ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ.
Ο ευρωβουλευτής Γιώργος Χαντζημαρκάκης, είναι η νέα πνοή που μπορεί και το κάνει να είναι «η αιχμή του
δόρατος των δικαίων», στην αντιμετώπιση των Εθνικών μας Θεμάτων και τις κινήσεις του στηρίζει τα
Εθνικά μας Θέματα και επηρεάζει τις ξένες κυβερνήσεις με τις κινήσεις του και όχι μόνο.

Ενημερώνουμε δε όλους τους πολυπληθείς επισκέπτες - αναγνώστες μας ότι δεν είναι μόνο οι απόδημοι ή
ομογενείς πολιτικοί των ΗΠΑ που έχουν δύναμη και την δείχνουν αλλά υπάρχουν και απόδημοι πρώτης
ή δεύτερης γενιάς όπως είναι ο ευρωβουλευτής Γιώργος Χαντζημαρκάκης. Ενώ τους ενημερώνουμε ότι
με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας των αποδήμων Κρητικών της Ευρώπης
ψηφίστηκε ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Χατζημαρκάκης ως επίτιμος Πρόεδρος της Παγκρητικής
Ομοσπονδίας Ευρώπης ο οποίος δήλωσε : «Η τιμή που έγινε στο πρόσωπο μου αντανακλά σε όλους
τους νέους Κρητικούς που ζουν στην καρδιά της Ευρώπης και προσπαθούν με την παρουσία και το
έργο τους να δείξουν σε όλη την Ευρώπη πως η Κρήτη αποτελεί ένα ξεχωριστό τόπο. Η εκλογή αυτή
αποτελεί μια κορυφαία στιγμή που με γεμίζει συγκίνηση και χαρά. Η Παγκρητική Ομοσπονδία
Ευρώπης έχει να παρουσιάσει ζηλευτό έργο και αναδεικνύει πάντα το ρόλο του Κρητικού στοιχείου
στην Ενωμένη Ευρώπη. Είμαι αληθινά περήφανος και θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια να
ανταποκριθώ στις προσδοκίες των αποδήμων Κρητών με στόχο η Κρήτη να αποκτήσει τη θέση που
της αρμόζει στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον».

Το Βιογραφικό Σημείωμα του ευρωβουλευτή Γιώργου Χαντζημαρκάκη
και η Πολιτική του Δράση
Ο απόδημος Έλληνας Γιώργος Χαντζημαρκάκης, γεννήθηκε το 1966 στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας.

Εκλέχθηκε το 2004 βουλευτής των FDP (ELDR) Φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενώ υπήρξε
Συνιδρυτικό μέλος του Γερμανο – Ελληνικού Οικονομικού Συνδέσμου (DHW) (έτος ιδρύσεως 1992).


1993 – 1994 : Επιστημονικός συνεργάτης της Δρ. Κορνέλια Φον Ταϊχμαν, βουλευτής των
Φιλελευθέρων στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.



1995 – 1996 : Διευθυντής του γραφείου του Υφυπουργού Χέλμουτ Σέφερ, βουλευτή του
κόμματος των Φιλελευθέρων.



Από το 1995 : Μέλος της ομοσπονδιακής κεντρικής επιτροπής των Φιλελευθέρων.



1996 – 1998 : Μέλος της ομάδας σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών.



από το 2002 : Γενικός γραμματέας των Φιλελευθέρων του κρατιδίου του Σάαρ.

Η Επαγγελματική και Πανεπιστημιακή Πείρα και το Συγγραφικό του
Έργο.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Γιώργος Χατζημαρκάκης που η καταγωγή του είναι από την Επισκοπή
Ιεράπετρας στο Λασίθι της Κρήτης, ψηφίστηκε ως ο καλύτερος ευρωβουλευτής στον τομέα Έρευνας
και Τεχνολογίας που διοργανώνει κάθε χρόνο το «Ρarliement Μagazine». Αυτό παρουσιάζεται μέσα
από την πείρα που έχει αποκτήσει μέσα από


Την Επαγγελματική Πείρα
o

1993 – 1994 : Επιστημονικός συνεργάτης της Δρ. Κορνέλια Φον Ταϊχμαν,
βουλευτής των Φιλελευθέρων στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.

o

1995 – 1996 : Διευθυντής του γραφείου του Υφυπουργού Χέλμουτ Σέφερ,
βουλευτή του κόμματος των Φιλελευθέρων.

o



o

Από το 1999 : Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας επαγγελματικής κατάρτισης
Perl Academy (Περλ Γερμανίας).

o

Από το 2002 : Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κυβερνητικών σχέσεων polit
data concept (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Βερολίνο).

