Europarlementslid

Annie Schreijer - Pierik

EleCus re lique ditiur?
Quiasimust, et et quatem
as eiumende debis is vo
lorume pra demoloris mil
molupta quiasit quis vendipsant pla consernatia doluptat
iminitatibus non nis
Mit ut haribuste sit,

simil molore nobit odi ipsantion
exercimi, is quam iducimpores
et perfero dolupta porem aut lab
exercimi, is quam iducimpores et
perfero dolupta porem aut perfero
dolupta porem aut lab

Wie is Annie Schreijer?
Vrouw, moeder, oma en CDA-Europarlementslid. En een trotse
Twentenaar.
Annie woont met haar man Jan in een boerderij in Hengevelde. 
De politiekzit haar in het bloed. Al jong bestuurde Annie landbouw
organisaties en kwam ze voor een periode van vier jaar in de
gemeenteraad van Ambt Delden. Vervolgens groeide ze door naar
Provinciale Staten van Overijssel, later nam ze twaalf jaar lang zitting
in de Tweede Kamer. Ze maakte deel uit van de Kamercommissie
voor Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, lange tijd zelfs als
voorzitter.
Annie werd daarna lijstduwer bij de verkiezingen voor het Europees
Parlement. Met enorm succes. Met het verrassend hoge aantal van
113.123 voorkeurstemmen begon ze in 2014 in Brussel.
Annie is lid van de Europarlementscommissies voor M
 ilieubeheer,
Volksgezondheid en Voedselveiligheid, Landbouw en Plattelands
ontwikkelingen Visserij. Bovendien is ze lid van de Europarlementaire
delegatie met Rusland en de delegatie met de Afrikaanse, Caraïbische
en Pacifische (ACP) landen. En ze is secretaris-generaal van de
Intergroep voor Biodiversiteit, Jacht en Platteland.
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Milieubeheer, volksgezondheid en
voedselveiligheid
Afval bestaat niet, het is een grondstof. De kringloopeconomie biedt
vele kansen en spaart bodem, lucht en water. Goede voorstellen voor
zo’n circulaire economie krijgen steun van Annie, als lid van de commissie
voor Milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid in het Europees
Parlement. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van vergiste mest, een
restproduct van biogasproductie, voor landbouwdoeleinden.
Onze gezondheid kan best wat Europese regels gebruiken. Bijvoorbeeld
voor effectievere antibiotica voor mens en dier. Een verstandig gebruik
voorkomt dat bacteriën resistent worden voor antibiotica. Annie helpt
vanuit Brussel mee om beleid op te zetten om efficiënt gebruik van
antibiotica door v eeartsen en in ziekenhuizen te reguleren.
Water is een belangrijke levensbehoefte. Daarom heeft Europa de
Kaderrichtlijn Water in het leven geroepen. Deze richtlijn schrijft voor
hoe lidstaten kunnen controleren of hun water veilig en van hoogstaande
kwaliteit is. Toch schieten sommige lidstaten volgens Annie te ver door
met de invulling van deze richtlijn waardoor het voor boeren onmogelijk
wordt om hun werk nog te doen. Annie streeft daarom naar een
realistischeaanpak waarbij schoon drinkwater voorop staat, maar
waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met een werkbare
situatie voor de landbouw.
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Landbouw en plattelandsontwikkeling
Strenge implementatie van Europese regels voor dierenwelzijn en milieu
zorgt voor een hoge Nederlandse kostprijs. Terwijl Duitse en Deense
varkensboeren 7 cent extra kosten hebben per kilogram geslacht gewicht
als gevolg van de regels, worden de Nederlandse boeren g
 econfronteerd
met een extra kostprijs van 19 eurocent. Er moet daarom snel werk
worden gemaakt van een Europees gelijk speelveld. Ook moet de positie
van de boer in de keten worden verbeterd. Het kan namelijk niet zo
zijn dat de boeren en tuinders met verlies moeten verkopen terwijl de
supermarkten en de inkooporganisaties de winsten behalen.
Familie- en gezinsbedrijven in onze landbouw zijn de ruggengraat
van E
 uropa. Ons voedsel is te belangrijk om over te laten aan import
uit dubieuze landen of machtige multinationals. Europa moet zorgen
voor beschutting tegen de koude wind van de vrije markt en politieke
boycotacties. Onze b
 oeren en tuinders hebben recht op een eerlijke
prijs voor prima producten.
Agrariërs zijn bovendien de spil in een leefbaar platteland. Ze houden
de leefbaarheid in kleine dorpen in stand en zorgen voor weidevogels
en natuur. De Nederlandse overheid moet de Europese natuurregels
daarom niet langer strenger uitvoeren dan afgesproken. De Vogel- en
Habitatrichtlijnen beknellen al vele ondernemers in Nederland, terwijl
concurrenten over de grens in hun vuistje lachen.
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Visserij
We mogen trots zijn op onze Nederlandse vissers. Ze zorgen voor veel
banen en gezonde voeding in de vorm van verse vis en schaaldieren. En
dankzij grote investeringen en slimme technieken vermijden ze onnodige
bijvangst of schade aan de zeebodem.
De Nederlandse vissers hebben nog meer ideeën en plannen, ook
voor een vernieuwde mossel- en oestercultuur. Annie, als lid van de
parlementscommissieVisserij, bepleit Europees onderzoeksgeld voor
deze projecten. We moeten scherp letten op de nieuwe plicht om ook
bijvangst aan land te brengen. Deze regel zorgt in praktijk voor vele
veranderingen.
Europa moet zorgen dat de vissers, net als veel andere ondernemers,
niet verstrikt raken in de regels van Natura 2000. Evenwichtige regels
helpen zowel de vissers als de natuur in het water.
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Rusland
Europa heeft sinds enkele jaren een wat dubbele verstandhouding met
Rusland. We handelen graag in landbouwvoedingsproducten, aardgas,
olie of andere goederen, maar tegelijk boezemen de militaire acties van
het grote land ons soms angst in.
Financiële, politieke en diplomatieke sancties kunnen helpen als reactie.
Algemene handelssancties raken vooral de bevolking, zowel in de EU als
in Rusland. Belangrijk is wel om samen in gesprek te blijven: dat is de
beste manier om invloed uit te oefenen.
Annie is lid van de parlementsdelegatie met Rusland. Ze pleit ervoor
dat Europa en Rusland niet als twee doofstommen aan tafel zitten:
de leiders m
 oeten open en eerlijk overleggen. Op tafel liggen immers
veel b
 elangrijke zaken: vrede, de soevereiniteit van Oekraïne, het
Midden-Oosten en niet in het minst ook de mensenrechten in Rusland.

