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KOMMUNIKÉ( 1 )
EFTA-ministrene undertegnet en frihandelsavtale med Samarbeidsrådet for Golfen
(GCC). De uttrykte glede over ratifiseringen av frihandelsavtalen med Canada, og
at det nylig er undertegnet en felles samarbeidserklæring med Mauritius.
Ministrene så positivt på at det er innledet forhandlinger med Ukraina, Serbia og
Albania. De merket seg skrittene som er tatt i den senere tid for å forberede
forhandlinger om en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Russland, og var
enige om å vurdere muligheten for å innlede slike forhandlinger i annet halvår av
2009. Det ble besluttet å innlede frihandelsforhandlinger med Hongkong og å
undersøke sammen med Vietnam om det er grunnlag for en frihandelsavtale.
EØS EFTA-ministrene sa seg fornøyde med at det europeiske institutt for
innovasjon og teknologi og tjenestedirektivet er blitt innlemmet i EØS-avtalen. De
roste den vellykkede sluttføringen av bidragene under EØS-finansieringsordningen
og den norske finansieringsordningen for 2004–2009, og understreket betydningen
av å nå fram til et resultat i de pågående forhandlingene om de framtidige
økonomiske bidragene snarest mulig.
Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) avholdt 22. juni 2009 sitt sommerministermøte på Hamar i Norge, under ledelse av Norges nærings- og industriminister
Sylvia Brustad. Frihandelsavtalen mellom EFTA og Samarbeidsrådet for Golfen (GCC)
ble undertegnet av ministre fra de fire EFTA-statene (Island, Norge, Liechtenstein og
Sveits) samt Sheikh Ghazi Bin Said Al Bahar Al Rawas på vegne av Omans
presidentskap for ministerrådet for Samarbeidsrådet for Golfen (GCC), og Abdulrahman
Bin Hamad Al-Attiyah, generalsekretær for GCC. I tillegg til Oman består
Samarbeidsrådet for Golfen av Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabia og De forente
arabiske emirater.
Den internasjonale økonomiske situasjonen
EFTA-ministrene uttrykte bekymring over den globale økonomiske og finansielle krisen
som har utløst et alarmerende fall i handelen og investeringene internasjonalt. De
beklaget også innføringen av handelsrestriksjoner som potensielt kan forverre krisen og
motvirke tiltak fra regjeringenes side til å stimulere økonomisk vekst gjennom nasjonal
og internasjonal politikk. Ministrene stadfestet sin vilje til å unngå nye hindre for
investeringer eller for handelen med varer og tjenester, ikke innføre nye eksportbegrensninger og minimere eventuelle negative ringvirkninger innenlandske politiske
(1) Uoffisiell oversettelse fra engelsk utført av EFTA-sekretariatet.

-2tiltak, som skattepolitikken og tiltak til støtte for finansnæringen, måtte ha på handel og
investeringer. De la vekt på den kritiske betydningen av å nå fram til et resultat i Doharunden og bygge på WTO-systemet for å stimulere til global økonomisk vekst.
Preferensielle handelsforbindelser
EFTA-ministrene merket seg at EFTA-konvensjonen som styrer handelsforbindelsene
mellom de fire medlemslandene, fungerer godt. De ser på den nye frihandelsavtalen som
er inngått med GCC som et positivt tilskudd til EFTA-nettverket av preferensielle
handelsforbindelser. Den nye avtalen omfatter handel med varer og tjenester samt
offentlige innkjøp, og vil styrke den bilaterale handelen og investeringsforbindelsene med
Midt-Østen. EFTA har nå inngått 18 frihandelsavtaler med 27 land.
Ratifiseringen av frihandelsavtalen med Canada er fullført, slik at den kan tre i kraft
1. juli 2009. Ministrene merket seg dette med glede, og så også positivt på undertegnelsen
av en felles samarbeidserklæring med Mauritius 9. juni 2009.
Ministrene roste skrittene som nylig er tatt for å ferdigstille frihandelsavtalen mellom
EFTA og Peru, og venter at denne vil bli klar til undertegning i nær framtid. De sa seg
også fornøyd med framdriften i de pågående forhandlingene med India om en bred
frihandelsavtale som ble innledet i 2008, og stadfestet sitt ønske om å nå fram til et raskt
resultat. Ministrene uttrykte tilfredshet med at det ble innledet forhandlinger med
Ukraina og Serbia i april 2009 og med Albania i mai 2009. Når det gjelder Ukraina er
målet en omfattende avtale som blant annet dekker handel med varer og tjenester,
investeringer og åndsrettigheter. I forhandlingene med Serbia og Albania vil fokus ligge
på liberalisering av handelen med varer.
Ministrene merket seg skrittene som er tatt i senere tid for å forberede forhandlinger om
en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Russland, og var enige om å vurdere
muligheten for å innlede slike forhandlinger i annet halvår av 2009.
Ministrene betonte viktigheten av å fremme forbindelsene med viktige økonomiske
partnere i Sørøst-Asia. De avtalte å innlede forhandlinger om en bred frihandelsavtale
med Hongkong og å opprette en felles studiegruppe med Vietnam for å undersøke
muligheten for en frihandelsavtale. EFTA har også opprettholdt kontakt med Indonesia
med tanke på å innlede frihandelsforhandlinger i nær framtid. Ministrene merket seg dette
og så også med tilfredshet på felleserklæringen om samarbeid med Malaysia.
Videre merket ministrene seg situasjonen i forhandlingene med Algerie og uttrykte sin
vilje til å gjenoppta samtalene med Thailand. De utvekslet opplysninger om status for
individuelle EFTA-staters bilaterale prosesser med Kina og Japan.
Ministrene så positivt på framdriftsrapporten fra den midlertidige arbeidsgruppen for
handel og miljø og den foreløpige rapporten fra den midlertidige arbeidsgruppen for
arbeidsstandarder i frihandelsavtaler. De understreket betydningen av disse EFTAarbeidsgruppene med henblikk på å bidra til den internasjonale utviklingen på disse
områdene.

