Projekt na kratko

MALI PRIOBALNI RIBOLOV
ZA VEČJE SODELOVANJE
RIBIČEV PRI
UPRAVLJANJU SEKTORJA

Projekt ArtFishMed (“Actions aimed to enhance the participatory role of Mediterranean small-scale
fishing in the decision making and advisory processes at national and EU level” - “Ukrepi za okrepitev
vloge sodelovanja malega obalnega ribolova v Sredozemlju pri postopkih odločanja in posvetovanja
na področju ribištva na nacionalni in evropski ravni”) izvira iz potrebe Evropske komisije po večjem
sodelovanju sektorja malega ribolova pri politikah upravljanja ribištva, v primerjavi z že močnejšimi
oziroma bolje zastopanimi ribiškimi sektorji.
•

Nameravamo spodbujati srečanja in soočanja med ribiči malega ribolova, ki delujejo v
skupnem geografskem območju (Zgornji Jadran), ki pa pripada različnim državam (Italija,
Slovenija in Hrvaška), in v teh državah spodbuditi tri študije primerov za poglobitev
ozaveščanja, sodelovanja in obveščanja akterjev tega sektorja.

•

Ta primerjava je lahko dejansko koristna za medsebojno delitev skupnih težav, problemov,
potreb in interesov, ter za spodbujanje pobud, ki se bodo vodile in predlagale skupaj v okviru
možnosti, ki jih ponuja ta regulativni okvir.

•

Tako kot pri drugih gospodarskih sektorjih in drugih poklicnih skupinah, je zastopanje lastnih
interesov zagotovo veliko močnejše v primeru, da se akterji sektorja znajdejo na skupni fronti
oziroma se povežejo skupaj, tako da se z večjo močjo vlaga predloge in zahteve.

•

Na širšem nivoju projekt med drugim predvideva tudi popis obstoječih razmer v vseh državah
članicah, ki mejijo na Sredozemsko morje, poglobitev poznavanja dejavnosti in dokumentov
MEDAC-a in izgradnjo omrežja med zainteresiranimi stranmi preko oblikovanja temu
namenjenega spletnega portala.

“States and other parties should enhance the capacity
of small-scale fishing communities in order to enable them
to participate in decision-making processes”
Voluntary Guidelines for Securing Sustainable
Small-Scale Fisheries. FAO, 2015
“Povezovanje v mreže ter izmenjavo izkušenj in najboljših praks
med zainteresiranimi stranmi vključno z organizacijami, ki spodbujajo
enake možnosti moških in žensk, spodbujanje vloge žensk v ribiških
skupnostih in spodbujanje premalo zastopanih skupin, ki se ukvarjajo
z malim priobalnim ribolovom ali ribolovom”
Uredba (EU) 508/2014 ESPR, Člen 29

Projektni partnerji
UNIMAR, koordinator projekta, je institut s centralnim sedežem v Rimu, katerega namen je prispevati
k raziskavi, poznavanju in temeljitejšem preučevanju težav ribiškega sektorja, ki so biološkega,
ekološkega, tehnološkega, gospodarskega, družbenega, pravnega in izobraževalnega značaja,
za spodbujanje razvoja in ovrednotenja ribolova, ribiške industrije, ribogojstva in obalnega pasu.
Unimar je tesno povezan s strokovnimi, trgovinskimi in poslovnimi združenji, zato ima tesen in
neposreden odnos z vsemi deležniki na področju ribolova kar mu s koriščenjem regionalne mreže
raziskovalcev omogoča poglobljeno poznavanje sektorja v neposrednem stiku s proizvodnjo.
MEDAC, drugi projektni partner, je Svetovalni svet za Sredozemlje. Njegov sedež je v Rimu in ima vlogo
priprave mnenj in nudenja tehničnih rešitev in predlogov v zvezi z upravljanjem ribištva
in družbeno-ekonomskimi vidiki ohranjanja sredozemskega ribištva, za uporabo s strani držav članic EU
in evropskih institucij, z namenom, da tako prispeva k doseganju ciljev skupne ribiške politike (SRP).
Med 47 člani Sveta so panožna združenja in institucije s sedežem v vseh državah članicah EU,
ki mejijo na Sredozemsko morje, in tudi na mednarodni ravni.

www.artfishmed.eu
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Kontekst

Upravljanje: politike in institucije

Mali priobalni ribolov je velikega pomena za celotno
Sredozemlje, tako glede števila plovil, oseb, ki jih
vključuje, in ulova, kot tudi s kulturno-zgodovinskega,
družbenega in gospodarskega vidika.

•

Za upravljanje profesionalnega ribolova je pristojna
Skupnost: to pomeni, da pravila določajo evropske
institucije, in sicer Komisije, preko Generalnega direktorata
MARE, Evropskega parlamenta in Sveta, s predpisi,
ki se imenujejo Uredbe, ki takoj po objavi samodejno
stopijo v veljavo v vseh državah članicah Evropske unije.

