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***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi spremenjenega statuta in poslovnika Mednarodnega 
študijskega odbora za gumo s strani Evropske unije
(13123/2011 – C7-0332/2011 – 2011/0116(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13123/2011),

– ob upoštevanju spremenjenega statuta in poslovnika Mednarodnega študijskega odbora za 
gumo (13350/2011),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207(3) in (4) in 
točke (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(C7-0332/2011),

– ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0000/2012),

1. odobri sklenitev spremenjenega statuta in poslovnika Mednarodnega študijskega odbora 
za gumo;

2. poziva Komisijo, naj si prizadeva za razširitev članstva v Mednarodnem študijskem 
odbora za gumo, zlasti s sodelovanjem z državami, ki so največje proizvajalke in 
uporabnice gume, naj podrobno spremlja delo odbora in v dveh letih po začetku 
veljavnosti spremenjenega statuta in poslovnika odbora poroča Parlamentu o vseh 
zadevnih dogodkih. 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Mednarodnemu študijskemu odboru za gumo.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Oktobra 2011 so Evropski parlament prosili, naj odobri sklep Sveta o sklenitvi spremenjenega 
statuta in poslovnika Mednarodnega študijskega odbora za gumo (v nadaljevanju odbora) s 
strani Evropske unije. Kot poročevalec za to zadevo sem številne zadevne zainteresirane 
strani pozval k izmenjavi mnenj, ki je potekala v sklopu seje odbora INTA 20. decembra 
2011.

Na podlagi te strokovne razprave sem pripravil spodnjo analizo in sklepe, povezane s to 
zadevo.

Mednarodni študijski odbor za gumo1

Mednarodni študijski odbor za gumo je medvladna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 
1944 v Združenem kraljestvu, leta 2008 pa je bila prestavljena v Singapur. Odbor je forum za 
razprave med državami proizvajalkami in porabnicami gume o vseh vidikih dobavne verige 
za gumo.

Članstvo v odboru je odprto vladam držav. Trenutno v njem sodeluje devet držav in Evropska 
unija: Republika Kamerun, Slonokoščena obala, Indija, Japonska, Malezija, Nigerija, Ruska 
federacija, Singapur in Šrilanka. Preko sosveta poslovnih partnerjev ima članstvo v odboru 
približno 120 predstavnikov industrije. 

Odbor si prizadeva za zbiranje in razširjanje obsežnih statističnih podatkov o svetovni 
industriji gume. Njegove dejavnosti so splošno priznane kot bistvene za izboljšanje 
preglednosti na trgih gume in dogajanja na teh trgih, kar je nujno za boljše razumevanje in po 
potrebi preprečitev nihanj cene te surovine. 

Nedavne spremembe v članstvu 

V sestavi odbora je prišlo do številnih sprememb. Prvič, leta 2002 je članica odbora postala 
Evropska unija, druga največja svetovna porabnica naravne gume. Posledično so se 
posamezne države članice, ki so bile članice odbora, umaknile iz njega.

Sredi leta 2011 sta izstopili Združene države, tretja največja porabnica, in Tajska, glavna 
proizvajalka, sredi leta 2012 pa namerava njunemu zgledu slediti še Malezija.  

Spremenjeni statut in poslovnik, ki ju je odbor odobril 14. julija 2011, zajema te spremembe 
in razjasnjuje posebni pravni status Evropske unije v odboru; potrjuje nov sedež; ter ustrezno 
odraža organizacijsko strukturo, prispevke v proračun2 in postopke odločanja. 
                                               
1 http://www.rubberstudy.com/default.aspx
2 Letni proračun Mednarodnega študijskega odbora za gumo znaša približno 1,6 milijona singapurskih dolarjev 
(SGD). Za proračunsko leto 2012/2013 znašajo prispevki vlad 740.000 SGD, članarine predstavnikov industrije 
in prodaja publikacij pa se ocenjujejo na 525.000 SGD. Prispevek EU znaša 153.000 SGD (približno 90.000 
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Omeniti je treba, da Tajska, Malezija in Indonezija (ki prav tako ni članica odbora) 
predstavljajo skoraj dve tretjini celotne svetovne proizvodnje gume. Prav tako v odboru ne 
sodeluje Kitajska, največja svetovna porabnica gume (porabi približno tretjino vse gume). 

