mô hình 
chính sách mới cho quan hệ kinh tế EU 
- Hoa Kỳ.

Nguồn: Thông cáo báo chí của EC
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN

CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU - CÁC BIỆN PHÁP CẤM NHẬP KHẨU VÀ TIẾP 
THỊ CÁC SẢN PHẨM TỪ HẢI CẨU

Tên viết tắt: 

Nguyên đơn

Bị đơn

Bên thứ ba:

Các hiệp định liên quan:
(được đề cập trong yêu cầu 
tham vấn)

Yêu cầu tham vấn nhận được: 

Báo cáo của Ban hội thẩm 
được luân chuyển:   

Báo cáo của Ban Phúc thẩm:

EC - Các sản phẩm từ hải cẩu

Na Uy

Cộng đồng châu Âu

Argentina; Canada; Trung Quốc; Colombia; Ecuador; Iceland; Nhật 
Bản; Mexico; Namibia; Liên bang Nga và Hoa Kỳ

Hiệp định Nông nghiệp: Điều 4.2; Hiệp định GATT 1994: Điều I:1, III:4, 
XI:1; Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT): Điều 2.1, 
2.2, 5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 6, 6.1, 7.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.2, 9.3

Ngày 5 tháng 11 năm 2009  

Ngày 25 tháng 11 năm 2013

Ngày 2 tháng 5 năm 2014

Đây là tranh chấp liên quan 
tới các quy định của Liên 
minh châu Âu (“Quy định về 

sản phẩm từ hải cẩu của EU”) ngăn 
cấm việc nhập khẩu và đưa vào thị 
trường các sản phẩm từ hải cẩu. 
Những quy định này cũng đưa ra các 
trường hợp ngoại lệ đối với lệnh cấm 
nếu các điều kiện nhất định được 
đáp ứng, kể cả đối với các sản phẩm 
có nguồn gốc từ săn bắt hải cẩu của 
người Inuit hoặc các cộng đồng bản 
địa (ngoại lệ IC) và săn bắt cho mục 
đích quản lý tài nguyên biển (ngoại 
lệ MRM).

Na Uy tuyên bố rằng quy định của 
EU về sản phẩm từ hải cẩu gây ra 
việc cấm nhập khẩu và bán các sản 
phẩm từ hải cẩu và đặt ra một số 
trường hợp ngoại lệ có tính phân 
biệt đối xử có lợi cho các sản phẩm 
từ hải cẩu có nguồn gốc từ EU và 
một vài nước thứ ba khác. Na Uy 
cũng khẳng định thêm rằng các quy 

Các thông tin chính   

định của EU cũng bao gồm các yếu 
tố của một hệ thống chứng nhận 
có phân biệt đối xử các sản phẩm 
từ hải cẩu phù hợp với các điều kiện 
có liên quan để được đưa vào thị 
trường EU và mang tính hạn chế 
thương mại ở một số khía cạnh. Hơn 
nữa, Quy định (EC) số 1007/2009 
và các tham vấn bổ sung theo yêu 
cầu liên quan đến Quy chế của Ủy 
ban (EU) số 737/2010 đã không 
thiết lập các thủ tục đầy đủ để đánh 
giá sự phù hợp của sản phẩm từ hải 
cẩu được nhập khẩu với các điều 
kiện có liên quan để được đưa vào 
thị trường EU.

Na Uy cho rằng quy chế của EU 
không phù hợp với các Điều 2.1, 2.2, 
5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 6.1, 6.2, 7.1, 7.4, 
7.5, 8.1 và 8.2 của Hiệp định TBT; 
Điều I:1, III:4 và XI:1 của GATT 1994 
và Điều 4.2 của Hiệp định Nông 
nghiệp.

Ban Hội thẩm phán quyết rằng quy 
chế của EU là một quy định kỹ thuật 
và không vi phạm Điều 2.2 của Hiệp 
định TBT vì nó đáp ứng các mục tiêu 
giải quyết lo ngại của EU về vấn đề 
đạo đức công cộng đối với hải cầu ở 
một mức độ nhất định, và không có 
biện pháp thay thế nào được chứng 
minh là có tác động tương đương 
hoặc lớn hơn để hoàn thành được 
mục tiêu nói trên.

