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ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2561 

 กำรจัดล ำดับชี้ ยุโรปต้องเพิ่มควำมล้ ำหน้ำด้ำน
นวัตกรรม 

 ยุโรปร่ำงเงื่อนไขจ้ำงงำนเพื่อคุ้มครองแรงงำนในระบบใหม ่

 ยุโรปเดินหน้ำจัดตั้งข้อบงัคับโดรนและปรับปรุงกฎกำรบิน 

 งำนสัมมนำ DIGITAL ASSEMBLY 2018 ที่กรุงโซเฟีย  

 สหภำพยุโรปยื่นฟ้อง WTO กรณีกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี ให้จีน 
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กำรจัดล ำดับชี้ ยุโรปต้องเพิ่มควำมล้ ำหน้ำ
ด้ำนนวัตกรรม 

EU 

บรัสเซลส์, 22 มิถุนายน 2018 

เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายนท่ีผ่านมาสหภาพยุโรปได้
ท าการเผยแพร่ตารางคะแนนนวัตกรรมของยุโรป
ประจ าปี พ .  ศ .  2561 (European Innovation 
Scoreboard 2018) คะแนนดังกล่าว แสดงให้
เห็นว่าประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของสหภาพยุโรปยังคงพัฒนาต่อไป และมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลก 
ในแต่ละปี คณะกรรมาธิการจะท าการเผยแพร่
ผลการประเมินเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมของแต่ละประเทศสมาชิก และน าเอา
คะแนนดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับคู่แข่งระดับ
นานาชาติ ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ประเทศสมาชิก
และสหภาพยุโรปโดยรวมสามารถประเมินความ
พยายามท่ีจะต้องมุ่งเน้นพัฒนา 

นาง Elżbieta Bieńkowska กรรมาธิการด้าน
ตลาดภายใน อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า   
ผลสกอร์บอร์ด 2018 แสดงให้เห็นอีกครั้งว่า
ยุโรปมีพรสวรรค์และความสามารถด้านการ
ประกอบการท่ีหลากหลาย อย่างไรก็ตามยังต้อง
มีความพยายามสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้นไป ในการ
เปลี่ยนความเป็นเลิศนี้ไปสู่ความส าเร็จ (ท่ีจับ
ต้องได้) โดยสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิก และ
ภาคอุตสาหกรรมรวมท้ัง SMEs จ านวนมากของ
เราต้องท างานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจั ด สรรประสิ ท ธิ ภ าพขอ ง เศ รษ ฐกิ จ 
(allocative efficiency of our economy)  ร่วม
ท้ังปรับปรุงการท างานของตลาดภายใน เพื่อให้
สามารถมั่นใจได้ว่ายุโรปยังคงอยู่ในระดับแนว
หน้าในด้านนวัตกรรม 

นาย Carlos Moedas กรรมาธิการด้านการวิจัย
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมกล่าวว่า สกอร์บอร์ด
ฉบับนี้ แสดงให้ เห็นอีกครั้ งว่ ายุ โรปมีความ
เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ แต่มีผลงานด้าน
นวัตกรรมน้อยลง วาระต่อไปส าหรับการวิจัย
และนวัตกรรมจะท าการก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อให้ยุโรปสามารถเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม
ระดับโลก โครงการ Horizon Europe ท่ีจะเป็น
โครงการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปท่ี
จะมาถึง จะเป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมตาม     
ห่วงโซ่มูลค่าอย่างเต็มรูปแบบ และสนับสนุน  
การสรรหาและการขยายนวัตกรรมท่ีล้ ายุคต่อไป 

ผ ล ก า ร จั ด อั น ดั บ  European Innovation 
Scoreboard ในปีนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มใน
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เชิงบวกในหลายประเทศ โดยเฉพาะส าหรับ
ประเทศมอลตา เนเธอร์แลนด์ และสเปน โดย
สวีเดนยังคงเป็นผู้น านวัตกรรมของสหภาพยุโรป 
ในภาครวมนั้น สหภาพยุโรปพัฒนาไล่หลังคู่แข่ง
ส าคัญเช่น แคนาดา ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา แต่
ก็ยังมีช่องว่างอยู่ การปิดช่องว่างด้านนวัตกรรม
ดังกล่าวและการรักษาความเป็นผู้น าเหนือจีน 
จะต้องมีความพยายามร่วมกันของภาคส่วนต่าง 
ๆ ในการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของยุโรป 

ผลการจัดอันดับพ้องกับวาระใหม่ด้านวิจัยและ
นวัตกรรมของคณะกรรมการ ท่ี ได้ท าการ
แถลงการณ์ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้  วาระดังกล่าว 
เรียกร้องให้ผู้น าสหภาพยุโรปท าหน้าท่ีผลักดัน
ช่วยให้ยุโรปกลายเป็นศูนย์ผลักดันนวัตกรรม
ระดับโลกที่มีศักยภาพ ท่ีจะเป็นผู้น าได้ ท่ีผ่านมา
ได้มีการอภิปรายอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันท่ี 
16 พฤษภาคมท่ีกรุงโซเฟียในด้านนี้ และคาดว่า
จะสามารถก าหนดข้อสรุปภายใต้สภายุโรปได้  
ในระหว่างวันท่ี 28-29 มิถุนายน โดยในวันท่ี 7 
มิถุนายนท่ีผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้
เสนอโครงการทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมและ
การวิจัยของสหภาพยุโรปท่ีจะมาต่อ Horizon 
2020 โ ค ร ง ก า รดั ง ก ล่ า ว มี ชื่ อ ว่ า  Horizon 
Europe โ ดยมี มู ลค่ ากว่ า  100 พันล้ านยู โ ร 
(ก าหนดวาระค.ศ. 2021-2027) อย่างไรก็ตาม
การผลักดันโครงการดังกล่าว จะต้องมีการร่วม
ทุนจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อรักษาและปรับปรุง
วิถีชีวิตของยุโรป ท้ังจากภาครัฐและเอกชน 