•

Posamezne države članice navadno začnejo izvajati
splošna pravila, ki jih določajo ti predpisi prek ministrskih
odlokov. Pristaniške oblasti in službe nadzora sprejmejo
in zagotavljajo spoštovanje takih pravil tako, da opravljajo
dejavnosti nadzora za preverjanje njihove uporabe.

Po uradni definiciji Evropske komisije mali ribolov
izvajajo plovila, katerih skupna dolžina ne presega
12 metrov in ki ne uporabljajo vlečnega ribolovnega
orodja. 70/80% plovil ribiške flote v evropskih
državah, ki mejijo na Sredozemsko morje ustreza
tej opredelitvi.
Značilnosti malega obalnega ribolova se močno
razlikujejo od drugih vrst profesionalnega ribolova,
glede velikosti plovil, vrste orodij ki se uporabljajo
in raznolikosti ulovljenih vrst: tipični načini ulova
rib malega obalnega ribolova so na splošno bolj
trajnostni in imajo manjši vpliv na morsko okolje in
njegove vire, v primerjavi z dejavnostmi, ki se izvajajo
z večjimi plovili.

Mali priobalni ribolov: trajnost,
tradicija in spoštovanje okolja
Skupna ribiška politika (SRP) in glavne
institucije, ki so odgovorne za upravljanje
sektorja, posvečajo posebno pozornost
celotnemu malemu obalnemu ribolovu in
ga posebej obravnavajo z namenom, da
bi ga zaščitili, tudi zaradi velikih težav, s
katerimi se mora vsakodnevno soočati.

•

Poleg pristojnih evropskih in nacionalnih institucij,
v številnih primerih pri politikah upravljanja sektorja
sodelujejo tudi druge mednarodne in državne ustanove,
kot je na primer Generalna komisija za ribištvo
v Sredozemlju (GFCM) v okviru FAO ter Regije.

•

Politika upravljanja ribištva v Sredozemlju je bila
reformirana pred desetimi leti na podlagi bolj splošne
evropske reforme: od leta 2006 je našemu morju
posvečena pomembna Uredba (Uredba ES 1967/2006
o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih
virov v Sredozemskem morju), ki vključuje in prilagaja
evropske politike upravljanja tega sektorja značilnostim
Sredozemskega morja.

Zastopstvo: združenja
in obstoječe priložnosti

Naj se sliši vaš glas!
Uspeti sodelovati je za
pripadnike tega sektorja
pomembno, da tako izrazijo
svoje mnenje, izpostavijo
svoje potrebe, opozorijo na
svoje težave in zastopajo
svoje posebne interese.
Da bi bil ta glas bolje
slišan, se je potrebno
soočati in izmenjati
izkušnje, razpravljati in
deliti svoja mnenja tudi
na evropski ravni, saj so
najpomembnejše in najbolj
splošne odločitve sprejete na
nadnacionalni ravni.

•

Izgleda torej, da so pravila uvedena samo od zgoraj
na nadnacionalni ravni, ampak v resnici imajo osebe,
ki delujejo v tem sektorju možnost, da sodelujejo pri
odločitvah: obstajajo nekateri kraji in kanali zastopanja,
preko katerih se prispeva k politikam upravljanja,
ki jih sprejemajo evropske in nacionalne institucije.

•

Na nacionalni ravni v skoraj vseh evropskih državah
obstajajo različne vrste združenj, ki, čeprav z med
seboj zelo različnimi oblikami in načini, zbirajo in
zastopajo interese oseb, ki delujejo na tem področju,
in tako izpostavljajo in poudarjajo potrebe ribolova,
zlasti ribolova v manjšem obsegu.

•

Na mednarodni ravni je Evropska komisija pred nekaj
leti ustanovila 7 svetovalnih svetov, ki so pristojni
za prav toliko geografskih območij in ki imajo nalogo
neposrednega zbiranja mnenj in zahtev ribiškega
sektorja prek njegovih strokovnih združenj, ki
pripadajo istemu geografskem območju. Natančneje,
Svetovalni svet za Sredozemlje – MEDAC –
s sedežem v Rimu, ki je kot partner neposredno
udeležen pri projektu ArtFishMed, povezuje glavna
združenja držav članic EU, ki mejijo na Sredozemsko
morje in si prizadeva, da bi razpravljali in pripravili
skupne predloge, s katerimi se seznani evropske
institucije, v zvezi z glavnimi ukrepi upravljanja, ki so
jih evropske institucije sprejele ali pa jih še oblikujejo.

•

V zvezi s tematiko malega ribištva je prisotnih
tudi več drugih instrumentov in ukrepov za
upravljanje, ki temeljijo na sodelovanju od spodaj
in na samoregulaciji na lokalni ravni, kar spodbujajo
in v nekaterih primerih financirajo same evropske
institucije: kot so med drugim konzorciji za upravljanje
malega ribolova, lokalni načrti upravljanja, obalne
akcijske skupine (OAS ali FLAG), lokalna strokovna in
poslovna združenja.

