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L-ICAC u l-ekonomija dinjija tal-qoton

Il-Kumitat Konsultattiv Internazzjonali dwar il-Qoton (ICAC, stabbilit fl-1939) jirrappreżenta 
wieħed mill-eqdem korpi internazzjonali għal prodotti bażiċi u jlaqqa' flimkien 42 pajjiż 
produttur, konsumatur u kummerċjant tal-qoton kif anki jassisti lill-gvernijiet tagħhom fil-
promozzjoni ta' ekonomija dinjija b'saħħitha tal-qoton. L-ICAC jimmira li jtejjeb it-
trasparenza fis-suq tal-qoton billi jissensibilizza, irawwen il-kooperazzjoni internazzjonali, 
jiġbor id-data statistika, iforni informazzjoni teknika u previżjonijiet dwar is-swieq tal-qoton u 
tal-prodotti tessili.

Billi jinsab fost dawk l-għelejjel l-aktar sinifikanti f'termini tal-użu tal-art, il-qoton huwa 
ġeneratur importanti ta' impjiegi u jikkostitwixxi prodott bażiku vitali għall-komunitajiet 
rurali, il-kummerċjanti, l-industrija tessili u l-konsumaturi tad-dinja kollha. Il-fibra naturali l-
aktar użata fuq skala kbira kkultivata f'aktar minn 100 pajjiż hija prodott agrikolu bażiku 
nnegozjat enormement, b'madwar 150 Stat involut fil-kummerċ tagħha1.

Skont l-ICAC, madwar 100 miljun unità domestika huma direttament involuti fil-produzzjoni 
tal-qoton. Is-settur tal-qoton iforni għajn ewlenija ta' impjiegi u introjtu għal 'il fuq minn 
250 miljun ruħ fil-fażijiet tal-produzzjoni, tal-ipproċessar, tal-ħżin u tat-trasport ta' din il-
katina tal-valur agrikola. Miljuni ta' impjiegi oħra huma fornuti mill-industriji konnessi li 
jvarjaw mill-mezzi ta' produzzjoni agrikoli u l-makkinarju sal-manifattura tessili.

Il-produzzjoni tal-qoton hija ddominata miċ-Ċina, l-Indja u l-Istati Uniti, u dawn tal-aħħar 
għadhom l-esportatur dominanti u l-akbar pajjiż li jagħti sussidji lill-produzzjoni tal-qoton. Iċ-
Ċina hija l-akbar importatur tad-dinja. L-ICAC jistima li l-kummerċ tal-qoton dinji fl-
istaġun 2011/2012 jammonta għal 8.6 miljun tunnellata u dan huwa spjegat mill-
importazzjonijiet rekord miċ-Ċina li l-istokkijiet tagħha mistennija jiżdiedu b'aktar mid-
doppju għal 5 miljun tunnellatta2.

Il-produzzjoni u l-kummerċ tal-qoton għandhom potenzjal kbir għal tkabbir u żvilupp. L-
esportazzjonijiet tad-"deheb abjad" huma kruċjali għall-ekonomiji AKP dipendenti mill-
qoton, speċjalment il-grupp tal-"erba' pajjiżi" (C-4): il-Benin, il-Burkina Faso, il-Mali u ċ-
Ċad. Billi l-qoton jirrappreżenta l-aktar għajn importanti ta' gwadann mill-esportazzjonijiet 
agrikoli tal-pajjiżi l-anqas żviluppati bħala grupp, żvolta fil-qoton fi ħdan id-WTO tista' 
ssarraf fi żvolta fin-negozjati dwar l-Aġenda ta' Doha għall-Iżvilupp.

