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กำรประชุมสำมัญสมัยที่ 16 ของ UNIDO  

 

การประชุมสามัญสมัยท่ี 16 ของ UNIDO จัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 
ณ ส านักงานใหญ่ UNIDO (Vienna International 
Centre) กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีประเทศ
สมาชิก UNIDO จ านวน 131 ประเทศเข้าร่วมประชุม 

การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากประเทศไทยเข้า
ร่วมท้ังหมด 5 คน น าโดยผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายศิริรุจ จุลกะรัตน์          
ซึ่งเป็นผู้กล่าวแถลงการณ์ต่อท่ีประชุมในนาม
ของประเทศไทย 

การประชุมสามัญครั้งนี้มีความส าคัญ เพราะเป็น
การก าหนดอาณัติขององค์กรให้ชัดเจนอีกครั้ง 
หลังจากการประกาศปฏิญญาลิมาไปในคราว 
การประชุมสามัญครั้งก่อน (พ.ศ. 2556) และ
การก าหนด เป้ าหมาย  SDG Agenda 2030          
โดยองค์การสหประชาชาติ (กันยายน 2558) 

 
ในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือก 
ใ ห้ เ ป็ น ส ม า ชิ ก  Industrial Development 
Board (IDB) จนถึงปี ค.ศ.2019 (การประชุมสามัญ 
สมัยท่ี 18) และ สมาชิก Programme and Budget 
Committee (PBC) โดยจะท าหน้าท่ีจนถึงสิ้นสุด
การประชุมสามัญสมัยปกติ สมัยท่ี 17 ในปี ค.ศ.
2017 

ในระหว่างการประชุมสามัญครั้งนี้ ผู้อ านวยการใหญ่
ได้ จั ดการประชุม Inclusive and Sustainable 
Industrial Development ครั้งท่ี 4 (4th ISID Forum) 
เพื่อแสดงผลการด าเนินการโครงการน าร่อง 
Country Partnership Programme ในประเทศ
เอธิโอเปียและเซเนกัล และเปิดตัวโครงการ       
น าร่องล าดับท่ี 3 ในประเทศเปรู นอกจากนี้            
ยั งมี การจั ดกิ จกรรมอื่ นๆ  ท่ี เกี่ ย วข้ องกั บ         
การด าเนินการขององค์กร เช่น การประชุม 
Donor Meeting การเปิ ดตั วหนั งสื อ  Oxford 
Handbook: “Africa, whatever you thought, 
think again” การประชุมบทบาทของ innovation 
hubs for sustainable industrialization and 
shared prosperity และการเปิดตัว Industrial 
Development Report 2016 แ ล ะ ใ น ปี นี้                
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ท่ี ประชุ มสามั ญได้ มี มติ รั บ Marshall Islands           
เข้าเป็นสมาชิก UNIDO ในกลุ่มภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิกอีกด้วย 

ท่ีประชุมมีข้อตัดสินใจก าหนดจัดการประชุม
สามัญ สมัยท่ี 17 ระหว่างวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
– 1 ธันวาคม ค.ศ.2017 (2560) ณ กรุงเวียนนา 
ผู้ท่ีสนใจสามารถอ่านเอกสารการประชุม ได้ท่ี 
http://www.unido.org/gc16.html 

 

Single Market Strategy ของสหภำพยุโรป 

ที่มาของข่าว – EC 

เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้น าเสนอกลยุทธ์ท่ีจะ
ส่งผลให้เกิดตลาด Single Market ในสหภาพ
ยุโรปท่ีมีความเป็นธรรม ให้ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
และกิจการ ต่างๆ ตลาด Single Market นับเป็น
ผลสัมฤทธิ์ท่ีส าคัญของสหภาพยุโรปท่ีอนุญาต
ให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคล การบริการ สินค้า 
และเงินทุนภายในกลุ่มประเทศท่ีมีเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก (ประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรปมี GDP รวมกันถึง 14 ล้านล้าน         
ยูโร)  

