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នាទកីិច្ចការអន្តរជាតបិ្រចាំសប្ដា ហ៖៍ សសច្កាពីន្យលស់ាីពី EBA ររសអ់ឺរ ៉ុរ  
(ភាគរញ្ចរ)់ 

 

អ្នកស្រី Federica Mogherini នាយិការងគណៈកម្មការអឺ្រ  ៉ុប ឬតណំាងជាន់ខ្ពរ់របរ់រហភាពអឺ្រ  ៉ុប រស្ាប់កិច្ចការការបរទេរ និង
ទោលនទោបាយរនតិរ៉ុខ្ និងជាតណំាងពិទរររបរ់រហភាពអឺ្រ  ៉ុប ទ ើម្បរិីេធិម្ន៉ុរស។ Photo courtesy of European parliament 

 
 

ទោយ ាន ឫេធិ RFA 2019-02-17 
 
គណៈកម្មការអឺ្រ  ៉ុប បានស្បការកាលពីថ្ងៃេី១២ ក៉ុម្ភៈ អ្ពីំការចាប់ទ្ដើម្ ទំណើ រការជា្លូវការ ថ្ននីតិវធីិ កហូតស្បព័នធ
អ្ន៉ុទស្ោោះពនធ «ស្គប់ម្៉ុខ្េនិំញទងំអ្រ់ទលើកលលងលតអាវ៉ុធ» ឬ EBA ពីកម្ព៉ុជា។ ទហត៉ុការណ៍ទនោះ អាច្បណាដ លឱ្យកម្ព៉ុជា 
ស្តូវខាតបង់ជិត ៧០០លាន ៉ុលាល រអាទម្រកិ កន៉ុងមួ្យឆ្ន ំៗ  ទោយសារលតការតស្មូ្វឱ្យបង់ពនធ្ លិត្លនាទំច្ញទៅកាន់
េី្ាររហភាពអឺ្រ  ៉ុប។ 
 
កន៉ុងនាេី «កិច្ចការអ្នតរជាតិ» របាដ ហ៍ទនោះ ទយើងានទរច្កដីពនយល់ពិសាដ រ ភាគេី២ ល លជាភាគបញ្ច ប់ រដីពីស្បព័នធ
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អ្ន៉ុទស្ោោះពនធ «ស្គប់ម្៉ុខ្េនិំញទងំអ្រ់ទលើកលលងលតអាវ៉ុធ» ឬ EBA របរ់រហភាពអឺ្រ  ៉ុប។ ខ្លឹម្សារទ ើម្ថ្នទរច្កដីពនយល់
ទនោះ  កស្រង់ទច្ញពីអ្តថបេ្ាយទងំស្រ៉ុងរបរ់គណៈកម្មការអឺ្រ  ៉ុប កាលពីថ្ងៃេី១១ ក៉ុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 
ទនោះជាការពនយល់ភាគបញ្ច ប់តាម្ការសាករួរនិងទ្លើយ្លងរបរ់ ទលាក ាន ឫេធិ និងទលាក ទរក បណឌិ ត  ូច្តទៅ៖ 
 
រណួំរ៖ ទតើអ្វីកម្ព៉ុជាស្តូវទធវើច្ណំាត់ការអ្វីខ្លោះ ទ ើម្បបីទញ្ច ៀរពីការ កហូតស្បព័នធអ្ន៉ុទស្ោោះពនធ EBA ពីរហភាពអឺ្រ  ៉ុបទនោះ? 
 
ច្ទម្លើយ៖ ទរច្កដរីននិោា នរបរ់ស្កុម្ស្បឹកាកិច្ចការបរទេររបរ់រហភាពអឺ្រ  ៉ុប ច្៉ុោះថ្ងៃេី២៦ ក៉ុម្ភៈ ឆ្ន  ំ២០១៨ និងការ
ស្បាស្រ័យទក់េងផ្ទា ល់របរ់រហភាពអឺ្រ  ៉ុប ជាមួ្យភាគីកម្ព៉ុជា ានទលើកទ ើងច្ារ់ណារ់អ្ពីំបញ្ហា នានា ល លចាបំាច់្
ស្តូវលតទោោះស្សាយ។ បញ្ហា រខំាន់ៗ ល លបានបណាដ លឱ្យឈានទៅរទស្ម្ច្ចាប់ទ្ដើម្ ទំណើ រការ កហូតស្បព័នធអ្ន៉ុទស្ោោះ
ពនធទនោះ ទផ្ទដ តទលើការប ិទរធនូវរិេធិនទោបាយ ច្ណំាត់ការលបបរតឹតបតិម្កទលើអ្ងគការរងគម្រ៉ុីវលិ និងរហជីព ការ
្ដល់ ីរម្បទនទរ ាកិច្ច ជាពិទររពាក់ព័នធនឹងការ្លិតរករអ្ទំៅ។ រហភាពអឺ្រ  ៉ុប បានបញ្ហា ក់ពីជហំានមួ្យច្នួំន 
ល លខ្លួនរពឹំងច្ង់បានពីភាគីកម្ព៉ុជាវញិ ទ ើម្បធីានាឱ្យបាននូវបរោិការនទោបាយមួ្យ ល លគណបកសស្បឆ្ងំ រងគម្
រ៉ុីវលិ រហជីព និងស្បព័នធ្ សពវ្ាយ អាច្ ទំណើ រការបានទោយទររ ីនិងទ ើម្បទីោោះស្សាយបញ្ហា  ថ្េទេៀត រាប់ចាប់តាងំ
ពីការ្តល់រណំងទោយតាល ភាព និងទោយានការចូ្លរួម្ពីស្គប់ភាគី ពាក់ព័នធនឹងការ្ដល់ ីរម្បទនទរ ាកិច្ច 
ជាពិទរររករអ្ទំៅ។ 
 