Qoton u prodotti tessili fl-UE

Fl-UE l-qoton attwalment huwa mkabbar minn kważi 100 000 produttur fil-Greċja u fi Spanja 
li jipproduċu 340 000 tunnellata qoton imfesdaq fuq żona ta' 370 000 ettaru3. Fl-2009 l-UE 
saret esportatur nett tal-qoton. Billi l-UE tipproduċi biss 1 % tal-qoton imfesdaq tad-dinja u l-
perċentwal tas-suq tal-esportazzjonijiet tagħha huwa 2.8 %, l-impatt tagħha huwa pjuttost 
                                               
1 L-ICAC jistima li l-produzzjoni dinjija tal-qoton se tbatti għal 25.1 miljun tunnellata fl-istaġun 2012/2013, u l-
kummerċ globali jonqos għal 8.1 miljun tunnellata. L-istaġun internazzjonali tal-qoton ikopri minn Awwissu sa 
Lulju. 
2 L-ICAC jistenna li l-istokkijiet dinjin jogħlew sa 13.3 miljun tunnellata fl-2011/12 u sa 14.5 miljun tunnellata 
fl-2012/13.
3 Fl-2011, madwar 230 tunnellata qoton biss ġew prodotti fil-Bulgarija.
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negliġibbli fuq il-prezzijiet tas-suq globali ta' dan il-prodott agrikolu bażiku nnegozjat 
enormement. 

Madankollu, il-piż ekonomiku tas-settur tal-qoton ma għandux ikun sottovalutat. Barra milli 
huwa għajn ta' introjtu għall-bdiewa, għal dawk li jfesdqu l-qoton u għall-kummerċjanti, il-
qoton huwa vitali għall-industrija tessili u tal-ħwejjeġ Ewropea1.

Il-valur totali tal-kummerċ tal-UE fil-qoton ammonta għal kważi biljun euro fl-2011, u l-
interessi kombinati tal-produzzjoni u tal-kummerċ tas-settur tal-qoton tal-UE huwa stmat għal 
1.6 biljun euro2.

Il-kummerċ tal-qoton bħala strument għall-iżvilupp

L-UE hija l-akbar fornitur ta' assistenza għall-iżvilupp relatata mal-qoton permezz tas-Sħubija 
UE-Afrika dwar il-Qoton, li timmira li tagħti spinta lill-kompetittività Afrikana. Mill-2004, il-
valur totali tal-assistenza għall-iżvilupp lill-qoton Afrikan mill-UE u mill-Membri tagħha 
qabeż is-somma ta' € 350 miljun. Fl-2009, l-UE kienet l-importatur prinċipali tad-dinja tal-
prodotti tessili u tal-ħwejjeġ mill-pajjiżi l-anqas żviluppati.

Is-sussidji, speċjalment il-programmi ta' sussidji tal-Istati Uniti b'effetti konsiderevolment 
distorsivi, għadhom kwistjoni kritika għall-ekonomiji tal-Afrika Ċentrali u tal-Punent 
dipendenti mill-qoton u għall-produtturi fuq skala żgħira tagħhom.

Ir-rapporteur tagħkom tfaħħar il-fatt li s-suq tal-UE għall-qoton huwa ħieles minn dazji, kwoti 
u sussidji għall-esportazzjoni. L-aktar riformi reċenti fil-qasam tal-qoton kienu pass notevoli 
lejn id-diżakkoppjament tas-sussidji mill-produzzjoni u ttrattaw il-kapaċità eċċessiva fl-
industrija tat-tfesdiq. Madankollu, l-UE żżomm 35 % f'għajnuna akkoppjata u s-sussidji tal-
Unjoni, jekk imkejla skont il-kilo qoton prodott, huma l-ogħla.

Minkejja l-impenn min-naħa tal-membri tad-WTO biex jittrattaw il-qoton b'mod ambizzjuz, 
malajr u speċifiku, s'issa għadu ma sar l-ebda progress. Ir-rapporteur tagħkom tħeġġeġ
koerenza akbar tar-reġim tal-qoton tal-UE fil-konfront tal-objettivi kummerċjali u ta' żvilupp, 
billi regoli kummerċjali sostenibbli li jiggarantixxu parità tal-kundizzjonijiet permezz ta' 
sistema kummerċjali multilaterali huma l-aħjar forma ta' għajnuna. 

Vantaġġi tal-adeżjoni mal-ICAC

L-ICAC għadu wieħed mill-ftit korpi internazzjonali għal prodotti bażiċi (ICBs) li l-UE 
għadha mhijiex membru tiegħu. Huma disa' l-Istati Membri tal-UE li attwalment huma 
membri tal-ICAC. Jekk l-UE ssir membru tal-ICAC, il-Kummissjoni tkun tirrappreżenta lill-
UE b'kompetenza esklużiva u tħallas kontribuzzjoni annwali f'isimha. 