Την Πανεπιστημιακή Πείρα.
o

1997 – 2002 : Λέκτορας στο πανεπιστήμιο του Ντούισμπουργκ στην ευρωπαϊκή
πολιτική.

o

2002 – 2004 : Λέκτορας στο πανεπιστήμιο του κρατιδίου του Σάαρ.

o

1985 – 1987 : σπουδές Γεωπονικής στο Πανεπιστήμιο της Βόννης.

o

o
o

o


1996 – 1998 : Μέλος της ομάδας σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών.

1989 – 1993 : σπουδές πολιτικών, οικονομικών επιστημών και διεθνούς
ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης (Μ.Α.).
1994 – 1995 : υπότροφος του ιδρύματος Φρίντριχ Νάουμανν.
1995 : Επιστημονική διαμονή στο St. Anthony’s College στην Οξφόρδη με
επιμελητή τον Λόρδο Ντάρενντορφ.
2000 : Διδάκτωρ πολιτικών επιστημών του πανεπιστημίου Βόννης.

Το Συγγραφικό του Έργο . Το 1996 κυκλοφόρησε στα γερμανικά το βιβλίο του για το
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, και ακολούθησαν τρεις ακόμα πολιτικές πραγματείες καθώς και πολλά
άρθρα σε διάφορες γερμανικές εφημερίδες.

Μια Συνέντευξη στα «ΝΕΑ» όπου ο Γιώργος Χατζημαρκάκης στηρίζει
την καταγωγή του
Ο Ελληνικής καταγωγής Γερμανός Ευρωβουλευτής που γεννήθηκε στο Βρανδεμβούργο πριν από 41
χρόνια, σε Συνέντευξη στην έγκριτη εφημερίδα «ΝΕΑ» στις 24 Δεκεμβρίου 2007 λέγει ότι
«Σκέφτεται σαν Γερμανός και αισθάνεται σαν Έλληνας».

Μέσα από τις απαντήσεις του μας λέγει ότι «Οι Φιλελεύθεροι στη Γερμανία είναι ένα από τα κυρίαρχα
κόμματα, με συμμετοχή στην κυβέρνηση κατά το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Από το 1998 βρίσκονται στην αντιπολίτευση.» και συνεχίζει να
απαντά λέγοντας ότι «Αμφότεροι οι κ.κ. Γκένσερ και Κίνκελ υπήρξαν υπουργοί Εξωτερικών με
σημαντική συμβολή στη γερμανική ενότητα, στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και στη
διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης». Κατόπιν αναφέρετε για την εκλογή του ως
ευρωβουλευτής της χρονιάς, ενώ σε μια επόμενη απάντηση του όσον αφορά για το μήνυμα που
στέλνει στην Ευρωβουλή απαντά «Η Ευρώπη έχει ανάγκη από μία ταυτότητα, εάν επιθυμεί να
επιβιώσει στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Ο ευρωπαϊκός πατριωτισμός δικαιώνεται με το να
χρησιμοποιήσουμε τη γνώση στην Ευρώπη, προκειμένου να καταστούμε η βιο-ζώνη του κόσμου,
ο χώρος όπου η ζωή (ο βίος) θα απολαμβάνει μεγαλύτερου σεβασμού». Πιο κάτω απαντά για το
πρόγραμμά του και οι προτεραιότητές του ενώ απαντά στο ζέον θέμα για την Τουρκία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μετά απαντά σε ερωτήσεις όπως Τι είναι η Κρήτη για εσάς; την ερώτηση για τα Σχέδιά του στο
Ευρωκοινοβούλιο για Κρήτη και Ελλάδα; απάντησε επίσης για το έχει να πει για τα Ζωνιανά του
2007; Ενώ δεν παραλείψε να μην απαντήσει για το τι θα λέγε στον Κ. Καραμανλή και για την ομογένεια
στη Γερμανία.
Αξίζει να παρακολουθήσουμε ολόκληρη την συνέντευξη στα «ΝΕΑ» του ευρωβουλευτή Γιώργου
Χατζημαρκάκη
πατώντας ΚΛΙΚ στο
http://www.chatzimarkakis.gr/modules/news/article.php?storyid=151

