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KOMMUNIKÉ(1)
Sammen med Colombias minister for handel, industri og turisme, Luis Guillermo
Plata, undertegnet EFTA-ministrene frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia.
EFTA-ministrene uttrykte tilfredshet over at det er innledet forhandlinger med
India, og ser fram til å få avklart de siste spørsmålene som gjenstår i forhandlingene
med Peru. De sluttet seg til rapporten fra den felles arbeidsgruppen mellom EFTA
og Russland og uttrykte ønske om å starte forberedelsene for å innlede frihandelsforhandlinger i 2009. Ministrene sa seg også klare til å innlede forhandlinger med
Albania, Serbia og Ukraina.

Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) avholdt 25. november 2008 et ministermøte i
Genève. Møtet ble ledet av den islandske næringsminister Björgvin G. Sigurðsson.
Ministrene fra de fire EFTA-statene og Colombias minister for handel, industri og
turisme undertegnet frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia. Ministrene gledet seg
over at handelen og de økonomiske forbindelsene med Colombia blir styrket, og er
overbevist om at de nye handelsmulighetene som oppstår vil bidra til økonomisk vekst og
utvikling.
Ministrene ser fram til å få avklart de siste spørsmålene som gjenstår i forhandlingene
med Peru, og venter at avtalen vil bli undertegnet i løpet av 2009. De uttrykte også håp
om at en frihandelsavtale med Samarbeidsrådet for Gulfen vil kunne undertegnes i løpet
av de nærmeste månedene.
EFTA-ministrene gledet seg over og støttet rapporten fra den felles arbeidsgruppen
mellom EFTA og Russland, som konkluderte med at en bred bilateral frihandelsavtale
mellom EFTA-statene og Den russiske føderasjon ville være til betydelig fordel for de
økonomiske forbindelsene mellom partene. De uttrykte vilje til å starte forberedelsene for
å innlede frihandelsforhandlinger i 2009.
Ministrene så med glede på at det er innledet forhandlinger med India. De understreket
EFTA-statenes interesse i å utvikle sterkere handelsforbindelser og økonomiske
forbindelser med India ved snarlig å komme fram til en frihandelsavtale.
(1) Uoffisiell oversettelse fra engelsk utført av EFTA-sekretariatet.

-2Det har vært framgang i forhandlingene med Algerie, og ministrene merket seg dette med
tilfredshet og uttrykte håp om at forhandlingene vil kunne sluttføres i første kvartal av
2009. Ministrene stadfestet også sitt ønske om å kunne gjenoppta forhandlingene med
Thailand snarest mulig.
Ministrene drøftet utvidelsen av EFTAs nettverk av frihandelsavtaler og sa seg villige til
å innlede forhandlinger med Albania, Serbia og Ukraina i første halvdel av 2009.
De merket seg med tilfredshet prosessen som pågår med Malaysia for å utvikle nærmere
handelsforbindelser og økonomiske forbindelser, og stadfestet sin vilje til å innlede
forhandinger med Indonesia på grunnlag av anbefalingene fra den felles arbeidsgruppen.
Ministrene drøftet status for Doha-utviklingsrunden i WTO-forhandlingene. De
understreket betydningen av et vellykket utfall av disse forhandlingene, og uttrykte sterk
støtte til alt arbeid for å bringe forhandlingene framover. Ministrene la vekt på
betydningen av å styrke det multilaterale systemet og stå i mot proteksjonistiske
tendenser i forbindelse med den pågående finanskrisen.
Det er framlagt en midlertidig rapport fra EFTAs arbeidsgruppe om handel og miljø, og
ministrene merket seg denne og så fram til å motta den endelige rapporten på neste møte.
De vedtok dessuten å opprette en midlertidig arbeidsgruppe om sosiale spørsmål og
arbeidsvilkår i frihandelsavtaler.
Ministrene møtte også EFTAs parlamentarikerkomité og hadde en fruktbar meningsutveksling med komiteens medlemmer om den siste tids utvikling i EFTAs forbindelser
med tredjeland og om EØS-saker.
Følgende ministre deltok:
Island: Björgvin G. Sigurðsson, handelsminister
Liechtenstein: Rita Kieber-Beck, utenriksminister
Norge: Rikke Lind, statssekretær i nærings- og industridepartementet
Sveits: Doris Leuthard, økonomiminister
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