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

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Comércio Internacional

4.6.2012

DOCUMENTO DE TRABALHO
sobre a adesão da UE ao Comité Consultivo Internacional do Algodão (CCIA)

Comissão do Comércio Internacional

Relatora: Cristiana Muscardini



PE491.080v01-00 2/5 DT\904020PT.doc

PT

O CCIA e a economia mundial do algodão

O Comité Consultivo Internacional do Algodão (CCIA, criado em 1939) é um dos organismos 
internacionais mais antigos de produtos de base. Reúne 42 países produtores, consumidores e 
comercializadores de algodão e assiste os seus governos na promoção de uma economia 
mundial do algodão sólida. O CCIA ajuda a desenvolver a transparência no mercado do 
algodão através da sensibilização, da promoção da cooperação internacional, da recolha de 
dados estatísticos, do fornecimento de informações técnicas e de previsões a nível dos 
mercados do algodão e dos têxteis.

Sendo uma das colheitas mais significativas no que toca à utilização dos solos, o algodão é 
importante do ponto de vista da criação de emprego e é um produto de base essencial para 
comunidades rurais, comerciantes, indústria têxtil e consumidores a nível mundial. A fibra 
natural mais amplamente utilizada, cultivada em mais de 100 países, é um produto de base 
agrícola bastante comercializado que conta com a participação de cerca de 150 países na sua 
comercialização1.

De acordo com o CCIA, cerca de 100 milhões de lares estão diretamente ligados à produção 
de algodão. O setor do algodão constitui uma importante fonte de emprego e de rendimento 
para mais de 250 milhões de pessoas que trabalham nas fases de produção, transformação, 
armazenamento e transporte desta cadeia de valor agrícola. As indústrias conexas, que variam 
entre os fatores de produção e a maquinaria agrícola e a confeção de têxteis, criam milhões de 
postos de trabalho adicionais.

A produção de algodão é dominada pela China, a Índia e os EUA, continuando os EUA a ser 
o principal exportador e o maior subsidiário da produção de algodão. A China é o maior 
importador a nível mundial. O CCIA prevê que a comercialização mundial de algodão na 
campanha de 2011/2012 ascenda a 8,6 milhões de toneladas, devido a importações 
extraordinárias por parte da China, cujas reservas de algodão deverão atingir mais do dobro 
dos valores anteriores, situando-se em 5 milhões de toneladas2.

A produção e a comercialização de algodão têm grande potencial para crescer e se 
desenvolver. As exportações do "ouro branco" são essenciais para economias ACP 
dependentes do algodão, nomeadamente o grupo "Algodão 4" (A-4), do qual fazem parte o 
Benim, o Burquina Faso, o Mali e o Chade. Sendo o algodão a fonte de rendimentos mais 
importante para o grupo dos PMA em matéria de exportação agrícola, a realização de 
progressos na OMC relativamente ao algodão poderia significar um avanço no que diz 
respeito às negociações da Agenda de Desenvolvimento de Doha.

O algodão e os têxteis na UE

Atualmente na UE o algodão é cultivado por 100.000 produtores na Grécia e em Espanha e 

                                               
1 O CCIA prevê que a produção mundial de algodão diminua para 25,1 milhões de toneladas na campanha de 
2012/2013, com um decréscimo no comércio mundial para 8,1 milhões de toneladas. A campanha do algodão a 
nível internacional decorre de agosto a julho.
2 O CCIA espera que as reservas mundiais ascendam a 13,3 milhões de toneladas, em 2011/2012, e a 14,5 
milhões de toneladas, em 2012/2013.
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são produzidas 340.000 toneladas de algodão descaroçado numa área de 370.000 hectares1.
A UE tornou-se exportadora líquida de algodão em 2009. Uma vez que a UE produz apenas 
1% do algodão descaroçado a nível mundial e possui uma quota de mercado de exportação de 
2,8%, tem um impacto reduzido nos preços de mercado mundiais deste produto de base 
agrícola tão comercializado.

Apesar disso, o peso económico do setor do algodão não deve ser subestimado. Além de ser 
uma fonte de rendimentos para agricultores, descaroçadores e comerciantes, o algodão é 
fulcral para a indústria têxtil e do vestuário2.

