EFTAs MINISTERMØTE, VADUZ 28. JUNI 2007
KOMMUNIKÉ( 1 )
Ministrene fra EFTA-landene merket seg med glede at frihandelsforhandlingene
med Canada er brakt i mål. De merket seg også den positive utviklingen i
forhandlingene med Samarbeidsrådet for Gulfen (GCC) og i den felles arbeidsgruppen med India. Videre uttrykte ministrene tilfredshet med at det er innledet
forhandlinger med Colombia og Peru, og at det er undertegnet en samarbeidserklæring med Mongolia. Ministrene gledet seg over at forhandlingene om en
utvidelse av EØS-avtalen til også å omfatte Bulgaria og Romania er blitt sluttført.
De minnet om viktigheten av at EØS EFTA-statene deltar i EU-programmer.

Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) avholdt 28. juni sitt vår-ministermøte i Vaduz i
Liechtenstein. Møtet ble ledet av Liechtensteins utenriksminister Rita Kieber-Beck.
Preferensielle handelsforbindelser
EFTA-ministrene så positivt på utvidelsen av EFTAs nettverk av frihandelsavtaler. Disse
avtalene utgjør et solid grunnlag for å videreutvikle de økonomiske forbindelsene og
samarbeidet mellom EFTA og partnerlandene, og tjener EFTAs økonomiske aktører på
en god måte. Videre uttrykte ministrene fortsatt tilfredshet med Vaduz-konvensjonen og
med det interne samarbeidet i EFTA.
Det amerikanske kontinent
Ministrene merket seg med glede at frihandelsforhandlingene med Canada er brakt i mål.
Canada er en av EFTAs viktigste handelspartnere, og avtalen ventes å føre til ytterligere
vekst og større bredde i samhandelen og flyten av investeringer mellom partene. Videre
sa ministrene seg tilfredse med at det ble innledet frihandelsforbindelser med Colombia
og Peru tidligere denne måneden, og så optimistisk på mulighetene for raskt å kunne
komme fram til et godt resultat.

(1) Uoffisiell oversettelse fra engelsk utført av EFTA-sekretariatet.

Asia
Ministrene undertegnet en samarbeidserklæring med Mongolia, som har som mål å styrke
det økonomiske samarbeidet og handelsforbindelsene.
Å forbedre handelsforbindelsene med ledende partnere i Asia er en prioritet for alle
EFTA-statene. I den forbindelse minnet ministrene om viktigheten av å bygge ut
frihandelsforbindelser med Kina og Japan.
Ministrene uttrykte tilfredshet med at det er gjort betydelige framskritt i forhandlingene
med de seks landene i Samarbeidsrådet for Gulfen( 2 ) og så fram til at forhandlingene
kunne sluttføres, muligens innen avslutningen av året. Ministrene uttrykte håp om at
forhandlingene om en frihandelsavtale med Thailand ville kunne gjenopptas på teknisk
nivå i nær framtid.
De merket seg med tilfredshet den gode framdriften i den felles arbeidsgruppen med
India. Arbeidsgruppens rapport, som skal framlegges i november 2007, ventes raskt å
bane veien for forhandlinger mellom India og EFTA-statene. EFTA-ministrene minnet
om det positive resultatet av den felles arbeidsgruppen med Indonesia, som anbefalte
forhandlinger om en omfattende frihandelsavtale mellom EFTA og Indonesia. Ministrene
sa seg klare til å innlede forhandlinger med Indonesia snarest mulig. Videre uttrykte de
interesse for å utvide handelsforbindelsene mellom EFTA og Malaysia, og med andre
potensielle partnere i Sørøst-Asia.
Europa og Middelhavsområdet
Ministrene merket seg med glede frihandelsavtalen med Egypt som ble undertegnet i
Davos i slutten av januar 2007. Når denne avtalen trer i kraft, vil den utvide grunnlaget
for EFTA-statenes deltakelse i Euro-Med-frihandelsområdet. Ministrene var optimistiske
når det gjaldt mulighetene for snarlig å innlede forhandlinger om en frihandelsavtale med
Algerie, og de understreket også viktigheten av snarest mulig å få trukket landene på
Vest-Balkan med i den felles kumuleringssonen for Euro-Med-området og av at EFTA
deltar underveis i denne prosessen
Ministrene stadfestet sin interesse for å opprette frihandelsforbindelser med Russland og
Ukraina når disse landene blir medlemmer av WTO. EFTA-statene er ifølge ministrene
også klare til å videreutvikle og utvide samarbeidet og handelsforbindelsene med landene
i Sørøst-Europa. EFTA-statene vurderer i den forbindelse mulighetene for å opprette
frihandelsforbindelser med Albania.
Forholdet til Den europeiske union
Ministrene uttrykte glede over at forhandlingene om en utvidelse av EØS-avtalen til også
å omfatte Bulgaria og Romania er blitt sluttført. I denne sammenheng merket ministrene

