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KOMMUNIKÉ(1) 
 
EFTA-ministrene drøftet status og perspektiver for frihandelsforbindelsene med 
samarbeidsland verden over. Sammen med henholdsvis Mlađan Dinkić, Serbias 
minister for økonomi og regional utvikling, og ambassadør Sejdi Qerimaj, 
Albanias permanente representant til De forente nasjoner og andre 
internasjonale organisasjoner i Genève, undertegnet de frihandelsavtalene 
mellom EFTA og Serbia og mellom EFTA og Albania. 
 
Ministrene uttrykte glede over at forhandlingene med Peru er sluttført. De så 
med tilfredshet på framskrittene som er gjort i de pågående forhandlingene med 
India og Ukraina, og så fram til å innlede forhandlinger med Hongkong og 
Indonesia. De uttrykte ønske om å undertegne en felles erklæring om samarbeid 
med Malaysia, og å innlede en felles studie av nærmere samarbeid med Vietnam.  

Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) avholdt 17. desember 2009 et ministermøte 
i Genève. Møtet ble ledet av Liechtensteins utenriksminister Aurelia Frick. 

Ministre fra EFTAs fire medlemsland undertegnet to frihandelsavtaler med 
henholdsvis Serbia og Albania. Fra Serbias side undertegnet Mlađan Dinkić, minister 
for økonomi og regional utvikling, mens ambassadør Sejdi Qerimaj, Albanias 
permanente representant til De forente nasjoner og andre internasjonale 
organisasjoner i Genève, undertegnet fra albansk side. Ministrene så med glede på at 
handelen og de økonomiske forbindelsene mellom EFTA-statene og Sørøst-Europa 
fortsetter å styrkes. 

Ministrene uttrykte glede over at forhandlingene med Peru er sluttført, og så fram til å 
undertegne avtalen så snart som mulig. De så også positivt på de betydelige 
framskrittene som er gjort i forhandlingene med Ukraina, og uttrykte håp om at 
forhandlingene vil kunne sluttføres i første halvdel av 2010. Ministrene la vekt på 
framskrittene som er gjort i samtalene med India, og stadfestet viktigheten av denne 
prosessen. Ministrene uttrykte også håp om at forhandlingene med Algerie og 
Thailand vil kunne gjenopptas så snart som mulig. 

EFTA-ministrene så positivt på at det vil bli innledet forhandlinger med Hongkong i 
januar og med Indonesia tidlig i 2010. De så fram til å kunne undertegne en felles 
erklæring om samarbeid med Malaysia og å innlede en felles studie for nærmere 
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samarbeid med Vietnam tidlig neste år. Ministrene drøftet den nyeste utviklingen i 
forbindelsene med Russland og var enige om å gjøre grunnarbeidet raskt med 
henblikk på å innlede en forhandlingsprosess tidlig i 2010. På bakgrunn av senere tids 
kontakt på ministernivå var de også enige om å foreslå en felles erklæring om 
samarbeid med Panama. 

Det er gjort betydelige framskritt i EFTAs midlertidige arbeidsgruppe for handel og 
miljø, og ministrene så fram til å motta en rapport i første kvartal av neste år. De 
anmodet den midlertidige arbeidsgruppen for arbeidsstandarder i EFTAs 
frihandelsavtaler om å fullføre sitt arbeid. 

Ministrene merket seg med glede de første tegnene til bedring i verdensøkonomien, 
og uttrykte forsiktig optimisme på mellomlang sikt. De minnet om de betydelige 
ringvirkningene den globale finanskrisen har på handelen. Ministrene understreket 
betydningen av et robust multilateralt handelssystem for å møte proteksjonistisk press, 
og stadfestet EFTA-statenes sterke støtte til WTO. Som oppfølging til WTO-
ministerkonferansen i Genève nylig oppfordret ministrene til en vellykket sluttføring 
av Doha-runden i WTO, og la vekt på behovet for en produktiv statusgjennomgang 
tidlig i 2010. 

Ministrene møtte også EFTAs parlamentarikerkomité og hadde en fruktbar 
meningsutveksling om den siste tids utvikling i EFTAs forbindelser til tredjeland. 
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