EFTAs MINISTERMØTE, GENÈVE, 14. NOVEMBER 2011

KOMMUNIKÉ(1)
Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) avholdt 14. november 2011 et ministermøte
i Genève. Møtet ble ledet av Norges handels- og næringsminister Trond Giske.
Ministre fra EFTAs fire medlemsland og Montenegro undertegnet en frihandelsavtale.
Sammen med Costa Rica, Honduras og Panama kunngjorde EFTA-ministrene at det
vil bli innledet frihandelsforhandlinger.
Situasjonen i verdensøkonomien og verdenshandelen
EFTA-ministrene drøftet den nåværende situasjonen i verdensøkonomien og
verdenshandelen. De framhevet betydningen av å fremme politikk som øker veksten
og den finansielle og økonomiske stabiliteten på europeisk og internasjonalt plan. De
understreket igjen sin sterke støtte til det multilaterale handelssystemet. Med henblikk
på den forestående ministerkonferansen i WTO uttrykte ministrene dyp bekymring for
den manglende framdriften i WTO/Doha-forhandlingene, og anerkjente at nye
forhandlingsmetoder må vurderes for at Doha-mandatet skal la seg gjennomføre.
Frihandelsavtale EFTA-Montenegro
EFTA-ministrene uttrykte glede over at den nye frihandelsavtalen med Montenegro
kan føyes inn i EFTAs nett av avtaler, som nå omfatter 24 avtaler med 33 land og
territorier utenfor Den europeiske union. EFTA har nå fem frihandelsavtaler med
partnere i Sørøst-Europa.
Forhandlinger med partnere i Sentral-Amerika
EFTA-statenes ministre kunngjorde at det vil bli innledet forhandlinger om en bred
frihandelsavtale med Costa Rica, Honduras og Panama. Begge parter uttrykte at de
var rede til å innlede forhandlinger tidlig neste år. Andre sentralamerikanske land kan
komme med i prosessen på et senere tidspunkt.
Andre preferensielle handelsforbindelser
Status og prognoser for preferensielle handelsforbindelser med partnere over hele
verden ble drøftet av EFTA-ministrene. De merket seg med glede den betydelige
framgangen som er oppnådd i forhandlingene med India, og uttrykte håp om at disse
vil kunne sluttføres tidlig i 2012. De merket seg med glede også framdriften som er
oppnådd i 2011 i forhandlingsprosessen med medlemmene i tollunionen mellom
Russland, Hviterussland og Kasakhstan. I denne sammenheng uttrykte de stor
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-2tilfredshet med den nylige avslutningen av forhandlingene i forbindelse med
Russlands tiltredelse til WTO. Ministrene merket seg dessuten den positive
utviklingen i de nylige forhandlingene mellom EFTA og Indonesia. De merket seg
framdriften i forhandlingene med Bosnia-Herzegovina, og så fram til en rask
sluttføring av avtalen.
Ministrene ytret ønske om å fortsette dialogen med Malaysia, med det mål å innlede
frihandelsforhandlinger. På grunnlag av konklusjonene fra den felles arbeidsgruppen
på teknisk nivå med Vietnam, så de fram til å innlede forhandlinger så snart som
mulig. De bekreftet dessuten sin interesse for å utforske måter å videreutvikle
handelsrelasjonene til MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay).
Ministrene drøftet mulighetene for å utvikle tettere handelsforbindelser med land i
Afrika sør for Sahara. De var dessuten enige om å følge utviklingen i Algerie og
Thailand med henblikk på å gjenoppta forhandlingene med disse partnerne når
situasjonen tillater det.
Ytterligere liberalisering av handel med landbruksvarer innenfor EFTA
Ministrene støttet utfallet av de tekniske drøftingene om ytterligere liberalisering av
handelen med landbruksvarer mellom medlemsstatene i EFTA.
EFTA-statenes parlamentarikerkomité
Ministrene utvekslet synspunkter med EFTA-statenes parlamentarikerkomité om den
siste tidens utvikling og prioriterte områder i EFTAs handelsforbindelser med verden.
Utnevnelser
Til å etterfølge generalsekretær Kåre Bryn 1. september 2012, utnevnte ministrene
ambassadør Kristinn F. Árnason fra Island. De utnevnte dessuten Ivo Kaufmann fra
Sveits til visegeneralsekretær i Genève. Norge vil innstille en kandidat til stillingen
som visegeneralsekretær i Brussel som vil bli utnevnt på et senere tidspunkt. I tillegg
utnevnte ministrene Georges Baur fra Liechtenstein til assisterende generalsekretær i
Brussel.
Deltakere
Norge:
Island

Trond Giske, handels- og næringsminister (møteleder)
Einar
Gunnarsson,
departementsråd
i
utenriksutenrikshandelsdepartementet
Liechtenstein: Aurelia Frick, utenriksminister
Sveits:
Johann N. Schneider-Ammann, økonomiminister
EFTA:
Kåre Bryn, generalsekretær
__________________

og

