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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi kansainvälisen kumintutkimusryhmän muutetun 
perussäännön ja muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta
(13123/2011 – C7-0332/2011 – 2011/0116(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (13123/2011),

– ottaa huomioon kansainvälisen kumintutkimusryhmän muutetun perussäännön ja 
muutetun työjärjestyksen (13350/2011), 

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 
3 ja 4 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan 
mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0332/2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A7-0000/2011),

1. antaa hyväksyntänsä kansainvälisen kumintutkimusryhmän muutetun peruskirjan ja 
muutetun työjärjestyksen hyväksymiselle;

2. kehottaa komissiota toteuttamaan toimia kansainvälisen kumintutkimusryhmän 
jäsenperustan laajentamiseksi erityisesti luomalla tärkeimpiin kumia tuottaviin ja 
kuluttaviin maihin, jotta voidaan paremmin seurata ryhmän toimintaa, ja kehottaa sitä 
raportoimaan parlamentille kaikista asiaankuuluvista vaiheista kahden vuoden kuluessa 
ryhmän muutetun peruskirjan ja muutetun työjärjestyksen voimaan tulemisesta;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä kansainväliselle 
kumintutkimusryhmälle.
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PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan parlamenttia pyydettiin lokakuussa 2011 antamaan hyväksyntänsä neuvoston 
päätelmälle kansainvälisen kumintutkimusryhmän muutetun perussäännön ja muutetun 
työjärjestyksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta. Tämän asian esittelijänä kutsuin 
useita asianomaisia sidosryhmiä keskustelutilaisuuteen, joka järjestettiin INTA-valiokunnan 
kokouksen yhteydessä 20. joulukuuta 2011. 

Tämän valistuneen keskustelun seurauksena esitän nyt tätä asiaa koskevan selvitykseni ja 
päätelmäni. 

Kansainvälinen kumintutkimusryhmä1  

Kansainvälinen kumintutkimusryhmä on valtioidenvälinen järjestö, joka perustettiin alun 
perin Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 1944 ja jonka toiminta siirrettiin myöhemmin 
vuonna 2008 Singaporeen. Se toimii kumia tuottavien ja kuluttavien maiden välisenä 
keskustelufoorumina, jossa käsitellään kaikkia kumintarjontaketjuun liittyviä näkökulmia.

Kansainvälinen kumintutkimusryhmä jäseniksi voivat liittyä valtiot. Osallistuvia jäseniä on 
tällä hetkellä Euroopan unionin lisäksi yhdeksän: Kamerunin tasavalta, Norsunluurannikko, 
Intia, japani, Malesia, Nigeria, Venäjän federaatio, Singapore ja Sri Lanka. Arviolta 120 alan 
teollisuuden edustajaa toimii ryhmän jäsenenä yhteistyökumppaneista koostuvan paneelin 
kautta.

Kansainvälisen kumintutkimusryhmän tavoitteena on kerätä ja levittää maailman 
kumiteollisuutta koskevia laaja-alaisia tilastotietoja. Tämän toiminnan tunnustetaan yleisesti 
olevan erityisen tärkeää kumimarkkinoiden ja kumintuotantoalan kehityssuuntausten 
avoimuuden lisäämisessä sekä edellytys sille, että tämän hyödykkeen hintavaihteluita 
voitaisiin paremmin ymmärtää ja että ne voitaisiin kesyttää.

Jäsenperustassa hiljattain tapahtuneet muutokset 

Kansainvälisen kumintutkimusryhmän kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia. Ensinnäkin 
Euroopan unioni, joka on maailman toiseksi suurin luonnonkumin kuluttaja, liittyi 
Kansainvälisen kumintutkimusryhmän jäseneksi vuonna 2002. Tämän seurauksena yksittäiset 
EU:n jäsenvaltiot, jotka olivat Kansainvälisen kumintutkimusryhmän jäseniä, vetäytyivät 
siitä.

Kolmanneksi suurimpana kuminkuluttajana tunnettu Yhdysvallat sekä merkittävin 
kumintuottaja Thaimaa vetäytyivät pois ryhmästä vuoden 2011 puolivälissä, ja Malesia on 
kaavaillut seuraavansa edellä mainittujen esimerkkiä.  

Muutetussa perussäännössä ja muutetussa työjärjestyksessä, jotka ryhmä hyväksyi 
14. kesäkuuta 2011, arvioidaan näitä muutoksia ja selvitetään Euroopan parlamentin erityistä 

                                               
1 http://www.rubberstudy.com/default.aspx
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oikeudellista asemaa ryhmän sisällä, vahvistetaan ryhmän päätoimipaikan uusi sijainti sekä 
mukautetaan organisaatiorakenne, talousarvion1 rahoitusosuudet ja päätöksentekomenettelyt.

On syytä huomata, että Thaimaa, Malesia ja Indonesia (joka ei myöskään ole Kansainvälisen 
kumintutkimusryhmän jäsen) tuottavat lähes kaksi kolmasosaa maailman 
kokonaiskumintuotannosta. Maailman kumintuotannon suurin kuluttaja (kolmasosa 
kulutuksesta) eli Kiina ei myöskään osallistu Kansainvälisen kumintutkimusryhmän 
toimintaan. 

Vaikka Euroopan unionin kuuluminen Kansainväliseen kumintutkimusryhmään on erittäin 
tervetullutta, se, että eräät maailman tärkeimmistä kumin tuotanto- ja kuluttajamaista eivät ole 
sen jäseniä, heikentää järjestön toimivaltaa ja asettaa kyseenalaiseksi sen toiminnan, 
luotettavuuden ja edustavuuden. 