Ban Hội thẩm kết luận rằng ngoại 
lệ IC của quy chế này đã vi phạm 
Điều I:1 của GATT 1994 vì những 
ưu tiên cho các sản phẩm từ hải câu 
có nguồn gốc từ Greenland (cụ thể 
là cộng đồng Inuit) đã không được 
dành ngay lập tức và vô điều kiện 
cho sản phẩm tương tự đến từ Na 
Uy. Liên quan tới Ngoại lệ MRM, Ban 
Hội thẩm nhận thấy có vi phạm Điều 
III:4 của GATT 1994 bởi vì nó không 
mang lại các điều kiện thuận lợi đối 
với việc chế biến các sản phẩm từ 

hải cẩu nhập khẩu tương tự như các 
sản phẩm từ hải cẩu nội địa. Ban Hội 
thẩm cũng cho rằng Ngoại lệ IC và 
MRM không phù hợp với Điều XX(a) 
của GATT 1994 (“cần thiết để bảo 
vệ đạo đức xã hội”) bởi vì nó không 
đáp ứng các yêu cầu của Điều XX 
(“không được áp dụng theo cách tạo 
ra sự phân biệt đối xử tùy tiện và 
vô lý hoặc hạn chế trá hình đối với 
thương mại quốc tế”). Ban Hội thẩm 
cũng kết luận rằng EU đã không thể 
đưa ra một vụ việc với chứng cứ xác 
thực đầy đủ thể hiện rằng quy chế 
về hải cẩu của EU là công bằng theo 
Điều XX (b) của GATT 1994 ("cần 
thiết để bảo vệ … động vật ... cuộc 
sống hoặc sức khỏe").

Ban Hội thẩm kết luận rằng Liên 
minh châu Âu đã không tuân thủ các 
nghĩa vụ của mình theo Điều 5.1.2 
của Hiệp định TBT vì các thủ tục 
đánh giá sự phù hợp trong khuôn 
khổ quy định này của EU khiến cho 
những sản phẩm đủ điều kiện không 
thể được trao đổi buôn bán kể từ 
thời điểm quy định này có hiệu lực. 
Đối với những khiếu nại liên quan 
đến Điều 5.2.1 của Hiệp định TBT, 
Ban Hội thẩm kết luận rằng nguyên 
đơn đã không chứng minh được Liên 
minh châu Âu không tuân thủ các 
nghĩa vụ của mình trong việc thực 
hiện và hoàn chỉnh thủ tục đánh giá 
sự phù hợp nhanh nhất có thể.

Ban Hội thẩm bác bỏ khiếu nại liên 
quan đến Điều XI:1 của GATT 1994 
và Điều 4.2 của Hiệp định Nông 
nghiệp, và xét thấy không cần thiết 
đưa ra quyết định về những khiếu 
nại không vi phạm quy định tại Điều 
XXIII:1(b) của GATT 1994.

Sau đó, Canada và Na Uy đã nộp Yêu 
cầu phúc thẩm vào ngày 24 tháng 
01 năm 2014. Liên minh châu Âu đã 
đệ đơn Yêu cầu phúc thẩm khác vào 
ngày 29 tháng 01 năm 2014.

