สรุ ปผลการประชุมคณะทํางานด้ านการค้ าบริการอาเซียน – อินเดีย ครั งที่ 10
1. การประชุมคณะทํางานด้ านการค้ าบริ การอาเซียน – อินเดีย ครัง้ ที 10 จัดขึ ้นระหว่างวันที 31 สิงหาคม –
2 กันยายน 2553 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยเป็ นการประชุม ASEAN Caucus ในวันที 31
สิงหาคม2553 และเป็ นการประชุมเจรจากับอินเดียในวันที 1 – 2 กันยายน 2553
2. การประชุมในครัง้ นี ้มีนาย Wong Toon Joon, Deputy Director, Ministry of Trade and Industry,
Singapore เป็ นประธานฝ่ ายอาเซียน และนาง Aparna Sinha, Joint Director, Department of
Commerce, Ministry of Commerce & Industry, India เป็ นประธานฝ่ ายอินเดีย โดยมีผ้ แู ทนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ เข้ าร่วมการประชุม
3. การประชุมได้ หารื อ 4 เรื อง คือ 1) ร่างข้ อบทร่วมความตกลงการค้ าบริการ 2) ร่างภาคผนวกเรื องการ
เคลือนย้ ายบุคคล 3) ร่างภาคผนวกสาขาการเงิน ซึงมีมาตรการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและ
อัตราแลกเปลียน (Prudential Measures, Exchange Rate and Financial Stability) และ 4) การเปิ ด
ตลาดการค้ าบริการ
ร่ างข้ อบทร่ วมความตกลงการค้ าบริการ
4. ร่างข้ อบทร่วมความตกลงการค้ าบริการ มีความคืบหน้ าในการเจรจา 1 มาตรา (ข้ อบทกฎระเบียบ
ภายในประเทศ) เหลือเพียง 4 มาตราทียังติดค้ างอยู่ ได้ แก่ ข้ อบทการยอมรับ (Recognition) ข้ อบท
มาตรการปกป้ อง (Safeguard Measures) ข้ อบทข้ อยกเว้ นด้ านความมันคง (Security Exceptions) และ
ข้ อบทการถอนตัวและการสิ ้นสุดความตกลง (Withdrawal and Termination)
5. ข้ อบทการยอมรับ (Recognition) อาเซียนพิจารณาข้ อเสนอของอินเดียใน paragraph 1 bis คือ ใน
กรณีทีไม่มีการทําความตกลงการยอมรับร่วม(Mutual Recognition Arrangement: MRA) ให้ แต่ละ
ประเทศภาคีโน้ มน้ าวสภาวิชาชีพทีเกียวข้ องพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริการวิชาชีพ
ของประเทศภาคีอีกประเทศ ในประเด็นนี ้ ท่าทีเบื ้องต้ น อาเซียนยังคงไม่เห็นด้ วยกับการมี paragraph 1
bis เพราะเห็นว่าถ้ อยคําใน paragraph 1 เพียงพออยูแ่ ล้ ว อย่างไรก็ดี อาเซียนได้ พยายามหาทางออกโดย
พยายามแก้ ไขถ้ อยคําใน paragraph 1 bis ให้ มีถ้อยคําทีอ่อนลง
ร่ างภาคผนวกเรื่องการเคลื่อนย้ ายบุคคล
6. ในการเจรจาครัง้ นี ้ ให้ ความสําคัญในการเจรจาร่างภาคผนวกเรื องการเคลือนย้ ายบุคลากร ทังสองฝ่
้
าย
ได้ นําร่างข้ อบทร่วม (consolidated text) หารื อระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม มีประเทศสมาชิกอาเซียนบาง
ประเทศ ยังไม่ตกลงทีจะให้ มีภาคผนวกเรื องการเคลือนย้ ายบุคคล โดยให้ เหตุผลว่าการจะยอมรับให้ มีข้อ
บทนี ้ขึ ้นอยูก่ บั การเจรจาในภาพรวมทังหมด
้

7. ในการเจรจาครัง้ นี ้ทังสองฝ่
้
ายยังไม่สามารถตกลงกันเกียวกับวิธีการยกร่างข้ อบทได้ เนืองจากอาเซียน
ต้ องการให้ ข้อกําหนดเรื องการเปิ ดตลาด คําจํากัดความของบุคลากร และเงือนไขการเข้ ามาพํานัก/ทํางาน