Billi l-qoton huwa vitali għall-objettivi kummerċjali u ta' żvilupp tal-Unjoni, hija ma tistax 
tibqa' barra mill-ICAC. L-adeżjoni f'tali korp tkun tippermetti lill-UE żżid il-kooperazzjoni u 

                                               
1 Il-valur tal-esportazzjonijiet tal-industrija tessili u tal-ħwejjeġ Ewropea ammonta għal € 34 biljun fl-2010. Hija 
impjegat 1.9 miljun ħaddiem f'127 000 impriża fl-UE-27 kollha (data Eurostat u Euratex).
2 Stimi Eurocoton.
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d-djalogu dwar kwistonijiet fil-qasam tal-qoton, taċċedi għal informazzjoni f'waqtha, preċiża 
u rilevanti kif ukoll konsulenza analitika u tiffavorixxi rabtiet u sħubiji bejn is-settur tessili, il-
produtturi tal-qoton u l-awtoritajiet pubbliċi.

Ir-rapporteur tagħkom tinsab konvinta li huwa fl-aħjar interessi tal-UE li taderixxi mal-ICAC. 
Jekk nitkellmu b'leħen wieħed fi ħdan delegazzjoni unika nkunu nistgħu niżguraw aktar 
konsistenza tal-azzjonijiet u nippermettu lill-UE jkollha influwenza akbar fl-"aġenda tal-
qoton". L-adeżjoni tal-UE tista' wkoll tagħti dik l-ispinta li tant għandu bżonn dan il-korp għal 
prodotti bażiċi u r-rilevanza tiegħu fl-ekonomija tal-qoton. 

Rakkomandazzjonijiet

L-għan ta' din l-adeżjoni huwa li jkun hemm UE attiva fi ħdan ICAC b'saħħtu u effikaċi. Billi 
l-kontribuzzjoni annwali tal-UE għall-adeżjoni mal-ICAC mistennija tqum madwar 
USD 360 0001, jiġifieri kważi 20 % tal-kontribuzzjonijiet totali tal-membri, huwa 
fundamentali li l-UE tissalvagwarda piż ta' rappreżentanza u d-drittijiet tal-vot adegwati fi 
ħdan dan il-korp internazzjonali għal prodotti bażiċi. Irid jiġi żgurat investiment tajjeb għal 
flus il-kontribwenti Ewropej.

Ir-rapporteur tagħkom tħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel użu sħiħ mill-potenzjal tal-adeżjoni 
bil-għan li tagħmel kull sforz favur aktar trasparenza u sostenibilità tas-suq. Hija għandha 
tirreaġixxi malajr għal kull restrizzjoni possibbli għall-esportazzjoni tal-qoton u għal 
azzjonijiet oħrajn li jwasslu għal volatilità eċċessiva tal-prezzijiet. Ir-rapporteur tagħkom 
tistieden lill-Kummissjoni tkompli tiggarantixxi li leħen dawk l-Ewropej li jkabbru, ifesdqu, 
jinnegozjaw il-qoton u jirriċerkaw dwaru jinstema' fi ħdan il-qafas tal-ICAC.

Il-Kummissjoni trid timbotta biex isir progress fin-negozjati tad-WTO dwar il-qoton2, fil-
kuntest tal-bżonn ta' approċċ ekwilibrat fir-riforma tal-PAK tal-UE u fil-liġi futura tal-Istati 
Uniti dwar l-agrikoltura. Huwa ta' importanza vitali li ċ-Ċina, l-akbar suq tal-qoton, issir 
membru tal-ICAC u tiżvolġi rwol kostruttiv fl-ekonomija tal-qoton3.

