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KOMMUNIKÉ(1) 
 
 
Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) avholdt 21. juni 2011 sitt sommer-
ministermøte i Schaan i Liechtenstein. Møtet ble ledet av Liechtensteins utenriksminister 
Aurelia Frick. Ministrene fra de fire EFTA-statene (Island, Liechtenstein, Norge og 
Sveits) undertegnet en frihandelsavtale med Hongkong, Kina, representert ved Gregory 
So, fungerende minister for handel og økonomisk utvikling.  

Internasjonal økonomi og handel 

EFTA-ministrene så med glede på at handelen har tatt seg betydelig opp igjen i 2010. De 
understreket betydningen av fortsatt å unngå proteksjonistiske tiltak og å styrke den 
økonomiske og finansielle stabiliteten. Videre stadfestet ministrene sin sterke støtte til det 
multilaterale handelssystemet. I denne sammenheng uttrykte de dyp bekymring over den 
manglende framdriften i Doha-forhandlingene i WTO. EFTA-ministrene oppfordret alle 
parter i forhandlingene til å engasjere seg konstruktivt for å sluttføre runden.  

Preferensielle handelsforbindelser 

EFTA-ministrene så positivt på at EFTAs nettverk av preferensielle handelsforbindelser 
er blitt utvidet gjennom inngåelsen av en frihandelsavtale med Hongkong, Kina. Dette er 
en av EFTAs betydelige handelspartnere globalt, og avtalen styrker EFTAs engasjement i 
Asia ytterligere. EFTA har nå inngått 23 frihandelsavtaler med 32 land og territorier 
utenfor Den europeiske union.  

Med tanke på prioriteten som er gitt til å forbedre handelsforbindelsene med viktige 
partnere i Asia, drøftet ministrene status for forhandlingene med India, og uttrykte håp 
om at disse ville kunne sluttføres i 2011. De så positivt på at det ble innledet 
forhandlinger med Indonesia tidligere i år, og stadfestet også ønsket om å gjenoppta 
forhandlingene med Thailand når forholdene tillater det. 

Den felles arbeidsgruppen mellom EFTA og Vietnam har avgitt sin rapport, der man ser 
positivt på mulighetene for en frihandelsavtale. Ministrene sa seg tilfredse med dette og 
uttrykte vilje til å innlede forhandlinger så snart som mulig. De sa seg også rede til å 
innlede frihandelsforhandlinger med Malaysia.  

Med henblikk på å fortsette å styrke forbindelsene med land i Europa merket ministrene 
seg med glede at det tidlig i 2011 ble innledet forhandlinger med de tre medlemmene i 
                                                 
(1) Uoffisiell oversettelse fra engelsk utført av EFTA-sekretariatet. 



 - 2 - 

tollunionen mellom Russland, Hviterussland og Kasakhstan, samt med Bosnia-
Hercegovina og med Montenegro.  

Minstrene uttrykte også ønske om å styrke forbindelsene med land på det amerikanske 
kontinent. De drøftet det forberedende arbeidet som er gjort overfor fem 
mellomamerikanske stater (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras og Panama) 
og besluttet å fortsette forberedelsene til mulige forhandlinger. De var også enige om å 
undersøke muligheten for nærmere handelsforbindelser med MERCOSUR (Argentina, 
Brasil, Paraguay og Uruguay) tuftet på den eksisterende felles samarbeidserklæringen.  

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 på 
europeisk nivå. Ministrene uttrykte tilfredshet over at EØS EFTA-statene snart vil kunne 
delta i EUs nye finansielle tilsynssystem, som ble innført 1. januar 2011.  

Ministrene stadfestet betydningen av nært samarbeid med Den europeiske union om 
energi og klimaendring, og så positivt på at ordningen for utslipp fra luftfarten var blitt 
innlemmet i EØS-avtalen.  

Videre uttrykte ministrene tilfredshet med at hoveddelen av prosjektene, programmene og 
midlene under EØS-finansieringsordningen og den norske finansieringsordningen 2004–
2009 er sluttført, og med avtalene om EØS-finansieringsordningen og den norske 
finansieringsordningen 2009–2014 som ble undertegnet 28. juli 2010. De uttrykte håp om 
at samarbeidsavtalene med mottakerlandene snart vil bli fullført.  

Ministrene merket seg EU-rådets konklusjoner av desember 2010, særlig at de svært gode 
og nære forbindelsene med EFTA-statene var blitt ytterligere styrket. 

Rådgivende organer 

Ministrene holdt møter med EFTAs to rådgivende organer som er aktivt engasjert i 
EFTAs arbeid: parlamentarikerkomiteen og den rådgivende komité. Det fant sted en 
fruktbar meningsutveksling med komitemedlemmene om en rekke spørsmål, deriblant 
EFTAs forhold til tredjeland. Når det gjelder EØS diskuterte man særlig den økonomiske 
krisen, Europa 2020 og vurderingene av EØS-samarbeidet som gjennomføres av 
Liechtenstein, Norge og EU. 

 
Følgende ministre deltok 
 
Liechtenstein: Aurelia Frick, utenriksminister (leder) 
 
Island: Össur Skarphéðinsson, utenriks- og utenrikshandelsminister 
 
Norge: Rikke Lind, statssekretær i nærings- og handelsdepartementet 
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Sveits: Johann N. Schneider-Ammann, økonomiminister 
 
EFTA:  Kåre Bryn, generalsekretær 

__________________ 