Cơ quan Phúc thẩm đã bác kết luận 
của Ban Hội thẩm rằng Quy chế của 
EU về sản phẩm từ hải cẩu là một 
"quy định kỹ thuật" theo nghĩa của 
Phụ lục 1.1 của Hiệp định TBT, và 
do đó tuyên bố hủy hiệu lực pháp 
lý của kết luận của Ban Hội thẩm 
theo Điều 2.1, 2.2, 5.1.2 và 5.2.1 
của Hiệp định TBT. Cụ thể, Cơ quan 
Phúc thẩm đã bác kết luận của Ban 

Hội thẩm rằng Quy chế EU đề cập 
đến "các đặc tính sản phẩm" theo 
nghĩa của Phụ lục 1.1. Cơ quan Phúc 
thẩm từ chối hoàn thành việc phân 
tích pháp lý và do đó không đưa ra 
kết luận liệu Quy chế EU đã đưa ra 
"các quy trình liên quan và phương 
pháp sản xuất" theo nghĩa của Phụ 
lục 1.1 hay không, với điều kiện câu 
hỏi này đã không được xem xét kỹ 
càng bởi Ban Hội thẩm và các bên. 

Cơ quan Phúc thẩm nhất trí với 
kết luận của Ban Hội thẩm rằng 
tiêu chuẩn pháp lý về các nghĩa vụ 
không phân biệt đối xử theo Điều 
2.1 của Hiệp định TBT không áp 
dụng chung cho những khiếu nại 
theo Điều I:1 và III:4 của Hiệp định 
GATT 1994. Căn cứ vào việc kháng 
cáo của EU đối với phán quyết của 
Ban hội thẩm về sự không phù hợp 
với Điều I:1 của GATT 1994 chỉ dựa 
trên lý lẽ cho rằng Ban hội thẩm đã 
diễn giải sai điều khoản này, Cơ quan 
phúc thẩm cũng nhất trí với phán 
quyết của Ban Hội thẩm rằng quy 
chế của EU không phù hợp với Điều 
I:1 vì nó không "ngay lập tức và vô 
điều kiện" cung cấp lợi thế tiếp cận 
thị trường cho các sản phẩm từ hải 
câu đến từ Canada và Na Uy tương 
tự như đối với các sản phẩm từ hải 
cẩu có xuất xứ từ Greenland.

Cơ quan Phúc thẩm nhất trí với 
phán quyết của Ban Hội thẩm rằng 
Quy chế EU là "cần thiết để bảo 
vệ đạo đức công cộng" theo nghĩa 
của Điều XX(a) của GATT 1994. 

Liên quan đến đoạn mở đầu của 
Điều XX của GATT 1994, Cơ quan 
Phúc thẩm cho rằng Ban Hội thẩm 
đã sai trong việc áp dụng kiểm tra 
pháp lý tương tự cho đoạn mở đầu 
của Điều XX khi áp dụng Điều 2.1 
của Hiệp định TBT, thay vì thực hiện 
một phân tích độc lập về sự phù hợp 
của Quy chế EU với các điều khoản 
và yêu cầu cụ thể của đoạn mở đầu. 
Vì vậy, Cơ quan Phúc thẩm bác bỏ 
kết luận của Ban Hội thẩm liên quan 
đến đoạn mở đầu, và do đó kết luận 
rằng không cần phải xem xét các 
khiếu nại của các bên liên quan đến 
kết luận này. Tuy nhiên, Cơ quan 
Phúc thẩm đã tiến hành phân tích 
và nhận thấy, cũng tương tự như 
Ban Hội thẩm, rằng Liên minh châu 
Âu đã không chứng minh được rằng 
Quy chế EU về sản phẩm từ hải cẩu 
đáp ứng được các yêu cầu của đoạn 
mở đầu trong Điều XX. Vì vậy, Cơ 
quan Phúc thẩm kết luận rằng Liên 
minh châu Âu đã không thể biện 
minh cho Quy chế của mình theo 
Điều XX của GATT 1994.
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CẬP NHẬT GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP TRONG WTO 

Ngày 11 tháng 11 năm 2016, 
Brazil đã thông báo tới Ban 
thư ký WTO việc nước này đã 

yêu cầu tham vấn giải quyết tranh 
chấp với Hoa Kỳ liên quan đến thuế 
đối kháng mà Hoa Kỳ áp dụng đối 
với các sản phẩm tấm thép cán nóng 
và cán nguội nhập khẩu từ Brazil. 

