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ICAC og verdensøkonomien for bomuld

Den Internationale Rådgivende Bomuldskomité (ICAC, etableret i 1939) er et af de ældste 
internationale råvareorganer. Organet samler 42 producent-, forbruger- og handelslande og 
hjælper deres regeringer med at fremme en sund verdensøkonomi for bomuld. ICAC tilsigter 
at forbedre gennemsigtigheden på bomuldsmarkedet ved at øge bevidstheden, fremme 
internationalt samarbejde, indsamle statistiske data samt ved at stille teknisk information og 
prognoser vedrørende bomuld og tekstilmarkederne til rådighed.

Da bomuld er en af de vigtigste afgrøder i forbindelse med arealanvendelse, er dyrkningen 
heraf en vigtig generator for beskæftigelse og en afgørende råvare for landbrugssamfund, 
forhandlere, tekstilindustrien og forbrugere i hele verden. 
Bomuld er den type naturfiber, som anvendes mest, og den dyrkes i mere end hundrede lande 
og handles i stor stil af flere end 150 stater1  som en landbrugsmæssig råvare.

Ifølge ICAC er omkring 100 mio. husholdninger direkte involveret i bomuldsproduktion. 
Bomuldssektoren er en enorm kilde til arbejdskraft og sikrer flere end 250 mio. mennesker en 
indkomst i forbindelse med produktionen, bearbejdningen og lagringen af bomuld samt i 
forbindelse med de forskellige transportled i denne landbrugsproduktionskæde.  Dertil 
kommer flere millioner andre jobs inden for tilknyttede industrier, lige fra landbrugsinput og 
maskiner til tekstilfremstilling.

Bomuldsproduktionen domineres af Kina, Indien og USA, hvoraf USA fortsat er den 
dominerende eksportør og største bidragsyder til bomuldssektoren. Kina er verdens største 
importør. ICAC vurderer, at bomuldshandelen for 2011/2012-sæsonen på verdensplan udgør 
8,6 mio. tons som følge af Kinas rekordstore import, og hvis lager forventes at blive mere end 
fordoblet til 5 mio. tons2.

Bomuldsproduktionen og handelen med bomuld udgør et enormt potentiale for vækst og 
udvikling. Eksporten af det “hvide guld” er af afgørende betydning for AVS-staternes 
økonomier, som er afhængige af bomuld, navnlig de såkaldte ”Cotton Four” eller ”C-4-
Gruppen” bestående af Benin, Burkina Faso, Mali og Tchad. Eftersom bomuld er den 
vigtigste kilde til landbrugsmæssige eksportindtægter for de mindst udviklede 
udviklingslande som gruppe betragtet, ville et gennembrud i forhandlingerne om bomuld i 
WTO kunne betyde et gennembrud i forhandlingerne om Dohadagsordenen for udvikling.

Bomuld og tekstiler i EU

I EU dyrkes bomuld på nuværende tidspunkt af omkring 100 000 producenter i Grækenland 
og Spanien, som producerer 340 000 tons egreneret bomuld på et areal, som udgør 370 000 
hektar3. EU blev nettoeksportør af bomuld i 2009. Eftersom EU kun producerer 1 % af 
verdens samlede egreneret bomuld og har en markedsandel på 2,8 %, er Unionens virkning på 

                                               
1 IACA vurderer, at verdensproduktionen af bomuld vil falde til 25,1 mio. tons i 2012/2013, og at den globale 
handel vil falde til 8,1 mio. tons. Den internationale bomuldssæson strækker sig fra august til juli. 
2 ICAC forventer, at de globale bomuldslagre vil stige til 13,3 mio. tons i 2011/2012 og til 14,5 mio. tons i 
2012/2013.
3 Der blev kun produceret ca. 230 tons bomuld i Bulgarien i 2011.
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de globale markedspriser inden for denne intensivt handlede råvare temmelig ubetydelig. 

Ikke desto mindre bør bomuldsektorens økonomiske betydning ikke undervurderes. Ud over 
at være en indkomstkilde for landbrugere, egreneringsvirksomheder og forhandlere er bomuld 
af afgørende betydning for den europæiske tekstil- og beklædningsindustri1.

