
 
 

 
 
 
 

EFTAs MINISTERMØTE, GENÈVE, 23. NOVEMBER 2010 
 

KOMMUNIKÉ(1) 
 

Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) avholdt 23. november 2010 et ministermøte 
i Genève. Møtet ble ledet av Sveits’ økonomiminister Johann N. Schneider-Ammann. 
Ministre fra EFTAs fire medlemsland deltok sammen med Russlands minister for 
økonomisk utvikling og handel, Elvira Nabiullina, Hviterusslands økonomiminister, 
Nikolai Snopkov, og Kasakhstans minister for økonomisk utvikling og handel, Zhanar 
Aitzhanova, i den offisielle innledningen av forhandlinger om en bred 
frihandelsavtale.  
 
Den internasjonale økonomiske situasjonen 
 
EFTA-ministrene drøftet den nåværende situasjonen i verdensøkonomien, og uttrykte 
glede over at verdenshandelen har tatt seg betraktelig opp. De understreket 
betydningen av EFTAs støtte til det multilaterale handelssystemet, og framhevet 
frilandsavtalenes rolle i å bidra til økt global liberalisering. EFTA-ministrene støttet 
G20-ledernes vilje til å benytte anledningen i 2011 til å bringe Doha-runden i WTO-
forhandlingene i havn på en vellykket og balansert måte. Ministrene la vekt på at 
denne viljen så raskt som mulig må omsettes i en kraftinnsats for å få forhandlingene 
sluttført. 
 
Innledning av forhandlinger med Russland, Hviterussland og Kasakhstan 
 
EFTA-ministrene og ministrene fra Russland, Hviterussland og Kasakhstan 
undertegnet en felles erklæring om innledningen av forhandlinger om en bred 
frihandelsavtale, som gir deres representanter i oppgave å innlede formelle 
forhandlinger fra januar 2011. Ministrene uttrykte forventning om at en 
frihandelsavtale vil fremme det økonomiske forholdet mellom partene ved at handel 
og investeringer utvikles ytterligere. I 2009 var Russland, Hviterussland og 
Kasakhstan sett under ett EFTAs femte viktigste eksportdestinasjon og den fjerde 
største importkilden utenfor EU, med en samlet varehandel som beløp seg til USD 
6,2 milliarder det året. 
 
Andre preferensielle handelsforbindelser 
 
Status og prognoser for preferensielle handelsforbindelser med partnere over hele 
verden ble drøftet av EFTA-ministrene. De merket seg framgangen som er oppnådd i 
forhandlingene med Hongkong, og uttrykte håp om at disse vil kunne sluttføres i rett 
tid. Ministrene så positivt på den nylige framdriften i samtalene med India, og la vekt 
på Indias betydning som en framtidig frihandelspartner for EFTA-landene. De sa seg 
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fornøyd med arbeidet til EFTAs felles arbeidsgruppe med Vietnam, og så fram til å 
motta gruppens konklusjoner i første halvdel av 2011. 
 
Ministrene merket seg med glede at det vil bli innledet forhandlinger med Indonesia 
tidlig i 2011. De gjennomgikk grunnarbeidet for frihandelsforhandlinger med Bosnia-
Herzegovina og med Montenegro med henblikk på å innlede en forhandlingsprosess i 
løpet av neste år. 
 
Ministrene uttrykte interesse for å styrke det økonomiske samarbeidet og ytterligere 
fremme handels- og investeringsrelasjonene med Malaysia i forbindelse med 
samarbeidserklæringen som ble undertegnet i juli. De ble enige om at de i første 
halvdel av 2011 skal undersøke muligheten for å knytte tettere handelsforbindelser 
med en gruppe stater i Sentral-Amerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua og Panama). Ministrene ble dessuten enige om å følge 
utviklingen i Algerie og Thailand med henblikk på å gjenoppta forhandlinger med 
disse partnerne så snart forholdene tillater det. 
 
 
EFTAs parlamentarikerkomité 
 
Ministrene utvekslet meninger med EFTAs parlamentarikerkomité om den siste tidens 
utvikling og prioriterte områder i EFTAs frihandelsforbindelser med verden. 
 
 
Deltakere: 
 
Sveits: Johann N. Schneider-Ammann, økonomiminister (leder) 
 
Island: Össur Skarphéðinsson, utenriks- og utenrikshandelsminister 
 
Liechtenstein: Aurelia Frick, utenriksminister 
 
Norge:  Trond Giske, nærings- og handelsminister 
 
EFTA:  Kåre Bryn, generalsekretær 
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