 
ข้อค้นพบท่ีส าคัญของการจัดอันดับคะแนน
นวัตกรรมยุโรปปี 2018 

 สวี เดนเป็นผู้ น าด้ านนวัตกรรมของ
สหภาพยุ โ รปอี กครั้ ง  ต ามมา ด้ วย
เดนมาร์ก ฟินแลนด์  เนเธอร์แลนด์  
สหราชอาณาจักร และลักเซมเบิร์ก ส่วน
เยอรมนีลดลงต าแหน่งลงไปยังอยู่กลุ่ม 
Strong innovators 

 โดยเฉลี่ยแล้วผลการด าเนินงานด้าน
นวัตกรรมของสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 
5.8% ตั้งแต่ปี 2553 ในช่วง 8 ปีท่ีผ่าน
มาประสิทธิภาพของนวัตกรรมเพิ่มขึ้นใน 
18 ประเทศสมาชิกและลดลงในสิบ
ประเทศ ประเทศท่ีมีประสิทธิภาพการ
เพิ่มขึ้นมากท่ีสุดได้แก่ ลิธัวเนีย มอลตา 
เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร 
ในขณะท่ีประเทศท่ีลดลงมากท่ีสุดได้แก่ 
ไซปรัส และโรมาเนีย 

 ในระดับโลกสหภาพยุโรปก าลังไล่หลัง 
แคนาดา ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา อย่าง
ใกล้ชิด และสหภาพยุโรปยังคงรักษา
ความเป็นผู้น าเหนือจีนในด้านดังกล่าว 
อย่างไรก็ตามความได้เปรียบของยุโรปก็
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ลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะจีนมีการ
พัฒนาในอัตราท่ีเร็วกว่าสหภาพยุโรปถึง
สามเท่า และเมื่อเทียบกับเกาหลี ใต้  
สหภาพยุ โรปยังคงตามหลังอยู่  แต่
ช่องว่างดังกล่าวลดลง และคาดว่าจะ
ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงต่อไป 

 ในบางหัวข้อของนวัตกรรมประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปมีจุดเด่นดังนี้: 

o เ ดนมาร์ ก  –  ทรั พยากรมนุ ษย์ แ ล ะ
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับนวัตกรรม 

o ลักเซมเบิร์ก – ระบบการวิจัยที่น่าสนใจ 

o ฝรั่งเศส – การเงินและการสนับสนุนการ
วิจัย; 

o ไอร์ แลนด์  –  นวั ตกรรม  SMEs, และ
ผลกระทบด้านบวกต่อการจ้างงานและ
การขาย 

o เบลเยียม – การเชื่อมโยงนวัตกรรมและ
ความร่วมมือ 

 ประสิทธิภาพด้านนวัตกรรมท่ีดีขึ้นมาก
ท่ีสุด ได้แก่ด้านการเข้าถึงบรอดแบนด์ 
ทรัพยากรมนุษย์ และความน่าดึงดูดใจ
ของระบบการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากการร่วมเผยแพร่ระหว่างนานา
ประเทศ 

 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
ของภาครัฐในส่วนแบ่งของ GDP อยู่ต่ า
กว่าระดับของป ี2553 

 ในอีกสองปีข้างหน้าผลการด าเนินงาน
ด้านนวัตกรรมโดยรวมของสหภาพยุโรป
คาดว่าจะดีขึ้น 6% 

 
นวัตกรรมมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของยุโรป มี
การประเมินว่าสองในสามของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของยุโรปในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา
ได้รับแรงหนุนจากนวัตกรรม สัดส่วนการลงทุน
ด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรปนั้นสูง ยุโรปมี
สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ประมาณ 20% ของการลงทุนท้ังหมดในโลก 
แม้ว่าจะมีประชากรเพียงร้อยละ 7%  สหภาพ
ยุ โ ร ป ผ ลิ ต ห นึ่ ง ใ น ส า ม ข อ ง สิ่ ง พิ ม พ์ ท า ง
วิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพสูงท้ังหมด และเป็น
ประเทศชั้นน าของโลกในภาคอุตสาหกรรม เช่น 
ยา เคมีภัณฑ์ วิศวกรรมเครื่องกล และแฟชั่น 
ยุโรปยังสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่าน 
เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี ส า คั ญ เ ช่ น  Photonics แ ละ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

อย่างไรก็ตามยุโรปยังล้าหลังในหลาย ๆ ส่วน 
บริษัทของสหภาพยุโรปลงทุนในด้านดังกล่าว
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น้อยกว่าคู่แข่ง เงินทุน Venture Capital ยัง
ไม่ได้รับการพัฒนา ส่งผลให้ บริษัท ต่าง ๆ ย้าย
ไปอยู่ในระบบนิเวศท่ีมีโอกาสเติบโตได้อย่าง
รวดเร็วกว่า การลงทุนของภาครัฐในสหภาพ
ยุโรปลดลงจากเป้าหมายท่ีตั้งไว้ท่ีร้อยละ 3 ของ 
GDP ความเข้มข้นของการวิจัยและพัฒนาใน
กลุ่มประเทศสมาชิกยังคงไม่เท่าเทียม โดยการ
ลงทุนและการวิจัยส่วนใหญ่ กระจุกตัวอยู่ท่ียุโรป
ตะวันตก และ ร้อยละ 40 ของแรงงานในยุโรป
ยังขาดทักษะดิจิทัลท่ีจ าเป็น 

