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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 
Starptautiskās kaučuka pētījumu grupas grozītos statūtus un reglamentu
(13123/2011 – C7-0332-2011 – 2011/0116(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (13123/2011),

– ņemot vērā Starptautiskās kaučuka pētījumu grupas grozītos statūtus un reglamentu 
(13350/2011), 

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207panta 3. un 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) 
un v) apakšpunktu (C7-0332-2011),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A7-0000/2011),

1. sniedz piekrišanu Starptautiskās kaučuka pētījumu grupas grozīto statūtu un reglamenta 
noslēgšanai;

2. aicina Komisiju paplašināt Starptautiskās kaučuka pētījumu grupas dalībnieku 
pamatsastāvu, jo īpaši iesaistot galvenās kaučuka ražotājvalstis un patērētājvalstis, lai 
ciešāk uzraudzītu grupas darbu, un ziņot Parlamentam par visām atbilstīgajām norisēm 
divu gadu laikā kopš grupas grozīto statūtu un reglamenta stāšanās spēkā;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Starptautiskajai kaučuka pētījumu grupai.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Eiropas Parlaments 2011. gada oktobrī tika aicināts sniegt piekrišanu, lai Padome Eiropas 
Savienības vārdā parakstītu Starptautiskās kaučuka pētījumu grupas (SKPG) grozītos statūtus 
un reglamentu. Es, būdams referents šajā lietā, uzaicināju vairākas attiecīgās ieinteresētās 
personas uz viedokļu apmaiņu INTA komitejas sanāksmē, kas notika 2011. gada 
20. decembrī.

Ņemot vērā šīs faktos pamatotās diskusijas, es šajā dokumentā iepazīstinu ar minētās lietas 
analīzi un secinājumiem. 

SKPG1

SKPG ir starptautiska organizācija, kas dibināta 1944. gadā Apvienotajā Karalistē un 
2008. gadā pārcelta uz Singapūru. Tā nodrošina apspriežu iespējas kaučuka ražotājvalstu un 
patērētājvalstu starpā par visiem kaučuka piegādes ķēdes aspektiem.

SKPG var piedalīties valstu valdība. Pašlaik tajā piedalās Eiropas Savienība un deviņas 
valstis: Kamerūnas Republika, Kotdivuāra, Indija, Japāna, Malaizija, Nigērija, Krievijas 
Federācija, Singapūra un Šrilanka. Apmēram 120 nozares pārstāvju tajā piedalās kā asociēto 
biedru grupa. 

SKPG mērķis ir apkopot un izplatīt visaptverošu statistikas informāciju par pasaules kaučuka 
rūpniecību. Šo darbu uzskata par būtisku, lai uzlabotu kaučuka tirgus un tirgus tendenču 
pārredzamību, kas ir nosacījums, lai labāk izprastu un visbeidzot ierobežotu šā produkta cenas 
svārstības. 

Jaunākās pārmaiņas grupas dalībnieku pamatsastāvā 

SKPG sastāvs ir vairākkārt mainījies. Vispirms 2002. gadā par SKPG dalībnieci kļuva 
Eiropas Savienība, kas ir pasaules otrā lielākā dabiskā kaučuka patērētāja. Pēc tam atsevišķas 
ES dalībvalstis, kuras bija SKPG dalībnieces, izstājās no grupas.

Amerikas Savienotās Valstis — trešā lielākā patērētāja — un Taizeme — galvenā kaučuka 
ražotāja — 2011. gada vidū izstājās no SKPG, un Malaizija ir norādījusi, ka gatavojas sekot 
šim piemēram 2012. gada vidū. 

Grozītajos statūtos un reglamentā, ko grupa apstiprināja 2011. gada 14. jūlijā, ir ņemtas vērā 
minētās pārmaiņas un precizēts Eiropas Savienības īpašais juridiskais statuss, apstiprināta 
grupas jaunā galvenās mītnes vieta, kā arī pielāgota organizatoriskā struktūra, budžeta2

iemaksas un lēmumu pieņemšanas procedūras. 
                                               
1 http://www.rubberstudy.com/default.aspx
2 SKPG gada budžets ir aptuveni 1,6 miljoni Singapūras dolāru. 2012./2013. budžeta gadā valsts ieguldījums ir 
SGD 740 000, nozares biedru naudas un SKPG publikāciju tirdzniecība veido SGD 525 000. ES ieguldījums 
veido SGD 153 000 (aptuveni EUR 90 000 atbilstīgi valūtas maiņas kursam šā dokumenta izstrādāšanas brīdī), 
kas ir mazāk par Komisijas un atsevišķu dalībvalstu kopējo ieguldījumu. 
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Jānorāda, ka Taizeme, Malaizija un Indonēzija (arī nav SKPG dalībniece) saražo gandrīz 
divas trešdaļas no visas pasaules kaučuka produkcijas. Ķīna, kura ir lielākā kaučuka patērētāja 
pasaulē (gandrīz viena trešdaļa), arī nav SKPG dalībniece. 