Ορισμένες από τις θέσεις του Γιώργος Χατζημαρκάκης στην Ευρωβουλή
.
Ο απόδημος Έλληνας και Ευρωβουλευτής της Γερμανίας κ. Γιώργος Χαντζημαρκάκης (ALDE), – (DE),
σαν ευρωβουλευτής είχε τις πιο κάτω θέσεις, εκ των οποίων θα παρουσιάσουμε ορισμένες:



Ήταν συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου για του Σύνταγμα για την
Ευρώπη. Όπου ανέφερε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέγοντας ότι «με αυτό το Σύνταγμα
αναβαθμίστηκε αισθητά η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της εμπορικής
πολιτικής. Η μέχρι τώρα ελλιπής υπαγωγή της εμπορικής πολιτικής στον δημοκρατικό έλεγχο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ανέκαθεν αντικείμενο κριτικής. Δεν ήταν καν τυπικά
αναγκαίο να γνωμοδοτήσει το Σώμα κατά την ψήφιση της αυτόνομης εμπορικής νομοθεσίας.

Μελλοντικά τα αναγκαία μέτρα θα πρέπει να θεσπίζονται με ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις
ή νόμους πλαίσια. Έτσι, ισχύει καταρχήν η ισότιμη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Αυτό θα
πρέπει να το διαπιστώσουμε με μεγάλη ικανοποίηση...............».


Για τις προοπτικές για εμπορικές σχέσεις Ε.Ε./Κίνας ανέφερε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι
«Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη μοιάζει μακρινή για τους απλούς πολίτες, αλλά
η Κίνα τους φοβίζει. Όπως ακριβώς τους φοβίζει επί του παρόντος και η παγκοσμιοποίηση –
εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το συμπέρασμα που συνάγεται όχι μόνον από τα
δημοψηφίσματα στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, αλλά και από τις εκλογές στη Γερμανία, οι
οποίες έδειξαν ότι οι πολίτες μας φοβούνται κάπως τις μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, το ζήτημα
της Κίνας, και κυρίως των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα, μπορεί να δώσει περισσότερο
νόημα και σκοπό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.............».



Για την ενημέρωση για την προώθηση της Προσπάθειας για την Ελληνική κουζίνα στην
Γερμανία ανέφερε ότι «Σημαντικές είναι οι προοπτικές ανάπτυξης της κρητικής κουζίνας και
των ελληνικών προϊόντων στη Γερμανία, γεγονός που απαιτεί μια συντονισμένη προσπάθεια
για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια. Στην κατεύθυνση αυτή έχει
δραστηριοποιηθεί δυναμικά το τελευταίο διάστημα ο Γερμανοελληνικός Επιχειρηματικός
Σύνδεσμος (DHW) στον οποίο προεδρεύει ο Λασιθιώτικης καταγωγής ευρωβουλευτής των
Γερμανών φιλελευθέρων κ. Γιώργος Χατζημαρκάκης. Στόχος του Συνδέσμου είναι να
αξιοποιηθεί η μεγάλη ομάδα ελλήνων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
εστίασης στη Γερμανία και στη συνέχεια να υπάρξει η απαραίτητη αποδοχή και υιοθέτηση
της κρητικής και γενικότερα της ελληνικής κουζίνας και διατροφής από μέρος των Γερμανών
επιχειρηματιών εστίασης που επιδεικνύουν ζωηρό ενδιαφέρον εξαιτίας της μεγάλης
προβολής που έχει ως στοιχείο υγείας και μακροζωίας η κρητική διατροφή». Διαβάστε
Περισσότερα......



Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης είναι ο Ευρωβουλευτής της χρονιάς μια μεγάλη επιτυχία του
απόδημου Κρητικού όπου «Ως ευρωβουλευτής της χρονιάς στον τομέα της έρευνας και της
τεχνολογίας ψηφίστηκε από τους συναδέλφους του ο Γιώργος Χατζημαρκάκης στο πλαίσιο
των ετήσιων βραβείων που έχει θεσμοθετήσει το Περιοδικό του Ευρωκοινοβουλίου
(Parliament Magazine). Η εκλογή του, που έλαβε χώρα κατόπιν ψηφοφορίας των
ευρωβουλευτών μέσω Internet, αποτελεί πάντως μια μικρή έκπληξη. Πράγματι, είναι
συνήθως οι υποψήφιοι των μεγάλων παρατάξεων που αλληλοϋποστηρίζονται. Το γεγονός,
λοιπόν, πως ως ευρωβουλευτής ενός μικρού κόμματος μπόρεσε να διακριθεί, τον χαροποιεί
ακόμα περισσότερο: «Αντιλαμβάνομαι την εκλογή μου ως μήνυμα να συνεχίσω το έργο μου
για μια Ευρώπη πιο φιλική στην έρευνα και την επιστήμη. Περισσότερη καινοτομία θα
ωφελήσει αργά ή γρήγορα κάθε Ευρωπαίο», δήλωσε ο κρητικής καταγωγής ευρωβουλευτής
των Γερμανών Φιλελεύθερων». Διαβάστε Περισσότερα......



Ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Χατζημαρκάκης έκανε πρόσκληση για συνεργασία με το ΣΑΕ Με
την ευκαιρία των εκλογών του νέου προεδρείου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού ο Πρόεδρος του
Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Ευρωβουλευτής Δρ. Γιώργος Χατζημαρκάκης έκανε την
εξής δήλωση: «Συγχαίρω όλους που εξελέγησαν στο νέο προεδρείο και τους εύχομαι αρραγή
συνεργασία, δύναμη και επιτυχίες για την νέα τους θητεία. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα που το
νέο προεδρείο έχει ενισχυμένη ευρωπαϊκή εκπροσώπηση. Η εκλογή του Προέδρου της ΟΕΚ
Γερμανίας Κώστα Δημητρίου έχει ιδιαίτερη σημασία για μας. Εκείνο όμως που θεωρούμε
μεγάλη επιτυχία είναι η εκλογή του Στέφανου Ταμβάκη στην θέση του Προέδρου του ΣΑΕ.
Γνωρίσαμε τον κ. Ταμβάκη από κοντά στο παγγερμανικό μας συνέδριό πέρυσι και είδαμε στο
πρόσωπό του έναν κοσμοπολίτη Έλληνα με οράματα, καθαρές τοποθετήσεις και όρεξη για
δουλειά. Τον καλώ να με επισκεφθεί στις Βρυξέλλες όπου μαζί με του Έλληνες συναδέλφους
μου Ευρωβουλευτές θα πράξουμε τα δέοντα ούτως ώστε το ΣΑΕ να τύχει εκείνης της
αναγνώρισης από το Ευρωκοινοβούλιο που του αρμόζει.» . Ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός
Σύνδεσμος συμμετέχει στο ΣΑΕ και το δίκτυο επιχειρηματιών από το 2000 και εκπροσωπήθηκε
στης ΣΤ΄ Τακτική Συνέλευση από τον Γενικό Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής δικηγόρο Δημήτρη
Κούρο.



