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 'Territorial Pact' ook in Nederland? 

 
President van de Europese Commissie José Manuel Barroso roept alle lidstaten op om 
'territoriale pacten' met lokale en regionale overheden af te sluiten. Hij neemt hiermee het 
voorstel over, dat ik samen met Michael Schneider, voorzitter van de EVP-fractie in het 
Comité van de Regio´s, heb gedaan. "We kunnen de harten van onze burgers niet bereiken 
zonder leiding van de regionale en lokale vertegenwoordigers," aldus Barroso. (zie het 
persbericht van het Comité van de Regio´s) 

 
Het is van essentieel belang dat lokale en regionale overheden ook in de komende jaren een 
centrale rol gaan spelen. Het 'territoriale pact voor lokale en regionale overheden in deze EU 
2020-strategie' zorgt ervoor dat zij per lidstaat wordt vastgelegd hoe regio´s en steden bij de 
Europese prioriteiten en investeringen worden betrokken.  

 
Lambert van Nistelrooij  
 
Meepraten over het 'Territorial Pact' voor Nederland? Dat kan op onze nationale conferentie 'Investeren 

in Europa´s toekomst' op vrijdag 17 december in het Provinciehuis van Gelderland in Arnhem. Opgeven is 

nog steeds mogelijk. Meer informatie hierover vindt u op mijn website www.lambertvannistelrooij.eu  

 
 

 

 

Juni '10: Lambert van Nistelrooij en Michael Schneider nemen het initiatief tot het 'Territorial Pact' 

LAMBERT VAN NISTELROOIJ, LID EUROPEES PARLEMENT                                                     NIEUWSFLITS DECEMBER 2010 
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“Ik heb jullie nodig om de lidstaten aan te sporen tot territoriale pacten” 
aldus Commissievoorzitter Barroso 

 
In een toespraak voor het Comité van de Regio's (CvdR), woensdagmiddag in Brussel, 
toonde Commissievoorzitter José Manuel Barroso zich voorstander van een grotere 
rol voor de regio’s en steden bij het verwezenlijken van de EU-doelstellingen. “Zonder 
de lokale en regionale vertegenwoordigers, die Europa moeten helpen promoten, 
kunnen wij onmogelijk de harten en geesten van de burgers veroveren. U bent de 
essentiële schakel tussen de Unie en de burger.” De voorzitter van de Europese 
Commissie zei dat hij de lidstaten zou pushen om de lokale en regionale overheden via 
“territoriale pacten” erbij te betrekken. CvdR-voorzitster Mercedes Bresso was blij 
met deze aankondiging en voegde er nog aan toe dat de Europa 2020-doelstellingen 
alleen kunnen worden bereikt als alle bestuursniveaus vanaf het begin samenwerken. 
 
De heer Barroso kwam zijn prioriteiten voor 2011 toelichten voor een publiek van 
burgemeesters, raadsleden en regionale vertegenwoordigers uit heel Europa. “Het is 
van meet af aan mijn doel geweest om de Europa 2020-strategie samen met een aantal 
partners, inclusief het Comité van de Regio's en de lokale en regionale overheden, uit 
te voeren”, aldus Barroso. Naar aanleiding van recente voorstellen van het CvdR om de 
regio’s en steden te betrekken bij de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie 
zei hij: “Wij zijn zeer gecharmeerd van jullie idee van territoriale pacten. Ik zal de 
lidstaten pushen om alle partijen bij de territoriale pacten te betrekken.” 
Mevrouw Bresso merkte op dat het succes van de EU-kerninitiatieven en van de 
meeste andere Europese beleidsmaatregelen in belangrijke mate afhankelijk is van een 
grotere rol voor regio’s en steden: “De lokale en regionale overheden beheren 
tweederde van alle publieke investeringen, dus hun steun is cruciaal bij het 
verwezenlijken van de Europa 2020-doelstellingen. Wij zijn bereid om samen te werken 
met de Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement om deze doelstellingen te 
realiseren. Dit moet op voet van gelijkheid gebeuren, waarbij de regio’s en steden niet 
louter als uitvoeringsorganen mogen worden beschouwd.” 
 
Het Comité van de Regio's bevestigde deze boodschap in zijn eerste monitoringverslag 
over de Europa 2020-strategie, dat op 30 november werd gepubliceerd. In dit verslag 
wordt geconcludeerd dat, hoewel de lokale en regionale overheden in sommige landen 
al bij de werkzaamheden betrokken zijn, “er nog heel wat gedaan moet worden om 
het partnerschap tussen alle bestuurslagen bij de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie te verbeteren, zodat alle overheden zich zelf verantwoordelijk voor de 
strategie gaan voelen”. De heer Barroso verzekerde de CvdR-leden ervan dat de 
Commissie “het verslag zeer uitgebreid zal bestuderen”. 
 