Trong năm 2015, Bộ Thương mại 
Hoa Kỳ đã khởi xướng điều tra 
chống trợ cấp đối với việc xuất khẩu 
2 mặt hàng và tất cả 36 biện pháp 
của Brazil. Vào tháng 01 năm 2016, 
bất chấp tất cả các bằng chứng 
ngược lại, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã 
ban hành quyết định sơ bộ áp thuế 
tạm thời đối với các sản phẩm xuất 
khẩu bị điều tra, bị cáo buộc là đã 
được hưởng lợi từ 6 biện pháp của 
Chính phủ Brazil. Sau đó, theo kết 
luận điều tra, Bộ Thương mại đã 
xác định rằng 7 biện pháp trợ cấp 

TRUNG QUỐC ĐỆ 
ĐƠN KIỆN EU VỀ CÁC 
PHƯƠNG PHÁP SO 
SÁNH GIÁ 

BRAZIL ĐỆ ĐƠN KIỆN HOA 
KỲ VỀ CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI 
KHÁNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM 
THÉP 

Ngày 12 tháng 12 năm 2016, 
Trung Quốc đã thông báo tới 
Ban thư ký WTO rằng nước 

này đã yêu cầu tham vấn giải quyết 
tranh chấp với Hoa Kỳ và Liên minh 
châu Âu (EU) liên quan đến các 
phương pháp tính toán đặc biệt 
được các nước này sử dụng trong 
quá trình điều tra chống bán phá 
giá.

Nội dung tham vấn bao gồm Điều 
2(1) đến Điều 2(7) của Quy định 
2016/1036 của EU (“Các quy định 
cơ bản”). Điều 2(1) đến Điều 2(6) 
của Quy định cơ bản đưa ra các quy 
định trong pháp luật của EU về việc 
xác định giá trị thông thường trong 
điều tra chống bán phá giá. Điều 
2(7) của Quy định cơ bản đưa ra một 
cơ chế khác đối với việc tính toán 
giá trị thông thường của sản phẩm 

nhập khẩu từ các quốc gia được coi 
là “nền kinh tế phi thị trường”. 

Sau khi hết thời hạn của khoản 
15(a)(ii) của Nghị định thư về việc 
gia nhập của Trung Quốc vào ngày 
11 tháng 12 năm 2016, Trung 
Quốc quan ngại rằng: (i) Điều 2(1) 
đến Điều 2(7) của Quy định cơ bản 
không phù hợp với Điều I:1 của 
GATT 1994, và (ii) Điều 2(7) không 
phù hợp với Điều 2.1 và 2.2 của 
Hiệp định Chống bán phá giá, Điều 
VI:1 của GATT 1994, và đoạn thứ 
hai của Ghi chú bổ sung đối với Điều 
VI:1 của GATT 1994 (“Ghi chú bổ 
sung”). Kết quả là các quy định trên 
của EU và Hoa Kỳ đã vô hiệu hóa 
hoặc gây tổn hại đến quyền lợi của 
Trung Quốc một cách trực tiếp hoặc 
gián tiếp theo các hiệp định đã được 
trích dẫn.

đối kháng đã được cung cấp cho các 
nhà sản xuất và xuất khẩu các sản 
phẩm tấm thép cán nóng và cán 
nguội từ Brazil (thêm 1 biện pháp so 
với 6 biện pháp được xác định theo 
quyết định sơ bộ) .

Brazil cho rằng các biện pháp của 
Hoa Kỳ là không phù hợp với các 
nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo các điều 
khoản có liên quan của các Hiệp 
định, bao gồm, nhưng không hạn 
chế: Điều 1; 2; 10; 11 ( đặc biệt là 
11.2, 11.3, 11.4 và 11.9); 12 (đặc 
biệt là 12.3, 12.5 và 12.7); 14; 15; 
16; 17; 19 và 32.1 của Hiệp định 
Trợ cấp và các biện pháp đối kháng, 
cũng như các Phụ lục II và III của 
Hiệp định này và Điều VI của GATT 
1994.