จุดประสงค์หลักของตลาด Single Market คือ 
1) สร้างโครงสร้างทางกฎหมายท่ีสนับสนุน          
การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี การเคลื่อนย้าย
ของการบริ การอย่ า ง เสรี  เพื่ อยกระดั บ
ความสามารถในการแข่งขัน 2) ก าจัดอุปสรรค
ในการค้าภายในสหภาพยุโรปและขัดขวาง           
การสร้างอุปสรรคขึ้นใหม่  3) ผลักดันให้เกิด
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นมิตรต่อกิจการและผู้บริโภค 
บนพื้นฐานของความโปร่งใส ความเรียบง่าย 
ความชั ด เจนและความคงเส้ นคงวาของ            
ข้อบังคับต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้น
เสมอไป โดยอาจเป็นเพราะกฎเกณฑ์ของ Single 
Market ไม่เป็นท่ีรู้จัก ไม่ถูกน าไปปฏิบัติ หรือถูก
กฎเกณฑ์ข้ ออื่ นๆ  ทับซ้ อนอยู่  ด้ วยเหตุนี้
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้ด าเนินการกลยุทธ์
ดั งกล่ าวเพื่ อยกระดับ  Single Market ของ
สหภาพยุ โรป  ข้ อตกลงดั งกล่ าวจะส่ งผล
ประโยชน์ต่อกลุ่มต่อไปนี ้

1. ผู้บริโภค - คณะกรรมาธิการยุโรปจะก าหนด
มาตรการท่ีปกป้องผู้บริโภคท่ีต้องการซื้อสินค้า 
หรือการบริการในประเทศสมาชิกอื่น จากราคา
ท่ีมีความแตกต่าง ข้อก าหนดในการค้า และ         
การจัดส่งต่างๆ นอกเสียจากว่าจะมีจุดประสงค์
และเหตุผลท่ีถูกต้องและยอมรับได้ 

2.SMEs / start-ups - คณะกรรมาธิการจะ
พยายามผลักดันให้การเข้าถึงแหล่งทุนเป็นไปได้
ง่ายขึ้น ลดอัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
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บริษัท รวมท้ังท าให้กฎและข้อบังคับต่างๆ เช่น 
VAT regulation การจดทะเบียนนวัตกรรม และ
กฎหมายล้มละลายสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น           
อีกท้ังส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ๆ  และ
นวัตกรรมผ่ านการจดทะเบียนนวัตกรรม 
Unitary Patent Innovative service 
คณะกรรมาธิการจะท าการพัฒนาเป้าหมายของ
สหภาพยุ โรปเพื่ อการสร้ าง  collaborative 
economy ซึ่ ง เป็นแบบแผนของเศรษฐกิ จ
รูปแบบใหม่ โดยจะพิจารณาถึงข้อบังคับและ
ระเบียบต่างๆ ท่ีจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน 

3. Professionals - คณะกรรมาธิการยุโรปจะ
เพิ่มโอกาสส าหรับกิจการและบริษัทต่ างๆ           
ในการท าการค้าข้ามพรมแดน โดยเริ่มจาก            
การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรการต่างๆ            
ท่ีจะช่วยผลักดันให้มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ 

กลยุทธ์ท่ีคณะกรรมาธิการน าเสนอมีท้ังหมด             
9 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน 

 
 

 

ประเภทที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสเพื่อผู้บริโภคและ
กิจกำร 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำ collaborative economy 
หรือ sharing economy อย่ำงสมดุล 

Collaborative / sharing economy หรือ รูปแบบ
เศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านรูปแบบ         
การให้บริการ on-demand service และการใช้ 
assets ชั่วคราว รูปแบบดังกล่าวน าไปสู่ราคา         
ท่ีต่ าลงในขณะท่ีมีตัวเลือกสินค้าเพิ่มสูงขึ้น 
สภาพตลาดดังกล่าวเหมาะกับการริเริ่มบริษัท 
start-up นวัตกรรมต่างๆ  แต่กฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับ
รูปแบบเศรษฐกิจดังกล่าว 

คณะกรรมาธิการ ยุโรปมุ่งจัดท าข้อแนะน า          
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ ท้ัง Service 
Directive, E-Commerce Directive แ ล ะ
กฎหมายผู้บริโภคต่างๆ เช่น Unfair Contract 
Terms Directive เพื่อก าจัดช่องว่างท่ีกีดกัน
การด าเนินการเศรษฐกิจดังกล่าว โดยตั้งเป้าให้มี
ก ารประกาศ  European agenda ในด้ าน
ดังกล่าวภายในปีค.ศ. 2016 
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กลยุทธ์ที่ 2 ช่วยเหลือให้ SMEs และ Start-
ups เติบโต 