Lai gan Eiropas Savienības dalība SKPG ir vērtējama ļoti atzinīgi, tas, ka dažas pasaules 
lielākās kaučuka ražotājvalstis un patērētājvalstis nav SKPG dalībnieces, mazina šīs 
organizācijas autoritāti un liek apšaubīt tās mērķi, uzticamību un reprezentativitāti. 

Jaunākās norises tirgū 

Pēdējos gados lielais cenu kāpums un ievērojamās svārstības ir ietekmējušas daudzas preces, 
tostarp dabisko kaučuku. Analīze uzskatāmi parādīja, ka to izraisīja pieaugošais pieprasījums, 
jo īpaši no Ķīnas, ierobežota īstermiņa piegāde, mazās kaučuka koku audzes un spēcīgās 
lietavas galvenajās ražotājvalstīs. Šo faktoru kopums rada spriedzi kaučuka piegādē pasaules 
mērogā. 

Vēl kāda dabiskā kaučuka tirgus specifika ir tirdzniecības kultūra. Lai gan vairāk nekā 90 %
pirkumu tiek veikti, izmantojot fiziskus ilgtermiņa līgumus, finanšu tirgus — jo īpaši 
atvasināto finanšu instrumentu tirgus — izmantojams tikai cenas atsaucei. Lai gan nav 
pierādījumu, ka finansializēšana būtu pārmērīgi ietekmējusi cenu attīstību, dabiskā kaučuka 
nozare ir redzami ieinteresēta palielināt tirgus pārredzamību. Ir jāpiemin ES nesenā 
apņemšanās veikt regulatīvos pienākumus un G 20 secinājumi1, ar kuriem ieviesti vajadzīgie 
modeļi tirgus pārredzamības nodrošināšanai un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai.

Eiropas Savienībai, kura ir atkarīga no importa un vienlaikus ir pasaules otra lielākā dabiskā 
kaučuka patērētāja, tas nozīmē godīgu, paredzamu un pieņemamu piekļuvi šai precei. 

Secinājumi

Norādot, ka jaunākās norises ir mazinājušas dalību SKPG, referents arī piebilst, ka SKPG ir 
vienīgā platforma, kura ietver gan kaučuka ražotājvalstis, gan patērētājvalstis. Turklāt SKPG 
par spīti tās trūkumiem ir piemērotākā struktūra, kas var darboties, lai palielinātu 
pārredzamību, kuras trūkst tirgū un kura ir ļoti vajadzīga, lai nodrošinātu godīgu, paredzamu 
un pieņemamu piekļuvi kaučukam visā pasaulē. 

Referents arī uzskata, ka SKPG statūtu un reglamenta pārskatīšana var stimulēt arī grupas 
reorganizēšanu par būtisku ieinteresēto personu forumu. 

Tādējādi referents iesaka Parlamentam piekrist priekšlikumam Padomes lēmumam par to, lai 
Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Starptautiskās kaučuka pētījumu grupas grozītos statūtus 
un reglamentu.

Tomēr referents uzstāj, ka Komisijai jādara viss iespējamais, lai palielinātu dalību šajā grupā, 

                                               
1 G20 Kannu augstākā līmeņa sanāksmes galīgā deklarācija: http://www.g20-g8.com/g8-g20/g20/english/for-the-
press/news-releases/cannes-summit-final-declaration.1557.html
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jo īpaši iesaistot galvenās kaučuka ražotājvalstis un patērētājvalstis. Spēcīgs dalībnieku 
pamatsastāvs ir priekšnoteikums SKPG kā autoritatīvas struktūras ilgtermiņa dzīvotspējai un 
efektivitātei. 

Turklāt referents norāda, ka grupa var būt piemērs attiecībā uz citām stratēģiski nozīmīgām 
precēm ar nosacījumu, ka tās pilnvaras ir iespējams paplašināt, lai labāk risinātu problēmas, 
kas saistītas ar laikus sniegtu un ticamu tirgus datu un pārredzamības nodrošināšanu. Citi 
atzinīgi vērtējamie „jaunradītās” SKPG elementi, izmantojot tās paplašinātās pilnvaras un 
darba programmu, būtu jaunu prioritāšu noteikšana nozares ilgtspējas attīstībai un jaunu 
kvalitātes standartu, kā arī kaučuka alternatīvu izstrāde.