Ngày 13 tháng 10 năm 2016 
Liên minh châu Âu đã đệ đơn 
kháng cáo đối với phán quyết 

của Ban Hội thẩm WTO trong vụ tranh 
chấp "Cộng đồng châu Âu và một số 
nước thành viên - Các biện pháp gây 
ảnh hưởng đến thương mại máy bay 
dân dụng cỡ lớn - Viện dẫn Điều 21.5 
của Cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu 
nại bởi Hoa Kỳ.” Ban Hội thẩm đã đưa 
ra báo cáo của mình vào ngày 22 
tháng 9 năm 2016. 

Liên minh châu Âu giới hạn kháng cáo 
của họ về những sai sót mà họ cho 
rằng là sai sót nghiêm trọng về luật và 
diễn giải pháp lý cần phải sửa lại. Việc 
không kháng cáo đối với một vấn đề 
không có nghĩa là đồng thuận với vấn 
đề đó.

Với những lý do sẽ được làm rõ thêm 
trong văn bản đệ trình lên Ban Phúc 
thẩm, Liên minh châu Âu kháng cáo và 
yêu cầu Ban Phúc thẩm đảo ngược các 
kết luận, phán quyết và kiến nghị của 
Ban Hội thẩm đối với những sai sót về 
luật và diễn giải pháp lý trong Báo cáo 
của Ban Hội thẩm, cụ thể:

- Liệu Ban Hội thẩm có diễn giải hợp lý 
Điều 7.8 của Hiệp định Trợ cấp và các 

Ngày 4 tháng 10 năm 2016, Thổ 
Nhĩ Kỳ đã thông báo tới Ban thư 
ký WTO rằng nước này đã yêu 

cầu tham vấn giải quyết tranh chấp 
với Ma-rốc liên quan đến thuế chống 
bán phá giá do Marocco áp dụng đối 
với việc nhập khẩu mặt hàng thép cán 
nóng của nước này. Các thuế này đã 
có hiệu lực từ ngày 26 tháng 9 năm 
2014.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc các biện pháp của 
Marocco là không phù hợp với một số 
các quy định về thủ tục và nội dung 
của Hiệp định Chống bán phá giá của 
WTO. Đây là vụ kiện đầu tiên trong 
WTO mà Marocco là một bên của vụ 
kiện.

Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt quan ngại về các 
khía cạnh sau đây của các biện pháp:

- Các nhà chức trách Ma-rốc đã không 
kết thúc điều tra trong thời hạn tối đa 

biện pháp đối kháng để yêu cầu một 
nước “xóa bỏ các tác động tiêu cực” 
được phát hiện trong trợ cấp có thể bị 
kiện trong quá trình điều tra ban đầu, 
mặc dù trợ cấp này đã được “bãi bỏ” và 
không còn được “duy trì”;   

- Liệu Ban Hội thẩm có sai khi từ chối 
đánh giá việc Liên minh châu Âu có 
thực hiện phù hợp với quy định của 
WTO liên quan đến trợ cấp đường 
băng sân bay Muhlenberger Loch và 
Bremen hay không;

- Liệu hỗ trợ hoặc tài trợ của Chính phủ 
thành viên cho A350XWB có phải là 
trợ cấp hay không;

- Liệu Ban Hội thẩm có sai khi xác định 
các thị trường sản phẩm phù hợp hay 
không;

- Liệu Ban Hội thẩm có sai khi đưa ra 
các kết luận liên quan đến các điều 
khoản “sản phẩm tương tự không được 
trợ cấp” của Điều 6.3, 6.4 và 6.5 của 
Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối 
kháng hay không;

- Liệu Ban Hội thẩm có sai trong các phán 
quyết về tác động bất lợi hay không.  

là 18 tháng như quy định tại Điều 5.10 
của Hiệp định Chống bán phá giá và do 
đó đã vi phạm quy định này.