Viimeaikainen markkinakehitys 

Kuluneina vuosina merkittävät hinnannousut sekä hintojen huomattava epävakaus ovat 
vaikuttaneet useisiin hyödykkeisiin, myös luonnonkumiin. Selvityksistä on käynyt ilmi, että 
tämän kehityksen taustalla on erityisesti Kiinan kasvava kysyntä, vähäinen lyhyen aikavälin 
tarjonta, kumipuiden vähäinen istutus ja rankkasateet tärkeimmissä tuottajamaissa. Nämä 
seikat yhdessä ovat luoneet paineita maailmanlaajuiseen kumintarjontaan. 

Yksi luonnonkumin markkinoiden erityispiirteistä on lisäksi siihen liittyvä myyntikulttuuri. 
Vaikka yli 90 prosenttia ostoista tehdään konkreettisten pitkän tähtäyksen sopimusten 
välityksellä, rahoitusmarkkinat ja etenkin johdannaismarkkinat toimivat viitehintana. Vaikka 
ei ole näyttö siitä, että rahoittaminen olisi kohtuuttomasti vaikuttanut hintakehitykseen, 
markkinoiden avoimuuden lisääminen olisi luonnonkumin tuotantoalan kannalta erittäin 
tärkeää. On syytä huomata EU:n hiljattain toteuttamat sääntelytoimet sekä G20-ryhmän 
huippukokouksen päätelmät2, joissa vahvistetaan markkinoiden avoimuuden sekä 
markkinoiden väärinkäytön torjumisen kannalta tarpeelliset toimintamallit. 

Euroopan unioni on riippuvainen tuonnista, ja samalla se on maailma toiseksi suurin 
luonnonkumin kuluttaja, minkä vuoksi on tärkeää, että se varmistaa tämän hyödykkeen 
oikeudenmukaisen, ennustettavissa olevan ja kohtuuhintaisen saatavuuden. 

Päätelmät

Esittelijä panee merkille, että Kansainvälisen kumintutkimusryhmän jäsenkanta on 
heikentynyt viimeaikaisten tapahtumien seurauksena. Samalla hän kuitenkin toteaa, että 
                                               
1 Kansainvälisen kumintutkimusryhmän vuotuinen talousarvio on noin 1,6 miljoonaa Singaporen dollaria. 
Varainhoitovuonna 2012/2013 valtion rahoitusosuuksien arvo on 740 000 Singaporen dollaria ja yrityksien 
maksamien jäsenmaksujen sekä Kansainvälisen kumintutkimusryhmän julkaisujen myynnin osuus 
525 000 Singaporen dollaria. EU:n osuus on 153 000 Singaporen dollaria (noin 90 000 euroa 
kirjoitusajankohdan vaihtokurssien mukaan), mikä on vähemmän kuin komission ja yksittäisten jäsenvaltioiden 
aikaisempi yhteinen osuus.  
2 Cannes'in G20-huippukokouksen julkilausuma: http://www.g20-g8.com/g8-g20/g20/english/for-the-
press/news-releases/cannes-summit-final-declaration.1557.html
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Kansainvälinen kumintutkimusryhmä on ainoa osallistava foorumi, johon kuuluu sekä kumia 
tuottavia että sitä kuluttavia maita. Kansainvälinen kumintutkimusryhmä on vastoinkäymisistä 
huolimatta sopivin elin, jossa voidaan toimia fyysisten markkinoiden puutteellisen 
avoimuuden lisäämiseksi ja jota tarvitaan kipeästi, jotta voidaan varmistaa kumin 
oikeudenmukainen, ennustettavissa oleva ja kohtuuhintainen saatavuus kaikkialla maailmassa.

Esittelijä myös uskoo, että Kansainvälisen kumintutkimusryhmän perussäännön ja 
työjärjestyksen muuttaminen voi antaa sysäyksen ryhmän uudelleenkäynnistämiselle tärkeänä 
useista sidosryhmistä koostuvana foorumina.  

Tästä syystä esittelijä suosittelee, että parlamentti antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston 
päätökseksi kansainvälisen kumintutkimusryhmän muutetun perussäännön ja muutetun 
työjärjestyksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta.

Esittelijä kuitenkin korostaa, että komissio toteuttaa kaikki mahdolliset toimet ryhmän 
jäsenmäärän kasvattamiseksi etenkin siten, että se luo yhteyksiä tärkeimpiin kumia tuottaviin 
ja kuluttaviin maihin. Vahva jäsenperusta on edelleen ennakkoehtona Kansainvälisen 
kumintutkimusryhmän pitkän tähtäimen elinkelpoisuudelle ja tehokkuudelle toimivaltaisena 
elimenä.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi esittelijä toteaa, että ryhmällä on edellytyksiä toimia siten, 
että se on esimerkkinä muille strategisesti tärkeille hyödykkeille edellyttäen, että sen 
toimivaltuuksia voidaan laajentaa siten, että se voi paremmin vastata haasteeseen, joka liittyy 
erityisesti markkinatietojen oikea-aikaiseen ja luotettavaan antamiseen sekä avoimuuteen. 
Muita Kansainvälisen kumintutkimusryhmän "uudelleenluomiseen" liittyviä tervetulleita osa-
alueita olisivat, sen laajennettujen toimivaltuuksien ja työohjelman kautta, uusi painotus alan 
kestävyyteen ja laatuvaatimusten kehittämiseen sekä vaihtoehtoisiin kumeihin.