คณะกรรมาธิการมุ่งเน้นช่วยเหลือ SMEs และ 
Start-ups ในด้านการเข้าถึงแหล่งเงิน  ผ่าน
ม า ต ร ก า ร  EU funding instruments, 
Investment Plan และ Capital Market Union 
และช่วยในการเข้าใจกฎหมายข้อบังคับต่างๆ 
ท้ังในตลาดภายในของสหภาพยุโรปเองและ
ตลาดภายนอก ปรับปรุงข้อบังคับต่างๆ และ         
มุ่ งสร้างสหภาพยุโรปให้ เป็นตลาดท่ีดึงดูด          
นักสร้างนวัตกรรมจากภายในและภายนอก
สหภาพยุโรป 

คณะกรรมาธิการตั้งเป้าหมายท่ีจะด าเนินการ
เร่ือง VAT action Plan, Legislative imitative 
ด้ านกฎหมายล้ มละล าย  และ  Start-up 
imitative ภายในปี ค.ศ. 2016 และด าเนินการ
ด้ าน Digital Technology initiatives ภายใน       
ปี ค.ศ. 2017 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรสร้ำงตลำดที่ไม่มีพรมแดน
ให้กับภำคบริกำร 

แม้ว่าภาคบริการมีมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีสูงถึง          
2 ใน 3 ของเศรษฐกิจสหภาพยุโรป แต่การ
ให้บริการข้ามพรมแดนยังไม่ได้รับการพัฒนา
มากนัก รวมท้ังการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและ
คุณวุฒิต่างๆ ยังเป็นอุปสรรคในการให้บริการ
และการหางานข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ
สมาชิกคณะกรรมาธิการยุโรปจะจัดท า Service 

Passport และช่วยเหลือประเทศสมาชิกใน           
การยกระดับข้อบังคับในวิชาชีพ และจะท า         
การตรวจสอบการพัฒนาของตลาดการ
ให้บริการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ  เพื่อ
เสาะหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง โดย
ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี ค.ศ. 2016 จะจัดท า
แนวทางการพัฒนาส าหรับประเทศสมาชิก          
ท าการวิเคราะห์โครงสร้างส าหรับประเทศ
สมาชิกในการตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิ  
วิชาชีพ ข้อปฏิบัติด้านกฎหมายในการลดก าแพง
การให้บริการธุรกิจและการโยธา และข้อปฏิบัติ
ด้านกฎหมายในการจัดท า Service Passport 
ในภาคส่วนท่ีมีความส าคัญของเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 4 ลดข้อจ ำกัดของภำคค้ำปลีก 

จ านวนการจ้ า ง ง านของภาคค้ าปลี ก ใน
ตลาดแรงงานของสหภาพยุโรปมีค่าสูง คิดเป็น
สัดส่วนถึง 1 ใน 8 ของการจ้างงานท้ังหมด 
อย่างไรก็ตาม ประสิทธิผลของภาคส่วนดังกล่าว
กลับไม่เพิ่มขึ้น อีกท้ังมีข้อจ ากัดในการร้องขอ
ใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ด้านการวาง   
ผังเมืองและด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการ
จะท ามาตรฐาน Best practices ท่ีจะช่วยให้
ภาครัฐของประเทศสมาชิกสามารถระบุจุดท่ีต้อง
มีการแก้ไขต่างๆ และยกระดับการให้บริการ 
ของตนได้ โดยตั้งเป้าเริ่มด าเนินการดังกล่าว
ภายในปีค.ศ. 2017 
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กลยุทธ์ที่  5 ป้องกันกำรเลือกให้บริกำรต่อ
ผู้บริโภค หรือเลือกใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำร 

ตามกฎหมายของสหภาพยุโรป Article 20 
(Service Directive) ผู้ ให้บริ การไม่ สามารถ    
เลือกให้บริการหรือให้บริการในอัตราท่ีแตกต่าง
ต่อผู้บริโภค บนพื้นฐานของเชื้อชาติหรือสถานะ
ท่ีแตกต่างได้ คณะกรรมาธิการจะด าเนินการ
เพ่ือให้ไม่มีการกีดกันท้ังด้านการให้บริการและ 
การซื้อบริการเกิดขึ้น โดยจะมุ่งผลักดันผ่าน
นโยบาย Digital Single Market ท่ีเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเพิ่มความเสมอภาคในตลาด Single 
Market ผ่านทางด้านกฎหมายและด้านการ
บังคับใช้  (enforcement) คณะกรรมาธิการ
ตั้งเป้าหมายในการด าเนินการดังกล่าวไว้ในปี 
ค.ศ. 2016 

