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Het ICAC en de mondiale katoeneconomie

Het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen (International Cotton Advisory 
Committee, ICAC, opgericht in 1939) is een van de oudste internationale 
grondstoffenorganisaties. Het brengt 42 katoenproducerende, -consumerende en -
verhandelende landen samen en staat hun regeringen bij in de promotie van een gezonde 
mondiale katoeneconomie. Het ICAC wil de transparantie in de katoenmarkt verbeteren door 
de bekendheid te vergroten, internationale samenwerking aan te moedigen, statistische 
gegevens te verzamelen en technische informatie en prognoses over de katoen- en 
textielmarkt te verstrekken.

Als een van de gewassen met het grootste landgebruik is katoen een belangrijke 
werkverschaffer en een vitale grondstof voor plattelandsgemeenschappen, handelaars, de 
textielindustrie en consumenten overal ter wereld. De meest gebruikte natuurlijke vezel die 
geteeld wordt in meer dan 100 landen, is een veel verhandelde landbouwgrondstof, met 
ongeveer 150 staten die bij de handel erin betrokken zijn1.

Volgens het ICAC zijn ongeveer 100 miljoen huishoudens rechtstreeks betrokken bij de 
katoenproductie. De katoensector is een belangrijke bron van werkgelegenheid en inkomen 
voor meer dan 250 miljoen mensen in de stadia van de productie, de verwerking, de opslag en 
het vervoer binnen deze landbouwwaardeketen. Bijkomend worden er miljoenen jobs 
gecreëerd in de daarvan afhankelijke industrieën, gaande van landbouwgrondstoffen en 
machines tot textielfabrieken.

De katoenproductie wordt gedomineerd door China, India en de VS, waarbij die laatste de 
dominerende uitvoerder en grootste subsidiegever van de katoenproductie blijven. China is de 
grootste importeur ter wereld. Het ICAC raamt de mondiale katoenhandel voor het seizoen 
2011-2012 op 8,6 miljoen ton, vooral als gevolg van een recordinvoer uit China, waar de 
voorraden naar verwachting meer dan verdubbelen zullen tot 5 miljoen ton2.

De katoenproductie en -handel hebben een enorm groei- en ontwikkelingspotentieel. De 
uitvoer van het "witte goud" is cruciaal voor ACS-landen die afhankelijk zijn van katoenteelt, 
voornamelijk de "vier van het katoen" (K-4) groep, Benin, Burkina Faso, Mali en Tsjaad. 
Aangezien katoen de belangrijkste inkomstenbron van landbouwexport is voor de minst 
ontwikkelde landen (MOL) als geheel, kan een doorbraak over katoen in de WTO een 
doorbraak betekenen in de onderhandelingen over de Ontwikkelingsagenda van Doha.

Katoen en textiel in de EU

In de EU wordt momenteel katoen geteeld door zo'n 100 000 producenten in Griekenland en 
Spanje, die 340 000 ton geëgreneerde katoen produceren op een oppervlakte van 370 000 
hectare3. De EU is een netto-katoenexporteur geworden in 2009. Aangezien de EU slechts 1% 
                                               
1 Het ICAC schat dat de mondiale katoenproductie in het seizoen 2012-2013 zal krimpen tot 25,1 miljoen ton, 
terwijl de wereldhandel zal dalen tot 8,1 miljoen ton. Het internationaal katoenseizoen loopt van augustus tot 
juli. 
2 Het ICAC verwacht dat de mondiale voorraden in 2011-2012 sterk zullen toenemen tot 13,3 miljoen ton en in 
2012-2013 tot 14,5 miljoen ton.
3 Slechts ongeveer 230 ton katoen werd in 2011 in Bulgarije geproduceerd.
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van de mondiale geëgreneerde katoen produceert en een exportmarktaandeel van 2,8% heeft, 
heeft zij een eerder verwaarloosbare impact op de wereldmarktprijzen van deze veel 
verhandelde landbouwgrondstof. 

Desondanks mag het economisch gewicht van de katoensector niet onderschat worden. Naast 
een bron van inkomsten voor landbouwers, egreneringsbedrijven en handelaars is katoen van 
essentieel belang voor de Europese textiel- en kledingindustrie1.

De totale waarde van de katoenhandel van de EU bedroeg bijna één miljard euro in 2011, 
terwijl de productie- en handelsbelangen van de EU-katoensector gezamenlijk op 1,6 miljard 
euro worden geschat2.