O valor total das trocas comerciais de algodão da UE correspondeu a um total de quase mil 
milhões de euros em 2011, com a produção combinada e os interesses comerciais do setor do 
algodão da UE a corresponder ao valor estimado de 1,6 mil milhões de euros3.

A comercialização de algodão enquanto ferramenta para o desenvolvimento

A UE é o maior prestador de assistência ao desenvolvimento no domínio do algodão através 
da parceria UE-África relativa ao algodão, com o objetivo de aumentar a competitividade 
africana. O valor total da assistência ao desenvolvimento do algodão africano prestada pela 
UE e pelos seus Estados-Membros desde 2004 ultrapassou os 350 milhões. Em 2009, a UE 
foi o principal importador de têxteis e de vestuário dos PMA a nível mundial.

As subvenções, principalmente os regimes de subvenções dos EUA, que provocam grandes 
distorções, ainda constituem uma questão crítica para as economias dependentes do algodão 
da África Ocidental e Central e para os pequenos produtores.

O relator elogia o facto de o mercado de algodão da UE ser isento de direitos, quotas e 
subvenções às exportações. As reformas mais recentes representam um passo significativo 
relativamente à dissociação entre a produção e as subvenções e abordam a questão da 
sobrecapacidade na indústria do descaroçamento. Porém, a UE mantém um valor de 35% para 
a ajuda não dissociada e as subvenções da União, quando comparadas com os quilos de 
algodão produzidos, são as mais elevadas.

Apesar de os membros da OMC estarem empenhados em abordar a questão do algodão de 
forma "ambiciosa, expedita e específica", ainda não foram realizados progressos nesse 
sentido. O relator apela a uma maior coerência do regime da UE sobre o algodão 
relativamente a objetivos em matéria de comércio e de desenvolvimento, visto que o melhor 
tipo de ajuda consiste na aplicação de regras do comércio sustentável que assegurem a 
igualdade das condições de concorrência através de um sistema comercial multilateral.

O interesse em aderir ao CCIA

O CCIA continua a ser dos poucos organismos internacionais de produtos de base dos quais a 
                                               
1 Apenas cerca de 230 toneladas foram produzidas na Bulgária em 2011.
2 O valor das exportações da indústria têxtil e do vestuário da UE ascendeu a um total de 34 mil milhões de euros 
em 2010 e esta indústria empregou 1,9 milhões de trabalhadores em 127.000 empresas da UE-27 (dados do 
Eurostat e da Euratex)..
3 Previsões do Eurocoton.
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UE ainda não é membro. Nove Estados-Membros da UE são atualmente membros do CCIA.
Se a UE aderisse ao CCIA, seria da competência exclusiva da Comissão representá-la e pagar 
a contribuição anual em seu nome.

Já que o algodão é essencial para os objetivos em matéria de comércio e de desenvolvimento 
da União, esta não pode continuar à margem do CCIA. A adesão a este organismo permitiria à 
UE reforçar a cooperação e o diálogo relativamente a aspetos ligados ao algodão, ter acesso a 
informação atempada, exata e pertinente e a pareceres analíticos, facilitar as relações e 
parcerias entre a indústria têxtil, os produtores de algodão e as autoridades públicas.

O relator considera firmemente que é do interesse da UE aderir ao CCIA. A adoção de uma 
posição unânime numa única delegação asseguraria uma maior coerência das ações da UE e 
permitir-lhe-ia ter maior influência na "agenda relativa ao algodão" A adesão da UE daria 
igualmente o ímpeto necessário a este organismo de produtos de base e realçaria a sua 
importância na economia do algodão.

Recomendações

O objetivo desta adesão consiste em tornar a UE ativa num CCIA forte e eficaz. Uma vez que 
se prevê que a contribuição anual da UE na sequência da adesão ao CCIA ronde os 360.000 
dólares1, isto é, cerca de 20% das contribuições totais dos membros, é crucial que a UE 
salvaguarde uma representação considerável e apropriada e direitos de voto neste organismo 
internacional de produtos de base. Cumpre assegurar que o dinheiro dos contribuintes 
europeus é bem empregue.