Afrikaanse, Caraïbische en Pacifische Staten
Annie is als Europarlementariër namens de EVP-fractie lid van de
Paritaire Parlementaire Vergadering ACP-EU. Tijdens de vergaderingen
met parlementariërs uit 79 landen uit Afrika, het Caraïbische G
 ebied
en de Stille of Pacifische Oceaan werkt Annie aan thema’s zoals
ontwikkelingssamenwerking, milieu en landbouw. Ook thema’s als
christenvervolging in Nigeria hebben Annie’s bijzondere aandacht.
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Zetels in het Europees Parlement
EVP (met CDA)

215		

S&D (met PvdA)

190

ECR (met ChristenUnie, SGP)

74

ALDE (met D66, VVD)

70

GUE (met SP, Partij vd Dieren)

52

Groenen (met GroenLinks)

50

EFDD

46

ENF (met PVV)

38

Overigen

16

(totaal 751)
(Actuele info op: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/crosstable.html )
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Het Europarlement
Het Europees Parlement is opgedeeld in politieke fracties, net als in
de Tweede Kamer. De grootste fractie is de Europese Volkspartij (EVP),
met Annie Schreijer-Pierik en de andere CDA-Europarlementsleden,
met ongeveer 220 van de 751 leden die het Parlement in totaal telt.
Het parlement heeft door de jaren heen fors meer bevoegdheden
gekregen. Over circa 90% van de EU-bevoegdheden, zoals landbouw,
justitie of visserij mag het parlement nu meebeslissen, waar het voorheen
slechts kon adviseren. Een hele verbetering, want zo komt de stem van
de kiezer krachtig tot haar recht. Dit is het resultaat van het Verdrag van
Lissabon uit 2009.
Het Europarlement en de gezamenlijke EU-landen beslissen over
voorstellen van de Europese Commissie, waar Frans Timmermans nu
de Nederlandse commissaris is. De parlementsleden mogen formeel zelf
geen wetsvoorstellen indienen; wel kunnen ze de E
 uropese Commissie
vragen om met bepaalde concrete plannen te komen.
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Czeslaw Siekierski

Mairead McGuinness

Karl-Heinz Florenz

Peter Liese

Françoise Grossetête

Albert Dess

Elmar Brok

De Europese Volkspartij (EVP)
De Europese Volkspartij (EVP) was de eerste Europese politieke
partij. Tientallen nationale partijen met vooral christendemocratisch
gedachtegoed werken samen over de landsgrenzen heen.
Regeringsleiders van deze p
 artijen komen bijeen voorafgaand aan een
EU-top. En in het Europees P
 arlement vormt de EVP de grootste fractie,
met afgevaardigden uit zelfs 27 van de 28 EU-landen.
Samen staan we sterk, bijvoorbeeld met toonaangevende collega’s
als de Ierse Mairead McGuinness, de Pool Czeslaw Siekierski en de
Duitsers K
 arl-Heinz Florenz, Albert Dess en Elmar Brok, maar ook met
de Pool Donald Tusk als voorzitter van de Europese Raad en met de
Luxemburgse c hristendemocraat Jean-Claude Juncker als voorzitter van
de Europese C
 ommissie.
Elke dag werken de EVP-ers aan een eerlijke economie gericht op banen
en groei, een realistische aanpak van de immigratiekwestie en beperking
van buitensporige begrotingstekorten. Maar altijd met in het achterhoofd
de vijf V´s: Voedsel, Veiligheid, Vrede, Voldoende werk en Vrijheid van
meningsuiting.
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Contact
Wilt u in contact komen met Annie Schreijer - Pierik
of haar medewerkers?
(
*

8
✎

0032-2284 5538
annie.schreijer-pierik@ep.europa.eu
@annieschreijer
Annie Schreijer
www.annie-schreijer.eu
Europees Parlement
bureau ASP 8E 253
Wiertzstraat 60
1047 Brussel

Medewerkers:
Sander Smit (Commissie Milieubeheer, Voedselveiligheid, -
Commissie Visserij - ACP/EU-delegatie - Rusland/EU-delegatie groepsbezoeken)
Driekus van de Ven (Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling)
Kees Bos (Gezondheid, voorlichting)

