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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl iš dalies pakeistų Tarptautinės kaučiuko studijų grupės 
įstatų ir darbo tvarkos taisyklių sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
(13123/2011 – C7-0332/2011 – 2011/0116(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (13123/2011),

– atsižvelgdamas į iš dalies pakeistus Tarptautinės kaučiuko studijų grupės įstatus ir darbo 
tvarkos taisykles (13350/2011),

– atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 ir 4 dalis ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos 
a punkto vpapunktį (C7-0332/2011),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A7-0000/2012),

1. pritaria pakeistų Tarptautinės kaučiuko studijų grupės įstatų ir darbo tvarkos taisyklių 
sudarymui;

2. ragina Komisiją imtis veiksmų ir plėsti Tarptautinės kaučiuko studijų grupės narių skaičių, 
ypač į grupę įtraukiant pagrindines kaučiuką gaminančias ir naudojančias šalis, atidžiai 
stebėti grupės veiklą ir per dvejus metus nuo pakeistų grupės įstatų ir darbo tvarkos 
taisyklių įsigaliojimo teikti ataskaitas Parlamentui apie susijusių įvykių raidą;

3. paveda Pirmininkui perduoti šią poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms 
ir parlamentams bei Tarptautinei kaučiuko studijų grupei.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

2011 m. spalio mėn. į Europos Parlamentą kreiptasi su prašymu suteikti pritarimą Tarybos iš 
dalies pakeistų Tarptautinės kaučiuko studijų grupės (TKSG) įstatų ir darbo tvarkos taisyklių 
sudarymui Europos Sąjungos vardu. Pranešėjas šio dokumento klausimu sukvietė keletą 
susijusių suinteresuotųjų šalių pasikeisti nuomonėmis per 2011 m. gruodžio 20 d. įvykusį 
Tarptautinės prekybos komiteto posėdį.

Po šių informatyvių diskusijų pranešėjas norėtų pasidalyti savo analize ir išvadomis, 
susijusiomis su šiuo dokumentu.

TKSG1

TKSG – tai tarpvyriausybinė organizacija, iš pradžių įkurta 1944 m. Jungtinėje Karalystėje ir 
2008 m. perkelta į Singapūrą. Ji sudaro sąlygas kaučiuką gaminančių ir naudojančių šalių 
diskusijoms visais kaučiuko tiekimo grandinės aspektais.

TKSG narėmis gali būti šalių vyriausybės. Šiuo metu 9 šalys (Dramblio Kaulo Krantas, 
Indija, Japonija, Kamerūno Respublika, Malaizija, Nigerija, Rusijos Federacija, Singapūras ir 
Šri Lanka) ir Europos Sąjunga yra prisidedančios narės. Maždaug 120 pramonės atstovų 
dalyvauja kaip partnerių grupė. 

TKSG tikslas – rinkti ir platinti išsamią statistinę informaciją apie pasaulio kaučiuko 
pramonę. Plačiai pripažįstama, kad ši veikla yra labai svarbi siekiant didinti kaučiuko rinkos ir 
rinkos tendencijų skaidrumą, taip pat jos reikia norint geriau suprasti šios prekės kainų 
svyravimą ir ilgainiui jį sumažinti. 

Naujausi narių pokyčiai 

TKSG sudėtis tam tikrais požiūriais pasikeitė. Visų pirma, Europos Sąjunga, antra pagal dydį 
natūraliojo kaučiuko vartotoja pasaulyje, 2002 m. tapo TKSG nare. Taigi, atskiros ES 
valstybės narės, kurios buvo TKSG narėmis, pasitraukė iš grupės.

Jungtinės Valstijos, trečia pagal dydį vartotoja, ir Tailandas, kuris yra pagrindinis kaučiuko 
gamintojas, pasitraukė iš TKSG 2011 m. viduryje, o Malaizija nurodė, kad ji rengiasi 
pasitraukti iš grupės 2012 m. viduryje. 

Iš dalies pakeistuose įstatuose ir darbo tvarkos taisyklėse, kuriuos 2011 m. liepos 14 d. 
patvirtino grupė, atsižvelgiama į šiuos pokyčius ir paaiškinamas ypatingas Europos Sąjungos 
teisinis statusas grupėje, patvirtinama nauja grupės buveinė ir iš naujo suderinama 
organizacinė struktūra, įnašai į biudžetą2 ir sprendimo priėmimo procedūros. 
                                               
1 http://www.rubberstudy.com/default.aspx
2 TKSG metinį biudžetą sudaro apie 1,6 mln. Singapūro dolerių. 2012–2013 biudžetiniais metais vyriausybių 
įnašai sudaro 740 000 SGD, pramonės narystės mokesčiai ir TKSG leidinių pardavimas – 525 000 SGD. ES 
įnašas sudaro 153 000 SGD (apie 90 000 eurų šio dokumento rengimo metu taikomu keitimo kursu), o tai yra 
mažesnis įnašas negu ankstesnė bendra Komisijos ir atskirų valstybių narių įnašų suma. 
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Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Tailandas, Malaizija ir Indonezija, kuri taip pat nepriklauso 
TKSG, pagamina beveik du trečdalius viso pasaulyje pagaminamo kaučiuko. Kinija, kuri yra 
didžiausia (maždaug trečdalis) kaučiuko vartotoja pasaulyje, taip pat nedalyvauja TKSG 
veikloje. 

