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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Unię Europejską 
zmienionego Statutu oraz Regulaminu Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. 
Kauczuku
(13123/2011 – C7-0332/2011 – 2011/0116(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (13123/2011),

– uwzględniając zmieniony Statut i Regulamin Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. 
Kauczuku (13350/2011),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 
ust. 3 i 4 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (C7–0332/2011),

– uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0000/2011),

1. wyraża zgodę na przyjęcie zmienionego Statutu oraz Regulaminu Międzynarodowej 
Grupy Badawczej ds. Kauczuku;

2. zwraca się do Komisji, by dążyła do poszerzenia bazy członkowskiej Międzynarodowej 
Grupy Badawczej ds. Kauczuku, w szczególności przez nawiązanie kontaktów z krajami 
będącymi czołowymi producentami kauczuku oraz jego głównymi konsumentami, by 
uważnie śledziła prace grupy oraz złożyła Parlamentowi sprawozdanie na temat wszelkich 
istotnych posunięć w dwa lata po wejściu w życie zmienionego statutu i regulaminu 
grupy;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Międzynarodowej Grupie 
Badawczej ds. Kauczuku.
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UZASADNIENIE

Wstęp

W październiku 2011 r. Parlament Europejski został poproszony o wyrażenie zgody na 
przyjęcie przez Radę w imieniu Unii Europejskiej zmienionego Statutu oraz Regulaminu 
Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku (MGBK). Jako sprawozdawca w tej 
sprawie zaprosiłem wielu przedstawicieli zainteresowanych podmiotów do udziału w 
wymianie poglądów, która odbyła się na posiedzeniu komisji INTA w dniu 20 grudnia 2011 r.

Na podstawie tej rzeczowej debaty przedstawiam poniżej analizę i wnioski dotyczące tej 
sprawy.

MGBK1  

MGBK jest międzyrządową organizacją, która powstała w 1944 r. w Zjednoczonym 
Królestwie, a następnie, w 2008 r., jej siedziba została przeniesiona do Singapuru. Stanowi 
platformę do dyskusji między krajami-producentami kauczuku i jego konsumentami na temat 
wszystkich aspektów łańcucha dostaw kauczuku.

Członkostwo w MGBK jest otwarte dla rządów. Obecnie do członków wnoszących składki 
należy Unia Europejska oraz 9 państw: Republika Kamerunu, Wybrzeże Kości Słoniowej, 
Indie, Japonia, Malezja, Nigeria, Federacja Rosyjska, Singapur i Sri Lanka. Około 120 
przedstawicieli branży należy do MGBK w ramach zespołu członków stowarzyszonych. 

Celem MGBK jest gromadzenie i upowszechnianie wyczerpujących informacji 
statystycznych o światowej branży kauczuku. Powszechnie uznaje się, że działalność ta ma 
podstawowe znaczenie dla poprawy przejrzystości na rynkach kauczuku i tendencji 
rynkowych oraz jest warunkiem lepszego zrozumienia i ewentualnego ograniczenia 
niestabilności cen tego towaru. 

Niedawne zmiany członkostwa 

Skład MGBK ulegał kolejnym zmianom. Przede wszystkim, w 2002 r. członkiem MGBK 
została Unia Europejska – drugi co do wielkości konsument naturalnego kauczuku na świecie. 
W rezultacie poszczególne państwa członkowskie UE, które należały do MGBK, 
zrezygnowały z członkostwa w grupie.

Stany Zjednoczone, trzeci konsument na świecie, i Tajlandia, główny producent kauczuku, 
wystąpiły z MGBK w połowie 2011 r., a Malezja zapowiedziała zamiar pójścia w ich ślady w 
połowie 2012 r. 

Zmieniony statut i regulamin, zatwierdzony przez grupę w dniu 14 lipca 2011 r., uwzględnia 
te zmiany i precyzuje szczególny status prawny Unii Europejskiej w grupie, potwierdza jej 

                                               
1 http://www.rubberstudy.com/default.aspx
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nową siedzibę oraz dostosowuje strukturę organizacyjną, wkłady budżetowe1 oraz procedury 
podejmowania decyzji. 

Warto zauważyć, że Tajlandia, Malezja i Indonezja (która nie należy do MGBK) produkują 
prawie dwie trzecie ogólnej ilości kauczuku na świecie. Chiny, największy konsument 
kauczuku (około jedna trzecia światowej produkcji) również nie wchodzi w skład MGBK. 

O ile udział Unii Europejskiej w MGBK jest bardzo pożądany, to fakt, że niektórzy najwięksi 
producenci kauczuku i jego konsumenci nie są członkami MGBK, osłabia autorytet tej 
organizacji oraz podważa cel jej istnienia, jej wiarygodność i reprezentatywność. 