Η Ελληνοτουρκική φιλία στο Ευρωκοινοβούλιο. Η «Πολίτικη κουζίνα» ένωσε δύο παιδιά
μεταναστών στη Γερμανία. «Στο Φεστιβάλ Ελληνοτουρκικής Φιλίας που διοργάνωσε στην
Αττάλεια η μη κυβερνητική οργάνωση «Δάφνη», οι δύο ευρωβουλευτές μίλησαν για την
αναγκαιότητα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα για
την «Πολίτικη κουζίνα», την επιτυχημένη ταινία του Τάσου Μπουλμέτη, ήταν η αφορμή για
να δουν την ταινία μαζί, να κλάψουν μαζί και να συνειδητοποιήσουν ότι όσα τους ενώνουν
είναι πιο δυνατά απ΄ όσα τους χωρίζουν...Τ ο αγόρι που μεγάλωνε στο Ντούισμπουργκ της

Γερμανίας, παιδί Ελλήνων μεταναστών, άκουγε συχνά στο σχολείο ότι δεν έπρεπε να παίζει
με τους Τούρκους. «Είναι διαφορετικοί, έχουν άλλη ιστορία», του έλεγαν. Το αγόρι
δυσκολευόταν να το χωρέσει στο παιδικό του μυαλό. Έπαιζε μαζί τους ποδόσφαιρο και δεν
μπορούσε να καταλάβει τη διαφορά. Την ίδια εποχή, σε μια άλλη γερμανική πόλη, μεγάλωνε
ένα άλλο αγόρι, παιδί Τούρκων gastarbeiter. Το αγόρι εντυπωσιαζόταν από τις ορθόδοξες
εκκλησίες και ιδιαίτερα από τους βυζαντινούς ύμνους. Κρυφοκοιτούσε και κρυφοέψελνε.
Μια μέρα είπε ψέματα ότι ήταν παιδί Ελλήνων μεταναστών κι ότι δεν μιλούσε ελληνικά. Έτσι
κατάφερε να μπει μέσα στην Εκκλησία». Διαβάστε Περισσότερα.....


Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Κρήτη έχει το ......Γερμανό της. Γιώργος Χατζημαρκάκης: Ένας
Κρητικός από το Σάαρλαντ – περήφανος Ευρωπαίος. «Στις ευρωεκλογές του 2004, το κρατίδιο του
Σάαρ της Γερμανίας έστειλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Γιώργο Χατζημαρκάκη, από το
κόμμα των Φιλελευθέρων. Πιο μπροστά, κανένας δεν γνώριζε τον νέο άντρα, με τον
χειμαρρώδη λόγο και το επιβλητικό παράστημα. Το όνομα του όμως, πολύ γρήγορα, άρχισε
να κυκλοφορεί στα πηγαδάκια της Ευρωβουλής, να γίνεται γνωστός από εισηγήσεις,
προτάσεις και παρεμβάσεις που εντυπωσίαζαν. Είχα κατά νου να περάσω από το γραφείο
του να τον χαιρετήσω, αλλά στην Ευρωβουλή δεν μένει ποτέ χρόνος. Εντελώς συμπτωματικά
όμως βρέθηκα, σε ένα διάδρομο γεμάτο από αφίσες: Η αρπαγή της Ευρώπης, το Δικταίο
Αντρο, η Ελούντα, η μονή Τοπλού, η παραλία στο Κουφονήσι, μαζί με ένα χάρτη του Σάαρ.
Καλύτερη διαφήμιση για την Κρήτη, σε καλύτερο σημείο δεν γίνεται, σκέφτηκα και χτύπησα
την διπλανή πόρτα. Εκεί γνώρισα τον Γιώργο Χατζημαρκάκη με το επιτελείο του, τη
γερμανική ομάδα και την κρητική. Όλοι σκυμμένοι στη δουλειά. Μαζί του δεν χρειάζονται
συστάσεις, πολύ περισσότερο αν είσαι Κρητικός! Μιλάει με τα μάτια και επικοινωνεί με την
καρδιά. Σε παίρνει από το μπράτσο και νοιώθεις το αίμα του να κοχλάζει, σαν μιλάει για το
νησί μας. Την ίδια ώρα η προσοχή του γυροφέρνει. Υπαγορεύει σε δυο, τρεις γλώσσες.
Κρατάει το τηλέφωνο με το αριστερό και με το δεξί κερνάει ρακή, σπεύδοντας να σημειώσει
πως είναι στειακιά και τ' αμύγδαλα από το Μεραμπέλλο! Τούτο το χείμαρρο του κρητικού
λόμπι, που βλέπει μόνο μπροστά, ψηλά και μακριά, έχω την χαρά να φιλοξενώ σήμερα, στις
σελίδες του περιοδικού μας. Ποιος είναι όμως ο Χατζημαρκάκης;» . Διαβάστε
Περισσότερα......



