
DT\904020BG.doc PE491.080v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по международна търговия

4.6.2012

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ
относно присъединяването на ЕС към Международния консултативен 
комитет по памука (ICAC)

Комисия по международна търговия

Докладчик: Cristiana Muscardini



PE491.080v01-00 2/5 DT\904020BG.doc

BG

Международният консултативен комитет по памука (ICAC) и икономиката на 
памука в световен мащаб

Международният консултативен комитет по памука (ICAC, основан през 1939 г.) е един 
от най-старите международни органи за суровини. Той обединява 42 държави 
производители, потребители и търговци на памук и помага на техните правителства да 
изградят една устойчива икономика на памука в световен мащаб. ICAC има за цел да 
подобри прозрачността на пазара на памук, като повиши осведомеността, стимулира 
международното сътрудничество, събира статистически данни, предоставя техническа 
информация и прогнози за пазарите на памук и текстил.

Като една от най-важните култури по отношение на използването на земята, памукът е 
важен генератор на заетост и съществена суровина за селските общности, търговците, 
текстилната промишленост и потребителите в целия свят. Най-широко използваното 
естествено влакно, отглеждано в над 100 държави, е интензивно търгувана 
селскостопанска стока, като в тази търговия участват около 150 държави1.

Според ICAC около 100 милиона домакинства са пряко ангажирани в производството 
на памук. Секторът на памука представлява важен източник на заетост и доходи за над 
250 милиона души в етапите на производство, преработка, съхранение и транспорт в 
тази селскостопанска верига на стойността. Милиони допълнителни работни места се 
създават от сродни индустрии, които варират от селскостопански суровини и машини 
до производство на текстил.

Производството на памук се доминира от Китай, Индия и САЩ, като последните 
остават доминиращ износител и предоставят най-големи субсидии за производството 
на памук. Китай е най-големият вносител в света. ICAC оценява световната търговия с 
памук за сезон 2011/2012 г. на 8,6 милиона тона, движена от рекордния внос от Китай, 
чиито запаси се очаква да нараснат повече от два пъти, до 5 милиона тона2.

Производството и търговията с памук има голям потенциал за растеж и развитие. 
Износът на „бялото злато“ е изключително важен за зависещите от памука икономики 
на държавите от АКТБ и особено за групата „Cotton Four“ (C-4) на Бенин, Буркина 
Фасо, Мали и Чад. Тъй като памукът е най-важният източник на доходи от 
селскостопански износ за групата на най-слабо развитите държави, пробивът относно 
памука в СТО би довел до пробив и в преговорите относно Програмата за развитие от 
Доха.

Памук и текстил в ЕС

Понастоящем в Европейския съюз памук се отглежда от около 100 000 производители в 
Гърция и Испания, които произвеждат 340 000 тона преработен памук върху площ от 

                                               
1 ICAC прогнозира, че световното производство на памук ще намалее до 25,1 милиона тона през сезон 
2012/2013 г., а глобалната търговия ще спадне до 8,1 милиона тона. Международният сезон на памука 
продължава от август до юли. 
2 ICAC очаква глобалните запаси да нараснат до 13,3 милиона тона през 2011/2012 г. и до 14,5 милиона 
тона през 2012/2013 г.
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370 000 хектара1. ЕС стана нетен износител на памук през 2009 г. Тъй като ЕС 
произвежда едва 1 % от преработения памук в света и притежава 2,8 % експортен 
пазарен дял, той има незначително въздействие върху цените на глобалните пазари на 
тази интензивно търгувана селскостопанска суровина.

Въпреки това икономическата значимост на сектора на памука не следва да се 
подценява. Освен че е източник на доходи за земеделските производители, 
работниците, преработващи памук, и търговците, памукът е изключително важен за 
европейската текстилна и шивашка промишленост2.

Общата търговска стойност на памука в ЕС възлиза на близо един милиард евро през 
2011 г., а комбинираните производствени и търговски ползи от сектора на памука в ЕС 
се изчисляват на 1,6 милиарда евро3.

Търговията с памук като средство за развитие

Европейският съюз е най-големият доставчик на помощ за развитие, свързана с памука, 
посредством партньорството ЕС—Африка относно памука, което цели да повиши 
конкурентоспособността в Африка. От 2004 г. общата стойност на помощта за развитие 
за африканския памук от ЕС и неговите членове надхвърля 350 милиона евро. През 
2009 г. ЕС е бил водещ световен вносител на текстил и облекло от най-слабо развитите 
държави.

Субсидиите, главно силно изкривяващите програми за субсидиране на САЩ, остават 
сериозен проблем за зависещите от памука икономики в Западна и Централна Африка и 
техните дребномащабни производители.

Докладчикът приветства факта, че пазарът на памук в ЕС е освободен от мита, квоти и 
експортни субсидии. Последните реформи относно памука бяха важна стъпка към 
отделянето на субсидиите от производството и бяха насочени към свръхкапацитета на 
памукопреработващата промишленост. Въпреки това ЕС поддържа 35 % обвързана 
помощ и субсидиите на Съюза, измерени на килограм произведен памук, са най-високи.

Въпреки ангажимента на членовете на СТО да подхождат към памука „амбициозно, 
експедитивно и специфично“, до момента не е постигнат напредък. Докладчикът 
настоява за по-голяма съгласуваност на режима на памука в ЕС по отношение на 
целите на търговията и развитието, тъй като правилата за устойчива търговия, 
гарантиращи равни условия в цялата многостранна търговска система, са най-добрата 
форма на помощ. 