ตารางคะแนนนวัตกรรมประจ าปีของยุโรป
ดังกล่าว แสดงการประเมินเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศท่ีสาม มี
การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการ
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ คะแนนดังกล่าวจะ
ช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถท าการประเมิน
ภาคส่วนท่ีต้องใช้ความพยายามในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 

ยุโรปร่ำงเงื่อนไขจ้ำงงำนเพื่อคุ้มครอง
แรงงำนในระบบใหม ่

ที่มา EU 

เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2561 ท่ีผ่านมาสภายุโรป
ได้รับรองแนวทางการเจรจาต่อรองท่ัวไป เกี่ยวกับ
เงื่อนไขการจ้างงานท่ีโปร่งใสและคาดการณ์ได้ 
ก า ร เ ปลี่ ย น แ ปล งขอ งสั ง ค ม  ธุ ร กิ จ แ ละ
อุตสาหกรรมภายใต้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ท า

ให้มีแนวทางการท างานรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้น 
รูปแบบการท างานและจ้างงานใหม่นี้ สามารถ
สร้างประโยชน์ให้กับแรงงานและเศรษฐกิจได้ 
อย่างไรก็ตามต้องมีการตรวจสอบ กระบวนการท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นสามารถท าการแก้ไขได้ ร่างค าส่ังดังกล่าว 
ก าหนดจ านวนสิทธิขั้นต่ าส าหรับคนงานภายใน
สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนอง
ต่อความท้าทายของรูปแบบการจ้างงานใหม่ ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 

ร่างข้อบังคับฉบับนี้ชี้ถึงความท้าทายท่ีเกิดจาก
การพัฒนาของรูปแบบการท างานรวมถึงความ
ยืดหยุ่นในการพัฒนาตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ
การเพิ่มรูปแบบการจ้างงานท่ีไม่ได้เป็นไปตาม
มาตรฐานเดิมท่ีมีอยู่ เช่น การจ้างงานชั่วคราว 
การท างานนอกเวลา การจ้างงานตามความ
ต้องการ การท าสัญญาเป็นศูนย์ชั่วโมง (Zero-
hour contract) และการจ้างงานหลายภาคส่วน 
รูปแบบใหม่ของการจ้างงานเหล่านี้ มักไม่มีความ
สม่ าเสมอหรือมีเสถียรภาพเท่ากับการจ้างงาน
แบบดั้งเดิม และสามารถน าไปสู่การคาดการณ์ต่อ
อนาคตท่ีลดลงส าหรับคนงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
สร้างความไม่แน่นอนให้กับสิทธิท่ีเกี่ยวข้องและ
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การคุ้มครองทางสังคม นอกจากนี้รูปแบบการจ้าง
งานดังกล่าว อาจน าไปสู่สถานการณ์ท่ีคนงานต้อง
อยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องพึ่งพาผู้อื่น และอยู่บน
ความไม่แน่นอนว่าจะมีการจ้างงานในวันพรุ่งนี้
หรือไม่ 

 

ร่างค าสั่งดังกล่าว ได้รวมเอาข้อบังคับท่ีได้รับการ
แก้ไขเพื่อแจ้งให้พนักงานทราบ ถึงลักษณะส าคัญ
ของงานของตนผ่านการสื่อสารในรูปแบบท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษรและในเวลาท่ีเหมาะสม โดยมี
การลดระยะเวลาการรับข้อมูลดังกล่าวจากเดิม
สองเดือนเป็น 1 สัปดาห์ (ส าหรับข้อมูลพื้นฐาน
เบื้องต้น) และภายในหนึ่งเดือนหลังจากวันเริ่ม
ท างานวันแรก (ส าหรับข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งรวมไปถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท างาน ประเภทของงาน 
เวลาท างาน ค่าตอบแทน จ านวนวันลาท่ีได้รับ
ค่าจ้าง สถาบันท่ีได้รับเงินสมทบประกันสังคม 
สิทธิการฝึกอบรม และขั้นตอนในการเลิกจ้าง) ร่าง
ค าสั่งดังกล่าวได้ระบุรายละเอียดใหม่ ว่าถ้า
รูปแบบการท างานของผู้ ปฏิบัติ งานไม่อาจ
คาดการณ์ได้ นายจ้างจะยังต้องระบุระยะเวลา
การอ้างอิง (reference period) ท่ีผู้ปฏิบัติงาน
อาจต้องท างาน และก าหนดระยะเวลาท่ีต้องท า

การแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยท่ีสุด และมีการก าหนด
จ านวนสิทธิขั้นต่ าส าหรับคนงานรวมถึงสิทธิ: 

 จ ากัดการทดลองงานให้สูงสุดเป็นเวลา 6 
เดือนจากวันท่ีเริ่มต้นท างาน 

 การท างานกับนายจ้างรายอื่นแบบคู่ขนาน 

 ท่ีจะได้รับแจ้งล่วงหน้าอย่างเหมาะสมเมื่อมี
การมอบหมายงาน 

 ท่ีจะของานท่ีมีความปลอดภัยมากขึ้นและ
ได้รับการตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
นายจ้าง 

 เพื่อรับการฝึกอบรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการได้ท าการเสนอข้อเสนอ
ดังกล่าวตั้งแต่วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นการ
ติดตามผลการประกาศสิทธิประโยชน์ทางสังคม
ของยุ โ รป (European Pillar of Social Right)  
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 