O relator insta a Comissão a utilizar integralmente o potencial da sua adesão, a fim de lutar 
por uma maior transparência e sustentabilidade do mercado. Deve reagir imediatamente a 
eventuais restrições à exportação de algodão e a outras ações que conduzam à volatilidade 
excessiva dos preços. O relator insta a Comissão a continuar a fazer chegar ao CCIA as vozes 
dos cultivadores de algodão, descaroçadores, comerciantes e investigadores europeus.

A Comissão deve exercer pressão no sentido de fazer avançar as negociações da OMC sobre o 
algodão2 no contexto da necessidade de encontrar uma abordagem equilibrada com base na 
reforma da PAC da UE e na futura legislação agrícola dos EUA. É extremamente importante 
assegurar que a China, o maior mercado de algodão, adira ao CCIA e desempenhe um papel 
construtivo na economia do algodão3.

Cumpre abordar as fragilidades do mercado mundial do algodão comuns à maioria dos "soft 
commodities" (matérias-primas agrícolas): desequilíbrio entre procura e oferta, volatilidade 
dos preços, exploração infantil e degradação do ambiente. É essencial criar condições para 
que os pequenos produtores dos países em desenvolvimento ascendam na cadeia de valor 
algodão-têxtil-vestuário e aproveitem o potencial do algodão biológico ou do algodão 

                                               
1 Este montante inclui uma quota-parte fixa e uma parte variável sobre o volume de algodão em bruto 
comercializado.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0380.
3 O volume das reservas nacionais de algodão pertencentes à China cria incertezas no mercado mundial do 
algodão.
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comercializado segundo os princípios do comércio justo1. É também importante haver um 
maior acesso a mecanismos de seguros e de fixação de preços, a conhecimentos e ao crédito, 
bem como a uma maior diversificação.

O potencial do algodão merece ser inteiramente explorado nos Acordos de Parceria 
Económica, a fim de assegurar que os produtores africanos têm acesso às principais cadeias 
de valor com as quais trabalha a indústria têxtil e do vestuário da UE.

É essencial promover a rastreabilidade da cadeia de fornecimento, a fim de empreender 
esforços no sentido de reduzir o trabalho infantil e o trabalho forçado2 e de aumentar a 
sustentabilidade ambiental. O relator apela a todos os agentes da economia do algodão para 
que intensifiquem esforços no sentido de lutar contra as piores formas de trabalho infantil na 
colheita e descaroçamento do algodão e de reduzir a degradação do ambiente, incluindo o 
consumo excessivo de água e a utilização de pesticidas. É fundamental lutar contra as 
violações dos direitos humanos e contra a poluição ambiental na cadeia de valor, desde a 
colheita do algodão às fábricas do setor têxtil.

O relator insta a que seja prosseguida a luta contra as medidas de distorção do comércio, 
incluindo todas as formas de subvenção às exportações3 e de proibição de exportação4. É 
importante salvaguardar a produção de algodão na UE, mas cumpre considerar a prossecução 
de uma dissociação gradual da ajuda aos produtores de algodão europeus, reforçando medidas 
de reestruturação transitórias aplicáveis às regiões mais afetadas. Tendo em conta a contração 
da produção de algodão e da indústria têxtil primária da Europa, o relator apela aos 
agricultores, comerciantes e retalhistas para que aproveitem as possibilidades oferecidas pela 
comercialização de algodão biológico e de algodão comercializado segundo os princípios do 
comércio justo.

                                               
1  Entre os exemplos de regimes de certificação em matéria de sustentabilidade incluem-se a Better Cotton 
Initiative, a Cotton Made in África e a Ecoproof.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0586.
3 Segundo o CCIA, as subvenções estão a provocar uma descida de 10% nos preços de mercado do algodão.
Prevê-se que as subvenções à indústria do algodão correspondam a 1,3 mil milhões de dólares em 2010/2011, 
tendo esse valor sido inferior aos 3,2 mil milhões de dólares em 2009/2010, maioritariamente devido a preços 
extraordinários do algodão.
4 A Índia foi sistematicamente introduzindo restrições à exportação ao longo dos últimos três anos.


