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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, pela União Europeia, dos 
estatutos e do regulamento interno alterados do Grupo Internacional de Estudo da 
Borracha
(13123/2011 – C7-0332/2011 – 2011/0116(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (13123/2011),

– Tendo em conta os estatutos e o regulamento interno alterados do Grupo Internacional de 
Estudo da Borracha (13350/2011),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos dos n.ºs 3 
e 4 do artigo 207.º e do n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), do artigo 218.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0332/2011),

– Tendo em conta o artigo 81.º e o n.º 7 do artigo 90° do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Comércio Internacional 
(A7-0000/2011),

1. Aprova a celebração, pela União Europeia, dos estatutos e do regulamento interno 
alterados do Grupo Internacional de Estudo da Borracha;

2. Insta a Comissão a ampliar o número de membros do Grupo Internacional de Estudo da 
Borracha, atraindo em particular os principais países produtores e consumidores de 
borracha, a vigiar atentamente a atuação do Grupo e a relatar ao Parlamento qualquer 
evolução relevante no período de dois anos após a entrada em vigor dos estatutos e do 
regulamento interno alterados do Grupo; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos Governos e Parlamentos dos Estados-Membros, bem como ao Grupo Internacional de 
Estudo da Borracha.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

Em outubro de 2011, foi solicitado ao Parlamento Europeu que aprovasse a celebração pelo 
Conselho, em nome da União Europeia, dos estatutos e do regulamento interno alterados do 
Grupo Internacional de Estudo da Borracha (IRSG). Como relator deste dossiê, convoquei 
diversas partes interessadas para uma troca de pontos de vista que teve lugar na reunião da 
Comissão INTA, em 20 de dezembro de 2011. 

No seguimento deste debate informado, partilho aqui a minha análise e conclusões sobre este 
dossiê. 

O IRSG1

O IRSG é uma organização intergovernamental, criada inicialmente em 1944 no Reino Unido 
e transferida em 2008 para Singapura. Constitui uma plataforma de debate entre os países 
produtores e consumidores de borracha sobre todos os aspetos da cadeia de abastecimento da 
borracha. 

A adesão ao IRSG está aberta apenas aos Governos. Atualmente, 9 países, além da União 
Europeia, são membros contribuintes: República dos Camarões, Costa do Marfim, Índia, 
Japão, Malásia, Nigéria, Federação da Rússia, Singapura e Sri Lanca. Cerca de 120 
representantes da indústria são igualmente membros através de um painel de associados. 

O IRSG tem por objetivo recolher e divulgar informação estatística exaustiva sobre a indústria 
mundial da borracha. Esta atividade é amplamente reconhecida como fundamental para 
aumentar a transparência nos mercados da borracha e sua evolução, condição para melhor 
compreender e finalmente controlar a volatilidade dos preços desta mercadoria.  

Alterações estruturais recentes 

A composição do IRSG sofreu uma série de alterações.  Em primeiro lugar, a União Europeia, 
o segundo maior consumidor de borracha natural, tornou-se membro do IRSG em 2002.  Por 
conseguinte, os Estados-Membros da UE que eram membros do IRSG a título individual 
retiraram-se do Grupo.

Os Estados Unidos da América, o terceiro maior consumidor, e a Tailândia, o maior produtor 
de borracha, abandonaram o IRSG em meados de 2011, e a Malásia já manifestou a sua 
intenção de seguir este exemplo em meados de 2012. 

Os estatutos e o regulamento interno alterados, aprovados pelo Grupo em 14 de julho de 2011, 
têm em consideração estas alterações e esclarecem o estatuto jurídico particular da União 

                                               
1 http://www.rubberstudy.com/default.aspx
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Europeia no seio do Grupo;  confirmam a sua nova sede e realinham a estrutura organizativa, 
as contribuições para o orçamento1 e os procedimentos de tomada de decisão. 

Convém assinalar que a Tailândia, a Malásia e a Indonésia (que também não pertence ao 
IRSG) representam quase dois terços da produção mundial total de borracha. 
 A China, o principal consumidor (cerca de um terço) de borracha a nível mundial, também 
não participa no IRSG.