ค าส่ังดังกล่าวจะปรับปรุงและแทนท่ีค าสั่งท่ีมีอยู่ 
(หมายเลข 91/533 / EEC) ท่ี เกี่ ยวกับสิทธิ ท่ี
พนักงานจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญของความสัมพันธ์ ในการจ้างงาน บน
พื้นฐานของเงื่อนไขดังกล่าว ประธานรัฐสภา          
จะเริ่มการเจรจาระหว่างสภาและรัฐสภายุโรป
หลั งจากรั ฐสภาท าการรับรองแนวคิดของ            
สมาชิกตน 
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ยุโรปเดินหน้ำจดัตั้งข้อบังคับโดรนและ
ปรับปรุงกฎกำรบิน 

ที่มา: EU 

สมาชิก MEP ลงชื่อสนับสนุนกฎข้อบังคับใหม่
ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ใช้โดรนและปรับปรุงกฎความปลอดภัยในด้าน
การคมนาคมทางอากาศ 

 
ในวันท่ี 12 มิถุนายน ท่ีผ่านมา คณะกรรมาธิการ
ยุโรปได้อนุมัติข้อตกลงระหว่างสภาและรัฐสภาท่ี
ผ่านการรับรองในเดือนพฤศจิกายนปี ค.ศ. 2017 
เกี่ยวกับหลักการของสหภาพยุโรปในด้านโดรน
และผู้ ใช้โดรน (Drone operators) เพื่อ ให้มี
ระดับความปลอดภัย ท่ี เป็นสากลและเป็น
มาตรฐานให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสามารถ
วางแผนและคาดการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ตนและบริการท่ีเกี่ยวข้องได้ ปัจจุบันโดรนท่ีมี
น้ าหนักเบากว่า 150 กิโลกรัมอยู่ภายใต้อ านาจ
การด าเนินการของของหน่วยงานระดับชาติของ
ประเทศสมาชิก และผู้ ใช้โดรนส่วนใหญ่อยู่
ภายใต้กฎและข้อบังคับของแต่ละประเทศ
สมาชิกท่ีแตกต่างกันเช่นกัน ข้อแตกต่างดังกล่าว
อาจขัดขวางการพัฒนาตลาดในอนาคตได้ 

มีการคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับโดรน
จะเพิ่มสัดส่วนขึ้นเป็นประมาณ 10% ของตลาด
อุตสาหกรรมการบินของสหภาพยุโรปภายใน 10 
ปีข้างหน้า (ประมาณ 15 พันล้านยูโรต่อปี ) 
คณะกรรมาธิการคาดว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะ
สามารถสร้างงานประมาณ 150,000 ต าแหน่ง
ในสหภาพยุโรปภายในปี 2593 

ภายใต้กฎระเบียบใหม่นี้ จะต้องมีการออกแบบ
โดรนให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ท าเกิดอันตราย
และความเสี่ยงต่อประชาชน โดยคุณสมบัติ
เพิ่ ม เติ มของอุปกรณ์ต่ า ง  ๆ  จะขึ้ นอยู่ กั บ         
ความเสี่ยงในแต่ละกรณีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น น้ าหนัก
ของโดรนหรือบริเวณพื้นท่ีท่ีใช้งาน คุณสมบัติ
เพิ่มเติมเหล่านี้รวมไปถึงการขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ในกรณีท่ีผู้ประกอบการสูญเสียการติดต่อกับ      
โดรน หรือระบบการหลีกเล่ียงการชนอัตโนมัติ 

ผู้ควบคุมโดรนจะต้องรู้กฎท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้อง
และต้องสามารถใช้งานโดรนได้อย่างปลอดภัย
โดยไม่ต้องท าให้ประชาชน หรือผู้ใช้น่านฟ้าอ่ืน ๆ 
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะหมายความว่าผู้
ควบคุมโดรนจะต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนท่ีจะ
สามารถใช้งานโดรนได้ นอกจากนี้ยังจะมีการ
ก าหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้โดรนในแต่ละ
ประเทศ เพ่ือช่วยในการระบุตัวตนของผู้ใช้หากมี
เหตุการณ์เกิดขึ้น ข้อบังคับดังกล่าวจะได้รับ
ยกเว้นในกรณีผู้ใช้โดรนขนาดเล็ก 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีหลักของข้อบังคับดังกล่าว 
คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปจะท าก ารพัฒนา
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กฎระ เบี ยบ ท่ีมี ร ายละ เอี ยด เพิ่ มขึ้ น  และ
ครอบคลุมท่ัวท้ังสหภาพยุโรป เช่นความสูงของ
ระดับการบิน และเส้นทางการบินสูงสุดของ       
โดรน รวมท้ังการลงทะเบียนและการรับรองท่ี
เกี่ยวข้องตามความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก  
การใช้ กฎดังกล่าวจะก าหนดว่าผู้ให้บริการราย
ใดต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมและจะต้อง
ลงทะเบียนดังท่ีได้กล่าวถึงไปแล้ว และจะมีการ
ก าหนดว่าโดรนประเภทใดจะต้องมีคุณสมบัติ
ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม 

กำรปรับปรุงกฎควำมปลอดภัยในกำรบิน 

นอกเหนือจากการวางกฎระเบียบของสหภาพ
ยุ โ รปส าหรั บก า ร ใช้ โ ด รนแ ล้ ว  ยั ง มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกฎหมายด้านความ
ปลอดภัยของสหภาพยุโรปส าหรับภาคการบิน 
เพื่อรักษาระดับความปลอดภัยด้านการบินของ
สหภาพยุโรปไว้ในและท าการตรวจสอบว่า
กฎระเบียบนี้เหมาะสมส าหรับวัตถุประสงค์และ
ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมการ
จัดการการจราจรทางอากาศท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ในทศวรรษต่อ ๆ ไป 