ประเภทที่  2 กำรส่งเสริม Modernisation 
และนวัตกรรมต่ำงๆ  

กลยุทธ์ที่  6 Modernising ระบบมำตรฐำน
ของสหภำพยุโรป 

มาตรฐานมีส่วนช่วยในการยกระดับความ
ปลอดภัย นวัตกรรม และการท างานร่วมกัน 
(interoperability) และมีความส าคัญในการ
ส ร้ า ง ต ล าด  Single Market Standard ซึ่ ง
มาตรฐานดังกล่าวมีความหลากหลายตั้งแต่ 
มาตรฐานหมวกนิรภัย หน้ากากสุขภาพหรือ
ลิฟต์ต่างๆ ความหลากหลายของตลาดใน
สหภาพยุโรป และบทบาทของ Information 

and Communication Technology (ICT)         
ท่ี เพิ่มสูงขึ้น สร้างความท้าทายในการวาง
มาตรฐานสินค้าเป็นอย่างมาก คณะกรรมาธิการ
ยุโรปจะร่วมกันพัฒนามาตรฐานให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น ผ่านความร่วมมือระหว่าง
อุ ตสาหกรรม  European Standardisation 
Organisation SME ต่างๆ และภาคส่วนท่ีให้
ความสนใจ  โดยได้ ตั้ ง เป้ าหมาย ท่ีจะ เริ่ ม
ด าเนินการภายในปีค.ศ. 2016 

กลยุทธ์ที่  7 – กำรจัดซื้ อของภำครั ฐที่ มี           
ควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและตรวจสอบได้ 

การจัดซื้อของภาครัฐมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ
ของสหภาพยุโรป คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 19 
ของ GDP ของสหภาพยุโรป หรือ มากกว่า 2.3 
ล้านล้านยูโรต่อปี กฎหมายของสหภาพยุโรป          
ได้ ก าหนดให้กฎหมายในด้ านดั งกล่ าวมี            
ความสอดคล้องกันภายใน เดือนเมษายน         
ค.ศ. 2016 (ภายในเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 2018 
ในกรณี ของ  e-procurement) นอกจากนี้
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ตั้ งเป้าหมายให้มี           
การตรวจสอบการจัดซื้อของโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่  โดยสมัครใจ ภายในปี           
ค.ศ. 2017 และภายในปี  ค.ศ. 2017-2018           
ให้เริ่มโครงการส่งเสริมให้มีการจัดซื้อของรัฐท่ีดี
ขึ้นผ่าน contract registers 
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กลยุทธ์ที่ 8 – รวบรวมและจัดกำรโครงสร้ำง
ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 

การ ป้องกันทรัพย์สินทางปัญญามีความส าคัญ
ในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ สหภาพยุโรปต้องมีโครงสร้างใน         
ด้านดังกล่าวท่ีมีประสิทธิภาพหากต้องการท่ี          
จ ะ  แ ข่ ง ขั น ใ น ร ะ ดั บน าน าช าติ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าในช่วงท่ีผ่านมาจะมีการ
ด าเนินการ Unitary Patent และ trademark 
reform โครงสร้างด้านทรัพย์สินทางปัญญา           
ยังไม่มีประสิทธิภาพดี คณะกรรมาธิการจะมุ่ง
ผลักดัน Unitary Patent อย่างต่อเนื่องโดย
ตั้งเป้าหมายให้เสร็จสิ้นภายในปีค.ศ. 2016-
2017 และยกระดับโครงสร้างด้านทรัพย์สิน          
ทางปัญญาให้ทันสมัย รวมท้ังมาตรการท่ีจะช่วย
สนับสนุน SMEs 

 

 
 
 
 

ประเภทที่ 3 Ensuring practical delivery  

กลยุทธ์ที่ 9 กำรสร้ำงวัฒนธรรมด้ำนกำรปฏิบัติ
ตำมและกำรบังคับใช้เพื่อสนับสนุน Single 
Market ด้ำนกำรให้บริกำรและสินค้ำ 

