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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

4.6.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή 
Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC)

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Cristiana Muscardini



PE491.080v01-00 2/6 DT\904020EL.doc

EL

H Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC) και η παγκόσμια οικονομία 
βάμβακος 

Η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC) είναι η Διεθνής Οργάνωση 
Προϊόντος (international commodity body - στο εξής ΔΟΠ) για το βαμβάκι. Ενώνει υπό τη 
σκέπη της 42 χώρες που παράγουν, καταναλώνουν και εμπορεύονται βαμβάκι και επικουρεί 
τις κυβερνήσεις τους στην προώθηση υγιούς παγκόσμιας οικονομίας στον τομέα του 
βάμβακος. Η ICAC αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά βάμβακος μέσω της 
ευαισθητοποίησης, της προώθησης της διεθνούς συνεργασίας, της συγκέντρωσης 
στατιστικών στοιχείων και της παροχής τεχνικών πληροφοριών και προβλέψεων σχετικά με 
τις αγορές βάμβακος και κλωστοϋφαντουργίας.

Όντας μία από τις σημαντικότερες συγκομιδές όσον αφορά τη χρήση γης, το βαμβάκι 
δημιουργεί θέσεις απασχόλησης σε σημαντικό βαθμό αποτελώντας παράλληλα βασικό 
προϊόν ζωτικής σημασίας για τις αγροτικές κοινότητες, τους εμπόρους, τη βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργίας και τους καταναλωτές σε όλον τον κόσμο.  Η φυσική ίνα με την πιο 
διαδεδομένη χρήση που καλλιεργείται σε περισσότερες από 100 χώρες είναι ένα άκρως 
εμπορεύσιμο γεωργικό προϊόν, ενώ στο εμπόριό του συμμετέχουν περίπου 150 χώρες1.

Σύμφωνα με την ICAC, στην παραγωγή βάμβακος συμμετέχουν άμεσα περί τα
100 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ο τομέας του βάμβακος αποτελεί σημαντική πηγή 
απασχόλησης και εισοδήματος για πάνω από 250 εκατομμύρια ανθρώπους στα στάδια 
παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς της εν λόγω γεωργικής αλυσίδας 
αξίας. Επιπλέον, εκατομμύρια θέσεις εργασίας παρέχονται από συναφείς βιομηχανίες, που 
καλύπτουν από τις γεωργικές εισροές και τα μηχανήματα μέχρι και την κλωστοϋφαντουργία.

Στην παραγωγή βάμβακος κυριαρχεί η Κίνα, η Ινδία και οι ΗΠΑ, ενώ οι τελευταίες 
παραμένουν ο κυρίαρχος εξαγωγέας και παρέχουν τις περισσότερες επιδοτήσεις στον τομέα 
της παραγωγής βάμβακος. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας στον κόσμο. Η ICAC 
υπολογίζει τον αριθμό του παγκόσμιου εμπορίου βάμβακος για την περίοδο 2011/2012 στα
8,6 εκατομμύρια τόνους, με τις εισαγωγές από την Κίνα να σημειώνουν ρεκόρ, τα αποθέματα 
της οποίας αναμένονται ότι θα ξεπεράσουν το διπλάσιο των 5 εκατομμυρίων τόνων.2.

Η παραγωγή και το εμπόριο βάμβακος έχει τεράστια δυναμική όσον αφορά την ανάπτυξη. Οι 
εξαγωγές του «λευκού χρυσού» είναι καθοριστικές για τις οικονομίες των χωρών ΑΚΕ που 
εξαρτώνται από το βαμβάκι, ιδιαίτερα για την ομάδα των τεσσάρων για το βαμβάκι (C-4) που 
αποτελείται από το Μπενίν, τη Μπουρκίνα Φάσο, το Μάλι και το Τσαντ. Καθώς το βαμβάκι 
αποτελεί την πιο σημαντική πηγή εσόδων από γεωργικές εξαγωγές για την ομάδα των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ), τα επιτεύγματα που σημειώνονται στον τομέα του 
βάμβακος στον ΠΟΕ μπορούν να οδηγήσουν σε επιτεύγματα στις διαπραγματεύσεις όσον 
αφορά την Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα.