ท้ังนี้จะมีการเพิ่มเติมรายละเอียดในข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานด้านความปลอดภัยด้านการบินของ
สหภาพยุโรปกับหน่วยงานของประเทศสมาชิก 
ในการประเมินความเสี่ยงของเท่ียวบินท่ีผ่านเขต
ท่ีมี ความขั ดแย้ ง  คณะกรรมาธิ การ ได้ รั บ
มอบหมายให้ท าการพัฒนามาตรฐานส าหรับการ

ดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องบันทึกการบินแบบ 
real-time ในกรณี ท่ี เครื่องบินตกอยู่สภาวะ
ฉุกเฉินเพื่อเร่งการตอบสนองและการให้ความ
ช่วยเหลือ 

ในล าดับต่อไปจะมีการท าการพิจารณาข้อตกลง
ชั่วคราวโดยรัฐมนตรีของสหภาพยุโรป โดย
ข้อตกลงชั่วคราวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน
เสียง 558 เสียงโดยมีผู้คัดค้าน 71 คนไม่เห็นด้วย 
48 ราย 

 
งำนสัมมนำ DIGITAL ASSEMBLY 2018 
ที่กรุงโซเฟีย 

ที่มา EU 

ในวันท่ี 25-26 มิถุนายนนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป
ได้จัดงานสัมมนา Digital Assembly 2018 ขึ้นท่ี
กรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย งานสัมมนาดังกล่าว
จะเป็นการประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ        
ผู้ก าหนดนโยบายในด้านดังกล่าวในสหภาพยุโรป 
กว่า 1,000 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่ออภิปราย
นโยบายการตลาดแบบดิจิทัลและการพัฒนา
เทคโนโลยีล่าสุด งานประชุมนี้เป็นความร่วมมือ
ระหว่างคณะกรรมาธิการยุโรปและประธานสภา
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สหภาพยุโรปซึ่งปัจจุบันเป็นวาระของบัลแกเรีย 
การประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าวมีหัวข้อหลัก 5 
หั ว ข้ อด้ ว ยกั น  โ ดยจะมุ่ ง เ น้ น ไป ท่ี ล า ดั บ
ความส าคัญทางดิจิ ทัล ได้แก่ การเพิ่มความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น โ ล ก ไ ซ เ บ อ ร์  ทั ก ษ ะ ดิ จิ ทั ล 
ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่าง ๆ 
(Internet of Think) และรวมถึงการแก้ปัญหา
การบิดเบือนข่าวสาร 

นอกจากนี้ จะมีการจัดประชุม Plenary ท้ังหมด 
3 ครั้ ง  เพื่ อให้ผู้ เข้ าร่ วมหารือ เกี่ ยวกั บการ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลของประเทศในแถบ 
Balkans ตะวันตกและยุ โรปกลางและยุ โรป
ตะวันออก ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด
การประชุมได้ ในช่วงการประชุมดังกล่าวจะมี  
การเปิดตัว Digital Agenda ส าหรับประเทศใน
แถบ Balkans ตะวันตก เพื่อประเทศท้ัง 6 ในด้าน
ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ บ ร อ ด แ บ น ด์  cybersecurity 
digitization ของบริ การภาครั ฐและเอกชน 
ตลอดจนการวิจัยและนวัตกรรม 

การประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก        
ก า รประ ชุ ม สุ ด ยอด  Balkans EU-Western             
อย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม 
2561 ท่ีกรุงโซเฟียซึ่ งผู้น าสหภาพยุโรปและ
ประเทศพันธมิตรบอลข่านตะวันตกได้แสดง           
การสนับสนุนการเช่ือมต่อแบบดิจิตอลในภูมิภาค 
และได้ท าการผลักดันกิจกรรมท่ี เกี่ ยวข้ อง        
อย่างต่อเนื่อง 

 
สหภำพยโุรปยื่นฟ้อง WTO                    
กรณีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้จีน 

ท่ีมา EU 

เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน ท่ีผ่านมาสหภาพยุโรป ได้ยื่น
ฟ้องต่อ World Trade Organisation (WTO) ใน
กรณีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา       
ของจีนท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิในด้านดังกล่าว         
ของบริษัทสัญชาติยุโรป 

สมาชิกกรรมาธิการด้ านการค้านาง Cecilia 
Malstrom กล่าวว่านวัตกรรมด้านเทคโนโลยี         
และ  know-how เป็ นพื้ นฐาน ท่ี ส าคั ญของ
เศรษฐกิ จ ท่ี ใช้ ค วามรู้  ( knowledge-based 
economy) และเป็นสิ่งท่ีท าให้กิจการในสหภาพ
ยุโรปสามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับโลก และ
สนับสนุนการจ้างงานหลายแสนต าแหน่งในยุโรป 
(ดังนั้น) ยุโรป จึงไม่สามารถท่ีจะให้ประเทศใด        
มาบังคับให้บริษัทของเรายอมจ านนความรู้ท่ีได้มา
อย่างยากล าบากได้ อีกท้ังยังเป็นการละเมิด
กฎหมายระหว่างประเทศท่ีเราได้ลงความเห็น
ร่วมกันใน WTO (และ) หากผู้เล่นรายใหญ่ (เช่น 
จีน) ไม่เล่นตามกฎแล้ว ระบบท้ังหมดอาจจะล่ม
สลายได้ 