ของบุคลากรแต่ละประเภทเป็ นไปตามข้ อผูกพันของแต่ละประเทศภาคีทีระบุไว้ ในตารางเปิ ดตลาดการค้ า
บริ การ (ซึงจะส่งผลให้ แต่ละประเทศสามารถเปิ ดตลาดหรื อระบุเงือนไขต่าง ๆ ได้ ตามความเหมาะสมของ
แต่ละประเทศได้ ) ขณะทีอินเดียต้ องการให้ ระบุคําจํากัดความและเงือนไขการพํานัก/ทํางานทีประเทศภาคี
ยอมรับร่วมกันในตัวข้ อบทภาคผนวกเลย
8. ในประเด็นคํานิยามของบุคลากร (Definitions) อินเดียอ้ างว่า อินเดียและประเทศสมาชิกอาเซียนบาง
ประเทศ ได้ แก่ ฟิ ลิปปิ นส์ และไทย ได้ ร่วมสนับสนุนเอกสาร TN/S/W31, February 2005 ทีเสนอในกรอบ
องค์การการค้ าโลก เพือให้ สมาชิกองค์การการค้ าโลกยอมรับการจําแนกประเภทของบุคลากรและการ
กําหนดคํานิยามของประเภทบุคลากรร่วมกันแล้ ว ตังแต่
้ ปี 2548 อินเดียจึงเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียน
น่าจะยอมรับคํานิยามตามเอกสารดังกล่าวขององค์การการค้ าโลกได้
ภาคผนวกสาขาการเงินซึ่งมีมาตรการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
(Prudential Measures, Exchange Rate and Financial Stability)
9. ในการประชุมครัง้ นี ้มีผ้ เู ชียวชาญด้ านการเงินจากกระทรวงการคลังของอินเดียเข้ าร่วมการหารื อด้ วย
โดยอินเดียยังคงไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอของอาเซียน พร้ อมยํ ้าว่า ภาคผนวกสาขาการเงินของความตกลง
ว่าด้ วยการค้ าบริ การภายใต้ องค์การการค้ าโลก (GATS) ได้ ให้ สทิ ธิภาครัฐในการดําเนินมาตรการเพือรักษา
เสถียรภาพทางการเงินอยูแ่ ล้ ว และข้ อเสนอของอาเซียนเป็ นการจํากัด policy space ของภาครัฐ
นอกจากนี ้ อินเดียเห็นว่ากิจกรรมและมาตรการทีกํากับโดยธนาคารกลางด้ านนโยบายอัตราแลกเปลียน อยู่
นอกขอบเขตความตกลง GATS และความตกลงการค้ าเสรี จึงไม่ควรนําเรื องนี ้มาเจรจาภายใต้ ความตกลง
นี ้ อย่างไรก็ดี อาเซียนยังคงยํ ้าว่าสาระของภาคผนวกทีอาเซียนเสนอ มีวตั ถุประสงค์เพือสร้ างความโปร่งใส
และสร้ างความมันใจแก่นกั ลงทุนต่างชาติวา่ มาตรการของภาครัฐด้ านเสถียรภาพอัตราแลกเปลียนจะ
กระทําโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่เกินกว่าความจําเป็ น และจะยกเลิกใช้ มาตรการเมือหมดความจําเป็ น ที
ประชุมไม่สามารถตกลงกันได้ ในหลักการ จึงมีมติให้ ผ้ เู ชียวชาญการเงินแต่ละฝ่ ายพิจารณาร่างภาคผนวก
นี ้ เพือหารื อต่อไปในการประชุมครัง้ หน้ า
การเจรจาเปิ ดตลาดการค้ าบริการ
10. ในการประชุมครัง้ นี ้ ทังสองฝ่
้
ายเก็บประเด็นปั ญหาเรื องรูปแบบการเปิ ดตลาดการค้ าบริการ (modality)
ระหว่างอาเซียนและอินเดียทีไม่สามารถตกลงกันได้ หันไปให้ ความสําคัญกับข้ อเสนอเปิ ดตลาดของแต่ละ
ประเทศภาคีมากกว่าเพราะต้ องการให้ พิจารณาระดับการเปิ ดตลาดทีแท้ จริงระหว่างกันก่อนพิจารณาเรื อง
รูปแบบการเปิ ดตลาด

11. การประชุมคณะทํางานด้ านการค้ าบริการอาเซียน-อินเดีย ครัง้ ต่อไปจะมีขึ ้นประมาณสัปดาห์ที 3 ของ
เดือนพฤศจิกายน 2553
----------------------------------------สํานักเจรจาการค้ าบริ การและการลงทุน
20 กันยายน 2553

