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KOMMUNIKÉ( 1 )
Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) avholdt 24. juni 2010 sitt sommerministermøte i Reykjavik. Møtet ble ledet av Islands utenriks- og utenrikshandelsminister
Össur Skarphéðinsson. Ministrene fra de fire EFTA-statene (Island, Liechtenstein, Norge
og Sveits) undertegnet en ny frihandelsavtaler med Ukraina, representert ved
utenriksminister Kostjantyn Hrysjtsjenko.
50-årsjubileum
Ministrene markerte EFTAs 50-årsjubileum. Konvensjonen som opprettet forbundet
trådte i kraft 3. mai, og opprettelsen av EFTA utgjorde et viktig bidrag til den
økonomiske integrasjonen i Europa.
Ministrene understreket at EFTA har vært en av hjørnesteinene i medlemslandenes
utvikling til svært konkurransedyktige og utadrettede økonomier som setter sin lit til åpen
og forutsigbar tilgang til utenlandske markeder verden over. Fra de tidlige årene med
økonomisk samarbeid på det europeiske kontinentet til organisasjonens nåværende
globale frihandelsforbindelser, har EFTA åpnet opp muligheter for medlemslandenes
økonomiske aktører og fremmet handelsdrevet vekst.
Den internasjonale økonomiske situasjonen
Ministrene merket seg tegnene på bedring i verdensøkonomien og uttrykte glede over at
verdenshandelen har tatt seg opp igjen i første halvdel av 2010. Samtidig uttrykte de
bekymring over de mulige ringvirkningene av gjeldskrisen i eurosonen, og håp om at de
politiske tiltakene som er truffet i den forbindelse vil styrke den økonomiske og
finansielle stabiliteten. Ministrene la også vekt på behovet for fortsatt å motstå
proteksjonisme for å hjelpe den økonomiske gjenopphentingen. De understreket sin
sterke støtte til Doha-runden i WTO-forhandlingene, og betydningen av et vellykket
utfall av forhandlingene.
Preferensielle handelsforbindelser
Ministrene anerkjente at EFTA-konvensjonen som styrer de økonomiske forbindelsene
mellom de fire medlemsstatene, fungerer godt. De var fornøyde med at det er inngått en
bred frihandelsavtaler med Ukraina innenfor EFTAs stadig mer vidtrekkende nettverk av
preferensielle handelsforbindelser. EFTA har nå inngått 21 frihandelsavtaler med 30
samarbeidsland utenfor Den europeiske union.
(1) Uoffisiell oversettelse fra engelsk utført av EFTA-sekretariatet.

-2Ministrene merket seg med glede at forhandlingene med Peru er sluttført, og så fram til å
undertegne avtalen så snart som mulig.
Ministrene drøftet de pågående forhandlingene om en bred frihandelsavtale med India.
De merket seg status i forhandlingene om en omfattende avtale med Hongkong, og var
enige om å sikte mot å sluttføre denne prosessen innen årets slutt.
Videre merket ministrene seg arbeidet som pågår for å forberede frihandelsforhandinger
med Russland og at det er opprettet en tollunion mellom Russland, Hviterussland og
Kasakhstan. De erklærte seg også rede til å innlede frihandelsforhandlinger med BosniaHercegovina og med Montenegro.
Ministrene så positivt på at det nylig er opprettet en felles arbeidsgruppe med Vietnam
for å undersøke mulighetene for en frihandelsavtale. De bekreftet sin vilje til å innlede
forhandlinger med Indonesia. Videre så de positivt på at det er utarbeidet felles
samarbeidserklæringer med Malaysia og Panama, og så fram til at disse vil kunne
undertegnes i nær framtid. Ministrene var enige om å undersøke muligheten for nærmere
handelsforbindelser med mellomamerikanske land. I tillegg vil ministrene følge
utviklingen i Algerie og i Thailand med tanke på å gjenoppta forhandlingene med disse
partnerne.
Ministrene merket seg med glede den felles sluttrapporten fra EFTAs arbeidsgrupper om
handel og miljø og om arbeidsstandarder i EFTAs frihandelsavtaler, inkludert de
framlagte modellbestemmelsene. De understreket betydningen av disse spørsmålene og
av EFTAs bidrag til den internasjonale utviklingen på dette feltet.
Forholdet til Den europeiske union
Ministrene drøftet EØS-avtalens virkemåte generelt, med særlig fokus på den
økonomiske krisen, og la vekt på behovet for samordnede og omfattende tiltak, særlig på
europeisk nivå. De understreket betydningen av at de nasjonale myndighetene i EØS
EFTA-statene må få delta tilstrekkelig i den nye finansielle tilsynsstrukturen, på like fot
med EUs medlemsland.
Ministrene merket seg at Lisboa-traktaten er trådt i kraft, og understreket viktigheten av å
sikre at EØS-avtalen fortsatt fungerer godt i den nye situasjonen.
Når det gjelder nye initiativer innenfor EØS, merket ministrene seg Europa 2020strategien, og uttrykte håp om at den vil bli en spore til vekst i Europa over det neste
tiåret. De så med tilfredshet på Monti-rapporten om ”En ny strategi for det indre
markedet”, som fokuserer på å skape et bedre og mer velfungerende indre marked, noe
som også er av direkte interesse for EØS EFTA-landene.
Ministrene merket seg med tilfredshet at diverse rettsakter er blitt innlemmet i EØSavtalen, deriblant tjenestedirektivet, legemiddelpakken og Galileo-programmet.
Videre sa de seg fornøyd med den vellykkede sluttføringen av tilsagnene under EØSfinansieringsordningen og den norske finansieringsordningen 2004-2009. Per midten av
mai 2010 støtter de to finansieringsordningene en portefølje på 1190 prosjekter.

-3Ministrene var også tilfredse med at forhandlingene om de økonomiske bidragene for
perioden 2009–2014 er sluttført. Under den nye ordningen vil EUR 197,7 millioner bli
stilt til rådighet årlig gjennom EØS-finanseringsordningen og EUR 160 millioner
gjennom den norske finansieringsordningen.
Ministrene merket seg med glede at det nyopprettede forumet for valgte representanter
for lokale og regionale myndigheter i EØS EFTA-landene holdt sitt første møte i
Reykjavik 22.-23. juni, og oppnevnte sine medlemmer og valgte en leder og nestleder.
Representanter fra EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen deltok på møtet.
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
komiteens medlemmer om en rekke spørsmål, deriblant den siste tidens utvikling i
EFTAs forhold til tredjeland, og de nyeste utviklingene i EØS og i det sveitsiske
forholdet til EU.
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