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KOMMUNIKÉ(1) 
 
 
Ministrene fra EFTA-landene understreket viktigheten av å utvide EFTAs nettverk 
av frihandelsavtaler. De uttrykte glede over at det tidligere i år er undertegnet en 
frihandelsavtale med Canada, og over at frihandelsavtalen med Den sørafrikanske 
tollunion (SACU) trådte i kraft 1. mai 2008. Videre var de tilfredse med at 
frihandelsforhandlingene med Samarbeidsrådet for Gulfen (GCC) og Colombia 
nylig er sluttført. Ministrene merket seg med glede at det er igangsatt forhandlinger 
med India, og de la vekt på betydningen av en rask forhandlingsprosess. De var også 
fornøyd med den foreløpige rapporten fra den felles studiegruppen for nærmere 
handels- og investeringssamarbeid mellom EFTA og Russland. Dessuten så 
ministrene med glede på EØS EFTA-statenes deltakelse i EU-ordningen for handel 
med utslippskvoter for klimagasser i perioden 2008–2012. De la vekt på viktigheten 
av kontinuerlig tett samarbeid med EU når det gjelder energi- og klimaspørsmål. 
Ministrene var også tilfreds med at EUs kjemikalieforordning REACH er 
innlemmet i EØS-avtalen, og at EØS EFTA-statene kan delta i det nye europeiske 
kjemikaliebyrået. Avslutningsvis uttrykte ministrene sin støtte til EØS EFTA-
statenes aktive deltakelse i EU-programmer for tidsrommet 2007-2013, for å 
fremme et mer konkurransedyktig og nyskapende Europa.
 
Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) avholdt 30. juni 2008 sitt sommer-
ministermøte i Lugano i Sveits. Møtet ble ledet av den sveitsiske økonomiminister Doris 
Leuthard. EFTA-ministrene møtte Colombias minister for handel, industri og turisme, 
Luis Guillermo Plata, og markerte at det nylig er blitt enighet om en frihandelsavtale med 
Colombia. 

Preferensielle handelsforbindelser 

EFTA-ministrene uttrykte tilfredshet med at EFTAs nettverk av frihandelsavtaler fortsatt 
utvides globalt. Ministrene stadfestet at disse avtalene utgjør et viktig virkemiddel som 
kompletterer WTO, for å styrke handels- og investeringsforbindelsene med 
handelspartnere verden over. Videre merket ministrene seg at EFTA-konvensjonen 
fungerer godt. 

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



Ministrene så med glede på at frihandelsavtalen med Canada ble undertegnet i Davos i 
slutten av januar 2008, og at frihandelsavtalen mellom EFTA og Den sørafrikanske 
tollunion (SACU)(2) trådte i kraft 1. mai 2008. Ikrafttredelsen av denne avtalen styrker 
grunnlaget for å fremme de økonomiske forbindelsene og samarbeidet med partnere i 
regionen. 

Dessuten sa ministrene seg fornøyd med at forhandlingene med Samarbeidsrådet for 
Gulfen(3) (GCC) og Colombia er sluttført, og de så fram til å kunne undertegne disse 
avtalene i månedene som kommer. Avtalen ventes å styrke handels- og investerings-
forbindelsene med Midt-Østen og Sør-Amerika ytterligere.  

Ministrene merket seg at det er gjort betydelige framskritt i de pågående forhandlingene 
med Algerie og Peru, og uttrykte håp om at disse kunne sluttføres innen utgangen av året. 

Betydningen av arbeidet som er gjort i den senere tid for å fremme forbindelsene mellom 
EFTA og viktige økonomiske partnere i Asia ble understreket. I denne forbindelse 
uttrykte ministrene glede ovar at det er innledet forhandlinger med India om en 
omfattende handels- og investeringsavtale, og uttrykte sin vilje til å bidra til en rask 
forhandlingsprosess. Videre erklærte ministrene seg villige til å gjenoppta forhandlingene 
med Thailand og innlede forhandlinger med Indonesia. De stadfestet dessuten sin 
interesse for å styrke dialogen for å utvide handels- og investeringsforbindelsene med 
Malaysia. 

Ministrene utvekslet synspunkter på de bilaterale prosessene som pågår mellom 
forskjellige EFTA-stater og henholdsvis Kina og Japan. 

Videre understreket ministrene viktigheten av å utvide EFTAs nettverk av frihandels-
avtaler i Europa ytterligere, ved å legge forholdene til rette for frihandelsforhandlinger 
med Russland og Ukraina og å fortsette prosessene med Serbia og Albania. Ministrene 
uttrykte tilfredshet med den foreløpige rapporten fra den felles studiegruppen for 
nærmere handels- og investeringssamarbeid mellom EFTA og Russland, og så fram til 
den endelige rapporten som kommer i november i år. 