                                               
1 Η ICAC εκτιμά ότι η παγκόσμια παραγωγή βάμβακος θα μειωθεί στα 25,1 εκατομμύρια τόνους την περίοδο 
2012/2013, με το παγκόσμιο εμπόριο να μειώνεται στα 8,1 εκατομμύρια τόνους. Η διεθνής περίοδος για το 
βαμβάκι διαρκεί από τον Αύγουστο μέχρι τον Ιούλιο. 
2 Η ICAC αναμένει ότι τα παγκόσμια αποθέματα θα εκτοξευθούν στα 13,3 εκατομμύρια τόνους το 2011/12 και 
στα 14,5 εκατομμύρια τόνους το 2012/13.
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Το βαμβάκι και η κλωστοϋφαντουργία στην ΕΕ

Στην ΕΕ το βαμβάκι καλλιεργείται σήμερα από περίπου 100.000 παραγωγούς στην Ελλάδα 
και την Ισπανία, παράγοντας 340.000 τόνους μη εκκοκκισμένου βάμβακος σε έκταση
370.000 εκταρίων1. Η ΕΕ έγινε καθαρός εξαγωγέας βάμβακος το 2009. Καθώς η ΕΕ παράγει 
μόνο το 1% του μη εκκοκκισμένου βάμβακος σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει μερίδιο 2,8% 
στην αγορά εξαγωγών, έχει μάλλον αμελητέο αντίκτυπο στις τιμές της παγκόσμιας αγοράς 
αυτού του γεωργικού προϊόντος που διακινείται εντατικά. 

Ωστόσο, το οικονομικό βάρος του τομέα του βάμβακος δεν πρέπει να υποτιμάται. Πέραν του 
γεγονότος ότι αποτελεί πηγή εισοδήματος για τους αγρότες, τους εκκοκιστές και τους 
εμπόρους, το βαμβάκι είναι ζωτικής σημασίας προϊόν για την κλωστοϋφαντουργία και τη 
βιομηχανία ένδυσης2.

Η συνολική εμπορική αξία του βάμβακος στην ΕΕ ανήλθε στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ 
περίπου το 2011, ενώ η συμπαραγωγή και τα εμπορικά συμφέροντα του τομέα βάμβακος της 
ΕΕ υπολογίζονται στο 1,6 δισεκατομμύριο ευρώ3.

Το εμπόριο βάμβακος ως εργαλείο ανάπτυξης 

Η EΕ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής αναπτυξιακής αρωγής όσον αφορά το βαμβάκι στην 
εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής για το βαμβάκι, επιδιώκοντας την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας στην Αφρική. Η συνολική αξία της αναπτυξιακής αρωγής στην παραγωγή 
αφρικανικού βάμβακος από την ΕΕ και τα μέλη της έχει ξεπεράσει τα 350 εκατομμύρια ευρώ 
από το 2004 και μετά. Το 2009 η ΕΕ ήταν ο κορυφαίος παγκοσμίως εισαγωγέας προϊόντων 
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης από τις ΛΑΧ.

Οι επιδοτήσεις, κυρίως τα ιδιαίτερα στρεβλωτικά προγράμματα επιδοτήσεων των Ηνωμένων 
Πολιτειών, εξακολουθούν να αποτελούν καθοριστικό θέμα για τις οικονομίες της Δυτικής και 
Κεντρικής Αφρικής που εξαρτώνται από το βαμβάκι, καθώς και για τους παραγωγούς μικρής 
κλίμακας.

Η εισηγήτριά σας επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αγορά της ΕΕ για το βαμβάκι είναι 
απαλλαγμένη από δασμούς, ποσοστώσεις και επιδοτήσεις εξαγωγών. Οι τελευταίες 
μεταρρυθμίσεις για το βαμβάκι αποτέλεσαν ένα σημαντικό βήμα προς την αποσύνδεση των 
επιδοτήσεων από την παραγωγή και αντιμετώπισαν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα 
της βιομηχανίας εκκοκκισμού. Ωστόσο, η ΕΕ διατηρεί το 35% της συνεπικουρούμενης 
ενίσχυσης, ενώ οι επιδοτήσεις της Ένωσης είναι οι υψηλότερες αν μετρηθούν ανά κιλό 
παραγόμενου βάμβακος.

Παρά τη δέσμευση των μελών του ΠΟΕ να αντιμετωπίζεται ο τομέας του βάμβακος
«φιλόδοξα, με ταχύτητα και συγκεκριμένα», δεν έχει σημειωθεί πρόοδος μέχρι στιγμής. Η 
εισηγήτριά σας καλεί επειγόντως για μεγαλύτερη συνοχή του καθεστώτος της ΕΕ όσον 
                                               
1 Το 2011 παρήχθησαν στη Βουλγαρίας μόνο περί τους 230 τόνους βάμβακος.
2 Η αξία των εξαγωγών της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ένδυσης της ΕΕ ανήλθε συνολικά στα
34 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010. Απασχολήθηκαν 1,9 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 127.000 επιχειρήσεις στο 
σύνολο της ΕΕ-27 (στοιχεία Eurostat και Euratex).
3 Εκτιμήσεις της Eurocoton.
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αφορά τους εμπορικούς και αναπτυξιακούς στόχους, καθώς οι βιώσιμοι εμπορικοί κανόνες 
για τη διασφάλιση ίσων όρων μέσω του πολυμερούς εμπορικού συστήματος είναι η καλύτερη 
μορφή αρωγής. 