คณะกรรมาธิการจะท างานกับประเทศสมาชิก
เพื่ อสร้างวัฒนธรรมความร่ วมมือระหว่ าง 
ประเทศสมาชิก และสร้างข้อบังคับและกฎหมาย
ต่างๆ รวมท้ังการเก็บข้อมูลท่ีจ าเป็น ท่ีจะช่วย
สนับสนุนในด้านดังกล่าว โดยตั้งเป้าหมายใน   
การน าเสนอรายละเอียดการให้ข้อมูลต่อตลาด
และการเก็บข้อมูล การวางกฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการแจ้งภายใต้ Directive 2015/1535 
และ Action Plan เพื่อเพิ่มความตระหนักถึง
หลักการต่างๆ ภายในปี  ค.ศ. 2016 และมุ่ง
ก าหนดข้อบังคับต่างๆ ท่ีจะป้องกันไม่ให้สินค้า          
ท่ีไม่ได้มาตรฐานของสหภาพยุโรปเข้ามาในตลาด
ภายในปี ค.ศ. 2016-2017 และภายในปี ค.ศ. 
2017จะท าการทบทวน Mutual Recognition 
Regulation และท าการสร้างเครื่องมือวิเคราะห์
ส าหรับติดตาม Single Market legislation 
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ยุโรปมุ่งช่วยเหลือประเทศก ำลังพัฒนำใน
ด้ำนก๊ำซเรือนกระจก 
ที่มา EC 

สหภาพยุโรปแสดงความมุ่งมั่นในการช่วยประเทศ
ก าลังพัฒนาลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของตน 
โดยจะท าการเพิ่มเงินบริจาคในด้านดังกล่าวในปี         
ท่ีจะมาถึง ผ่านการรับรองของท่ีประชุมรัฐมนตรี
ด้านเศรษฐกิจและการเงิน (ECOFIN) 

ในปี  ค.ศ. 2014 ท่ีผ่านมา สหภาพยุโรปและ
ประเทศสมาชิกได้บริจาคเงินกว่า 14.5 พันล้าน          
ยูโรให้กับประเทศท่ียากจน และประเทศท่ีมี           
ความเส่ียงสูง เพ่ือท าการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและท าการปรั บตั ว ให้ เข้ ากั บการ
เปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศท่ีเกิดขึ้น            การ
เพิ่มขึ้นของเงินบริจาคนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ของสหภาพยุโรปในการมีส่วนร่วมในการบริจาค
ตามเป้าหมายท่ีถูกตั้งในปีค.ศ. 2009            ท่ี
ก าหนดให้มีจ านวนเงินจากประเทศพัฒนาแล้วไปสู่
ประเทศก าลังพัฒนาในด้านดังกล่าว 100 พันล้าน
เหรียญสหรัฐต่อปีภายในปี ค.ศ. 2020 สหภาพ
ยุโรปได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานการด าเนินการ
ต่างๆ และเป็นผู้บริจาคหลักผ่านกองทุนพัฒนา

ระดับนานาชาติของตน และได้ตั้งเป้าหมายให้มี
การจัดสรรงบประมาณระหว่าง         ปี ค.ศ. 
2014-2020 ของสหภาพยุโรปเป็นสัดส่วนถึงร้อย
ละ 20 ส าหรับการด าเนินการในด้าน climate 
action 

นาย Pierre Moscovici กรรมาธิการเศรษฐกิจและ
การเงิน การจัดเก็บภาษีและศุลกากรยุโรปกล่าวว่า 
สหภาพยุโรปยืนยันความต้องการท่ีจะเป็นผู้น า
ระดับโลกในด้านการสนับสนุนการเงินในด้าน 
Climate Finance ผ่านการรับรองการสนับสนุน
ด้านการเงินต่อประเทศก าลั งพัฒนาในด้ าน
ดังกล่าวก่อนการประชุมของสหประชาชาติด้าน
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศ COP21 ท่ีจะ
มาถึง และได้ก าหนดหลักการท่ีชัดเจนเพื่อให้ 
climate finance มีประสิทธิภาพสูงสุด (ซึ่งคือ) 
การท่ีทุกฝ่ายจ่ายตามส่วนแบ่งท่ีสอดคล้องกับ
ความสามารถของแต่ประเทศ การผลักดันให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมผ่านสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม และการส่งเงินดังกล่าวไปสู่ประเทศที่มี
ความเปราะบางมากท่ีสุด 