Katoenhandel als ontwikkelingsinstrument

De EU is de grootste verstrekker van katoengerelateerde ontwikkelingsbijstand via het 
partnerschap tussen de EU en Afrika inzake katoen, dat het Afrikaanse concurrentievermogen 
tracht te vergroten. De totale waarde van de ontwikkelingssteun van de EU en haar leden aan 
de Afrikaanse katoen sinds 2004 heeft 350 miljoen euro overschreden. In 2009 was de EU de 
belangrijkste importeur van textiel en kleding van de MOL ter wereld.

Subsidies, vooral de erg verstorende subsidieprogramma's van de VS, blijven een heikele 
kwestie voor de West- en Centraal-Afrikaanse economieën die afhankelijk zijn van 
katoenteelt en hun kleinschalige producenten.

De rapporteur spreekt haar voldoening uit over het feit dat de EU-katoenmarkt vrij is van 
heffingen, quota en uitvoersubsidies. De meest recente katoenhervormingen waren een 
belangrijke stap in de richting van het loskoppelen van subsidies van productie en met deze 
hervormingen is de overcapaciteit in de egreneerindustrie aangepakt. Desondanks behoudt de 
EU 35% gekoppelde steun en zijn de EU-subsidies per kilo geproduceerd katoen het hoogst.

Ondanks de belofte van de WTO-leden om zich te blijven inzetten voor het vinden van een 
"ambitieuze, spoedige en specifieke" oplossing voor de katoenkwestie, is tot dusver geen 
vooruitgang geboekt. De rapporteur pleit voor een grotere samenhang tussen de EU-
katoenregeling en handels- en ontwikkelingsdoelstellingen, aangezien duurzame 
handelsvoorschriften die via een multilateraal handelssysteem gelijke spelregels waarborgen, 
de beste steun vormen. 

De voordelen van lidmaatschap van het ICAC

Het ICAC blijft een van de weinige internationale grondstoffenorganisaties (International 
commodity bodies, ICBs) waarvan de EU nog geen lid is. Negen EU-lidstaten zijn momenteel 
lid van het ICAC. Als de EU lid werd van het ICAC, zou de Commissie de EU 
vertegenwoordigen met een exclusieve bevoegdheid en de jaarlijkse bijdrage in haar naam 
betalen. 

                                               
1 De totale waarde van de export van de EU textiel- en kledingindustrie bedroeg in 2010 34 miljard euro. In de 
EU-27 werkten 1,9 miljoen werknemers in 127 000 bedrijven (gegevens van Eurostat en Euratex).
2 Schattingen van Eurocoton.
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Aangezien katoen essentieel is voor haar handels- en ontwikkelingsdoelstellingen, kan de EU 
het zich niet veroorloven niet tot het ICAC toe te treden. Dankzij haar lidmaatschap van dit 
orgaan zou de EU de samenwerking en dialoog over katoenkwesties kunnen intensiveren, 
toegang hebben tot recente, nauwkeurige en relevante informatie en analytisch advies en 
verbanden en partnerschappen tussen de textielsector, katoenproducenten en overheden 
vereenvoudigen.

De rapporteur is ervan overtuigd dat het in het belang van de EU is om toe te treden tot het 
ICAC. Als de EU zou spreken als één delegatie met één stem, zou dit een grotere consistentie 
in haar optreden verzekeren en zou de EU een grotere invloed hebben op de "katoenagenda". 
Als de EU lid werd, zou dit ook een broodnodige impuls geven aan dit grondstoffenorgaan en 
zijn rol in de katoeneconomie. 

Aanbevelingen

Het doel van deze toetreding is een actieve EU binnen een sterk en doeltreffend ICAC. 
Aangezien verwacht wordt dat de jaarlijkse bijdrage van de EU voor lidmaatschap van het 
ICAC 360 000 USD1 (ongeveer 20% van het totaal van de ledenbijdragen) zal bedragen, is 
het primordiaal voor de EU voldoende gewicht en stemrechten binnen deze internationale 
grondstoffenorganisatie te vrijwaren. Een goede aanwending van belastinggeld staat voorop.

