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ICAC ja maailman puuvillatalous

Puuvilla-alan kansainvälinen neuvoa-antava komitea (ICAC, perustettu vuonna 1939) on yksi 
vanhimmista kansainvälisistä perushyödyketoimielimistä. Komiteaan kuuluu 42 puuvillan 
tuotantoon, kulutukseen ja kauppaan osallistuvaa maata, ja se avustaa näiden maiden 
hallituksia edistämään tervettä puuvillataloutta maailmassa. ICAC pyrkii parantamaan 
puuvillamarkkinoiden avoimuutta tiedottamalla, vahvistamalla kansainvälistä yhteistyötä, 
keräämällä tilastotietoja, antamalla teknisiä tietoja ja tekemällä ennusteita puuvilla- ja 
tekstiilimarkkinoista.

Puuvillasato on maankäytön kannalta yksi merkittävimmistä sadoista, puuvilla-alalla syntyy 
huomattava määrä työpaikkoja ja puuvilla on elintärkeä hyödyke maaseutuyhteisöille, 
myyjille, tekstiiliteollisuudelle ja kuluttajille ympäri maailmaa. Puuvilla on laajimmin 
käytetty luonnonkuitu, jota kasvatetaan yli 100 maassa. Sen kaupankäynti, johon osallistuu 
noin 150 maata, maatalousalan perushyödykkeenä on laajaa1.

ICAC:n mukaan puuvillantuotantoon osallistuu suoraan noin 100 miljoonaa kotitaloutta. 
Puuvilla-alalla on paljon työpaikkoja, ja ala tarjoaa tulonlähteen yli 250 miljoonalle ihmiselle 
maatalouden arvoketjun tuotanto-, käsittely-, varastointi- ja kuljetusvaiheessa. Lisäksi 
puuvilla-alaa palveleva toiminta maatalouden tuotantopanoksesta ja koneista 
tekstiilinvalmistukseen työllistää miljoonia ihmisiä.

Puuvillantuotantoa hallitsevat Kiina, Intia ja Yhdysvallat, ja Yhdysvallat on hallitseva 
puuvillan viejä ja suurin puuvillantuotannon tukija. Kiina puolestaan on maailman suurin 
puuvillan tuoja. ICAC:n arvion mukaan maailman puuvillakauppa kaudella 2011/2012 on 
8,6 miljoona tonnia, ja sitä vauhdittaa Kiinan ennätysmäinen maahantuonti. Kiinan varastojen 
arvioidaan yli kaksinkertaistuvan viiteen miljoonaan tonniin2.

Puuvillan tuotannolla ja kaupalla on merkittävät mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. 
"Valkoisen kullan" vienti on keskeisen tärkeää puuvillasta riippuvaisten AKT-maiden 
talouksille, erityisesti neljän maan muodostamalle "Cotton Four" -ryhmälle (C-4) eli 
Beninille, Burkina Fasolle, Malille ja Tšadille. Koska puuvilla on tärkein maatalousviennin 
tulonlähde vähiten kehittyneiden maiden ryhmälle, puuvillaa koskeva läpimurto Maailman 
kauppajärjestössä (WTO) voisi tarkoittaa läpimurtoa myös Dohan kehitysohjelmaa koskevissa 
neuvotteluissa.

Puuvilla ja tekstiili EU:ssa

Euroopan unionissa puuvillaa viljelee tällä hetkellä noin 100 000 tuottajaa Kreikassa ja 
Espanjassa, ja he tuottavat 340 000 tonnia siemenistä puhdistettua puuvillaa 
370 000 hehtaarin kokoiselta alueelta3. EU:sta tuli puuvillan nettoviejä vuonna 2009. Koska 
EU:n osuus siemenistä puhdistetun puuvillan maailmanlaajuisesta tuotannosta on vain yksi 
                                               
1 ICAC:n arvion mukaan maailman puuvillantuotanto supistuu 25,1 miljoonaan tonniin kaudella 2012/2013 ja 
maailmanlaajuinen kauppa pienenee 8,1 miljoonaan tonniin. Kansainvälinen puuvillakausi kestää elokuusta 
heinäkuuhun. 
2 ICAC odottaa puuvillavarastojen maailmassa kasvavan 13,3 miljoonaan tonniin kaudella 2011/2012 ja 
14,5 miljoonaan tonniin kaudella 2012/2013.
3 Bulgariassa tuotettiin vuonna 2011 vain noin 230 tonnia puuvillaa.
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prosentti ja markkinaosuus viennistä 2,8 prosenttia, sen vaikutus kyseisen maatalousalan 
perushyödykkeen, jolla käydään laajasti kauppaa, maailmanlaajuisiin markkinahintoihin on 
varsin merkityksetön. 

Puuvilla-alan taloudellista painoarvoa ei kuitenkaan pitäisi aliarvioida. Sen lisäksi, että 
puuvilla on tulonlähde maanviljelijöille, puhdistajille ja myyjille, se on keskeisen tärkeä 
hyödyke myös Euroopan tekstiili- ja vaatetusteollisuudelle1.

