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ICAC ja maailma puuvillamajandus

Rahvusvaheline puuvilla nõuandekomitee (ICAC, asutatud 1939) on üks vanimaid 
rahvusvahelisi tooraineorganisatsioone. See ühendab 42 puuvilla tootvat, tarbivat ja sellega 
kauplevat riiki ning aitab nende valitsustel edendada tugevat maailma puuvillamajandust.
ICAC püüab suurendada puuvillaturu läbipaistvust, tõstes teadlikkust, edendades 
rahvusvahelist koostööd, kogudes statistilisi andmeid, pakkudes tehnilist teavet ja prognoose 
puuvilla- ja tekstiiliturgude kohta.

Puuvill, mis kuulub maakasutusest lähtudes kõige olulisemate kultuuride hulka, on tähtis 
tööhõive looja ning maakogukondade, ettevõtjate, tekstiilitööstuste ja tarbijate jaoks kogu 
maailmas hädavajalik tooraine. Enam kui 100 riigis kasvatatav ja kõige laiemalt kasutusel 
olev looduslik kiud on ulatuslikult kaubeldav põllumajanduslik tooraine, mille müümisega on 
seotud ligikaudu 150 riiki1.

ICACi andmetel on puuvillatootmisega otseselt seotud ligikaudu 100 miljonit majapidamist. 
Puuvillasektor on suur tööhõiveallikas ning pakub sissetulekut enam kui 250 miljonile 
inimesele, kes osalevad selle põllumajandusliku väärtusahela tootmis-, töötlemis-, ladustamis-
ja transpordietappides. Lisaks pakuvad miljoneid töökohti puuvillaga seotud tööstusharud, 
mis ulatuvad põllumajanduslikest sisenditest ja masinatest kuni tekstiilitootmiseni.

Puuvillatootmises domineerivad Hiina, India ja USA, seejuures on viimane puuvillatoodangu 
peamine eksportija ja suurim toetaja. Hiina on maailma suurim importija. ICACi hinnangul on 
maailma puuvillakaubanduse maht 2011.–2012. aasta hooajal 8,6 miljonit tonni, mille taga on 
rekordiline import Hiinast, kelle varud eeldatavalt rohkem kui kahekordistuvad kuni 5 miljoni 
tonnini2.

Puuvillatootmisel ja-kaubandusel on kasvu ja arengu seisukohalt väga suur potentsiaal. Nn 
valge kulla eksport on kriitilise tähtsusega puuvillast sõltuvate AKV-riikide, eeskätt Beninit, 
Burkina Fasot, Malit ja Tšaadi hõlmava Cotton-4 (C-4) rühma jaoks. Kuna puuvill on kõige 
vähem arenenud riikide kui rühma kõige olulisem põllumajanduse eksporditulu allikas, võib 
puuvillaga seotud murrang Maailma Kaubandusorganisatsioonis tähendada murrangut Doha 
arengukava üle peetavates läbirääkimistes.

Puuvill ja tekstiilid ELis

ELis kasvatavad praegu puuvilla umbes 100 000 tootjat Kreekas ja Hispaanias, tootes 
340 000 tonni lõugutatud puuvilla 370 000 hektari suurusel maa-alal3. 2009. aastal hakkas ELi 
puuvillaeksport ületama importi. Kuna EL toodab üksnes 1% maailma lõugutatud puuvillast 
ning tema ekspordi turuosa on 2,8%, mõjutab ta kõnealuse intensiivselt kaubeldava 
põllumajandusliku tooraine ülemaailmseid turuhindu väga vähesel määral.

                                               
1 ICAC hinnangul väheneb maailma puuvillatootmine 2012.–2013. aasta hooajal 25,1 miljoni tonnini ning 
maailma mastaabis langeb kaubandus 8,1 miljoni tonnini. Rahvusvaheline puuvillahooaeg kestab augustist 
juulini.
2 ICACi hinnangul kasvavad üleilmsed varud 2011.–2012. aasta hooajal kuni 13,3 miljoni tonnini ning hooajal 
2012/2013 kuni 14,5 miljoni tonnini.
3 Vaid 230 tonni puuvilla toodeti 2011. aastal Bulgaarias.
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Sellegipoolest ei tohiks puuvillasektori majanduslikku kaalu alahinnata. Lisaks asjaolule, et 
tegemist on põllumajandustootjate, toorpuuvilla töötlejate ja puuvillaga kauplejate 
sissetulekuallikaga, on puuvill hädavajalik Euroopa tekstiili- ja rõivatööstuse jaoks1.