Niedawne zmiany na rynku  

W ciągu ostatnich kilku lat duże podwyżki cen i ich wysoka niestabilność dotknęły szereg 
towarów, między innymi kauczuk naturalny. Według analiz u podłoża tych zmian leżą: 
rosnący popyt, zwłaszcza w Chinach, ograniczone dostawy krótkoterminowe, mała liczba 
sadzonych kauczukowców, obfite opady w głównych krajach produkujących kauczuk. 
Połączenie tych czynników wywarło presję na światową podaż kauczuku.  

Kolejną cechą charakterystyczną rynku kauczuku naturalnego jest kultura handlu. Podczas 
gdy 90% zakupów następuje na mocy długoterminowych umów fizycznych, rynek finansowy, 
w szczególności rynek instrumentów pochodnych, służy do ustalania cen. Chociaż nie ma 
dowodów, że ufinansowienie w sposób nieuzasadniony wpływa na rozwój cen, sektor 
kauczuku naturalnego jest zdecydowanie zainteresowany zwiększeniem przejrzystości rynku. 
Warto odnotować niedawne działania regulacyjne podjęte w konkluzjach UE i G202, które 
ustalają niezbędne modele przejrzystości rynku i zwalczania nadużyć.

Dla Unii Europejskiej, która jest uzależniona od importu, a jednocześnie jest drugim co do 
wielkości konsumentem kauczuku naturalnego na świecie, zapewnienie sprawiedliwego, 
przewidywalnego i przystępnego cenowo dostępu do tego towaru ma podstawowe znaczenie. 

Wnioski

Odnotowując, że niedawne zmiany osłabiły skład członkowski MGBK, sprawozdawca 
zauważa również, iż MGBK stanowi jedyną, służącą integracji platformę skupiającą zarówno 
producentów, jak i konsumentów kauczuku. Ponadto, pomimo swoich braków, MGBK jest 
nadal najwłaściwszym organem do prowadzenia prac nad zwiększeniem przejrzystości, której 
brakuje na rynku fizycznym, a która jest pilnie potrzebna do zapewnienia sprawiedliwego, 
przewidywalnego i przystępnego cenowo dostępu do kauczuku na całym świecie. 

                                               
1 Roczny budżet MGBK wynosi około 1,6 mln dolarów singapurskich. W budżecie na lata 2012/2013 składki 
rządów wynoszą 740 000 SGD, opłaty członkowskie branży oraz sprzedaż publikacji MGBK – 525 000 SGD. 
UE wnosi wkład w wysokości 153 000 SGD (około 90.000 EUR przy kursie wymiany w momencie 
sporządzenia niniejszego zalecenia), tj. mniej niż poprzednio łączne składki Komisji i poszczególnych państw 
członkowskich. 
2 Końcowa deklaracja szczytu G20 w Cannes: http://www.g20-g8.com/g8-g20/g20/english/for-the-press/news-
releases/cannes-summit-final-declaration.1557.html
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Sprawozdawca jest także przekonany, że zmiana statutu i regulaminu MGBK może również 
stanowić impuls dla wznowienia działalności grupy jako głównego forum skupiającego wiele 
zainteresowanych stron. 

W tej sytuacji sprawozdawca zaleca, aby Parlament wyraził zgodę na przyjęcie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Unię Europejską zmienionego Statutu oraz 
Regulaminu Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku.

Sprawozdawca nalega jednak, aby Komisja dołożyła wszelkich starań mających na celu 
zwiększenie członkostwa w grupie, w szczególności przez nawiązanie kontaktów z krajami 
będącymi czołowymi producentami kauczuku oraz jego głównymi konsumentami. Silna baza 
członkowska nadal stanowi warunek wstępny długotrwałej zdolności działania i skuteczności 
MGBK jako miarodajnego organu. 

Ponadto sprawozdawca zauważa, że grupa może służyć jako wzór w odniesieniu do 
pozostałych strategicznych towarów, pod warunkiem że możliwe będzie rozszerzenie jej 
uprawnień, tak by mogła lepiej sobie radzić w szczególności z zadaniem dostarczania 
terminowych i wiarygodnych danych rynkowych i zapewnieniem przejrzystości. Innym 
pożądanym elementem „nowej” MGBK byłoby – dzięki zwiększonym uprawnieniom i w 
oparciu o program prac – skupienie się na zrównoważonym rozwoju branży i opracowanie 
norm jakości, a także alternatywnych rodzajów kauczuku.


