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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za mednarodno trgovino

4.6.2012

DELOVNI DOKUMENT
o pristopu EU k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž (ICAC)

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalka: Cristiana Muscardini



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

SL

ICAC in svetovna bombažna industrija

Mednarodni svetovalni odbor za bombaž (ICAC, ustanovljen leta 1939) je eden izmed 
najstarejših mednarodnih organov za primarne proizvode. Združuje 42 držav, ki proizvajajo in 
porabljajo ter z njim trgujejo, ter svetuje njihovim vladam pri spodbujanju zdrave svetovne 
industrije bombaža. Namen odbora ICAC je povečati preglednost na trgu bombaža tako, da 
osvešča, spodbuja mednarodno sodelovanje, zbira statistične podatke in nudi tehnične 
informacije ter napovedi za bombažne in tekstilne trge. 

Bombaž je eden najpomembnejših kultur po porabi tal, hkrati pa ustvarja veliko delovnih 
mest in je primarni proizvod bistvenega pomena za podeželske skupnosti, trgovce, tekstilno 
industrijo in potrošnike po vsem svetu.
To najbolj uporabljeno naravno vlakno, ki ga gojijo v več kot 100 državah, je osnovni 
kmetijski proizvod, katerega trgovanje je zelo razširjeno, saj je vanj vključenih okoli 150 
držav1. 

Po ocenah odbora ICAC je v proizvodnjo bombaža neposredno vključenih 100 milijonov 
gospodinjstev. Bombažni sektor predstavlja pomemben vir zaposlovanja in zaslužka za več 
kot 250 milijonov ljudi, ki delajo v proizvodnji, pri obdelavi, skladiščenju in prevozu v tej 
vrednostni verigi kmetijstva. Milijone dodatnih delovnih mest zagotavljajo sorodne industrije 
kot so industrija kmetijskih vložkov, strojna industrija in tekstilna proizvodnja. 

Pri proizvodnji bombaža prevladujejo Kitajska, Indija in ZDA, slednje so še vedno največji 
izvoznik in vložijo največ subvencij za proizvodnjo bombaža. Kitajska je največja svetovna 
uvoznica. ICAC ocenjuje, da je v sezoni 2011/2012 svetovna trgovina z bombažem znašala 
8,6 milijona ton, pri čemer je Kitajska imela rekorden uvoz; po ocenah se bodo njene zaloge 
več kot podvojile in tako znašale 5 milijonov ton2. 

Proizvodnja in trgovina z njim predstavljata velik potencial za rast in razvoj. Izvoz „belega 
zlata“ je bistvenega pomena za gospodarstva AKP, ki so odvisna od bombaža, najbolj za 
četverico Benin, Burkina Faso, Mali in Čad (C-4). Ker je za najmanj razvite države bombaž 
najpomembnejši vir zaslužka pri kmetijskem izvozu, bi preboj bombažne industrije v STO 
lahko pomenil napredovanje pogajanj o razvojni agendi iz Dohe.

Bombaž in tekstil v EU

V EU bombaž trenutno prideluje približno 100.000 pridelovalcev v Grčiji in Španiji. Na 
370.000 hektarih proizvedejo 340.000 ton prečiščenega bombaža3. EU je postala neto 
izvoznica bombaža leta 2009. Ker EU proizvede le 1 % svetovnega prečiščenega bombaža in 
je njen tržni delež izvoza 2,8 %, zanemarljivo vpliva na cene svetovnega trga tega 
kmetijskega proizvoda, s katerim se intenzivno trguje.  

                                               
1 ICAC ocenjuje, da se bo v sezoni 2012/2013 proizvodnja bombaža zmanjšala na 25,1 milijona ton, promet pa 
bo padel na 8,1 milijona ton. Mednarodna sezona bombaža traja od avgusta do julija. 
2 ICAC pričakuje, da bodo v letu 2011/12 svetovne zaloge poskočile na 13,3 milijona ton, v letu 2012/13 pa na 
14,5 milijona ton. 
3 V Bolgariji je bilo leta 2011 proizvedenih samo okoli 230 ton bombaža.
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Vseeno ne bi smeli podcenjevati gospodarskega pomena bombažnega sektorja. Bombaž 
predstavlja vir zaslužka za kmete, odzrnjevalne obrate in trgovce, poleg tega pa je nujno 
potreben za evropsko tekstilno in oblačilno industrijo1.