រណួំរ៖ ទតើកម្ព៉ុជាបានចាត់វធិានការជាវជិាានណាមួ្យទហើយឬទៅ ទស្កាយពីានការស្បការពីលេធភាពថ្នការ កហូត
ស្បព័នធអ្ន៉ុទស្ោោះពនធទនោះជាបទណាដ ោះអារននទនាោះ? 
 
ច្ទម្លើយ៖ កន៉ុងរយៈទពលប ៉ុនាម នលខ្ងមីៗទនោះ រោា ភិបាលកម្ព៉ុជា បានចាត់វធិានការណ៍ជាជហំានវជិាានមួ្យច្នួំន។ ជហំាន
ទងំទនាោះ រួម្ានការទោោះលលង អ្នកទទរនទោបាយ រកម្មជនអ្ងគការរងគម្រ៉ុីវលិ និងអ្នកកាលរត កាលពីលខ្រីហា 
និងកញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ការទធវើវទិសាធនកម្មច្ាប់រដីពីគណបកសនទោបាយ អ្ន៉ុញ្ហា តឱ្យប៉ុគគលល លស្តូវហាម្ស្បាម្មិ្នឱ្យទធវើ
រកម្មភាពនទោបាយ ានរិេធិទធវើនទោបាយទ ើងវញិ និងជហំានមួ្យច្នួំនទេៀត កន៉ុងការទោោះស្សាយទលើការរតឹតបតិ
ទលើរកម្មភាពអ្ងគការរងគម្រ៉ុីវលិ និងរហជីព។ ោ ងណាក៏ទោយ ទងំអ្រ់ទនោះ មិ្នទន់ស្គប់ស្ោន់ទៅទ ើយទេ ទ ើម្ប ី
ទ្លើយតបទៅនឹងកងវល់របរ់រហភាពអឺ្រ  ៉ុប ជ៉ុវំញិកងវោះខាតធៃន់ធៃរ ល លបានទកើតានទ ើងកន៉ុងវរ័ិយទងំអ្រ់ទនោះ។ 
 
រណួំរ៖ ទតើស្បព័នធអ្ន៉ុទស្ោោះពនធ EBA ទនោះ ានសាររខំាន់ខាល ងំប ៉ុណាា  ច្ទំពាោះទរ ាកិច្ចកម្ព៉ុជា? 
 
ច្ទម្លើយ៖ រហភាពអឺ្រ  ៉ុបគឺជាថ្ គូពាណិជាកម្មធជំាងទគបងអរ់មួ្យរបរ់កម្ព៉ុជា ទរមើនឹង ៤៥ ភាគរយថ្នការនាទំច្ញររ៉ុប



របរ់កម្ព៉ុជា កន៉ុងឆ្ន ២ំ០១៨ ។ ការនាទំច្ញពីកម្ព៉ុជាទៅកាន់េី្ារលតមួ្យរបរ់រហភាពអឺ្រ  ៉ុប ានតថ្ម្ល ៤,៦ ប លីានយូរ  ូ ឬ
ជាង ៥,២ ប លីាន ៉ុលាល រអាទម្រកិ កន៉ុងឆ្ន  ំ២០១៨ ទពាលគឺទរាើរលតទេវ ងថ្នតថ្ម្លនាទំច្ញររ៉ុបកាលពីឆ្ន  ំ២០១៣ ល ល
ទរមើនឹង ២,៥ ប លីានអឺ្រ  ូ ឬ ជាង ២,៨ ប លីាន ៉ុលាល រអាទម្រកិ។ ៩៥,៧ ភាគរយ ថ្នការនាទំច្ញទងំទនោះ ចូ្លទៅកាន់េី្ារ
រហភាពអឺ្រ  ៉ុប រថិតទស្កាម្ស្បព័នធអ្ន៉ុទស្ោោះពនធ EBA ទនោះ ល លានន័យថា មិ្នចាបំាច់្បង់ពនធ។ ទនោះជាកស្មិ្តមួ្យខ្ពរ់
បំ្ ៉ុតកន៉ុងច្ទំណាម្ស្បទេរេេួលបានអ្តថស្បទោជន៍ពីស្បព័នធអ្ន៉ុទស្ោោះពនធ EBA ទងំអ្រ់។ ជារួម្កម្ព៉ុជា គឺជាស្បទេរ
េេួលបានអ្តថស្បទោជន៍ធជំាងទគបំ្ ៉ុតេីពីរ ថ្នស្បព័នធអ្ន៉ុទស្ោោះពនធ EBA ទនោះ គឺឈរទៅទស្កាយលតស្បទេរបង់កាល ទ រ
លតប ៉ុទណាា ោះ។ 
 
