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BALTIJAS JŪRAS IZAICINĀJUMS: PIECI VIĻŅI BALTIJAS JŪRAS ATBALSTAM
Aicinām Baltijas jūras reģiona dalībniekus iesaistīties Baltijas jūras aizsardzībā. Turklāt mēs aicinām dalībniekus iesaistīties plašajā Baltijas jūras izaicinājuma tīklā, kura dalībnieki veic savstarpēju informācijas apmaiņu, uzņemas projektus un un kopīgi mācās uzlabot tuvējo ūdeņu situāciju. Mūsu kopējā perspektīva ir tīrāka, produktīvāka un kopīga Baltijas jūra.
 
Baltijas jūras izaicinājuma iniciatīvas aizsācējas Helsinku un Turku pilsētas
 
KOPĒJĀ PERSPEKTĪVA
Tīra, produktīva un kopīga Baltijas jūra
 
MŪSU KOPĒJIE IZAICINĀJUMI
Tīra Baltijas jūra ir produktīva Baltijas jūra. Mēs atzīstam savu izaicinājumu saistībā ar jūras ekspluatācijas slodzi un jūras stāvokļa uzlabošanu, koordinējot savas darbības. Mēs un mūsu organizācija cenšas strādāt Baltijas jūras veselības uzlabošanas labā, nostiprinot izpratni par mūsu tuvējo ūdenskrātuvju piederību un atbildību par to labklājību.
 
MŪSU KOPĒJĀ ATBILDĪBA
Mēs brīvprātīgi reaģējam uz kopējiem izaicinājumiem, likumiem un galvenajām uzņēmējdarbības prasībām attiecībā uz darbību pie robežām un sadarbību, lai samazinātu savu darbību izraisīto ietekmi uz Baltijas jūru un pastiprinātu to pozitīvo iespaidu uz jūras veselību.
 
KOPĒJĀS SAISTĪBAS
Lai realizētu savu perspektīvu, mēs esam izvirzījuši šādus kopējus mērķus:
 
1.          Tīri piekrastes ūdeņi         Mēs esam apņēmušies samazināt dažādās ūdeņu sistēmās un Baltijas jūrā ienākošo eitrofikācijas         vielu fosfora un slāpekļa slodzi.
 
2.          Veselīga jūras vide         Mēs esam apņēmušies uzlabot kaitīgo vielu saturu, piesārņojumu un troksni         jūras vidē, kā arī veicināt ilgtspējīgu jūras izmantošanu.
 
3.          Tīrs un drošs ūdens transports         Mēs esam apņēmušies samazināt dažādu lielumu kuģu izmešus gaisā un ūdenī, kā arī nodrošināt         piemērotu profilaksi un reakciju attiecībā uz negadījumiem, kas saistīti ar eļļām un ķimikālijām.
 
4.          Ūdeņu teritorijas plānota izmantošana         Mēs esam apņēmušies izmantot ūdeņu teritoriju pēc plāna, ņemot vērā gan vides, gan cilvēku         ietekmes izmaiņas, koordinēt un veicināt dažādu lietojumu sinerģiju, kā arī sagatavoties         iespējamām domstarpībām nākotnē.
 
5.          Aktīva Baltijas jūras pilsonība         Mēs esam apņēmušies veicināt informētību par Baltijas jūras stāvokli, ietekmi uz iespējām,         iesaistīšanos ekonomiskā jūras iespēju izmantošanā un konkurenci, kā arī stiprināt dažādas          interešu puses pieredzē un saistībā ar Baltijas jūru.
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MĒS AR SAVU PARAKSTU APSTIPRINĀM, KA MŪSU ORGANIZĀCIJA
ATSAUCAS IZAICINĀJUMAM, IESAISTĀS 
BALTIJAS JŪRAS IZAICINĀJUMA TĪKLĀ UN PIEKRĪT 2014.-2018. GADA PERIODĀ
 
IESAISTĪTIES:
1. 	kopīgas perspektīvas veicināšanā,
2.          vienas vai vairāku turpmāk minēto tēmu, kas saistītas ar Baltijas jūras pasākumiem,         ierosināšanā nākamo 12 mēnešu laikā un pēc tam savu Baltijas jūras darbības programmu         papildināšanā ar jauniem pasākumiem
 
 
a. Tīri piekrastes ūdeņi 
Mūsu pasākumi: 
 
b. Veselīga jūras vide 
Mūsu pasākumi: 
 
c. Tīrs un drošs ūdens transports 
Mūsu pasākumi:
 
d. Ūdeņu teritorijas plānota izmantošana 
Mūsu pasākumi:
 
e. Aktīva Baltijas jūras pilsonība 
Mūsu pasākumi:
 
3.          Baltijas jūras izaicinājuma sekretariāta informēšanā par Baltijas jūras darba progresu         pēc 12 mēnešu pārtraukuma un vēlāk pēc pieprasījuma.
Paraksti
vieta
data
Skatiet papildinformāciju par Baltijas jūras izaicinājumu un atpakaļadresi mūsu tīmekļa vietnes veidlapā www.balticseachallenge.net
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