บริษัทสัญชาติยุโรป ท่ีเข้ามาลงทุนในจีนได้ถูก
บังคับให้มอบความเป็นเจ้าของ (ownership) 
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หรือสิทธิในการใช้ให้กับกิจการสัญชาติจีนและ 
ถูกจ ากัดความสามารถในการต่อรองในระดับ
ตลาด  (market-based term) ในการตกลง         
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ข้อจ ากัดดังกล่าวขัดกับสิทธิพื้นฐานท่ีกิจการและ
บริษัทต่าง ๆ พึงได้และควรจะได้รับ ภายใต้
ข้อตกลง WTO โดยเฉพาะภายใต้ข้อตกลงท่ี
เกี่ยวกับการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา หรือ 
Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Right (TRIPS Agreement) 

 
ในการยื่นฟ้องดังกล่าว ท่ีท าเรื่องโดยสหภาพยุโรป 
มุ่งจัดการข้ออนุญาตภายใต้ข้อบังคับของจีนต่อ
การน าเข้าและส่งออกเทคโนโลยี หรือ TIER และ
ข้อบังคับของจีนเกี่ยวกับ equity joint ventures 
หรือ JV regulation ท่ีกดขี่หรือปฏิบัติแบ่งแยก
กับบริษัทท่ีไม่ใช่สัญชาติจีน 

ข้ออนุญาตดังกล่าวผิดข้อบั งคับของ WTO ท่ี
บังคับให้ประเทศที่ลงนามในข้อตกลง ต้องปฏิบัติ
ต่อบริษัทจากประเทศอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมและ
ต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา เช่นสิทธิบัตร
และข้อมูลลับของบริษัท 

หลังจากการส่งฟ้องในวันดังกล่าว จะต้องมีการ
เจรจาภายใน 60 วันและหากไม่ส าเร็จจะต้องมี

การจัดตั้งคณะสืบสวนโดย WTO ในล าดับต่อไป 
ก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปได้ท าการร้องเรียนต่อ WTO 
ในกรณีท่ีคล้ายกันโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นจ าเลย 

ข้อน่ำรู้ระหว่ำงกำรค้ำจีน-ยุโรป 

ปัจจุบันจีนและยุโรปมีความสัมพันธ์ในด้านการค้า
ท่ีเหนียวแน่น สหภาพยุโรปและจีนเป็นคู่ค้าท่ีมี
ขนาดใหญ่ เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยการค้า
ร ะหว่ า ง จี น  มี มู ลค่ า อั นดั บสอ ง รอ ง จ าก
สหรัฐอเมริกา 

 จีนเป็นแหล่ งน าเข้ า ท่ี ใหญ่ ท่ีสุดของ
สหภาพยุโรปและเป็นตลาดส่งออกท่ีใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศ มูลค่าการค้า
ระหว่างจีนและยุโรปโดยเฉลี่ย มากกว่า 1 
พันล้านยูโรต่อวัน 

 สินค้าหลักท่ีสหภาพยุโรปน าเข้าจากจีน 
ได้แก่  สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้า
อุปโภคบริโภคเครื่องจักรและอุปกรณ์
รองเท้าและเสื้อผ้า 

 การส่งออกหลักของสหภาพยุโรปไปยังจีน
คือเครื่องจักร อุปกรณ์ยานยนต์ อากาศ
ยาน และสารเคม ี

 การค้าบริการระหว่างสหภาพยุโรปและ
จีนมีมู ลค่ าสู งกว่ า  10% ของการค้ า
ท้ั งหมดและการส่ งออกบริการของ
สหภาพยุ โรปคิด เป็น 19% ของการ
ส่งออกสินค้าท้ังหมดของสหภาพยุโรป 
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เมื่อจีนเข้ าร่วม WTO ในปีค.ศ. 2001 จีนได้
ยอมรับการเปลี่ ยนแปลงด้ านเศรษฐกิ จ ท่ีมี
นัยส าคัญ  แม้ว่าจีนจะได้ท าการพัฒนาไปในระดับ
หนึ่งและยังคงมีความท้าทายในหลากหลายด้าน 
เช่น ความโปร่งใส นโยบายอุตสาหกรรมและ
มาตรการกี ดกั นทา งการค้ า ท่ี ไ ม่ ใ ช่ ภ าษี                  
การแทรกแซงของรัฐในตลาดท่ีส่งผลให้บริษัทท่ี
ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐมีความได้เปรียบ และ
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาท่ียังอ่อนแออยู่ 

แม้จะมีปัญหาดังกล่าว ความสัมพันธ์ระหว่างจีน
และยุโรปก็ยังทวีความเหนียวแน่น มีการท า
สัญญาการลง ทุน  EU-China 2020 Strategic 
Agenda for Cooperation ท่ี เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ทวภิาคีระหว่างจีนและยุโรปในระยะ
ยาว สนธิ สัญญาดั งกล่ าวได้ ถู ก เริ่ ม เจรจา              
ในปีค.ศ. 2013 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักสี่ประการ
คือ 1) พัฒนาการลงทุนระหว่างท้ังสองฝ่าย สร้าง
สิทธิในการลงทุนและรับรองการไม่กีดกัน          2) 
พัฒนาความโปร่งใสในขั้นตอนการด าเนินการต่าง 
ๆ 3) สร้างระดับการคุ้มครองให้การผู้ลงทุนและ
การลงทุน และ 4) จัดท ากฎและข้อบังคับด้าน
สิ่งแวดล้อม และการจ้างงาน ท่ีเกี่ยวกับการลงทุน
จากต่างชาติ 

ต่อมาในปีค.ศ. 2016 สหภาพยุโรปได้จัดท า new 
strategy on China ท่ีเป็นแผนด าเนินการด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและจีนในช่วง
ปี ค .ศ .  2017-2022 ยุทธศาสตร์ ดั งกล่ าวมุ่ ง
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ระดับการ