EU’s samlede værdi af handelen med bomuld beløb sig til næsten 1 mia. EUR i 2011 og 
anslås sammen med produktions- og handelsinteresserne inden for EU’s bomuldssektor til en 
værdi af 1,6 mia. EUR2. 

Bomuldshandel som et udviklingsredskab

EU er den største bidragsyder for så vidt angår udviklingsstøtte til bomuldssektoren via EU-
Afrika-partnerskabet om bomuld, som har til formål at stimulere Afrikas konkurrenceevne.
Den samlede værdi af udviklingsstøtten til afrikansk bomuld fra EU og dens medlemsstater –
ydet siden 2004 – har overskredet 350 mio. EUR. I 2009 var EU verdens førende importør af 
tekstiler og beklædning fra de mindst udviklede udviklingslande.

Spørgsmålet om støtte og frem for alt støtteprogrammer fra USA, som er yderst 
konkurrenceforvridende, udgør fortsat et stort problem for de vest- og centralafrikanske 
økonomier og deres småproducenter, som er afhængige af bomuld.

Ordføreren ser positivt på, at EU-markedet for bomuld er told- og kvotefrit og ikke betinget af 
eksportsubsidier. Med de seneste bomuldsreformer blev der taget et enormt skridt hen imod at 
afkoble støtten fra produktionen og adressere problemet med overkapaciteten i 
egreneringsindustrien. Ikke desto mindre bevarer EU et niveau af koblet støtte på 35 %, og 
Unionens støtte er den højeste regnet pr. kilo produceret bomuld.

Til trods for at WTO-medlemmer har forpligtet sig til at adressere bomuld på en ambitiøs, 
hurtig og specifik måde, er der hidtil ikke opnået nogen fremskridt. Ordføreren opfordrer 
indtrængende til at skabe større sammenhæng mellem EU’s bomuldsordning og de handels-
og udviklingsmæssige mål, eftersom den bedste form for støtte er bæredygtige 
handelsbestemmelser, som bidrager til at sikre lige muligheder gennem de multilaterale 
handelssystemer. 

Fordele ved at tiltræde ICAC

ICAC er et af de eneste internationale råvareorganer, som EU endnu ikke er medlem af. På 
nuværende tidspunkt er ni EU-medlemsstater medlem af ICAC. Hvis EU slutter sig til ICAC, 
vil Kommissionen repræsentere EU med enekompetence og betale det årlige bidrag på EU’s 
vegne. 

Da bomuld er af afgørende betydning for Unionens handels- og udviklingsmæssige mål har 
EU ikke råd til at stå udenfor. Et medlemskab af dette organ ville gøre det muligt for EU at 

                                               
1 Værdien af eksporten fra EU’s tekstil og beklædningsindustri beløb sig til 34 mia. EUR i 2010. Industrien 
beskæftiger 1,9 mio. mennesker i 17 000 virksomheder i EU-27 (oplysninger fra Eurostat og Euratex).
2 Vurderinger fra Eurocoton.
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fremme samarbejde og dialog om bomuldsrelaterede spørgsmål og få adgang til rettidig, 
præcis og relevant information samt analytisk rådgivning, og fremme forbindelser og 
partnerskaber mellem tekstilsektoren, bomuldsproducenterne og offentlige myndigheder.

Ordføreren er overbevist om, at det er i EU’s bedste interesse at tilslutte sig ICAC. At kunne 
tale med én stemme i én eneste delegation ville sikre mere konsekvente aktiviteter og gøre det 
muligt for EU at få større indflydelse på ”bomuldsdagsordenen”. EU’s medlemskab ville også 
give et tiltrængende boost til dette råvareorgan og øge dets relevans i bomuldsøkonomien.  

Henstillinger

Formålet med tiltrædelsen er at give EU en mere aktiv rolle i et stærkt og effektivt ICAC. 
Eftersom EU’s årlige bidrag til ICAC-medlemskabet forventes at beløbe sig til ca. 360 000 
USD1, hvilket vil sige ca. 20 % af den samlede sum af medlemsbidrag, er det helt afgørende, 
at EU sørger for passende repræsentation og stemmerettigheder inden for dette internationale 
råvareorgan. Det er nødvendigt at sikre, at de europæiske skatteydere for værdi for deres 
penge.