Irridu nittrattaw il-problemi tas-suq globali tal-qoton komuni għall-parti l-kbira tal-prodotti 
agrikoli bażiċi: żbilanċi bejn l-offerta u d-domanda, il-volatilità tal-prezzijiet, l-isfruttament 
tat-tfal u d-degrad ambjentali. Huwa essenzjali li jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-produtturi ż-
żgħar mill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp biex jitilgħu l-katina tal-valur tal-qoton/prodotti 
tessili/ħwejjeġ u jifhmu l-potenzjal tal-qoton organiku u tal-kummerċ ġust4. Huma wkoll ta' 
importanza estrema l-aspetti dwar l-aċċess aħjar għall-assigurazzjoni u l-mekkaniżmi ta' 
hedging tal-prezzijiet, l-għarfien u l-kreditu kif ukoll id-diversifikazzjoni aħjar.

Il-potenzjal li joffri l-qoton għandu jkun sfruttat bi sħiħ fil-ftehimiet ta' sħubija ekonomika, 
filwaqt li jiġi żgurat li l-produtturi Afrikani jkollhom aċċess għall-katini tal-valur ewlenin li 
jaqdu l-industrija tessili u tal-ħwejjeġ tal-UE.
                                               
1 Dan jinkludi kwota fissa għal kull membru u parti varjabbli bbażata fuq il-volum tal-kummerċ tal-qoton mhux 
maħdum.
2 Testi adottati P7_TA(2011)0380.
3 Id-daqs tar-riżerva nazzjonali Ċiniża tal-qoton iżid l-inċertezza fis-suq globali tal-qoton.
4  Fost l-eżempji ta' skemi ta' ċertifikazzjoni marbuta mas-sostenibilità nsibu Better Cotton Initiative, Cotton 
Made in Africa u Ecoproof.
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Huwa kruċjali li titjieb it-traċċabilità tal-katina tal-provvista bil-għan li jsir sforz favur it-
tnaqqis tat-tħaddim tat-tfal u tax-xogħol furzat1 u tiżdied is-sostenibilità ambjentali. Ir-
rapporteur tagħkom tħeġġeġ lill-partijiet interessati kollha tal-ekonomija tal-qoton 
jintensifikaw l-isforzi għall-ġlieda kontra l-agħar forom ta' tħaddim tat-tfal fil-qtugħ u fit-
tfesdiq tal-qoton u jnaqqsu d-degrad ambjentali, inklużi l-impronta tal-ilma u l-użu tal-
pestiċidi. Il-ġlieda kontra l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u kontra t-tniġġis ambjentali hija 
fundamentali tul il-katina tal-valur, mill-ħsad tal-qoton sal-fabbriki tal-prodotti tessili.

Ir-rapporteur tagħkom tappella biex titkompla l-ġlieda kontra l-miżuri ta' distorsjoni tal-
kummerċ, inkluża kull forma ta' sussidji għall-esportazzjoni2 u l-projbizzjonijiet tal-
esportazzjoni3. Huwa importanti li l-produzzjoni tal-qoton fl-UE tiġi salvagwardata, iżda din 
tal-aħħar trid tikkunsidra ulterjorment id-diżakkoppjament gradwali tal-għajnuna lill-
produtturi Ewropej tal-qoton u ssaħħaħ il-miżuri tranżitorji ta' ristrutturar għar-reġjuni li 
ntlaqtu l-aktar. Fid-dawl tat-tnaqqis tal-produzzjoni ta' qoton u tal-industrija tessili primarja fl-
Ewropa, ir-rapporteur tagħkom tħeġġeġ lill-bdiewa, lill-kummerċjanti u lill-bejjiegħa bl-imnut 
tal-Ewropa jisfruttaw il-possibilitajiet miftuħa mill-kummerċjalizzazzjoni tal-qoton organiku 
u tal-kummerċ ġust. 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0586.
2 Skont l-ICAC, is-sussidji qegħdin ibaxxu l-prezz tas-suq tal-qoton b'10 %. Is-sussidji għall-industrija tal-qoton 
huma stmati għal $1.3 biljun fl-2010/11, li naqsu minn $3.2 biljun fl-2009/10, l-aktar minħabba prezzijiet rekord 
tal-qoton.
3 Matul dawn l-aħħar tliet snin l-Indja ilha ripetutament tintroduċi restrizzjonijiet għall-esportazzjoni.


