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„BALTIJOS JŪROS IŠŠŪKIS“:
PENKIOS BANGOS DĖL BALTIJOS JŪROS GEROVĖS
Visus Baltijos jūros regiono dalyvius kviečiame bendrai prisidėti prie Baltijos jūros apsaugos. Taip pat kviečiame prisijungti prie bendro „Baltijos jūros iššūkio“ tinklo, kurio nariai įgyvendindami projektus dalijasi informacija bei kartu stengiasi išlaikyti geresnę mūsų vandenų būklę. Kartu mes galime įgyvendinti viziją dėl švarios, produktyvios ir bendros Baltijos jūros.
 
„Baltijos jūros iššūkio“ iniciatoriai  - Helsinkio ir Turku miestai
 
MŪSŲ BENDRA VIZIJA
Švari, produktyvi ir bendrai naudojama Baltijos jūra
 
MŪSŲ BENDRAS IŠŠŪKIS
Švari Baltijos jūra - tai produktyvi Baltijos jūra. Pripažįstame, kad tai iššūkis suderinti padidėjusį jūros eksploatavimą ir jos būklės gerinimą. Mes ir mūsų organizacijos prisiimdamos atsakomybę kaip savo vandens savininkai, vadovaujamės šiuo iššūkiu, kad užtikrinti švarią ir gerą Baltijos jūros būklę.
 
MŪSŲ BENDRA ATSAKOMYBĖ
Savanoriškai priimame iššūkį, įsipareigojame laikytis įstatymų, mūsų numatytos veiklos reikalavimų ir bendradarbiavimo, kad sumažinti mūsų pačių veikla sukeliamą taršą Baltijos jūroje, stiprinant bendrą  naudingumą jūros būklei. 
 
MŪSŲ BENDRAS ĮSIPAREIGOJIMAS
Kad įgyvendinti savo viziją, įsipareigojame šiais bendrais tikslais:
 
1.          Švarūs pakrantės vandenys         Įsipareigojame mažinti iš įvairių šaltinių į Baltijos jūros vandens baseiną patenkančias maistines         medžiagas - fosforą ir azotą, kurios sukelia eutrofikaciją.
 
2.          Klestinti jūros flora ir fauna         Įsipareigojame mažinti kenksmingų medžiagų koncentraciją, šiukšlių taršą ir triukšmą jūros zonoje,         skatinant nuolat racionaliai naudotis jūra.
 
3.          Švarus ir saugus vandens transportas         Įsipareigojame stengtis, kad į orą bei vandenį nepatektų teršalai iš įvairių dydžių laivų, taip pat         užtikrinti tinkamą prevenciją ir apsaugą siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, susijusių su nafta ir         chemikalais.
 
4.          Planinis vandens teritorijų eksploatavimas         Planuodami vandens teritorijos eksploatavimą, įsipareigojame atsižvelgti į aplinkos bei žmogiškojo         faktoriaus pokyčius, kartu derinti ir plėtoti įvairių eksploatavimo sinergijos formas bei numatyti         galimai būsimus nesutarimus.
 
5.          Aktyvus Baltijos jūros pilietis         Įsipareigojame pateikti informaciją apie padėtį Baltijos jūroje, poveikio galimybes, jų sąsajas su jūros         ekonominio panaudojimo galimybėmis ir konkurencingumu, stiprinti įvairių Baltijos jūros atžvilgiu         susijusių grupių pozicijas bei skatinti jas dalyvauti šiame procese.
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SAVO PARAŠAIS PATVIRTINAME, KAD MŪSŲ ORGANIZACIJA
PRIIMA IŠŠŪKĮ, PRISIJUNGIA PRIE „
BALTIJOS JŪROS IŠŠŪKIO“ TINKLO IR PRISIIMA 2014 -2018 M.  
ĮSIPAREIGOJIMUS:
1. 	Veikti skatinant bendrą viziją.
2. 	Per ateinančius 12 mėnesių prisijungti prie vienos arba kelių žemiau pateikiamų iniciatyvų,
	susijusių su veiksmais Baltijos jūroje, o vėliau naujais veiksmais papildyti savo veiksmų
	Baltijos jūroje programą. 
 
a. Skaidrūs pakrantės vandenys 
Mūsų veiksmai:
 
b. Klestinti jūros flora ir fauna 
Mūsų veiksmai:
 
c. Švarus ir saugus vandens transportas 
Mūsų veiksmai:
 
d. Planinis vandens teritorijų eksploatavimas 
Mūsų veiksmai: 
 
e. Aktyvus Baltijos jūros pilietis 
Mūsų veiksmai:
 
3.          Po 12 mėnesių arba paprašius anksčiau, informuoti „Baltijos jūros iššūkio“ sekretoriatą         apie darbų eigą Baltijos jūroje.
 
 
Parašai:
vieta
data
Papildomos informacijos apie „Baltijos jūros iššūkį“ ir nuorodą paraiškos užpildymui rasite mūsų interneto puslapyje www.balticseachallenge.net
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