De rapporteur dringt er bij de Commissie op aan ten volle gebruik te maken van de 
mogelijkheden die dit lidmaatschap biedt om zich in te spannen de transparantie en de 
duurzaamheid van de markt te verhogen. Ze moet prompt reageren tegen eventuele 
uitvoerrestricties voor katoen en andere handelingen die buitensporige prijsschommelingen tot 
gevolg kunnen hebben. De rapporteur verzoekt de Commissie ervoor te blijven zorgen dat de 
stem van de Europese katoentelers, egreneringsbedrijven, handelaars en onderzoekers 
gehoord wordt binnen het ICAC-kader.

De Commissie moet ijveren voor vooruitgang van de WTO-onderhandelingen over katoen2, 
binnen de context van de noodzaak om een evenwichtige benadering te vinden in de GLB-
hervormingen van de EU en de toekomstige Farm Bill van de VS. Het is van levensbelang 
ervoor te zorgen dat China, de grootste katoenmarkt, lid wordt van het ICAC en een 
constructieve rol speelt in de katoeneconomie3.

Wij moeten de moeilijkheden aanpakken van de mondiale katoenmarkt die door de meeste 
"zachte grondstoffen" worden gedeeld:  een wanverhouding tussen vraag en aanbod, 
prijsschommelingen, kinderuitbuiting en milieuverontreiniging. Het is essentieel dat de 
voorwaarden worden gecreëerd waarin kleine producenten van ontwikkelingslanden kunnen 
opklimmen in de waardeketen van katoen-textiel-kleding en de kansen van katoen uit de 
biologische landbouw en eerlijke handel aangrijpen4. Betere toegang tot verzekerings- en 
                                               
1 Dit bevat een vast deel per lid en een variabel deel op basis van de hoeveelheid ruwe katoen die per lid 
verhandeld wordt.
2 Aangenomen teksten, P7_TA (2011)0380.
3 De omvang van de Chinese nationale katoenreserve draagt bij tot de onzekerheid op de mondiale katoenmarkt.
4  Voorbeelden van aan duurzaamheid gekoppelde certificeringsystemen zijn Better Cotton Initiative, Cotton 
Made in Africa en Ecoproof



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

NL

prijsbeschermingsmechanismen, kennis en krediet en betere diversificatie zijn ook van 
cruciaal belang.

Het potentieel dat katoen biedt moet ten volle benut worden in de economische 
partnerschapsovereenkomsten door Afrikaanse producenten toegang te verlenen tot de 
belangrijkste waardeketens ten dienste van de Europese textiel- en kledingindustrie.

Het is van belang de traceerbaarheid van de distributieketen te verbeteren om kinder- en 
gedwongen arbeid terug te dringen1 en de ecologische duurzaamheid te verhogen. De 
rapporteur dringt er bij alle belanghebbenden van de katoeneconomie op aan om de 
inspanningen in de strijd tegen de zwaarste vormen van kinderarbeid in de katoenpluk en -
egreneerderij op te voeren en om de milieuverontreiniging, met inbegrip van de 
watervoetafdruk en het gebruik van pesticiden, te verminderen. Schendingen van de 
mensenrechten en milieuverontreiniging moeten over de hele waardeketen, van de 
katoenoogst tot de textielfabrieken, bestreden worden.

De rapporteur roept op de strijd tegen handelsverstorende maatregelen verder te zetten, met 
inbegrip van alle vormen van exportsubsidies2 en exportverboden3. De katoenproductie in de 
EU moet gevrijwaard worden, maar de EU moet een verdere, geleidelijke loskoppeling van de 
steun aan Europese katoenproducenten in overweging nemen, waarbij tijdens een 
overgangsperiode herstructureringsmaatregelen voor de zwaarst getroffen gebieden genomen 
kunnen worden. Gezien de inkrimping van de katoenproductie en de primaire textielindustrie 
in Europa roept de rapporteur de Europese landbouwers, handelaars en detailhandelaars op de 
mogelijkheden van het op de markt brengen van katoen uit de biologische landbouw en 
eerlijke handel aan te grijpen. 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0586.
2 Volgens het ICAC drukken subsidies de marktprijs van katoen met 10%.  De subsidies voor de katoenindustrie 
worden geraamd op 1,3 miljard USD in 2010-2011, ten opzichte van 3,2 miljard USD in 2009-10, een 
vermindering die voornamelijk te wijten is aan recordprijzen voor katoen.
3 De voorbije drie jaar heeft India herhaaldelijk uitvoerbeperkingen ingevoerd.