Yhteensä puuvillan kauppa-arvo EU:ssa oli vuonna 2011 lähes miljardi euroa, ja EU:n 
puuvilla-alan arvioitu yhdistetyn tuotannon ja kaupan arvo oli 1,6 miljardia euroa2.

Puuvillakauppa kehitysvälineenä

EU on puuvillaan liittyvän kehitysavun suurin toimittaja EU:n ja Afrikan puuvilla-alan 
kumppanuuden kautta, millä se pyrkii edistämään Afrikan kilpailukykyä. EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden Afrikan puuvilla-alalle toimittaman kehitysavun kokonaisarvo on 
vuoden 2004 jälkeen ylittänyt 350 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 EU oli maailman suurin 
vähiten kehittyneiden maiden tekstiilien ja vaatteiden tuoja.

Tuet ja erityisesti Yhdysvaltain merkittävästi markkinoita vääristävät tukiohjelmat ovat 
olennaisen tärkeitä Länsi- ja Keski-Afrikan puuvillasta riippuvaisille talouksille ja 
pientuottajille.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti siihen, että EU:n puuvillamarkkinat ovat vapaat tulleista, 
kiintiöistä ja vientituista. Viimeisimmillä puuvillauudistuksilla siirryttiin merkittävästi kohti 
tukien erottamista tuotannosta ja käsiteltiin siemenistä puhdistetun puuvillan ylituotanto-
ongelmaa. Kuitenkin 35 prosenttia EU:n tuista on edelleen tuotantosidonnaista, ja unionin tuet 
tuotettua puuvillakiloa kohti ovat kaikkein korkeimmat.

Vaikka WTO:n jäsenet ovat sitoutuneet käsittelemään puuvilla-asioita kunnianhimoisesti, 
ripeästi ja keskitetysti, toistaiseksi ei ole tapahtunut edistystä. Esittelijä kehottaa parantamaan 
EU:n puuvillajärjestelmän johdonmukaisuutta kauppaan ja kehitystavoitteisiin nähden, koska 
kestävät kauppasäännöt, jotka turvaavat samanarvoiset toimintaedellytykset monenvälisessä 
kauppajärjestelmässä, ovat paras tukimuoto. 

ICAC:hen liittymisen edut

ICAC on yksi harvoista kansainvälisistä perushyödyketoimielimistä (KPT), jonka jäsen EU ei 
vielä ole. Yhdeksän EU:n jäsenvaltiota on tällä hetkellä ICAC:n jäseninä. Jos EU liittyisi 
toimielimeen, komissio edustaisi EU:ta yksinomaisella toimivallalla ja maksaisi vuosimaksun 
EU:n puolesta. 

Puuvilla on olennaisen tärkeä hyödyke EU:n kaupalle ja kehitystavoitteille, joten EU:lla ei ole 
varaa jäädä ICAC:n ulkopuolelle. Toimielimen jäsenenä EU voisi tehostaa puuvilla-asioita 

                                               
1 EU:n tekstiili- ja vaatetusteollisuuden viennin arvo oli vuonna 2010 yhteensä 34 miljardia euroa. Ala työllisti 
1,9 miljoonaa työntekijää 127 000 yrityksessä EU:n 27 jäsenvaltiossa (Eurostatin ja Euratexin tiedot).
2 Eurocotonin arvio.
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koskevaa yhteistyötä ja vuoropuhelua, saada ajantasaisia, tarkkoja ja merkityksellisiä tietoja 
sekä analyyttisiä neuvoja, helpottaa tekstiilialan, puuvillantuottajien ja julkisten viranomaisten 
välisiä yhteyksiä ja kumppanuuksia.

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että on EU:n etujen mukaista liittyä ICAC:hen. Jos EU voisi 
puhua yhden valtuuskunnan yhdellä äänellä, se varmistaisi toimiensa johdonmukaisuuden ja 
voisi vaikuttaa enemmän puuvilla-alan toimintaan. EU:n jäsenyys edistäisi lisäksi tarvittavalla 
tavalla perushyödyketoimielimen toimintaa ja sen merkitystä puuvillataloudelle. 

Suositukset

EU:n liittymisellä ICAC:hen pyritään unionin aktiiviseen toimintaan vahvassa ja tehokkaassa 
perushyödyketoimielimessä. EU:n vuosimaksu ICAC:n jäsenyydestä olisi noin 
360 000 Yhdysvaltain dollaria1, eli noin 20 prosenttia kaikista jäsenmaksuista. Näin ollen 
EU:lle on ehdottomasti taattava riittävä edustus ja riittävät äänestysoikeudet kansainvälisessä 
perushyödyketoimielimessä. On varmistettava, että eurooppalaisten veronmaksajien varoille 
saadaan kunnon vastine.