Čeprav je članstvo Evropske unije v odboru izredno dobrodošlo, dejstvo, da nekatere največje 
svetovne proizvajalke in porabnice gume v njem ne sodelujejo, zmanjšuje avtoriteto te 
organizacije in postavlja pod vprašaj njen namen, verodostojnost in reprezentativnost. 

Zadnje spremembe na trgu 

V zadnjih nekaj letih so bile zaradi velikega naraščanja cen in močnih cenovnih nihanj 
prizadete številne surovine, med drugim tudi naravna guma. Analize kažejo, da so ti dogodki 
posledica naslednjih dejavnikov: naraščajoče povpraševanje, zlasti Kitajske; omejena 
kratkoročna dobava; majhno število posajenih kavčukovcev; močna deževja v glavnih 
državah proizvajalkah. Vsi ti dejavniki so pripomogli h krizi svetovne dobave gume. 

Naslednja posebnost trga naravne gume je kultura trgovine. Čeprav več kot 90 % nakupov 
poteka na podlagi dolgoročnih pogodb, se kot cenovna referenca uporablja finančni trg, zlasti 
trg izvedenih finančnih instrumentov. Kljub temu, da ni dokazov, da bi finančni kapitalizem 
neupravičeno vplival na oblikovanje cen, je sektor naravne gume očitno zainteresiran za večjo 
preglednost na trgu. Omeniti je treba nedavna regulativna prizadevanja EU in sklepe G201, ki 
vzpostavljajo potrebne modele za preglednost trga in boj proti zlorabi trga.

Za Evropsko unijo, ki je odvisna od uvoza in obenem druga največja svetovna porabnica 
naravne gume, je bistveno, da zagotovi pošten, predvidljiv in smotrn dostop do te surovine. 

Sklepne ugotovitve

Članstvo v Mednarodnem študijskem odboru za gumo so zadnji dogodki sicer oslabili, vendar 
poročevalec ugotavlja, da je odbor edini vključujoči forum, ki združuje države proizvajalke in 
porabnice gume. Poleg tega je kljub svojim pomanjkljivostim še vedno najustreznejši organ 
za prizadevanja za večjo preglednost, ki je na materialnem trgu primanjkuje, in je nujno 
potrebna za zagotovitev poštenega, predvidljivega in smotrnega dostopa do gume po vsem 
svetu. 

Poleg tega poročevalec meni, da je revizija statuta in poslovnika Mednarodnega študijskega 
odbora za gumo priložnost, da odbor ponovno postane bistveni forum več zainteresiranih 
strani. 

Glede na to poročevalec Parlamentu predlaga, naj odobri osnutek sklepa Sveta o sklenitvi 
spremenjenega statuta in poslovnika Mednarodnega študijskega odbora za gumo s strani 

                                                                                                                                                  
EUR po menjalniških tečajih v času pisanja), kar je manj od nekdanjih skupnih prispevkov Komisije in 
posameznih držav članic. 
1 Končna izjava z vrhovnega srečanja G20 v Cannesu: http://www.g20-g8.com/g8-g20/g20/english/for-
the-press/news-releases/cannes-summit-final-declaration.1557.html
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Evropske unije.

Vendar pa vztraja, naj Komisija naredi vse v njeni moči, da bi se povečalo članstvo v tem 
odboru, zlasti z navezovanjem stikov z glavnimi državami proizvajalkami in porabnicami 
gume. Močna članska osnova je še vedno temeljni pogoj za dolgoročno preživetje in 
učinkovitost Mednarodnega študijskega odbora za gumo kot verodostojnega organa. 

Poročevalec med drugim ugotavlja, da bi odbor lahko postal zgled za preostale strateške 
surovine, če bi njegove pristojnosti lahko razširili zlasti tako, da bi se lahko spopadel z 
vprašanjem zagotavljanja pravočasnih in zanesljivih tržnih podatkov in preglednosti. Dodatne 
dobrodošle sestavine odbora "v novi preobleki" bi bile, da bi se z razširjenimi pristojnostmi in 
delovnim programom preusmeril v trajnost industrije in razvoj standardov kakovosti ter 
alternativnih vrst gume.