แข่งขันท่ีเท่าเทียมและยุติธรรมในทุก ๆ ต่างของ
ความร่วมมือ และยังรวมไปถึงการก าหนดวาระ
การค้าท่ีมุ่งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาด การต่อ
ลงและข้ อตกลงภาพรวมของการล ง ทุ น 
(Comprehensive Agreement on Investment) 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการผลักดันให้จีนเพิ่มการมี
ส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์พหุภาค ี

ยุโรปส่งตัวแทนเยือนออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ กระชับควำมสัมพันธ์            
ด้ำนกำรค้ำ 

ท่ีมา EU 

สหภาพยุโรปได้แถลงการเจรจาด้านการค้า
ระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็น
ทางการ การแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งการ
กิจกรรมการไปเยือนออสเตรเลีย ของนาง Cecilia 
Malmström คณะกรรมาธิการด้านการค้าของ
สหภาพยุโรป โดยได้แถลงการเจรจาระหว่าง
ออสเตรเลียในวันท่ี 18 มิถุนายน ค.ศ.2018 และ
นิวซีแลนด์ในวันท่ี 21 มิถุนายน ท่ีผ่านมา 

 
การเปิดการเจรจากับท้ังสองประเทศเป็นส่วนหนึ่ง
ของระเบียบวาระการประชุมของสหภาพยุโรป
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เพื่อการค้าอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม ซึ่งก่อน
หน้านี้มีการเจรจากับ เม็กซิโกในฤดูใบไม้ผลิ        
ท่ีผ่านมา และญี่ปุ่นเมื่อปีท่ีแล้ว นอกจากนี้ยังมี 
ผลการเจรจารข้อตกลงการค้าท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้
ระหว่างสหภาพยุโรปและแคนาดาในเดือน
กันยายนปีท่ีแล้ว ข้อตกลงในอนาคตระหว่าง
สหภาพยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จะช่วย
เสริมการมีส่วนร่วมของสหภาพยุโรปในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกเพิ่มสูงขึ้น 

ออสเตรเลีย 

เป้าหมายของการเจรจาการค้าระหว่างยุโรปและ
ออสเตรเลียคือการขจัดอุปสรรคในการค้าสินค้า
และบริการ การสร้างโอกาสให้แก่ บริษัท ขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ และการก าหนดกฎระเบียบท่ี
มีความทะเยอทะยานและสอดคล้องกับข้อตกลง
ทางการค้าอื่น ๆ ของสหภาพยุโรป ซึ่งก่อนหน้านี้ 
สภาแห่งสหภาพยุโรปได้ให้การรับรองการเปิดการ
เจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับ
ออสเตรเลียเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม ค.ศ.2018  
ไปแล้ว ปัจจุบันอียูและออสเตรเลียได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการค้าและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ภายใต้กรอบความร่วมมือของสหภาพยุโรป
ออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง 

นาง Malmström ได้กล่าวแสดงความคาดหวัง
ระหว่างการแถลงข่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะเพ่ิม
ออสเตรเลียเข้าสู่วงการค้าท่ีมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของสหภาพยุโรปในช่วงเวลาท่ีท้าทายนี้ 
สหภาพยุโรปรู้สึกยินดีท่ีได้เห็นว่าออสเตรเลียมี

ความเห็นท่ีพ้องกันในพันธะสัญญาในการ
ด าเนินการด้านการค้าเชิงบวก และเห็นด้วยกับ
แนวคิดท่ีว่าข้อตกลงการค้าท่ีดีจะเป็นประโยชน์
ส าหรับท้ังสองฝ่าย ผลของการเจรจาดังกล่าวจะ
เป็นข้อตกลงท่ีให้ผลประโยชน์ท่ีชัดเจนแก่ท้ัง
สหภาพยุโรปและออสเตรเลีย และจะช่วยเพิ่ม
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจขนาดใหญ่และ
เล็ก รวมไปถึงการสร้างงานในอนาคต หลังจาก
การแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ การเจรจาของ
ฝ่ายต่าง ๆ จะได้รับการจัดขึ้นท่ีกรุงบรัสเซลส์
ระหว่างวันท่ี 2-6 กรกฎาคม ท่ีจะถึงนี้ 

 

ออสเตรเลียเป็นประเทศพัฒนาแล้วท่ีเติบโตเร็ว
ท่ีสุดประเทศหนึ่งของโลก และเพิ่งได้ท าการ
รั บ ร อ ง ข้ อ ต ก ล ง  Comprehensive and 
Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) 
กับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคแปซิฟิกอีก 10 
ประเทศ ข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปและ
ออสเตรเลียจะช่วยให้ บริษัทในยุโรปสามารถ
แข่ งขั น ได้ กั บธุ รกิ จจากประ เทศอื่ น  ๆ  ท่ี
ออสเตรเลียมีข้อตกลงทางการค้าอยู่แล้ว 
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สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสองของ
ออสเตรเลีย ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมามีการค้าสินค้า
ระหว่างสองประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปีท่ี
ผ่านมามีมูลค่าถึง 48 พันล้านยูโร การส่งออกส่วน
ใหญ่ท่ีสหภาพยุโรปส่งออกไปยังออสเตรเลีย 
ได้แก่ อุปกรณ์เกี่ยวกับการคมนาคมและขนส่ง 
เครื่องจักร อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ อาหารและการ
ให้บริการ โดยการค้าในระดับทวิภาคีในด้านการ
ให้บริการมีมูลค่ าประมาณ 28 พันล้านยู โร 
ข้อตกลงการค้าดั งกล่าวคาดว่าจะสามารถ
ยกระดับการค้าสินค้าระหว่างสองประเทศได้
มากกว่าหนึ่งในสาม 