Skupna vrednost trgovine EU z bombažem je leta 2011 znašala skoraj milijardo evrov. 
Bombažni sektor EU je skupaj z interesi ocenjen na 1,6 milijarde evrov2.

Trgovina z bombažem kot razvojno orodje

EU zagotavlja največ razvojne pomoči, povezane z bombažem, prek svojega partnerstva z 
Afriko v sektorju bombaža, s čimer poskuša okrepiti afriško konkurenčnost. Od leta 2004 so 
EU in njene članice za razvojno pomoč afriškemu sektorju bombaža namenile več kot 350 
milijonov evrov. EU je bila leta 2009 vodilna svetovna uvoznica tekstila in oblačil iz najmanj 
razvitih držav.

Subvencije, večinoma iz programov subvencij ZDA, ki izkrivljajo konkurenco, še vedno 
predstavljajo veliko težavo za zahodne in osrednje afriške države, ki so gospodarsko odvisne 
od bombaža, in njihove male pridelovalce.

Poročevalka pozdravlja dejstvo, da evropski trg bombaža ni omejen s carinami, kvotami in 
izvoznimi subvencijami. Zadnje reforme sektorja bombaža so pomenile pomemben korak k 
ločevanju subvencij od proizvodnje in k odpravljanju presežne zmogljivosti odzrnjevalne 
panoge. Vendar pa EU ohranja 35 % vezane podpore, subvencije EU na kilogram 
proizvedenega bombaža pa so najvišje.

Čeprav so se članice STO zavezale, da bodo bombažni sektor obravnavale ambiciozno, čim 
hitreje in podrobno, napredka do sedaj ni bilo. Poročevalka poziva, naj bo ureditev sektorja 
bombaža EU bolj usklajena s trgovinskimi in razvojnimi cilji, saj so trajnostna trgovinska 
pravila, ki zagotavljajo enake pogoje v večstranskem trgovinskem sistemu, najboljša oblika 
pomoči.  

Prednosti vstopa v odbor ICAC

ICAC je eden izmed redkih mednarodnih organov za primarne proizvode, v katerega EU še ni 
včlanjena. Trenutno je v ICAC včlanjenih devet držav članic EU. Če se EU pridruži odboru 
ICAC, jo bo zastopala Komisija, ki bo imela izključno pristojnost in bo tudi plačevala letni 
prispevek. 

Ker je bombaž bistvenega pomena za trgovinske in razvojne cilje Unije, si ne more privoščiti, 
da ne bi pristopila k odboru ICAC. S članstvom bi EU lahko okrepila sodelovanje in dialog o 
vprašanjih bombaža, imela dostop do pravočasnih in ustreznih informacij in analitičnih 
mnenj, ter okrepila povezovanje in partnerstva med tekstilnim sektorjem, proizvajalci 
bombaža in javnimi organi. 

                                               
1 Vrednost izvoza evropske tekstilne in oblačilne industrije v letu 2010 je znašala 34 milijard evrov. V 127.000 
podjetjih po vsej EU-27 sta zaposlovali 1,9 milijona delavcev (podatki Eurostata in Euratexa).
2 Ocena Eurocotona.
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Poročevalka je prepričana, da je v največjem interesu EU, da pristopi k odboru ICAC. 
Delegacija, ki bi jo enoglasno zastopala, bi EU zagotovila večjo doslednost pri ukrepih in ji 
omogočila večji vpliv pri vprašanjih bombaža. Članstvo EU bi temu organu za osnovne 
proizvode dalo prepotreben zagon in bi okrepilo njegov pomen za bombažno industrijo. 

Priporočila

Namen pristopa je, da bi EU imela dejavno vlogo v močnem in učinkovitem odboru ICAC.  
Letni prispevek EU za članstvo v odboru ICAC bi predvidoma znašal okrog 360.000 USD1, 
kar predstavlja 20 % vseh prispevkov članic. Temu primerno mora EU ohraniti ustrezno 
zastopanost in glasovalne pravice v tem mednarodnem organu za osnovne proizvode. Za 
denar evropskih davkoplačevalcev je treba zagotoviti ustrezno korist. 