Γιώργος Χατζημαρκάκης: «Να αναβιώσει το μεγαλύτερο λαογραφικό πάρκο της Ευρώπης»
στο Οροπέδιο Λασιθίου. «Με την κοινή διαπίστωση ότι οι Ορεινές Περιοχές πρέπει να
συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη, με εφόδια την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και το
απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον που διαθέτουν, άνοιξε από το Οροπέδιο Λασιθίου ο διάλογος
για την ανάπτυξη της υπαίθρου, στα πλαίσια της εκδήλωσης «Η Ύπαιθρος των Πολιτισμών»
που διοργάνωσε ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου στο οικολογικό πάρκο «Λάσινθος», το
Σάββατο 5 Αυγούστου. «Από εδώ πρέπει να φύγουμε με ένα στόχο. Να γίνει ξανά το
Οροπέδιο Λασιθίου, το μεγαλύτερο θεματικό και λαογραφικό πάρκο της Ευρώπης με την
αναστήλωση των ανεμομύλων», πρότεινε ο κ. Χατζημαρκάκης, καταχειροκροτούμενος από
το πολυπληθές ακροατήριο της εκδήλωσης. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης οι
Ευρωβουλευτές Σταύρος Αρναουτάκης (ΠΑΣΟΚ), Δημήτρης Παπαδημούλης (ΣΥΝ), Γιώργος
Χατζημαρκάκης (Ελεύθεροι Δημοκράτες της Γερμανίας) και ο Πρόεδρος του Γαλλόφωνου
Κοινοβουλίου των Βρυξελλών (Οικολόγοι Βελγίου) Χρήστος Δουλκερίδης. Συντονιστής ήταν
δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κώστας Αργυρός ενώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης μεταδόθηκε
ζωντανά σε όλο τον κόσμο από το δορυφορικό πρόγραμμα της ERT SAT, στην Ευρώπη μέσω
του Hellas SAT, στην Κρήτη από την ΚΡΗΤΗ T.V. και στην Ελλάδα από τα περισσότερα
περιφερειακά κανάλια της χώρας». Διαβάστε Περισσότερα......

Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση Χατζημαρκάκη για
την αυτοκινητοβιομηχανία.
Την αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας στην αυτοκινητοβιομηχανία ζήτησε το Ευρωπαϊκό
κοινοβούλιο σε μια έκθεση πρωτοβουλίας που υιοθέτησε σχετικά με το ανταγωνιστικό κανονιστικό
πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία (CARS21).
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση Χατζημαρκάκη με την οποία καλεί το Συμβούλιο
να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής να συνδέσει τους φόρους για
τα επιβατηγά αυτοκίνητα με τις ρυπογόνες εκπομπές τους, όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2),
προκειμένου να αποφευχθεί ο περαιτέρω κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς λόγω της
διαφοροποιημένης φορολογίας στα κράτη μέλη. Με αυτόν τον τρόπο, το Κοινοβούλιο αρνείται
σαφώς τις προτάσεις για ένα σύστημα στους στόχους της μείωσης των ορίων εκπομπής
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρουσιάσει στις 19η Δεκεμβρίου.

