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Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów wybrali nowego przewodniczącego – został nim Vasco
Alves Cordeiro, który sprawował funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego KR od 2020 roku.
Poseł do parlamentu regionalnego Azorów poprowadzi zgromadzenie przedstawicieli samorządów
regionalnych i lokalnych UE, skupiając się na wzmacnianiu demokracji, obronie polityki spójności,
osiąganiu celów Zielonego Ładu UE i zwiększaniu wsparcia regionalnego dla Ukrainy. Członkowie KR-u
wybrali również Apostolosa Tzitzikostasa, gubernatora Macedonii Środkowej w Grecji, na swojego
nowego pierwszego wiceprzewodniczącego.
Odnosząc się do przyszłości Europy, Vasco Alves Cordeiro podkreślił, że „odpowiedź na wnioski
Konferencji w sprawie przyszłości Europy stanowi wyzwanie dla działania, wiarygodności, a nawet
zaufania wszystkich instytucji europejskich. Nie można zapraszać i nakłaniać obywateli do politycznego
udziału w tym ćwiczeniu demokracji w celu określenia, jaka ich zdaniem powinna być Europa, a
następnie uznać, na przykład, że wszystko, co może wiązać się ze zmianą traktatów, jest tematem tabu”.
W świetle toczącej się wojny z Ukrainą Vasco Alves Cordeiro chce, aby KR nadal wspierał Ukrainę i
wzmacniał europejską perspektywę tego kraju i jasno dał do zrozumienia, że „miasta Europy są na czele
wsparcia procesu integracji Ukrainy z Ukrainą”. Dodał dalej: „Chcemy wspierać naszych ukraińskich
partnerów teraz i w przyszłości w odbudowie. Dlatego uruchamiamy Sojusz na rzecz Ukrainy podczas tej
sesji plenarnej”.
Na koniec nowy przewodniczący zwrócił uwagę, że Unia Europejska musi skoncentrować się na
zapewnieniu roli polityki spójności jako filaru projektu europejskiego, dbając o to, by nikt nie pozostał w
tyle. „Rozmycie polityki spójności w przyszłych wieloletnich ramach finansowych po 2027 r. to ryzyko,
którego nie można przeoczyć. Idea, by nikogo nie zostawiać w tyle, czyli ideał Unii”.
Vasco Alves Cordeiro jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów od 2013 r. i pełnił funkcję
pierwszego wiceprzewodniczącego tej instytucji od lutego 2020 r. do czerwca 2022 r. W 2012 r. został
wybrany przewodniczącym rządu regionalnego Azorów po raz pierwszy na stanowisko, na które został
ponownie wybrany w 2016 r. i w tym charakterze reprezentował region na szczeblu europejskim i
międzynarodowym. Cordeiro jest drugim portugalskim przewodniczącym instytucji UE i pierwszym
portugalskim przewodniczącym Komitetu Regionów; jest również jedynym przewodniczącym instytucji
UE, który pochodzi z najbardziej oddalonego regionu UE.
Do grona prezydium Komitetu Regionów dołączyło również czterech przedstawicieli z Polski. To
marszałkowie województw: wielkopolskiego – Marek Woźniak, mazowieckiego – Adam Struzik,
podkarpackiego - Władysław Ortyl oraz zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz. Prezydium KR
odpowiada za program polityczny i czuwa nad jego wdrażaniem.
Prezydium odbywa spotkanie przed każdą sesją w celu koordynowania pracy zgromadzenia plenarnego i
komisji. Jego członkowie spotykają się także dwa razy w roku na posiedzeniach nadzwyczajnych w kraju
UE, który sprawuje prezydencję w Radzie UE.
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