
PR\887181BG.doc PE478.518v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по международна търговия

2011/0116(NLE)

9.1.2012

***
ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА
относно проект за решение на Съвета за сключването от Европейския 
съюз на изменен Устав и Процедурен правилник на Международната 
група за изследване на каучука
(13123/2011 – C7-0332/2011 – 2011/0116(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Vital Moreira



PE478.518v01-00 2/8 PR\887181BG.doc

BG

PR_NLE-AP_art90

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 
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***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проект за решение на Съвета за сключването от Европейския съюз на 
изменен Устав и Процедурен правилник на Международната група за изследване 
на каучука
(13123/2011 – C7-0332/2011 – 2011/0116(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта за решение на Съвета (13123/2011),

– като взе предвид изменения Устав и Процедурен правилник на Международната 
група за изследване на каучука (13350/2011),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 207, параграфи 3 и 4 , както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), 
подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0332/2011),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия 
(A7-0000/2011),

1. дава своето одобрение за сключването на изменен Устав и Процедурен правилник 
на Международната група за изследване на каучука;

2. призовава Комисията да полага усилия за увеличаването на броя на членовете на 
Международната група за изследване на каучука, по-конкретно като започне диалог 
с основните страни производителки и потребителки на каучук, както и да следи 
отблизо работата на групата и да докладва пред Парламента за евентуални 
съществени промени в срок от две години след влизането в сила на изменения 
Устав и Процедурен правилник на групата;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите 
членки и на Международната група за изследване на каучука.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

През октомври 2011 г .  от Европейския парламент беше поискано да одобри 
сключването от страна на Съвета от името на Европейския съюз на изменен Устав и 
Процедурен правилник на Международната група за изследване на каучука (МГИК).
Докладчикът по досието покани някои от заинтересованите страни на размяна на 
мнения, която се проведе в рамките на заседанието на комисията по международна 
търговия от 20 декември 2011 г.

Вследствие на информирания дебат по-долу са представени анализът и заключенията 
на докладчика по досието.

Международна група за изследване на каучука (МГИК)1

МГИК е междуправителствена организация, създадена през 1944 г. в Обединеното 
кралство и изместена през 2008 г. в Сингапур. Групата осигурява платформа за 
дискусия между страните производителки и страните потребителки на каучук относно 
всички аспекти на веригата за доставка на каучук.

Всички правителства могат да членуват в МГИК. Освен Европейския съюз в момента 
още девет държави членуват в групата и плащат съответните вноски: Индия, Кот 
д'Ивоар, Малайзия, Нигерия, Република Камерун, Руската федерация, Сингапур, Шри 
Ланка и Япония. Около 120 представители на сектора членуват чрез група на 
партньорите. 

МГИК цели събирането и разпространението на изчерпателна статистическа 
информация за световната каучукова промишленост. Тази дейност е широко призната 
като основна за увеличаване на прозрачността на пазарите на каучук и за пазарните 
тенденции, както и като условие за по-доброто разбиране и в крайна сметка 
овладяването на нестабилността на цените на тази суровина. 

Актуални промени в членската маса 

Съставът на МГИК претърпя редица промени. На първо място, Европейският съюз, 
втори по големина потребител в света на естествен каучук, стана член на МГИК през 
2002 г., вследствие на което отделните държави членки на ЕС, които членуваха в 
МГИК, се оттеглиха от групата.

Съединените щати, трети по големина потребител, и Тайланд, основен производител на 
каучук, се оттеглиха от МГИК в средата на 2011 г., а Малайзия оповести намерението 
си да последва техния пример в средата на 2012 г. 

В изменения Устав и Процедурен правилник, одобрени от групата на 14 юли 2011 г., се 
вземат предвид тези промени и се уточнява правният статут на Европейския съюз в 

                                               
1 http://www.rubberstudy.com/default.aspx
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рамките на групата, потвърждава се местонахождението на новото седалище и се 
хармонизират организационната структура, вноските за бюджета на групата1 и 
процедурите за вземане на решения. 

Заслужава да се отбележи, че Тайланд, Малайзия и Индонезия (която също не е член на 
МГИК) формират почти две трети от производството на каучук в света. Китай, най-
големият потребител на каучук в света (около една трета от производството) също не 
членува в МГИК. 