Παρότι οι ευρωβουλευτές αναγνώρισαν ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μείζονες αλλαγές
στην αυτοκινητοβιομηχανία, επεσήμαναν ότι θα πρέπει επίσης να γίνουν προσαρμογές σε επίπεδο
πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κοινοτικές ρυθμίσεις δεν θα οδηγήσουν σε απώλεια
θέσεων εργασίας.
Ο ευρωβουλευτής των Γερμανών Φιλελευθέρων δήλωσε πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας. «Όλες οι σημαντικές πτυχές της έκθεσης υιοθετούνται. Το Κοινοβούλιο
κατάστησε σαφές ότι δεν είναι πρόθυμο να μοιραστεί τους μη ρεαλιστικούς στόχους της
Επιτροπής όσον αφορά στα όρια του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η έκθεση προτείνει ότι τα
όρια του CO2 θα καθοριστούν κατά 125g/km μέχρι το 2015. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων
χρειάζονται χρόνο για να αναπτύξουν ένα αυτοκίνητο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που
έχουν τεθεί. Οι στόχοι μας πρέπει να είναι φυσικά φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστικοί», δήλωσε ο
εισηγητής της έκθεσης, κ. Γιώργος Χατζημαρκάκης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε επίσης τα κράτη μέλη να συνδέσουν κάθε αύξηση στη
μελλοντική χρηματοδότηση για έρευνα στην αυτοκινητοβιομηχανία με τον δεσμευτικό χαρακτήρα
των συναφών με τις εκπομπές CO2 στόχων. Κατά την άποψη των ευρωβουλευτών, μία από τις
πρώτες κοινότητες γνώσης και τεχνολογίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και
Τεχνολογίας πρέπει να αφορά αποκλειστικά τη μείωση εκπομπών CO2 στην τεχνολογία των
οχημάτων. «Οι συχνές νέες προσαρμογές της νομοθεσίας απαιτούν μέτρα προσαρμογής εκ
μέρους της βιομηχανίας, προκειμένου να ενισχυθεί και να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή βάση
κατασκευής, τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν αρκετά τις επενδύσεις τους στην έρευνα για την
τεχνολογία αυτοκινήτων, π.χ. για τις εναλλακτικές κινήσεις», δήλωσε ο κ. Χατζημαρκάκης.
Οι ευρωβουλευτές υπενθύμισαν ακόμη στην Επιτροπή ότι η ανάπτυξη νέων επιβατηγών
αυτοκινήτων απαιτεί περίπου 5 έως 7 χρόνια. Ζήτησαν, επομένως, από την Επιτροπή να δώσει άπλετο
χρόνο στην αυτοκινητοβιομηχανία για να βελτιώσει και να επισπεύσει τις περιβαλλοντικές
επιδόσεις των οχημάτων. Παράλληλα, επεσήμαναν ότι είναι δυνατή η επίτευξη του μέσου στόχου των
125 g CO2/km για τα νέα επιβατηγά οχήματα μέχρι το 2015. «Μερικά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν
καταστήσει πολύ δύσκολο το εμπόριο και την ιδιωτική απόκτηση των μεταχειρισμένων
αυτοκινήτων και έχουν προσθέσει πολλή γραφειοκρατία που παρακωλύει την προώθηση των
μεταχειρισμένων. Απαιτούμε απλούστερους κανόνες για την εγγραφή των χρησιμοποιημένων
αυτοκινήτων, που αγοράζονται σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.», υπογράμμισε ο εισηγητής.
Ενώ σε άλλο σημείο της εισήγησης του κ. Χατζημαρκάκη αναφέρετε ότι «Να σημειωθεί τέλος πως η
αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς
οικονομικούς τομείς, καθώς παράγει 19 εκατομμύρια οχήματα ετησίως και προσφέρει 2,3
εκατομμύρια θέσεις άμεσης απασχόλησης και επιπλέον 10 εκατομμύρια θέσεις σε συναφείς
τομείς». Μπορείτε να το μελετήσετε την πρόταση και την έγκριση

πατώντας ΚΛΙΚ στα
http://www.chatzimarkakis.gr/modules/news/article.php?storyid=149
και
http://www.chatzimarkakis.gr/modules/news/article.php?storyid=150
Πιστεύουμε ότι οι πολυπληθείς επισκέπτες - αναγνώστες της «Online Φωνής» του Apodimos.com έμειναν
ικανοποιημένοι την παρουσίαση του ευρωβουλευτή Γιώργου Χαντζημαρκάκη κάτι που επαναλαμβάνουμε
και για άλλους Ομογενείς που έχουν διαπρέψει στην οικονομία και στον πολιτικό χώρο των κρατών που
ζουν και επηρεάζουν τις κυβερνήσεις τους.
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