ระหว่างการเดินทางไปเยือนออสเตรเลียของ   
นาง Malmström ได้มีการหารือร่วมกับผู้ว่าการ 
Governor General ของออสเตรเลีย นาย Peter 
Cosgrove รั ฐมนตรี ว่ า ก า รก ระ ท ร ว งก า ร
ต่ างประเทศ Julie Bishop; รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงเกษตร David Littleproud และสมาชิก
ของฝ่ายค้าน นอกจากนี้ยังได้ท าการบรรยาย 
Schuman Lecture ท่ี มหาวิทยาลั ยแห่ งชาติ
ออสเตรเลียภายใต้หัวข้อ EU-Australia: Global 
Alliance for Trade 

ในระหว่างการไปเยือนนาง Malmström ได้เข้า
ร่วมการประชุมโต๊ะกลมกับภาคส่วนธุรกิจของ
ออสเตรเลีย และพบกับผู้ประกอบการธุรกิจใน
ยุโรปท่ีประจ าการอยู่ ในออสเตรเลีย รวมท้ัง
เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป Michael Pulch 
และได้พบปะกับภาคส่วนต่าง ๆ ของออสเตรเลีย

รวมไปถึงตัวแทนจากองค์กรด้านสภาพภูมิอากาศ
และองค์กรสิทธิมนุษยชนสหภาพแรงงานและ
สถาบันการศึกษา 

นิวซีแลนด์ 

วันท่ี 21 มิถุนายน ท่ีผ่านมา ณ กรุงเวลลิงตัน 
เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ นาง Cecilia 
Malmströmและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า
นิวซีแลนด์ David Parker ได้ท าการแถลงการ
อย่างเป็นทางการเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลง
การค้าท่ีครอบคลุมระหว่างท้ังสองฝ่าย โดยการ
เจรจาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อขจัดอุปสรรคด้าน
การค้าสินค้าและบริการตลอดจนการพัฒนากฎ
ทางการค้าเพื่อให้การค้าง่ายขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น 

 

การแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นไปตามแผนการ
เปิดตัวการเจรจาระหว่างสหภาพยุโรปกับภาย
ส่วนต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวถึงไปแล้ว 

นาง Malmström ได้กล่าวแสดงความหวังว่า 
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นก้าวท่ีส าคัญในความสัมพันธ์
ระหว่าง สหภาพยุโรปและนิวซีแลนด์ ข้อตกลง
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและประชาชน 
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และแม้ข้อตกลงทางการค้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
โอกาสทางเศรษฐกิจ แต่ก็มีความสัมพันธ์กับการ
กระชับความสัมพันธ์ พันธมิตรท่ีใกล้ชิดระหว่าง
สหภาพยุโรปและนิวซีแลนด์ สหภาพยุโรปยินดีท่ี
มีคู่ค้ าท่ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานคุณค่าท่ี เหมือนกัน 
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นโอกาสท่ีดีในการก าหนด
กฎระเบียบท่ีจะท าให้การค้าระหว่างท้ังสองฝ่าย
ง่ายขึ้นในขณะท่ีการปกป้องการพัฒนาท่ียั่งยืนไป
พร้อม ๆ กัน 

หลังจากการแถลงการณ์ดังกล่าว มีก าหนดการ
เจรจาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกระหว่างทีม
เจรจาของท้ังสองฝ่าย ท่ีกรุงบรัสเซลส์ระหว่าง
วันท่ี 16 ถึง 20 กรกฎาคม 

ระหว่างการเยือนประเทศนิวซีแลนด์  นาง 
Malmström ไ ด้ พ บ ป ะ กั บ รั ก ษ า ก า ร
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ รวมท้ังคณะกรรมการคัดเลือก
รัฐสภา นอกจากนี้เธอยังจัดปาฐกถา “ยูโรป้า” 
ต่อสาธารณะซึ่งจัดโดยสถาบันวิเทศสัมพันธ์ของ
นิ วซี แลนด์   นาง Malmström ยั ง ได้ พบกั บ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหลักและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนผู้แทน
จากภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และภาค
ธุรกิจ โดยในวันศุกร์ท่ี 22 มิถุนายนเธอได้เดินทาง
ไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรม และพบปะกับ บริษัทท่ี
มีความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป 

ในปีท่ีผ่านมา มูลค่าการค้าระหว่างสหภาพยุโรป
และนิวซีแลนด์มีมูลค่ากว่า 8.7 พันล้านยู โร           

ภาคส่วนใหญ่ท่ีส่งออกไปยังนิวซีแลนด์เป็นกลุ่ม
สินค้าการผลิต เช่นอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
คมนาคมและการขนส่ง เคร่ืองจักร และเครื่องใช้
ต่าง ๆ ตลอดจนสารเคมี พลาสติก อาหาร และ
การให้บริการ โดยในด้านการแลกเปลี่ยนบริการมี
มูลค่าถึง 4.4 พันล้านยูโร (2016) สหภาพยุโรป
เป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสามของนิวซีแลนด์  
ข้อตกลงด้านการค้าดังกล่าวคาดว่าจะสามารถ
เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างท้ังสองฝ่ายได้เกือบ 50% 
หรืออีก 1 ใน 3 ท้ังในส่วนของสินค้าและการ
ให้บริการ ท้ังนี้ นิวซีแลนด์เป็นนึ่งในประเทศท่ี
ร่วมท าสัญญา Comprehensive and Progressive 
Trans-Pacific Partnership (CPTPP) กับประเทศ
อื่น ๆ ในภูมิภาคแปซิฟิกอีก 10 ประเทศด้วย 

 

 