Ordføreren opfordrer indtrængende Kommissionen til at udnytte det potentiale, som er 
forbundet med medlemskabet, fuldt ud med henblik på at tilstræbe bedre 
markedsgennemsigtighed og bæredygtighed. Kommissionen bør reagere hurtigt på enhver 
tænkelig bomuldseksportrestriktion og andre  aktiviteter, som medfører overdrevne 
prisudsving. Ordføreren opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at sikre, at de 
europæiske bomuldsavlere, egreneringsvirksomhederne, forhandlerne og forskerne fortsat 
bliver hørt inden for rammerne af ICAC.

Kommissionen skal presse på for, at der sker fremgang i WTO-forhandlingerne om bomuld2, 
set i lyset af, at det er nødvendigt at anvende en afbalanceret tilgang i forbindelse med EU’s 
reform af den fælles landbrugspolitik og USA’s kommende landbrugslov. Det er af helt 
afgørende betydning at sikre, at Kina, som udgør det største bomuldsmarked, tiltræder ICAC 
og spiller en konstruktiv rolle i bomuldsøkonomien3.

Vi er nødt til at tackle problemerne på det globale bomuldsmarked, som er fælles for de fleste 
”bløde råvarer”: ubalancer mellem udbud og efterspørgsel, prisudsving, udnyttelse af børn og 
ødelæggelse af miljøet. Det er vigtigt at gøre det muligt for småproducenter fra 
udviklingslandene at bevæge sig opad i bomuldstekstilkæden og udnytte potentialet for at 
handle med organisk bomuld på rimelige handelsbetingelser4.  Det er ligeledes vigtigt at 
skabe bedre adgang til forsikrings- og prissikringsmekanismer, viden og kreditter samt en 
større mangfoldighed.

Det potentiale, som bomuld tilbyder, bør udnyttes fuldt ud i økonomiske partnerskabsaftaler 
for at sikre, at afrikanske producenter får adgang til de vigtigste kæder, som forsyner EU’s 
tekstil- og beklædningsindustri.
                                               
1 Dette omfatter en fast medlemsdel og en variabel del baseret på handelsmængden af rå bomuld.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0380.
3 Størrelsen på Kinas nationale bomuldsreserver bidrager til usikkerheden på det globale bomuldsmarked.
4  Eksempler på bæredygtige certificeringsordninger omfatter ”Better Cotton Initiative", ”Cotton Made in 
Africa” og ”Ecoproof".



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

DA

Det er afgørende at forbedre sporbarheden i forsyningskæden for at arbejde hen imod at 
reducere børne- og tvangsarbejde1 og for at øge den miljømæssige bæredygtighed. Ordføreren 
opfordrer alle aktører i bomuldsøkonomien til at gøre en yderligere indsats for at bekæmpe de 
værste former for børnearbejde inden for bomuldsplukning og egreneringsindustrien og 
reducere de miljømæssige skader, herunder vandfodaftrykket og brugen af pesticider. Det er 
af helt afgørende betydning at bekæmpe tilsidesættelser af menneskerettighederne og undgå 
forurening af miljøet i hele værdikæden fra høstning af bomuld til tekstilfabrikkerne.

Ordføreren opfordrer desuden til en øget indsats for bekæmpelse af handelsfordrejende 
foranstaltninger, herunder alle former for eksportstøtte2 og eksportforbud3. Det er vigtigt at 
sikre bomuldsproduktionen i EU, men man må overveje en yderligere gradvis afkobling af 
støtten til de europæiske bomuldsproducenter og sideløbende sørge for at styrke midlertidige 
omstruktureringsforanstaltninger for de mest berørte regioner. I betragtning af 
konjunkturnedgangen inden for bomuldsproduktion og den primære tekstilindustri i Europa 
opfordrer ordføreren de europæiske landbrugere, forhandlere og detailhandlere til at udnytte 
de muligheder, der åbnes op for gennem markedsføringen af organisk og bæredygtigt 
produceret bomuld.

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0586.
2 Ifølge ICAC presser støtten bomuldsmarkedsprisen ned med 10 %. Støtte til bomuldsindustrien vurderes til at 
udgøre 1,3 mia. dollars i 2010/2011, sat ned fra 3,2 mia. dollars i 2009/2010 hovedsageligt som følge af de 
rekordhøje bomuldspriser.
3 I løbet af de sidste tre år har Indien gentagne gange indført eksportrestriktioner.