Europos Sąjungos dalyvavimas TKSG – labai teigiamas įvykis, tačiau tai, kad kai kurios 
šalys, kurios yra didžiausios pasaulyje kaučiuko gamintojos ir vartotojos, nedalyvauja TKSG 
veikloje, silpnina šios organizacijos reikšmę ir kelia abejonių dėl jos tikslo, patikimumo ir 
gebėjimo atstovauti. 

Naujausi rinkos pokyčiai 

Per pastaruosius keletą metų įvairioms prekėms, įskaitant natūralųjį kaučiuką, poveikį darė 
itin augančios kainos ir dideli jų svyravimai. Analizė parodė, kad šie pokyčiai prasidėjo dėl 
augančios paklausos, ypač Kinijoje, suvaržytos trumpalaikės pasiūlos, mažesnio pasodintų 
kaučiukmedžių kiekio ir smarkių liūčių didžiausiose kaučiuką gaminančiose šalyse. Dėl visų 
šių veiksnių daromas spaudimas pasaulinei kaučiuko pasiūlai. 

Kita natūraliojo kaučiuko rinkos ypatybė – prekybos kultūra. Nors 90 proc. visų pirkimų 
atliekama pagal realias ilgalaikes sutartis, finansų rinkoje, ypač išvestinių finansinių 
priemonių rinkoje, nustatoma orientacinė kaina. Nors nėra įrodymų, kad dėl finansializacijos 
būtų daromas pernelyg didelis poveikis kainų raidai, natūraliojo kaučiuko sektorius aiškiai yra 
suinteresuotas, kad rinkos skaidrumas būtų didinamas. Verta paminėti reguliavimo veiklą, 
kurią neseniai pradėjo ES, ir G20 išvadas1, kuriomis nustatomi modeliai, reikalingi siekiant 
rinkos skaidrumo ir norint kovoti su piktnaudžiavimu rinka.

Europos Sąjungai, kuri priklauso nuo importo, o taip pat yra antra pagal dydį natūraliojo 
kaučiuko vartotoja pasaulyje, labai svarbu užtikrinti, kad prieiga prie šios prekės būtų 
sąžininga ir nuspėjama, o pati prekė – įperkama. 

Išvados

Pranešėjas, atkreipdamas dėmesį į tai, kad dėl pastarojo laikotarpio įvykių TKSG narių 
skaičius sumažėjo, taip pat pabrėžia, kad TKSG – vienintelė įtrauktį skatinanti platforma, 
aprėpianti kaučiuką gaminančias ir naudojančias šalis. Be to, TKSG, nepaisant jos trūkumų, 
vis dar yra tinkamiausia organizacija siekiant didinti skaidrumą, kurio stokojama realioje 
rinkoje, taip pat tai organizacija, kurios labai reikia norint visame pasaulyje užtikrinti, jog 
kaučiuko būtų galima įsigyti sąžiningomis, nuspėjamomis sąlygomis ir jis būtų įperkamas. 

Be to, pranešėjas mano, kad TKSG įstatų ir darbo tvarkos taisyklių persvarstymas galėtų taip 
pat būti akstinas atnaujinti grupės, kaip esminio įvairių suinteresuotųjų šalių forumo, veiklą. 

Pranešėjas rekomenduoja, kad Parlamentas suteiktų pritarimą Tarybos sprendimo dėl iš dalies 
                                               
1 G20 aukščiausiojo lygio susitikimo Kanuose galutinė deklaracija: http://www.g20-g8.com/g8-
g20/g20/english/for-the-press/news-releases/cannes-summit-final-declaration.1557.html
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pakeistų Tarptautinės kaučiuko studijų grupės įstatų ir darbo tvarkos taisyklių sudarymo 
Europos Sąjungos vardu projektui.

Tačiau pranešėjas primygtinai ragina, kad Komisija imtųsi visų įmanomų pastangų siekdama 
didesnio grupės narių skaičiaus, ypač į ją priimant pagrindines kaučiuką gaminančias ir 
naudojančias šalis. Tvirtas narių pagrindas išlieka būtina sąlyga siekiant ilgalaikio TKSG, 
kaip autoritetingos organizacijos, gyvybingumo ir veiksmingumo. 

Be to, pranešėjas pažymi, kad grupė galėtų būti pavyzdys kitų strateginių prekių atveju, su 
sąlyga, kad jos įgaliojimai galėtų būti išplėsti siekiant geriau spręsti problemas, ypač 
susijusias su laiku pateikiamais patikimais rinkos duomenimis ir skaidrumu. Kiti teigiami 
atnaujintos TKSG aspektai būtų, pasinaudojus jos didesniais įgaliojimais ir darbo programa, 
didesnis dėmesys pramonės tvarumui ir kokybės standartų kūrimas, taip pat alternatyvus 
kaučiukas.