-3Forholdet til Den europeiske union
Ministrene la vekt på behovet for koordinerte og omfattende tiltak for å rette opp
verdensøkonomien. De la vekt på betydningen av å fremme synergi, solidaritet og
samarbeid på europeisk nivå, og at hovedprioriteringene må være å styrke finanssystemet
med et passende nivå av reguleringer, basert på prinsippet om åpenhet.
EØS EFTA-ministrene la nok en gang vekt på betydningen av klima- og energipakken
som EU vedtok i desember 2008. De setter pris på det fortsatt nære samarbeidet med EU
på områdene energi og klimaendring, særlig når det gjelder ordningen for kvotehandel,
fremming av energiteknologi og energieffektivitet, økt bruk av fornybare ressurser samt
karbonfangst og lagring (CCS).
Ministrene merket seg med glede at følgende rettsakter er blitt innlemmet i EØS-avtalen:
− det europeiske institutt for innovasjon og teknologi
− innlemming av forordningen om adgang til overføringsnett for naturgass
− innlemming av forordning om alminnelige gruppeunntak for statsstøtte
− direktiv om forbrukerkreditt
− opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av storfe og om
merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter
− den europeiske rammen for kvalifikasjoner
− tjenestedirektivet
− legemiddelpakken
Ministrene uttrykte tilfredshet med at EØS EFTA-statene deltar i EU-programmer som er
relevante for EØS. Mange av programmene legger vekt på kreativitet og nyskaping,
fremmer felles interesser på veien mot et mer konkurransedyktig og nyskapende Europa,
og spiller en viktig rolle for å styrke den europeiske unionen. De la særlig vekt på
betydningen av det europeiske året for kreativitet og nyskaping 2009.
Ministrene stadfestet viktigheten av EØS EFTA-bidragene i prosessen som fører fram til
beslutningene ved EØS-relevante rettsakter og programmer gjennom bidrag i relevante
komiteer, ekspertgrupper og organer, og ved å framlegge EØS EFTA-kommentarer. I
denne sammenheng merket ministrene seg at som følge av institusjonell utvikling i EU,
bør det settes søkelys på hvordan man tilpasser beslutningsprosessen til disse nye
styringsformene, og å sikre at EØS EFTA-statene fortsatt har den nødvendige tilgang til
aktuelle programmer og organer.
Ministrene uttrykte tilfredshet med den vellykkede sluttføringen av bidragene under
EØS-finansieringsordningen og den norske finansieringsordningen 2004–2009. Innen
tidsfristen 30. april var ca. 1100 prosjekter, programmer og fond blitt godkjent.
Når det gjelder framtiden til den økonomiske bidragene, så ministrene med glede på
framskrittene som er gjort og understreket betydningen av å nå fram til et resultat i disse
forhandlingene snarest mulig.

-4Generalsekretæren og visegeneralsekretærene gjenoppnevnt
Ministrene stadfestet at Kåre Bryn (Norge) gjenoppnevnes som generalsekretær og
Bergdís Ellertsdóttir (Island) og Didier Chambovey (Sveits) som visegeneralsekretærer
for en periode på tre år med virkning fra 1. september 2009.
Rådgivende organer
Ministrene holdt møter med EFTAs to rådgivende organer som er aktivt engasjert i
EFTAs arbeid: parlamentarikerkomiteen og den rådgivende komité, som representerer
partene i arbeidslivet i EFTA-landene. De hadde en fruktbar meningsutveksling med
komiteenes medlemmer om en rekke emner, blant annet den siste tids utvikling i EFTAs
forbindelser til tredjeland, utviklingen i EØS og forholdet mellom Sveits og EU.
Følgende ministre deltok:
Norge:

Sylvia Brustad, nærings- og industriminister (leder)

Island:

Össur Skarphéðinsson, utenriks- og utenrikshandelsminister

Liechtenstein: Aurelia Frick, utenriksminister
Sveits:

Doris Leuthard, økonomiminister
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