(2) Samarbeidsrådet for Gulfen: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske
emirater

seg også at EØS-komiteen har gjenopptatt sitt arbeid, slik at det homogene indre marked
kan opprettholdes, og EØS-avtalens funksjon ivaretas.
Ministrene sa seg fornøyde med framdriften i gjennomføringen av EØSfinansieringsordningen og den norske finansieringsordningen. Hittil er ca. EUR 640
millioner stilt til rådighet for individuelle prosjektforslag i 12 av de 13 mottakerstatene,
og det er gitt tilsagn om mer enn EUR 300 millioner til 220 prosjekter, programmer og
fond.
Når det gjelder energi og klimaspørsmål, understreket ministrene betydningen av god
samordning mellom EØS EFTA-statene og EU.
De minnet om viktigheten av at EØS EFTA-statene deltar i EU-programmer, og merket
seg med tilfredshet at forberedelsene for EØS EFTA-statenes deltakelse i EØS-relevante
EU-programmer for perioden 2007–2013 var i rute. Denne deltakelsen bidrar til utvidet
EØS-samarbeid utenfor de fire friheter i det indre marked, for å fremme de felles
politiske og økonomiske mål i EØS-avtalen.
Ministrene la vekt på viktigheten av at EØS EFTA-landene fortsetter å delta i
utformingen av EØS-relevante EU-rettsakter og EU-programmer gjennom sin deltakelse i
de ansvarlige komiteer og arbeidsgrupper, og ved å levere kommentarer fra EØS EFTAlandene.
Ministrene så fram til EØS-komiteens beslutning om EØS EFTA-landenes deltakelse i
Den europeiske myndighet for næringsmiddelsikkerhet (EFSA) som nå er nært
forestående, og så positivt på framskrittene som var gjort i forbindelse med å utvide EØSrettsaktene på veterinærområdet til også å gjelde Island.
Ministrene uttrykte tilfredshet med framskrittene som er gjort når det gjelder å knytte
EØS EFTA-statene til ordningen for omsetning av klimagasskvoter med virkning fra
januar 2008.
WTO
EFTA-ministrene gjorde opp status for Doha-forhandlingene i WTO, og understreket at
de fortsatt satser sterkt på det multilaterale handelssystemet. De la vekt på at et vellykket
forhandlingsresultat vil være av stor betydning for verdensøkonomien, og stadfestet sitt
engasjement for å bidra konstruktivt til et slikt resultat.
Rådgivende organer
Ministrene holdt møter med EFTAs to rådgivende organer: parlamentarikerkomiteen og
den rådgivende komité. Ministrene satte pris på de verdifulle innspillene fra komiteene og
det nyttige arbeidet de nedlegger. Komiteene viser en aktiv interesse for EFTAs arbeid og
har også et fruktbart samarbeid med de tilsvarende organene i EU og i andre EFTAsamarbeidsland.

Utnevnelse av visegeneralsekretær i Brussel
Ministrene bekreftet EFTA-rådets utnevnelse av Bergdís Ellertsdóttir som visegeneralsekretær i Brussel. Hun tiltrer stillingen 1. august 2007.
Følgende ministere deltok:
Liechtenstein: Rita Kieber-Beck, utenriksminister (leder)
Island:

Björgvin G. Sigurðsson, handelsminister

Norge:

Dag Terje Andersen, nærings- og industriminister

Sveits:

Doris Leuthard, økonomiminister