Πλεονεκτήματα της προσχώρησης στην ICAC

Η ICAC είναι μία από τις λίγες ΔΟΠ στις οποίες δεν είναι ακόμη μέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Επί του παρόντος, εννέα κράτη μέλη της ΕΕ είναι μέλη της ICAC. Εάν η ΕΕ προσχωρήσει 
στην ICAC, η Επιτροπή θα εκπροσωπεί την ΕΕ με αποκλειστική αρμοδιότητα και θα 
καταβάλλει την ετήσια συνεισφορά εξ ονόματός της. 

Καθώς το βαμβάκι είναι ζωτικής σημασίας για τους εμπορικούς και αναπτυξιακούς στόχους 
της Ένωσης, δεν έχει την πολυτέλεια να παραμένει εκτός ICAC. Η προσχώρηση στην εν 
λόγω οργάνωση θα επιτρέψει στην ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία και τον διάλογο σχετικά 
με τα θέματα για το βαμβάκι, να έχει έγκαιρη και εύστοχη πρόσβαση στις σχετικές 
πληροφορίες και σε αναλυτικές συμβουλές, καθώς και να διευκολύνει τους δεσμούς και τις 
εταιρικές σχέσεις μεταξύ του κλωστοϋφαντουργικού τομέα, των βαμβακοπαραγωγών και των 
δημόσιων αρχών.

Η εισηγήτριά σας είναι πεπεισμένη ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον της ΕΕ να 
προσχωρήσει στην ICAC. Η έκφραση των απόψεων με μία φωνή μέσω μιας ενιαίας 
αντιπροσωπείας θα διασφαλίσει μεγαλύτερη συνοχή δράσεων και θα επιτρέψει στην ΕΕ να 
έχει μεγαλύτερη επιρροή στην «ημερήσια διάταξη για το βαμβάκι». Η προσχώρηση της ΕΕ 
θα επιφέρει επίσης την ενίσχυση που έχει τόσο ανάγκη η εν λόγω οργάνωση προϊόντος και η 
συνάφειά της με την οικονομία βάμβακος. 

Συστάσεις

Στόχος της εν λόγω προσχώρησης είναι η ενεργός δράση της ΕΕ εντός μιας ισχυρής και 
αποτελεσματικής ICAC. Καθώς η ετήσια συνεισφορά της ΕΕ για την προσχώρηση στην
ICAC αναμένεται να περιλαμβάνει περίπου 360.000 δολάρια1, δηλ. περί το 20 % του 
συνολικού αριθμού των συνεισφορών, είναι επιτακτική ανάγκη για την ΕΕ να διασφαλίσει 
την κατάλληλη εκπροσώπηση όσον αφορά το κύρος και τα δικαιώματά της στην εν λόγω 
διεθνή οργάνωση προϊόντος. Πρέπει να διασφαλιστεί η καλή τιμή για τα χρήματα των 
ευρωπαίων φορολογούμενων.

Η εισηγήτριά σας καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της 
προσχώρησης προκειμένου να επιτευχθεί η ενισχυμένη διαφάνεια και βιωσιμότητα στην 
αγορά. Θα υπάρχει άμεση αντίδραση σε ενδεχόμενους περιορισμούς εξαγωγής βάμβακος και 
σε άλλες ενέργειες που οδηγούν σε υπερβολικές διακυμάνσεις τιμών. Η εισηγήτριά σας καλεί 
την Επιτροπή να εξακολουθεί να διασφαλίζει ότι η φωνή των ευρωπαίων παραγωγών, 
εκκοκιστών, εμπόρων και ερευνητών στον τομέα του βάμβακος θα ακούγεται εντός του 
πλαισίου της ICAC.

