EFTAs MI ISTERMØTE
Gstaad, 28. juni 2012

KOMMUNIKÉ(1)
Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) avholdt 28. juni sitt sommerministermøte i
Gstaad. Møtet ble ledet av Sveits' økonomiminister Johann N. Schneider-Ammann.
Ministre fra EFTAs fire medlemsstater (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits)
undertegnet en samarbeidserklæring med Georgia, representert ved minister for økonomi
og bærekraftig utvikling, Vera Kobalia.
Situasjonen i verdensøkonomien og verdenshandelen
Ministrene fra EFTA drøftet situasjonen i verdensøkonomien og utsiktene for
internasjonal handel, og pekte på de viktige utfordringene som beslutningstakere og
markedsaktører står overfor for øyeblikket. De understreket betydningen av politikk som
støtter økonomisk stabilitet samt av oppmuntring til vekst og jobbskaping. EFTAministrene minnet om de åpne markeders avgjørende rolle for å oppnå bærekraftig vekst,
og stadfestet sitt engasjement for et sterkt, regelbasert handelssystem innenfor rammen av
Verdens handelsorganisasjon (WTO).
Preferensielle handelsforbindelser
EFTA-ministrene bemerket at EFTAs nettverk av frihandelsavtaler med partnere utenfor
Den europeiske union for tiden omfatter 24 avtaler med 33 land over hele verden. Fem
samarbeidserklæringer utfyller dette nettverket ytterligere. I den forbindelse uttrykte
ministrene glede over at frihandelsavtalen med Ukraina trådte i kraft 1. juni 2012, og at
en samarbeidserklæring med Georgia er undertegnet. Ministrene understreket dessuten
behovet for at EFTAs eksisterende frihandelsavtaler utvikles ytterligere, for eksempel
avtalene med Canada og Republikken Korea.
Ministrene drøftet EFTAs pågående forhandlingsprosesser. De ønsker en rask avslutning
av forhandlingene med Bosnia-Hercegovina. De sa seg fornøyde med den framgangen
som hittil er oppnådd i forhandlingene med medlemmene av tollunionen mellom
Russland, Hviterussland og Kasakhstan.
Ministrene viste til den innsats som er gjort for å forbedre handelsforbindelsene med
partnere i Asia, og anerkjente de framskritt som er oppnådd i forhandlingsprosessen med
India, der de uttrykte ønske om å komme nærmere en sluttføring. De merket seg med
glede den gode framdriften i forhandlingene med Indonesia, og gjentok sin interesse for å
gjenoppta forhandlinger med Thailand. Ministrene uttrykte tilfredshet med starten på
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-2forhandlingsprosessen med Vietnam. I forbindelse med den offisielle lanseringen av disse
forhandlingene som etter planen vil skje i juli 2012, vil EFTA-statene anerkjenne
Vietnams status som markedsøkonomi.
Ministrene uttrykte tilfredshet med andre runde i forhandlingene med de
sentralamerikanske statene Costa Rica, Honduras og Panama i juni 2012, og uttrykte
ønske om rask framdrift i denne prosessen.
Videre drøftet ministrene aktuelle og framtidige initiativer om å utvide EFTAs
frihandelsavtalenettverk. I den forbindelse merket de seg med glede det forberedende
arbeidet som pågår overfor Malaysia, og uttrykte ønske om å starte
frihandelsforhandlinger så snart det er egnet mulighet for det. Ministrene bekreftet sin
interesse for å utforske nærmere handelsforbindelser med Filippinene. De besluttet å
vurdere utviklingen av tettere handelsforbindelser med Pakistan og å foreslå at det
undertegnes en samarbeidserklæring for å oppnå dette.
Ministrene ble enige om å fortsette å utforske ulike muligheter for å øke handel med,
investering i og samarbeid med MERCOSUR-statene (Argentina, Brasil, Paraguay og
Uruguay). De ble dessuten enige om å undersøke mulighetene videre for å utvikle tettere
handelsforbindelser med mulige partnere i landene i Afrika sør for Sahara.
Forholdet til Den europeiske union
EØS-EFTA-ministrene uttrykte glede over 20-årsjubileet for EØS-avtalen, og la vekt på
at avtalen fortsatt fungerer godt i samsvar med sine opprinnelige målsettinger. De drøftet
EØS-avtalens generelle virkemåte i sammenheng med finanskrisen i Europa, og
understreket behovet for samordnede og omfattende tiltak på europeisk plan.
Ministrene uttrykte tilfredshet med de nylige framskrittene som er gjort i arbeidet i
forbindelse med innlemmingen av EU-rettsakter i EØS-avtalen. De merket seg med glede
at mengden fellesmarkedsrettsakter som venter på å bli innlemmet i EØS-avtalen, er blitt
betraktelig redusert siden begynnelsen av året.
Ministrene uttrykte bekymring for vanskelighetene i forbindelse med EØS-EFTAdeltakelse i visse EU-programmer og -byråer, særlig med hensyn til europeiske
tilsynsmyndigheter på finansmarkedene og det europeiske forskningsområde, og
oppfordret alle parter til å finne pragmatiske løsninger på disse utfordringene. De la igjen
vekt på hvor viktig det er å samarbeide nært med Den europeiske union om energi og
klimaendring, og merket seg at det haster med å avslutte de nødvendige tiltakene på EØSEFTA-siden slik at EØS-EFTA-statene fortsatt kan delta i den europeiske ordningen for
handel med utslippskvoter for klimagasser.
Med henblikk på EØS-finansieringsordningen og den norske finansieringsordningen
2009–2014 merket ministrene seg med glede inngåelsen av intensjonsavtaler med alle
mottakerstatene.
Avslutningsvis ble ministrene informert om status og utsikter for forbindelsene mellom
Sveits og Den europeiske union, særlig om institusjonelle forslag framlagt av Sveits.
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Ministrene hadde møter med EFTAs to rådgivende organer, Parlamentarikerkomiteen og
Den rådgivende komité. De drøftet en rekke saker med komitémedlemmene, blant annet
den siste utviklingen i EFTAs tredjestatsforbindelser og den siste utviklingen i EØS og i
forholdet mellom Sveits og EU.
y generalsekretær
I forbindelse med at Kåre Bryns periode som generalsekretær utløper 31. august 2012,
uttrykte ministrene sin takknemlighet for hans betydelige innsats for EFTA de siste seks
årene. De takket også avtroppende visegeneralsekretær Bergdís Ellertsdóttir og tidligere
visegeneralsekretær Didier Chambovey, som forlot sin stilling i august 2011, for deres
betydelige bidrag til organisasjonen. Kåre Bryn etterfølges av Kristinn F. Árnason fra
Island.
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