Forholdet til Den europeiske union 

Ministrene uttrykte tilfredshet med at følgende vedtak nylig er blitt innlemmet i EØS-
avtalen: 

– Næringsmiddelregelverket, som formaliserer EØS EFTA-landenes deltakelse i Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og utvider omfanget av 
EØS-regelverket i veterinærsaker til å omfatte Island; 

– Ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser, som gjør det mulig for 
EØS EFTA-statene å delta i ordningen i perioden 2008–2012; 

                                                 
(2) Botswana, Lesotho, Namibia, Sør-Afrika og Swaziland. 
(3) Samarbeidsrådet for Gulfen: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske 
emirater 



– Retten for unionsborgere og deres familiemedlemmer til å ferdes og oppholde seg 
fritt på medlemsstatenes territorium, i samsvar med EØS-avtalen; 

– Kjemikalieforordningen REACH, som omfatter EØS EFTA-statenes deltakelse i det 
nye europeiske kjemikaliebyrået. 

Når det gjelder energi og klimaendring la ministrene vekt på betydningen av kontinuerlig 
tett samarbeid med EU, blant annet for å fremme energiteknologi, økt bruk av fornybare 
energikilder som jordvarme, og løsninger for karbonfangst og lagring (CCS), i tillegg til 
annen teknologi.  

Ministrene merket seg også forslag som er kommet fra EU-siden om å innlemme nye 
sektorer i ordningen for handel med utslippskvoter, og understreket behovet for å ta 
hensyn til EØS EFTA-landenes spesielle situasjon. 

Viktigheten av at EØS EFTA-statene er nært involvert i den videre utviklingen av EUs 
integrerte maritime politikk ble vektlagt, og ministrene uttrykte sin støtte til den 
omfattende integrerte tilnærmingen. 

Ministrene så med glede på EØS EFTA-statenes deltakelse i EØS-relevante EU-
programmer for perioden 2007-2013, noe som fremmer felles interesser i et mer 
konkurransedyktig og nyskapende Europa. Dette samarbeidet fremmer de felles politiske 
og økonomiske målene i EØS-avtalen.  

Ministrene stadfestet betydningen av at EØS EFTA-landene fortsetter å bidra i arbeidet 
med EØS-relevante EU-rettsakter ved å delta i de aktuelle komiteene og arbeidsgruppene, 
og ved å gi EØS EFTA-kommentarer. I denne sammenheng merket ministrene seg også 
betydningen av å vurdere hvilken innvirkning Lisboa-traktaten vil kunne få på denne 
prosessen. 

Ministrene uttrykte tilfredshet med framskrittene som er gjort i gjennomføringen av EØS-
finansieringsordningen og den norske finansieringsordningen. Omkring EUR 934 
millioner er gjort tilgjengelige til individuelle prosjekter og EUR 145 millioner til 
grupper som ideelle organisasjoner, studenter og forskere gjennom spesifikke 
blokktilskudd. En sum på EUR 140 millioner vil bli gjort tilgjengelig for Bulgaria og 
Romania innen april 2009, og det arbeides med øremerkede midler til studenter og 
private organisasjoner. 

WTO 

Ministrene stadfestet sin sterke støtte til WTO og det multilaterale handelssystemet. De la 
vekt på betydningen av en helhetlig tilnærming til forhandlingene, og var enige om at det 
er nødvendig med framskritt ikke bare når det gjelder jordbruk, men også på andre 
områder som industrivarer (NAMA), tjenester og regelverk. De uttrykte vilje til å arbeide 
for en vellykket sluttføring av forhandlingsrunden i nær framtid.  



Rådgivende organer 

Ministrene holdt møter med EFTAs to rådgivende organer: parlamentarikerkomiteen og 
den rådgivende komité, og hadde en fruktbar meningsutveksling med komiteenes 
medlemmer om en rekke emner, blant annet den siste tids utvikling i EFTAs forbindelser 
til tredjeland, status for Doha-runden i WTO-forhandlingene, utviklingen i EØS og 
framtiden for EØS. Ministrene satte pris på de verdifulle innspillene fra komiteene og det 
nyttige arbeidet de gjør, både når det gjelder EFTAs forbindelser med tredjeland og 
utviklingen i EØS. Komiteene viser en aktiv interesse for EFTAs arbeid og har også et 
fruktbart samarbeid med de tilsvarende organene i EU og i andre EFTA-samarbeidsland. 
 
 
Følgende ministere deltok: 
Sveits: Doris Leuthard, økonomiminister (leder) 
 
Island: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, utenriks- og utenrikshandelsminister 
 
Liechtenstein: Rita Kieber-Beck, utenriksminister  
 
Norge: Annelene Svingen, statssekretær i nærings- og industridepartementet 
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