ELi puuvillakaubanduse koguväärtus ulatus 2011. aastal peaaegu ühe miljardi euroni ning 
koostootmine ja ELi puuvillasektori kaubandushuvid ulatusid 1,6 miljardi euroni2.

Puuvillakaubandus kui arengut soodustav vahend

ELi-Aafrika puuvillapartnerluse kaudu, millega püütakse ergutada Aafrika konkurentsivõimet, 
on EL suurim puuvillaga seotud arenguabi pakkuja. ELi ja selle liikmete poolt alates 2004. 
aastast Aafrika puuvillale suunatud arenguabi koguväärtus on ületanud 350 miljoni euro piiri.
2009. aastal oli EL vähim arenenud riikide tekstiili- ja rõivatoodangu peamine importija 
maailmas.

Toetused, eeskätt rängalt turgu moonutavad USA toetusprogrammid, on jätkuvalt Lääne- ja 
Kesk-Aafrika puuvillast sõltuvate riikide ja nende väiksemahuliste tootjate jaoks kriitilise 
tähtsusega küsimus.

Raportöör tunnustab tõsiasja, et ELi puuvillaturg on tollimaksu- ja kvoodivaba ega hõlma 
eksporditoetusi. Kõige viimased puuvillareformid olid märkimisväärne samm toetuse 
tootmisest lahutamise suunas ning käsitlesid ületootmist toorpuuvillatööstuses. Sellegipoolest 
säilitab EL 35% tootmiskohustusega seotud toetusest ning liidu toetused toodetud puuvillakilo 
kohta on kõrgeimad.

Hoolimata Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmete võetud kohustusest tegeleda 
puuvillateemaga „sihiteadlikult, viivitamata ja konkreetselt”, ei ole seni mingeid edusamme 
tehtud. Raportöör nõuab tungivalt ELi puuvillatoetuste süsteemi suuremat sidusust 
kaubandus- ja arengueesmärkidega, sest mitmepoolse kaubandussüsteemi kaudu võrdseid 
tingimusi tagavad jätkusuutlikud kaubanduseeskirjad on parim toetuse vorm.

ICACiga ühinemise head küljed 

ICAC on üks mõnest rahvusvahelisest tooraineorganisatsioonist, milles ELil ei ole veel 
liikmestaatust. Üheksa ELi liikmesriiki on praegu ICACi liikmed. Kui EL ühineks ICACiga, 
esindaks komisjon ELi ainupädevusega ning tasuks omalt poolt iga-aastase liikmemaksu.

Kuna puuvill on liidu kaubandus- ja arengueesmärkide saavutamise seisukohalt ülioluline, ei 
saa EL endale lubada ICACist väljajäämist. Selle organisatsiooni liikmeks olemine 
võimaldaks ELil tugevdada koostööd ja dialoogi puuvillaküsimustes, pääseda juurde 
ajakohasele, täpsele, asjakohasele teabele ja analüütilistele nõuannetele, hõlbustada sidemeid 
ja partnerlussuhteid tekstiilisektori, puuvillatootjate ja ametiasutuste vahel.

                                               
1 ELi tekstiili- ja rõivatööstuse ekspordi väärtus oli 2010. aastal kokku 34 miljardit eurot. Töö anti 1,9 miljonile 
inimesele 127 000 ettevõttes kõikides EL-27 riikides (Eurostati ning Euroopa rõiva- ja tekstiiltoodete 
organisatsiooni andmed).
2 Eurocotoni hinnangul.
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Raportöör on veendunud, et ICACiga ühinemine teenib ELi parimaid huve. Ühtses 
delegatsioonis ühiste seisukohtade avaldamine tagaks meetmete suurema järjepidevuse ja 
võimaldaks ELil puuvillapoliitikat rohkem mõjutada. Ka annaks ELi liikmestaatus 
hädavajaliku tõuke kõnealusele tooraineorganisatsioonile ning selle olulisusele 
puuvillamajanduses.

Soovitused

Ühinemise eesmärk on aktiivse ELi kuulumine tugevasse ja tõhusasse ICACisse. Kuna ELi 
iga-aastane ICACi liikmemaks on eeldatavalt ligikaudu 360 000 USA dollarit1 st ligikaudu 
20% liikmemaksude kogusummast, on hädavajalik, et EL tagaks selles rahvusvahelises 
tooraineorganisatsioonis piisava esindatuse ja hääletusõigused. Euroopa maksumaksjate raha 
peab end hästi ära tasuma.