Присъединяването на Европейския съюз в МГИК се приветства горещо, ала фактът, че 
някои от най-големите производители и потребители на каучук в света не са членове на 
МГИК отслабва авторитета на организацията и поставя под въпрос нейната цел, 
представителност и доверието в нея. 

Актуални промени на пазара 

През последните няколко години значителни повишения на цените и голяма 
нестабилност повлияха на някои суровини, в това число на естествения каучук. 
Анализът показа, че причина за тези процеси са: нарасналото търсене, особено от 
страна на Китай; ограничените краткосрочни доставки; намаленият брой засадени 
каучукови дървета и проливните дъждове в основните страни производителки. Заедно 
тези фактори упражниха натиск върху световното предлагане на каучук. 

Друга особеност на пазара на естествен каучук е естеството на самата търговия. Над 
90 % от търговския обмен се осъществява чрез реални дългосрочни договори, докато 
финансовият пазар, и особено пазарът на деривати, определя референтната цена. 
Въпреки че няма доказателства, че ползването на ливъридж е оказало нежелано 
въздействие върху цените, за сектора на естествения каучук определено ще бъде от 
полза да се увеличи прозрачността на пазара. Заслужава да се отбележи регулаторната 
дейност, предприета напоследък от ЕС, и заключенията на Г-202, с които се определят 
необходимите модели за прозрачност на пазара и за борба с пазарната злоупотреба.

За Европейския съюз, който е зависим от вноса и едновременно с това е вторият по 
големина потребител в света на естествен каучук, е от основно значение да се 
гарантира справедлив и предвидим достъп на разумна цена до тази суровина. 

Заключения

Като отбелязва, че членският състав на МГИК беше отслабен от последните събития, 
докладчикът посочва също така,  че МГИК е единствената обща платформа, 
                                               
1 Годишният бюджет на МГИК е около 1,6 милиона сингапурски долара. За бюджетната 2012–2013 
година правителствените вноски възлизат на 740 000 SGD, а секторните такси за членство и приходите 
от продажба на печатни издания на МГИК – на 525 000 SGD. Вноската на ЕС възлиза на 153 000 SGD 
(около 90 000 EUR по обменен курс към момента на изготвяне на доклада), което е по-малко от 
предишния общ размер на вноските на Комисията и отделните държави членки. 
2 Заключителна декларация от срещата на високо равнище на Г-20 в Кан: http://www.g20-g8.com/g8-
g20/g20/english/for-the-press/news-releases/cannes-summit-final-declaration.1557.html
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обединяваща страните производителки и страните потребителки на каучук. Освен това, 
въпреки своите недостатъци, МГИК остава най-подходящият орган, който да работи за 
увеличаване на прозрачността, която липсва на реалния пазар и която е крайно 
необходима, за да се гарантира в световен мащаб достъп до каучук, който да бъде 
справедлив, предвидим и на разумна цена. 

Освен това докладчикът счита, че преразглеждането на Устава и Процедурния 
правилник на МГИК може също така да даде тласък за нов подем на групата в 
качеството й на основен форум на различните заинтересовани страни. 

Като такъв докладчикът препоръчва Парламентът даде своето одобрение относно 
проекта за решение на Съвета за сключването от Европейския съюз на изменен Устав и 
Процедурен правилник на Международната група за изследване на каучука.

Въпреки това докладчикът настоява Комисията да положи всички възможни усилия за 
увеличаване на броя на членовете на групата, по-специално като започне диалог с 
основните страни производителки и потребителки на каучук. Значителният брой 
членове остава необходимо условие за жизнеспособността и ефективността на МГИК 
като авторитетен орган в дългосрочен план. 

В допълнение докладчикът отбелязва, че групата има потенциал да служи като модел за 
други стратегически суровини, при условие че нейният мандат бъде разширен с оглед 
на предприемането на по-ефикасни действия, по-специално за преодоляване на 
предизвикателството да се предоставя своевременна и надеждна информация за пазара 
и осигуряването на прозрачност на пазара. Други добре посрещнати елементи на 
„обновената“ МГИК биха могли да бъдат, чрез разширения мандат и работната 
програма на групата, ново съсредоточаване на вниманието върху устойчивостта на 
сектора и създаването на стандарти за качество, както и на алтернативни форми на 
каучука.


