EFTAs MINISTERMØTE, GENÈVE 3. DESEMBER 2007
KOMMUNIKÉ
EFTA-ministrene så positivt på den felles studien mellom India og EFTA som vil kunne
føre til framtidige forhandlinger om en frihandelsavtale. Videre uttrykte ministrene
tilfredshet med framskrittene som er gjort i frihandelsforhandlingene med landene i
Samarbeidsrådet for Gulfen (GCC) samt med Colombia og Peru, og så fram til at disse
forhandlingene blir sluttført med godt resultat. Videre merket ministrene seg med glede at
frihandelsavtalen med Egypt trådte i kraft 1. august 2007, og at frihandelsavtalen med
den sørafrikanske tollunionen (SACU) snart vil tre i kraft.
Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) avholdt 3. desember 2007 et ministermøte i
Genève. Møtet ble ledet av Norges nærings- og industriminister Dag Terje Andersen.
Ministrene uttrykte nok en gang sin sterke støtte til det multilaterale handelssystemet og
et vellykket utfall av WTOs Doha-runde, og beklaget at det foreløpig ikke var gjort større
framskritt i Doha-forhandlingene. Samtidig understreket ministrene at frihandelsavtaler
utgjør et godt grunnlag for å bedre tilgangen til viktige utenlandske markeder, og å bygge
ut det økonomiske samarbeidet mellom EFTA og samarbeidspartnerne.
EFTA-ministrene sluttet seg til en felles studie gjennomført av India og EFTA, som
konkluderte med at begge parter ville nyte godt av en bred handels- og investeringsavtale.
Ministrene så fram til å undertegne frihandelsavtalen med Canada tidlig i 2008, og
merket seg med tilfredshet framskrittene som er gjort i forhandlingene med Colombia og
Peru. De merket seg også gode framskritt i forhandlingene med landene i
Samarbeidsrådet for Gulfen(1) (GCC) og uttrykte et ønske om å sluttføre disse
forhandlingene i løpet av 2008. Ministrene så fram til å gjenoppta frihandelsforhandlingene med Thailand i 2008 etter at det er holdt demokratiske valg.
Ministrene merket seg med tilfredshet at det i november ble innledet frihandelsforhandlinger mellom EFTA og Algerie, og stadfestet målet om snarest mulig å nå fram
til et gunstig resultat.
Videre merket ministrene seg den positive utviklingen i arbeidet med framtidige
frihandelsforbindelser med Albania og Serbia. Ministrene var dessuten enige om å
vurdere muligheten for å styrke handelsforbindelsene med Montenegro. De gjentok også
(1) Samarbeidsrådet for Gulfen: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske
emirater

sin interesse for å legge forholdene til rette for å innlede frihandelsforhandlinger med
Russland og Ukraina så snart disse landenes forhandlinger om WTO-medlemskap er
avsluttet.
Med henblikk på Indonesia så ministrene med tilfredshet på arbeidet som er gjort
innenfor rammene av den felles arbeidsgruppen om handel og investeringer, og de
stadfestet at EFTA er rede til å innlede forhandlinger om en omfattende handelsavtale
snarest mulig. Ministrene ytret også igjen interesse for å utvide handels- og investeringsforbindelsene mellom EFTA og Malaysia.
Det ble utvekslet synspunkter mellom ministrene med henblikk på å bygge ut frihandelsforbindelsene med Kina og Japan, og ministrene understreket betydningen disse landene
har for de enkelte EFTA-medlemmene og for EFTA.
Ministrene uttrykte tilfredshet over at frihandelsavtalen med Egypt trådte i kraft 1.
august, og over at frihandelsavtalen med Den sørafrikanske tollunion (SACU)(2) snart vil
tre i kraft.
EFTA-ministrene møtte også EFTAs parlamentarikerkomité og drøftet frihandelsforbindelser og utviklingen av EØS-avtalen.
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