Poročevalka poziva Komisijo, naj možnosti članstva izkoristi za prizadevanje za večjo 
preglednost in vzdržnost trga. Hitro se bo morala odzivati na morebitne omejitve izvoza 
bombaža in na druge ukrepe, ki bi vodili k pretirani nestabilnosti cen. Poleg tega Komisijo 
poziva, naj še naprej zagotavlja, da bo mnenje evropskih pridelovalcev, odzrnjevalcev, 
trgovcev in raziskovalcev v sektorju bombaža, upoštevano v odboru ICAC.

Komisija si mora prizadevati za napredek pri pogajanjih o bombažu2 v STO, saj je treba pri 
reformi skupne kmetijske politike EU in bodočem ameriškem kmetijskem zakonu najti 
uravnotežen pristop. Bistveno je zagotoviti, da se odboru ICAC kot največji trg bombaža 
pridruži Kitajska in prevzame konstruktivno vlogo v bombažni industriji3. 

Treba je obravnavati slabosti, ki poleg svetovnega bombažnega trga pestijo tudi trge večine 
mehkih surovin: neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem, nestabilnost cen, 
izkoriščanje otrok in uničevanje okolja. Ustvariti je treba pogoje za male pridelovalce v 
državah v razvoju, s čimer bi izboljšali vrednostno verigo bombažno-tekstilne-oblačilne 
industrije in izkoristili možnosti ekološko pridelanega bombaža in pravične trgovine z 
bombažem4. Omogočiti je treba tudi boljši dostop do zavarovanj in mehanizmov za omejitev 
cen, znanja in posojil ter večjo diverzifikacijo.

Potencial, ki ga predstavlja bombažni sektor, bi morali v celoti izkoristiti pri sporazumih o 
gospodarskem partnerstvu, s katerimi imajo afriški proizvajalci dostop do glavnih vrednostnih 
verig v evropski tekstilni in oblačilni industriji.

Treba je izboljšati sledljivost v verigi oskrbe, s čimer bi zmanjšali obseg otroškega in 
prisilnega dela5 ter povečali okoljsko trajnost. Poročevalka poziva vse zainteresirane strani v 
bombažni industriji, naj se odločneje borijo proti najhujšim oblikam otroškega dela pri 
obiranju in odzrnjevanju bombaža ter naj zmanjšajo uničevanje okolja tudi z manjšo porabo 
vode in pesticidov. Nujno se je treba boriti proti kršitvam človekovih pravic in onesnaževanju 

                                               
1 V ta znesek sta všteta osnovni prispevek za članarino in spremenljivi prispevek, ki je osnovan na obsegu 
trgovine s surovim bombažem.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0380.
3 Velikost kitajskih državnih zalog predstavlja negotovost za svetovni trg bombaža.
4  Iniciativa „Boljši bombaž“ (Better Cotton Initiative), „Bombaž, proizveden v Afriki“ (Cotton Made in Africa) 
ter Ecoproof so nekateri primeri organizacij s shemami certificiranja, vezanimi na trajnost.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0586.
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okolja vzdolž celotne vrednostne verige od obiranja bombaža do tekstilnih tovarn. 

Poročevalka poziva k nadaljnjemu boju proti ukrepom, ki izkrivljajo trgovino, vključno z 
vsemi oblikami izvoznih subvencij1 in prepovedi izvoza2.
Proizvodnjo bombaža v EU je treba ohraniti, vendar je treba preučiti postopno zmanjševanje 
pomoči evropskim proizvajalcem bombaža in krepitev prehodnih ukrepov prestrukturiranja za 
najbolj prizadete regije. Ob upoštevanju krčenja proizvodnje bombaža in primarne tekstilne 
industrije v Evropi, poročevalka poziva evropske kmete, trgovce in prodajalce, naj izkoristijo 
možnosti, ki jih nudita trženje ekološko pridelanega bombaža in pravična trgovina z njim. 

                                               
1 Po mnenju odbora ICAC je, da subvencije znižujejo tržno ceno bombaža za 10 %. Subvencije za bombažno 
industrijo v letu 2010/11 so ocenjene na 1,3 milijarde dolarjev, kar je manj kot leta 2009/10, ko so znašale 3,2 
milijarde dolarjev, osnovni razlog za zmanjšanje pa so bile rekordne cene bombaža.
2 Indija je v zadnjih treh letih večkrat uvedla omejitve izvoza.


