Notatka
Dotycząca spotkania grupy dialogu obywatelskiego do spraw leśnictwa i korka "CDG Foresty
and CORK", które odbyło się w dnich 7 - 8 czerwca 2017r. w Brukseli.
Spotkanie w dniu 7 czerwca 2017r. odbyło się w sekretariacie Copa & Cogeca, natomiast w dniu 8
czerwca 2017r. w centrum konferencyjnym Alberta Borschetta.
Przedstawicielem z Polski na tych spotkaniach był sekretarz Warmińsko-Mazurskiego
Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych Maciej Dubis, który występował jako delegat
Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.
Obrady Grupy Roboczej "Lasy" Copa & Cogeca (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych
i Generalna Konfederacja Spółdzielni Rolniczych przy UE) z dnia 7 czerwca 2017r.
Porządek obrad - godz. 10.00 - 13.00:
1. Przyjęcie porządku obrad FP(17)3254 (rev.4).
2. Przyjęcie sprawozdania z posiedzenia z dn. 8 grudnia 2016 r. FP(16)10842 (rev.1).
3. Wymiana poglądów na temat priorytetów badawczych w sektorze leśnictwa z DG ds. Badań
(DoruIrimie, kierownik programu) i platformą „Technologie dla leśnictwa” (Johan Elvnert, dyrektor
zarządzający).
4. Wymiana poglądów na temat panelu biogospodarczego UE z FTP, Johan Elvnert, dyrektor
zarządzający (członek panelu biogospodarczego UE) oraz na temat przeglądu strategii na rzecz
biogospodarki.
5. Najnowsze informacje na temat LULUCF i ESR oraz wymiana poglądów.
Porządek obrad - godz. 14.30 -18.00:
1. Przyjęcie rezolucji w sprawie WPR i rozporządzenia w sprawie drewna (EUTR).
PUNKTY DO OMÓWIENIA:
2. Przyszłość WPR i miejsce lasów - przemówienie: Jerzy Plewa, dyrektor generalny DG AGRI
oraz Artur Runge-Metzger, dyrektor w DG CLIMA, prezentacja DG AGRI.
3. Kryteria dla biomasy leśnej w przekształconej dyrektywie RED.
INFORMACJE:
4. Informacje na temat planu działania po ocenie funkcjonowania dyrektyw środowiskowych.
5. Rozporządzenie UE w sprawie drewna.
6. Informacje na temat strategii na rzecz biogospodarki - prezentacja wyników pracy europejskiego
panelu biogospodarczego- DG RTD oraz Joanna Dupont, przewodnicząca panelu.
7. Informacje na temat inicjatyw Komisji związanych z usługami ekosystemowymi i leśnictwem w
tym MAES i Pegasus.
8. Prezentacja EUFORGEN (europejski program zasobów genetycznych lasów) – Michele
Bozzano.
W dniu 8. czerwca 2017r. w centrum konferencyjnym Alberta Borschetta odbyło się wspólne
posiedzenie grupy dialogu społecznego.
Prządek obrad - godz. 9.30 – 10.00:
1. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia i porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie WPR i EUTR.
Porządek obrad - godz. 10.00 – 13.00:
INFORMACJE:
3. Rozporządzenie dotyczące drewna UE.
4. Plan działania po ocenie stosowania dyrektyw środowiskowych (ochrony przyrody).
5. Aktualizacja strategii na rzecz bioekonomii po analizie jej ekspertyzy.
6. Informacje na temat inicjatyw Komisji związanych z usługami ekosystemowymi i leśnictwem, w
tym MAES i Pegasus.
7. Program EUFORGEN i paneuropejska strategia na rzecz ochrony genetycznej drzew leśnych
przedstawiona przez Michele Bozzano z EUFORGEN.

Porządek obrad - godz. 13.00 – 17.30:
8. Przyszłość WPR i miejsce lasów - Wystąpienia Dyrektorów Pierre'a Bascou (DG AGRI) i Artur
Runge-Metzger (DG CLIMA).
9. Kryteria dotyczące biomasy leśnej w RED Recast.
10. wolne wnioski.
Podsumowanie:
Przyjęte w dniu 7 czerwca 2017r. stanowisko: CEPF, COPA I COGECA, ELO, USSE zostało
zaprezentowane w szerokim gronie organizacji w grupie dialogu obywatelskiego w centrum
konferencyjnym w dniu 8 czerwca 2017r., gdzie poza wyżej wymienionymi brały udział liczne
organizacje proekologiczne z UE.
Wniosły one zastrzeżenia i komentarze do treści rezolucji. Ścierały się poglądy na temat
sprzeczności pomiędzy rozwojem bioenergii a zachowanien bioróżnorodności oraz prowadzeniem
zrównoważonej gospodraki rolnej i leśnej. Definiowano zagrożenia oraz korzyści płynące z
rozwoju tego sektora. Klimat wokół rozwoju bioenergii będzie miał kluczowe znaczenie przy
podejmowaniu decyzji na temat wspólnej polityki rolnej i leśnej w przyszłej perspektywie unijnej.
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