Предимства на присъединяването към ICAC

ICAC остава един от малкото международни органи за суровини (ICB), в които ЕС все 
                                               
1 През 2011 г. в България са произведени едва около 230 тона памук.
2 Стойността на износа на текстилната и шивашка промишленост в ЕС възлиза на 34 милиарда евро през 
2010 г. Тя осигурява заетост на 1,9 милиона работници в 127 000 дружества в целия ЕС-27 (данни на 
Евростат и Euratex).
3 Оценки на Eurocoton.
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още не членува. Понастоящем девет държави – членки на ЕС са членове на ICAC. Ако 
ЕС се присъедини към ICAC, Комисията ще го представлява с изключителни 
правомощия и ще плаща годишния членски внос от негово име.

Тъй като памукът е изключително важен за целите на търговията и развитието на 
Съюза, той не може да си позволи да остане извън ICAC. Членството в този орган би 
позволило на ЕС да подобри сътрудничеството и диалога по проблемите на памука, да 
получи достъп до навременна, точна и актуална информация и аналитични 
консултации, да улесни връзките и партньорствата между текстилния сектор, 
памукопроизводителите и публичните органи.

Докладчикът е убеден, че присъединяването на ЕС към ICAC е в негов най-голям 
интерес. Изразяването на единно становище в рамките на една делегация би 
гарантирало по-голяма съгласуваност на действията и би позволило на ЕС да има по-
голямо влияние върху „програмата за памука“. Членството на ЕС би дало и така 
необходимия тласък на този орган за суровини и на неговата значимост в икономиката 
на памука.

Препоръки

Целта на това присъединяване е ЕС да бъде активен в рамките на силен и ефективен 
ICAC. Тъй като се очаква годишният членски внос за ICAC да възлиза на около 360 000 
щатски долара1, т.е. около 20 % от общия членски внос, е изключително важно ЕС да 
гарантира адекватна тежест на представянето и право на глас в този международен 
орган за суровини. Трябва да се гарантира добра стойност за парите на европейските 
данъкоплатци.

Докладчикът настоява Комисията да използва докрай потенциала на членството, за да 
се стреми към повишена прозрачност на пазара и устойчивост. Тя следва да реагира 
бързо на всички възможни ограничения върху износа на памук и други действия, 
водещи до прекомерна променливост на цените. Докладчикът призовава Комисията да 
продължи да гарантира, че гласът на европейските памукопроизводители, 
преработватели, търговци и изследователи се чува в рамките на ICAC.

Комисията трябва да настоява за ускоряване на преговорите със СТО относно памука2в 
контекста на необходимостта от намиране на балансиран подход в ОСП на ЕС и 
бъдещия закон за селското стопанство в САЩ. Жизненоважно е да се гарантира, че 
Китай, най-големият пазар за памук, ще се присъедини към ICAC и ще играе 
конструктивна роля в икономиката на памука3.

Трябва да решим проблемите на глобалния пазар на памук, характерни за повечето 
„меки стоки“: несъответствие между търсенето и предлагането, променливост на 
цените, експлоатация на деца и замърсяване на околната среда. Необходимо е да се 

                                               
1 Това включва постоянен членски дял и променлива част, въз основа на обема на търговията със суров 
памук.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0380.
3 Размерът на китайските национални резерви от памук внася несигурност на глобалния пазар на памук.
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създадат условия за малките производители от развиващи се страни, които да се 
издигнат във веригата на стойността „памук-текстил-облекло“ и да се възползват от 
потенциала на справедливата търговия с органичен памук1. По-добрият достъп до 
застраховане и механизми за хеджиране на цените, знания и кредити, както и по-
добрата диверсификация също са от съществено значение.

Потенциалът, който предлага памукът, следва да бъде използван напълно в 
споразуменията за икономическо партньорство, като се гарантира, че африканските 
производители ще получат достъп до основните вериги на стойността, обслужващи 
текстилната и шивашка промишленост в ЕС.

Изключително важно е да се подобри проследимостта на веригата за доставки, за да се 
работи за намаляване на детския и принудителния труд2 и да се повиши екологичната 
устойчивост. Докладчикът настоятелно изисква всички заинтересовани страни в 
икономиката на памука да увеличат усилията си в борбата срещу най-тежките форми на 
детски труд при брането и почистването на памук и да намалят замърсяването на 
околната среда, включително водния отпечатък и използването на пестициди. 
Изключително важно е да се борим срещу нарушаването на правата на човека и 
замърсяването на околната среда по цялата верига на стойността, от прибирането на 
памучната реколта до текстилните фабрики.

Докладчикът призовава за по-нататъшна борба срещу мерките, изкривяващи 
търговията, включително всички форми на експортни субсидии3 и експортни забрани4. 
Макар че е важно да се защити производството на памук в ЕС, трябва да се помисли за 
по-нататъшно постепенно отделяне на помощта за европейските памукопроизводители, 
като се засилят преходните мерки за преструктуриране в най-засегнатите региони. Като 
взема предвид спада в производство на памук и в първичната текстилна промишленост 
в Европа, докладчикът настоява европейските земеделски производители и търговци на 
едро и дребно да използват възможностите, които предоставя пазарът на справедлива 
търговия с органичен памук. 

                                               
1 Някои примери за схеми за сертифициране, свързани с устойчивостта, включват инициативата „По-
добър памук“, „Памук, произведен в Африка“ и Ecoproof.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0586.
3 Според ICAC субсидиите понижават пазарната цена на памука с 10 %. Субсидиите за памучната 
промишленост се изчисляват на 1,3 милиарда щатски долара през 2010/2011 г., в сравнение с 3,2 
милиарда щатски долара за 2009/2010 г., главно заради рекордните цени на памука.
4 Индия многократно е въвеждала експортни ограничения през последните три години.