การลงนามในข้อตกลงดังกล่าวก่อนการประชุม 
COP21 แสดงให้เห็นว่ารัฐมนตรีด้านการเงินของ
สหภาพยุโรปจะช่วยเหลือการเงินในด้านดังกล่าว
ต่อประเทศท่ีมีความยากจน ในช่วงหลังปีค.ศ. 
2020 ซึ่งเป็นปีท่ีข้อบังคับด้านสภาพอากาศของ
โลกฉบับใหม่จะเริม่มีผลใช้บังคับ คณะกรรมาธิการ
ยั งได้ แสดงความสนับสนุนให้การเจรจาใน            
กรุงปารีสท าการส่งสัญญาณ ไปสู่ภาคเอกชนให้มี
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การจัดสรรงบประมาณส าหรับการลงทุนด้าน 
low-emission และ climate-resilient นอกจากนี้ 
Climate finance จ าเป็นท่ีจะต้องมีการสนับสนุน
ท่ีเหมาะสมเช่นแผนพัฒนาระดับชาติ กลยุทธ์ด้าน
สภาพภูมิอากาศ นโยบายต่างๆ กระบวนการ และ
กรอบกฎระเบียบท่ีจะมาอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินการของภาคเอกชน 

สภารัฐมนตรีได้ท าการสรุปและเน้นถึงความจ าเป็น
ในการเพิ่มการลงทุนในด้านการพัฒนา  low-
emission และ climate-resilience การลดการ
ลงทุนท่ีมี  high-carbon และความส าคัญของ 
carbon trading / carbon tax 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้แสดงความยินดีต่อ
ข้อสรุปและข้อตกลงของท่ีประชุม และได้กล่าวถึง
รายงานของ Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) แ ล ะ 
the Climate Policy Initiative (CPI) ท่ีได้แสดงให้
เห็นว่าประเทศพัฒนาแล้วได้ส่งเงินจ านวนเงินกว่า 
62 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีค.ศ. 2014 ในด้าน 
climate finance และกว่า 52 พันล้านเหรียญ
สหรัฐในปี ค.ศ. 2013 จ านวนเงินดังกล่าวแม้จะ
เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังห่างจากเป้าหมายท่ีตั้งไว้ส าหรับ         
ปี ค.ศ. 2020 (100 พันล้านเหรียญสหรัฐ) โดย
สหภาพยุโรปได้บริจาคเข้ากองทุนดังกล่าวคิดเป็น
สัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนท้ังหมด 

 
ออสเตรียได้รับรำงวลันวัตกรรมจัดซื้อจดั

จ้ำงของยุโรปประจ ำป ีค.ศ. 2015 

ธุรกิจออสเตรีย 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้มอบรางวัลนวัตกรรม

จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2015 ให้แก่รัฐบาลกลาง

ของออสเตรีย ในงาน European Assistance for 

Innovation Procurement (EAFIP) ณ กรุงปารีส

เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคมท่ีผ่านมา โดยรัฐบาลออสเตรีย

ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักร recycle น้ าเสีย

โดยใช้เทคโนโลยี vaporizing ในการก าจัดอนุภาค

ของเสีย 

เทคโนโลยี ดั งกล่ าวติ ดตั้ ง ให้ กั บหน่ วยงาน 

Austrian Mint ท่ีรับผิดชอบการผลิตเหรียญและ

พันธบั ตรของออสเตรี ย  ระบบ vaporizing            

ช่วยบ าบัดน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตเหรียญและ

พันธบัตรและลดสัดส่วนการใช้น้ าสะอาดใน

กระบวนการท้ังหมดได้ถึ งร้อยละ 97 ระบบ

ดังกล่าวง่ายในการติดตั้งและสามารถใช้กรอง

อนุภาคได้หลากหลายประเภท เช่น โลหะ สิ่งพิมพ์ 
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ยา และอาหารต่างๆ เป็นระบบการกรองน้ าท่ี

เหมาะกับภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก 

การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวได้รับรางวัลเพราะมี

ขั้นตอนท่ีส่งเสริมการน านวัตกรรมใหม่มาใช้เพิ่ม

ประสิ ทธิ ภาพการใช้ พลั ง งาน  และพัฒนา           

ความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 