- Việc cơ quan điều tra của Marocco bỏ 
qua câu trả lời cho bảng câu hỏi của 
các nhà xuất khẩu và xác định biên độ 
phá giá trên cơ sở các thông tin sẵn có 
là không phù hợp với Điều 6.8 và các 
khoản 1, 3, 5, 6 và 7 của Phụ lục II của 
Hiệp định Chống bán phá giá.

- Cơ quan điều tra Marocco đã vi phạm 
Điều 6.9 của Hiệp định Chống bán phá 
giá do không công bố những thông tin 
cần thiết liên quan đến các quyết định 
sử dụng các thông tin sẵn có đó.

- Cơ quan điều tra Marocco đã không 
cung cấp một lời giải thích hợp lý và 
đầy đủ về những kết luận liên quan 
đến tổn hại và nguyên nhân và do đó 
đã vi phạm Điều 3.1, 3.2, 3.4, và 3.5 
của Hiệp định Chống bán phá giá.

LIÊN MINH CHÂU ÂU 
KHÁNG CÁO PHÁN QUYẾT 
CỦA BAN HỘI THẨM VỀ 
TUÂN THỦ CỦA WTO VỀ 
TRỢ CẤP ĐỐI VỚI MÁY BAY 

THỔ NHĨ KỲ ĐỆ ĐƠN KIỆN 
MA-RỐC VỀ CÁC BIỆN PHÁP 
CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI 
VỚI MẶT HÀNG THÉP
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THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI

Phá giá
Xuất hiện khi hàng hóa được xuất khẩu với mức giá thấp hơn giá trị thông thường của hàng hóa đó, nói chung có 
nghĩa là hàng hóa được xuất khẩu với mức giá thấp hơn giá được bán tại thị trường nội địa hoặc thị trường nước thứ 
ba, hoặc thấp hơn chi phí sản xuất..

Giá trị thông thường
Được cấu thành từ các chi phí sản xuất cố định và biển đổi, cộng với một loạt các chi phí khác thường gắn với sản 
xuất và thương mại.

Biên độ phá giá
Sự khác biệt giữa đánh giá của cơ quan điều tra về mức cần được coi là giá trị bình thường và giá xuất khẩu của sản 
phẩm được xuất khẩu từ nước này sang nước khác.  

Biên độ phá giá tối thiểu
Biên độ phá giá dưới 2% tính theo phần trăm của giá xuất khẩu ở nước xuất xứ. Trong trường hợp của biên độ phá 
giá như vậy, một nước có thể không áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Thuế chống bán phá giá
Điều 6 của GATT cho phép thuế chống bán phá giá được áp dụng đối với hàng hóa được coi là bán phá giá và gây 
tổn hại cho các nhà sản xuất sản phẩm cạnh tranh trong nước nhập khẩu. Thuế chống bán phá giá này ngang bằng 
với mức chênh lệch giữa giá xuất khẩu của hàng hóa và giá trị thông thường của hàng hóa đó nếu việc bán phá giá 
gây ra tổn hại.  

Thuế chống bán phá giá tạm thời
Thuế hoặc phí áp đặt khi có bằng chứng rõ ràng rằng có tồn tại phá giá. Về nguyên tắc, thuế chống bán phá giá tạm thời 
nên được áp dụng trong thời gian không quá 4 tháng, mặc dù có thể được gia hạn lên đến 9 tháng trong một số trường hợp.

Thuế chống bán phá giá cuối cùng
Thuế chống bán phá giá áp đặt ngay khi việc điều tra được hoàn tất. Thuế này phải được chấm dứt sau 5 năm trừ khi 
việc rà soát được khởi động trước đó chỉ ra rằng việc bán phá giá sẽ tiếp tục hoặc tái diễn. 

Cam kết về giá 
Cam kết của nhà xuất khẩu tăng giá xuất khẩu của hàng hóa để tránh khả năng bị áp thuế chống bán phá giá. 

Nguồn: Từ điển Các thuật ngữ Chính sách Thương mại -  Walter Goode - Ấn phẩm của Đại học Cambridge và WTO


