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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Με την ευκαιρία της έναρξης ισχύος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης, η επίτροπος Εμπορίου,
κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε:

«Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Σινγκαπούρης — η οποία ισχύει από σήμερα — θα δώσει ώθηση στο εμπόριο,
προς όφελος των επιχειρήσεων, των αγροτών, των εργαζομένων και των καταναλωτών και των δύο
πλευρών. Θα επιτρέψει επίσης την είσοδο στην ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ασίας. Σε μια εποχή που τίθενται υπό αμφισβήτηση οι θεμελιώδεις αρχές του ανοικτού και βασιζόμενου
σε κανόνες παγκόσμιου εμπορίου, χρειαζόμαστε συμφωνίες όπως αυτή. Η συμφωνία ΕΕ-Σινγκαπούρης
είναι η 16η εμπορική συμφωνία που έχουμε συνάψει από το 2014 και μετά. Διαθέτουμε πλέον το
μεγαλύτερο εμπορικό δίκτυο στον κόσμο, που περιλαμβάνει 42 εμπορικές συμφωνίες με 73 εταίρους.»

Με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, η Σινγκαπούρη:

θα άρει όλους τους εναπομείναντες δασμούς για τα προϊόντα της ΕΕ·-

θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε τομείς
όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες οικοσυστήματος, τα έργα μηχανικού, η πληροφορική και οι
θαλάσσιες μεταφορές. Θα καταστήσει επίσης το επιχειρηματικό περιβάλλον πιο προβλέψιμο·

-

θα παρέχει νομική προστασία σε 138 εμβληματικά ευρωπαϊκά προϊόντα τροφίμων και ποτών, τα
οποία είναι γνωστά ως γεωγραφικές ενδείξεις. Πρόκειται για σημαντικό βήμα, δεδομένου ότι η
Σινγκαπούρη αποτελεί ήδη τον τρίτο μεγαλύτερο προορισμό για τα εν λόγω ιδιαίτερα ευρωπαϊκά
προϊόντα·

-

θα άρει ορισμένα ρυθμιστικά εμπόδια στο εμπόριο σε βασικούς τομείς, αναγνωρίζοντας για
παράδειγμα τις δοκιμές ασφάλειας της ΕΕ για τα αυτοκίνητα και για πολλές ηλεκτρικές συσκευές ή
αποδεχόμενη ετικέτες που χρησιμοποιούν οι εταιρείες της ΕΕ για τα υφάσματα.

-

Η Σινγκαπούρη είναι μακράν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ασίας, δεδομένου ότι το σύνολο των διμερών εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των
αγαθών ξεπερνούν τα 53 δισ. ευρώ και οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών ανέρχονται σε 51 δισ.
ευρώ. Πάνω από 10 000 εταιρείες της ΕΕ είναι εγκατεστημένες στη Σινγκαπούρη και τη χρησιμοποιούν
ως κόμβο για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της περιοχής του Ειρηνικού. Η Σινγκαπούρη είναι επίσης ο
υπ' αριθμόν ένα προορισμός για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Ασία, καθώς οι επενδύσεις μεταξύ των
δύο εταίρων αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια: τα συνδυασμένα διμερή επενδυτικά
αποθέματα ανήλθαν σε 344 δισ. ευρώ το 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Βασικά στοιχεία της εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας ΕΕ-
Σινγκαπούρης

Θεματικά ενημερωτικά δελτία

Χάρτης των εταιρειών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται εμπορικά με τη Σινγκαπούρη

Ο αντίκτυπος της συμφωνίας για κάθε κράτος μέλος: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία,
Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος,
Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία

Ιστορίες εξαγωγέων

Τα κείμενα της εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας

Περισσότερα στοιχεία για τις συμφωνίες ΕΕ-Σινγκαπούρης

Ιστότοπος της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Σινγκαπούρη

Σχέσεις ΕΕ-ASEAN

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3327_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3327_el.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1825
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/austria_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/belgium_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/bulgaria_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/france_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/germany_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/estonia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/croatia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/estonia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/united-kingdom_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/ireland_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/spain_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/italy_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/netherlands_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/croatia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/cyprus_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/latvia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/lithuania_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/luxembourg_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/malta_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/hungary_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/poland_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/portugal_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/romania_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/slovakia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/slovenia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/sweden_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/czechia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/finland_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/#p%3D
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/
https://eeas.europa.eu/delegations/singapore_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/30722/eu-asean-relations-factsheet_en


Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Kinga MALINOWSKA (+32 2 295 13 83)
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