Raportöör soovitab tungivalt, et komisjon kasutaks täiel määral ära liikmeks olemise 
võimalused, et püüelda turu suurema läbipaistvuse ja jätkusuutlikkuse poole. Ta peaks kiiresti 
reageerima igale võimalikule puuvillaekspordi piirangule ja muudele meetmetele, millega 
kaasneb hinna volatiilsus. Raportöör kutsub komisjoni üles tagama jätkuvalt, et Euroopa 
puuvillakasvatajate, toorpuuvillatöötlejate, puuvillaga kauplejate ja sellega seotud teadlaste 
häält ICACi raamistikus kuuldakse.

Arvestades vajadust leida ELi ühise põllumajanduspoliitika reformis ja tulevases USA 
põllumajandusseaduses tasakaalustatud vaatenurk, peab komisjon nõudma edasiminekut 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni puuvillaalastes läbirääkimistes2. On väga oluline tagada, 
et suurim puuvillaturg Hiina ühineb ICACiga ja täidab puuvillamajanduses edasiviivat rolli3.

Me peame tegelema maailma puuvillaturu probleemidega, mis iseloomustavad enamikku 
põllumajanduskaupu: pakkumise- ja nõudluse tasakaalustamatus, hinna volatiilsus, laste 
ekspluateerimine ja keskkonnaseisundi halvenemine. On oluline luua arenguriikide 
väiketootjatele tingimused tõsta puuvilla-tekstiili-rõiva väärtusahelat ja kasutada mahe- ja 
õiglase kaubanduse puuvilla potentsiaali4. Väga tähtis on ka parem juurdepääs kindlustusele 
ja hinnariskide maandamise mehhanismidele, teadmistele ja krediidile ning suurem 
mitmekesistamine.

Puuvilla pakutavaid võimalusi tuleks kasutada täiel määral ära majanduspartnerluslepingutes, 
tagades Aafrika tootjatele juurdepääsu ELi tekstiili- ja rõivatööstuse teenistuses olevatele 
peamistele väärtusahelatele.

Ülioluline on parandada tarneahela jälgitavust, et püüelda laste tööjõu ja sunniviisilise töö 
vähendamise5 poole ja suurendada keskkonnaalast jätkusuutlikkust. Raportöör soovitab 
tungivalt kõikidel puuvillamajanduse sidusrühmadel tõhustada jõupingutusi, mis tehakse 
eesmärgiga võidelda lapstööjõu halvimate vormidega puuvillanoppimises ja toorpuuvilla 
                                               
1 See hõlmab liikmemaksu püsiosa ja muutuvosa, mis põhineb toorpuuvillakaubanduse mahul.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0380.
3 Hiina riigi puuvillavarude maht lisab maailma puuvillaturule ebakindlust.
4 Jätkusuutlikkusega seotud sertifitseerimissüsteemide eeskujudeks on parema puuvilla algatus (Better Cotton 
Initiative), projektid Cotton Made in Africa ja Ecoproof.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0586.



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

ET

töötlemises ning vähendada keskkonnaseisundi halvenemist, sealhulgas veekasutuse jalajälge 
ja pestitsiidide kasutamist. On hädavajalik võidelda inimõiguste rikkumistega ja 
keskkonnareostusega kogu väärtusahelas, alates puuvillakoristusest kuni tekstiilivabrikuteni. 

Raportöör kutsub üles võitlema jätkuvalt kaubandust moonutavate meetmetega, kaasa arvatud 
eksporditoetuste1 ja ekspordikeeldude2 kõigi vormidega. On oluline kaitsta ELi 
puuvillatootmist, kuid kaaluda tuleb edasist järkjärgulist Euroopa puuvillatootjatele antava abi 
tootmisest lahutamist, tugevdades kõige enam mõjutatud piirkondadele mõeldud 
üleminekuperioodi ümberkorraldusmeetmeid. Võttes arvesse puuvillatootmise ja Euroopa 
esmase tekstiilitööstuse kokkutõmbumist, soovitab raportöör Euroopa 
põllumajandusettevõtjatel, kauplejatel ja jaemüüjatel tungivalt kasutada võimalusi, mida 
pakub mahe- ja õiglase kaubanduse puuvilla turustamine.

                                               
1 ICACi andmetel viivad toetused puuvillaturu hinda 10% võrra alla. Puuvillatööstusele antavad toetused 
ulatusid 2010.–2011. aastal 1,3 miljardi USA dollarini; langus 2009–2010. aasta 3,2 miljardilt toimus peamiselt 
puuvilla rekordhindade tõttu.
2 India on viimase kolme aasta jooksul korduvalt ekspordipiiranguid kehtestanud.