Esittelijä kehottaa komissiota käyttämään jäsenyyden koko potentiaali hyväksi, jotta lisätään 
markkinoiden avoimuutta ja kestävyyttä. Komission olisi viipymättä reagoitava mahdollisiin 
puuvillan vientirajoituksiin ja muihin toimiin, jotka aiheuttavat liiallista hintojen epävakautta.
Esittelijä kehottaa komissiota edelleen varmistamaan, että eurooppalaisten puuvillan 
viljelijöiden, puhdistajien, myyjien sekä tutkijoiden ääni kuullaan ICAC:ssä.

Komission on tarmokkaammin pyrittävä jouduttamaan WTO:n puuvillaneuvotteluita2, koska 
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen ja tulevaan Yhdysvaltain 
maatalouspolitiikkaan (Farm Bill) on löydettävä tasapainoinen lähestymistapa. On erittäin 
tärkeää varmistaa, että puuvillamarkkinoiden suurin toimija Kiina liittyy ICAC:hen ja toimii 
rakentavasti puuvillataloudessa3.

Maailmanlaajuisten puuvillamarkkinoiden epävarmuuksia, jotka ovat useimmille "pehmeille 
hyödykkeille" yhteisiä, on käsiteltävä. Epävarmuuksia aiheuttavat tarjonnan ja kysynnän 
epätasapaino, hintojen epävakaus, lasten hyväksikäyttö ja ympäristön pilaantuminen. 
Kehitysmaiden pientuottajille on luotava sellaiset toimintaolosuhteet, että ne voivat nousta 
puuvilla-, tekstiili- ja vaatetusalan arvoketjussa ylöspäin ja ymmärtää luonnonmukaisesti 
tuotetun ja reilun kaupan puuvillan potentiaalin4. Olennaista on myös vakuutusten, hintojen 
suojamekanismien, tietojen ja luoton parempi saatavuus sekä tehokkaampi hajauttaminen.

Puuvillan koko potentiaalia tulisi hyödyntää täysimääräisesti talouskumppanuussopimuksissa, 
millä varmistetaan, että afrikkalaiset tuottajat pääsevät tärkeimpiin EU:n tekstiili- ja 
vaatetusteollisuutta palveleviin arvoketjuihin.

                                               
1 Lukuun sisältyy jäsenyyden kiinteä osa sekä muuttuva osa, joka perustuu raakapuuvillan kaupan volyymiin.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0380.
3 Kiinan kansallisten puuvillavarojen koko lisää epävarmuutta maailmanlaajuisilla puuvillamarkkinoilla.
4 Kestävyyteen perustuvia sertifiointijärjestelmiä ovat esimerkiksi Better Cotton Initiative, Cotton Made in 
Africa ja Ecoproof.
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Toimitusketjun jäljitettävyyttä on parannettava, jotta vähennetään lapsi- ja pakkotyövoimaa1

ja lisätään kestävyyttä ympäristön kannalta. Esittelijä kehottaa kaikkia puuvillatalouden 
toimijoita torjumaan tehokkaammin lapsityövoiman pahimpien muotojen käyttöä puuvillan 
poimimisessa ja puhdistamisessa ja vähentämään ympäristön pilaantumista, mihin sisältyy 
vesijalanjäljen pienentäminen ja torjunta-aineiden käytön vähentäminen. On ehdottomasti 
torjuttava ihmisoikeuksien rikkomuksia ja ympäristön saastumista koko arvoketjussa 
sadonkorjuusta tekstiilitehtaisiin saakka.

Esittelijä kehottaa torjumaan edelleen kauppaa vääristäviä toimia, joita ovat esimerkiksi 
kaikenlaiset vientituet2 ja vientikiellot3. On tärkeää turvata puuvillantuotanto EU:ssa, mutta 
olisi edelleen harkittava eurooppalaisten puuvillantuottajien tukien asteittaista erottamista 
tuotannosta, mikä vahvistaisi siirtymäkauden rakenneuudistustoimia alueilla, joihin tuet 
vaikuttavat eniten. Kun otetaan huomioon puuvillantuotannon ja tekstiiliteollisuuden 
perustuotannon supistuminen Euroopassa, esittelijä kehottaa eurooppalaisia maanviljelijöitä, 
myyjiä ja vähittäismyyjiä käyttämään hyväkseen luonnonmukaisesti tuotetun ja reilun kaupan 
puuvillan markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet. 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0586.
2 ICAC:n mukaan tuet painavat puuvillan markkinahintaa alaspäin 10 prosenttia. Puuvillateollisuuden tukien 
arvioidaan olleen 1,3 miljardia dollaria kaudella 2010/2011, kun taas kaudella 2009/2010 ne olivat 3,2 miljardia 
dollaria. Lasku johtuu pääosin puuvillan ennätyshinnoista.
3 Intia on viimeisten kolmen vuoden aikana ottanut toistuvasti käyttöön vientirajoituksia.