Embora a participação da União Europeia no IRSG represente uma evolução extremamente 
positiva, o facto de alguns dos maiores países produtores e consumidores de borracha do 
mundo não serem membros do IRSG compromete a autoridade desta organização e põe em 
causa os seus objetivos, a sua credibilidade e a sua representatividade.  

Evolução recente do mercado

Nos últimos anos, uma série de mercadorias, incluindo a borracha natural, sofreu o impacto de 
aumentos de preços significativos e de uma elevada volatilidade dos mesmos.  Estudos têm 
demonstrado que, na origem desta evolução, se encontram uma procura crescente, em especial 
por parte da China, um abastecimento a curto prazo condicionado,  plantação reduzida de 
árvores-da-borracha, chuvas intensas nos principais países produtores. Todos estes fatores 
associados colocaram o abastecimento mundial de borracha sob pressão. 

Uma outra especificidade do mercado da borracha natural é a cultura comercial. Embora mais 
de 90% das compras seja efetuada através de contratos em espécie a longo prazo, o mercado 
financeiro – sobretudo o mercado de produtos derivados – serve para referência de preços.  
Apesar de não haver provas de que a financiarização tenha influenciado, indevidamente, a 
evolução dos preços, o setor da borracha natural tem um interesse manifesto em aumentar a 
transparência do mercado. Convém referir o recente trabalho regulamentador da UE e as 
conclusões do G202, que criam modelos necessários para a transparência do mercado e para 
lutar contra abusos de mercado.

Para a União Europeia, que depende das importações e que é, ao mesmo tempo, o segundo 
maior consumidor mundial de borracha natural, é fundamental assegurar um acesso 
equitativo, previsível e a preços comportáveis a esta mercadoria.  

Conclusões

Ainda que observando a recente redução do número de membros do IRSG, o relator observa 
igualmente que o IRSG constitui a única plataforma inclusiva que agrupa tanto países 
produtores como países consumidores de borracha. Além disso, o IRSG é ainda, apesar das 
                                               
1 O orçamento anual do IRSG é, aproximadamente, de 1,6 milhão de dólares de Singapura. Para o exercício 
orçamental de 2012/2013, as contribuições dos governos atingem 740 000 SGD, as quotas dos associados 
industriais e a venda de publicações do IRSG 525 000 SGD. A contribuição da UE atinge 153 000 SGD (cerca 
de 90 000 € à taxa de câmbio no momento da redação deste texto), sendo inferior às contribuições combinadas 
anteriores da Comissão e dos diferentes Estados-Membros.  
2 Declaração Final da Cimeira de Cannes do G20: http://www.g20-g8.com/g8-g20/g20/english/for-the-
press/news-releases/cannes-summit-final-declaration.1557.html
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suas deficiências, o organismo mais apropriado para aumentar a transparência em falta no 
mercado físico e que tão necessária é para assegurar um acesso equitativo, previsível e a 
preços comportáveis à borracha em todo o mundo.  

O relator considera igualmente que a revisão dos estatutos e do regulamento interno do IRSG 
poderá também impulsionar o relançamento do Grupo como um fórum essencial de diversas 
partes interessadas.  

Assim, o relator recomenda que o Parlamento aprove a proposta de decisão do Conselho 
relativa à celebração, pela União Europeia, dos estatutos e do regulamento interno alterados 
do Grupo Internacional de Estudo da Borracha.

No entanto, o relator insiste em que a Comissão envide todos os esforços possíveis no sentido 
de aumentar o número de membros deste Grupo, atraindo em particular os principais países 
produtores e consumidores de borracha. Uma estrutura forte permanece um requisito prévio 
para a viabilidade e a eficácia a longo prazo do IRSG como um organismo competente. 

Além disso, o relator considera que o Grupo tem potencial para servir de modelo para outras 
mercadorias estratégicas, desde que o seu mandato possa ser alargado de modo a enfrentar 
melhor, em especial, o desafio que se coloca em matéria de fornecimento de dados de 
mercado fiáveis em tempo oportuno e de transparência.  Outros elementos positivos do IRSG 
“reinventado” seriam, através do seu mandato e programa de ação alargados, uma nova 
incidência na sustentabilidade da indústria e o desenvolvimento de padrões de qualidade bem 
como de borrachas alternativas. 


