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Υπογραφή Συμφωνίας Ψηφιακής Συνεργασίας  μεταξύ Ε.Ε. και 

Σιγκαπούρης 

 

Ε.Ε. και Σιγκαπούρη υπέγραψαν  Συμφωνία  Ψηφιακής 

Συνεργασίας (EU-Singapore Digital Partnership). Η συμφωνία  

υπογράφηκε με την ευκαιρία της επίσκεψης του Υπουργού  

Μεταφορών της Σιγκαπούρης κ. Iswaran στις Βρυξέλλες (31 

Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου).  

Κατά την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε., η ψηφιακή εταιρική σχέση 

ΕΕ-Σιγκαπούρης αντικατοπτρίζει  την δυναμική που έχει 

δημιουργήσει η Ε.Ε. με μια ανοιχτή και εξωστρεφή οικονομία και 

έναν ζωντανό κόμβο εφοδιαστικής και χρηματοοικονομικής στη 

Νοτιοανατολική Ασία. Μετά την υπογραφή της εταιρικής σχέσης, 

πραγματοποιήθηκε το εναρκτήριο Συμβούλιο Ψηφιακής 

Συνεργασίας, το οποίο καθόρισε τους τομείς προτεραιότητας 

συνεργασίας για το επόμενο έτος. Συμπροέδρευσαν ο Επίτροπος κ.  

Breton και ο Υπουργός  Μεταφορών της Σιγκαπούρης κ. Iswaran. 

Η Ψηφιακή Συνεργασία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει : 

 • Ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας σε τεχνολογίες αιχμής 

όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και οι ημιαγωγοί.  

• Προώθηση της συνεργασίας σε ρυθμιστικές προσεγγίσεις, όπως 

στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της Ηλεκτρονικής 

Ταυτοποίησης (eID).  

• Ενίσχυση επενδύσεων σε ανθεκτικές και βιώσιμες ψηφιακές 

υποδομές, συμπεριλαμβανομένων κέντρων δεδομένων και 

υποθαλάσσιων τηλεπικοινωνιακών καλωδίων για συνδεσιμότητα 

μεταξύ της Ε.Ε. και της Νοτιοανατολικής Ασίας.  
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• Διασφάλιση αξιόπιστων διασυνοριακών ροών δεδομένων σε 

συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας δεδομένων και άλλους 

στόχους δημόσιας πολιτικής. 

 • Προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας 

στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.  

• Δημιουργία συμμαχιών σε διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ 

τυποποίησης.  

• Διευκόλυνση του ψηφιακού εμπορίου, μεταξύ άλλων μέσω της 

εργασίας για κοινά έργα όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η 

ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, το πλαίσιο 

ηλεκτρονικών συναλλαγών κλπ. 

Η Συμφωνία Ψηφιακής Συνεργασίας  μεταξύ ΕΕ-Σιγκαπούρης 

είναι η τρίτη Συμφωνία που υπογράφεται με χώρα της Ασίας. Η 

πρώτη υπογράφει τον Μάιο του 2022 με την Ιαπωνία κατά την 28η 

Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε. - Ιαπωνίας και η δεύτερη με τη Δημοκρατία 

της Κορέας τον Νοέμβριο του 2022. Οι Συμφωνίες καθιερώνουν 

ετήσιες συναντήσεις  με επικεφαλής τον Επίτροπο  από την πλευρά 

της ΕΕ και τον αρμόδιο Υπουργό για καθεμία από τις τρεις χώρες 

εταίρους. Οι ετήσιες Συναντήσεις έχουν ως στόχο να παρέχουν 

πολιτική καθοδήγηση, καθορίζοντας τις προτεραιότητες και 

επιβλέπουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε επιμέρους θέματα. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον 

διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε και συγκεκριμένα στην σελίδα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_467 
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