Η Επιτροπή πρέπει να πιέσει για την προώθηση των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ για το 

                                               
1 Αυτό περιλαμβάνει ένα μερίδιο σταθερού μέλους και ένα μεταβλητό τμήμα βάσει του όγκου του εμπορίου 
ακατέργαστου βάμβακος.
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βαμβάκι1, στο πλαίσιο της ανάγκης για εξεύρεση ισορροπημένης πρόσβασης στη 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ της ΕΕ και του μελλοντικού αμερικανικού νόμου για την αγροτική 
πολιτική. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Κίνα, η μεγαλύτερη αγορά 
βάμβακος, θα προσχωρήσει στην ICAC και θα διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στην 
οικονομία του βάμβακος2.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη δυσφορία της παγκόσμιας αγοράς βάμβακος που είναι η ίδια 
με τα περισσότερα «μαλακά εμπορεύματα»: ανισορροπία στην προσφορά και τη ζήτηση, 
αστάθεια τιμών, εκμετάλλευση παιδιών και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό 
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τους μικροπαραγωγούς από τις αναπτυσσόμενες 
χώρες ώστε να ανέλθουν στην αλυσίδα αξίας βάμβακος-κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης και να 
αξιοποιήσουν τη δυναμική του βιολογικού βάμβακος και του βάμβακος που είναι 
αποτέλεσμα θεμιτού εμπορίου 3. Σημαντική είναι επίσης η καλύτερη πρόσβαση στους 
ασφαλιστικούς μηχανισμούς και τους μηχανισμούς σταθερότητας των τιμών, τη γνώση και 
την πίστωση, καθώς και η καλύτερη διαφοροποίηση.

Η δυναμική που προσφέρει το βαμβάκι πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης, διασφαλίζοντας ότι οι αφρικανοί παραγωγοί θα έχουν πρόσβαση στις 
κύριες αλυσίδες αξίας που εξυπηρετούν την κλωστοϋφαντουργία και τη βιομηχανία ένδυσης 
της ΕΕ.

Η βελτίωση της ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας εφοδιασμού είναι ζωτικής σημασίας 
προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση της παιδικής και την καταναγκαστικής εργασίας4 και η 
αύξηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η εισηγήτριά σας καλεί όλους τους 
ενδιαφερόμενους στην οικονομία βάμβακος να καταβάλλουν επιπλέον προσπάθειες για την 
καταπολέμηση των χειρότερων μορφών της παιδικής εργασίας στη συλλογή και εκκόκιση 
βάμβακος και τη μείωση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων του 
υδατικού αποτυπώματος και της χρήσης φυτοφαρμάκων. Είναι επιτακτική ανάγκη να 
καταπολεμηθούν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης σε όλη την αλυσίδα αξίας, από τη συλλογή βάμβακος μέχρι τα εργοστάσια 
κλωστοϋφαντουργίας.

Η εισηγήτριά σας ζητεί την περαιτέρω καταπολέμηση των στρεβλωτικών για το εμπόριο 
μέτρων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών επιδοτήσεων εξαγωγών5 και 
απαγορεύσεων εξαγωγών6. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η παραγωγή βάμβακος στην ΕΕ, 
αλλά πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω σταδιακής αποσύνδεσης της αρωγής προς 
τους ευρωπαίους βαμβακοπαραγωγούς, με την ενίσχυση των μεταβατικών μέτρων 
αναδιάρθρωσης για τις πλέον πληγείσες περιφέρειες. Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της 
                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2011)0380.
2 Το μέγεθος του εθνικού αποθεματικού της Κίνας σε βαμβάκι επιφέρει αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά 
βάμβακος.
3  Τα  παραδείγματα συστημάτων πιστοποίησης που συνδέονται με τη βιωσιμότητα περιλαμβάνουν την 
πρωτοβουλία για καλύτερο βαμβάκι (Better Cotton Initiative), το πρόγραμμα «βαμβάκι που παράγεται στην 
Αφρική» (Cotton Made in Africa) και το Ecoproof.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0586.
5 Σύμφωνα με την ICAC, οι επιδοτήσεις επιφέρουν μείωση της τιμής στην αγορά βάμβακος κατά 10%. Οι 
επιδοτήσεις που δίνονται στη βιομηχανία βάμβακος εκτιμώνται στο 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2010/11, 
από τα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν το 2009/10, κυρίως εξαιτίας των τιμών ρεκόρ για το βαμβάκι.
6 H Ινδία θεσπίζει επανειλημμένως περιορισμούς για τις εξαγωγές κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών.
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παραγωγής βάμβακος και τη βασική βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας στην Ευρώπη, η 
εισηγήτριά σας καλεί τους ευρωπαίους αγρότες, εμπόρους και εμπόρους λιανικής να 
αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η εμπορία βιολογικού βάμβακος και βάμβακος 
που είναι αποτέλεσμα θεμιτού εμπορίου. 