រណួំរ៖ ទហត៉ុអ្វីបានជារហភាពអឺ្រ  ៉ុប ទផ្ទដ តលតទៅទលើស្បទេរកម្ព៉ុជា កន៉ុងការ កហូតស្បព័នធអ្ន៉ុទស្ោោះពនធទនោះ ទហើយមិ្ន
ទផ្ទដ តទលើស្បទេរេេួលអ្តថស្បទោជន៍ស្បព័នធអ្ន៉ុទស្ោោះពនធេូទៅ ថ្េទេៀត ល លានស្បវតតអិាស្កក់ខាងអ្ទំពើរទំលាភ
រិេធិម្ន៉ុរស  ូច្ោន ល រទនាោះ? 
 
ច្ទម្លើយ៖ ទរច្កដរីននិោា នរបរ់ស្កុម្ស្បឹកាកិច្ចការបរទេររហភាពអឺ្រ  ៉ុប លខ្ក៉ុម្ភៈ ឆ្ន  ំ២០១៨ កណំត់ថា ស្បទេរកម្ព៉ុជា 
និងស្បទេរមី្ោ ន់ោ  ឬភូា ស្តូវចូ្លរួម្ពិទស្ោោះទោបល់លកលម្អ ទស្កាម្ស្បព័នធអ្ន៉ុទស្ោោះពនធ EBA ទនោះ ល្អកទលើភាព
ធៃន់ធៃរថ្នការទចាេស្បកាន់ពីការរទំលាភបពំានទនោះ ( ូច្ល លបានកណំត់ទោយរបាយការណ៍អ្ងគការរហស្បជាជាតិ និង
អ្ងគការពលកម្មអ្នតរជាតិងមីៗទនោះ) និងល្អកទលើពាណិជាកម្មជារួម្ជាមួ្យរហភាពអឺ្រ  ៉ុប។ ស្បទេរបង់កាល ទ រ ក៏ធាល ប់ស្តូវ
បានកណំត់ កន៉ុងរបាយការណ៍ស្បព័នធអ្ន៉ុទស្ោោះពនធេូទៅទច្ញ្ាយពីរឆ្ន មំ្ដង រស្ាប់ឆ្ន ២ំ០១៦ - ២០១៧ របរ់
គណៈកម្មការអឺ្រ  ៉ុប ទោយសារលតទហត៉ុ្ល ូច្ោន ទនោះល រ។ 
 
រហភាពអឺ្រ  ៉ុប តាម្ោនជាស្បស្កតីនូវសាថ នភាពរិេធិម្ន៉ុរស និងរិេធិការងាររបរ់ស្គប់ស្បទេរេេួលអ្តថស្បទោជន៍ទងំ
អ្រ់ថ្នស្បព័នធអ្ន៉ុទស្ោោះពនធេូទៅ GSP របរ់ខ្លួន។ ក៏ប ៉ុលនត គួរបញ្ហា ក់ថា ឧបករណ៍ពាណិជាកម្ម គឺជាម្ទធោបាយ
លតមួ្យគត់ទ ើម្បទីោោះស្សាយបញ្ហា ទងំទនោះ។ រហភាពអឺ្រ  ៉ុប ទស្បើស្បារ់ម្ទធោបាយ ថ្េទេៀត ទ ើម្បចូី្លរួម្លកលម្អជាមួ្យ
ថ្ គូរបរ់ខ្លួន រាប់ចាប់តាងំពីកិច្ចរនានាអ្ពីំរិេធិម្ន៉ុរស ការពិទស្ោោះទោបល់លបបការេូត កិច្ចស្ពម្ទស្ពៀងអ្ពីំនិរនតរភាព (
កន៉ុងករណីទៅបង់កាល ទ រ) កិច្ចស្ពម្ទស្ពៀងភាពជាថ្ គូ និងកិច្ចរហស្បតិបតតិការ រួម្ទងំឧបករណ៍ ថ្េៗទេៀត។ ជទស្ម្ើរ
ថា ទតើស្តូវទស្បើឧបករណ៍លបបណាមួ្យទ ើម្បទីោោះស្សាយបញ្ហា  គឺអាស្រ័យតាម្កស្មិ្តថ្នការទធវើពាណិជាកម្មទេវភាគី រវាង
រហភាពអឺ្រ  ៉ុប និងស្បទេរថ្ គូ៕ 
 


