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„LÄÄNEMERE VÄLJAKUTSE”: VIIS TEGEVUST LÄÄNEMERE HÜVANGUKS
Kutsume üles Läänemere-äärsete piirkondade ettevõtteid ja organisatsioone pühenduma Läänemere kaitsmisele ning ühinema „Läänemere väljakutse” võrgustikuga. Liikmetel on hõlpsam jagada omavahel teavet, vii ellu projekte ja õppida koos parandama rannikuvee seisukorda. Koos viime ellu unistuse puhtast, elujõulisest ja ühisest Läänemerest!
 
„Läänemere väljakutse” projekti algatajad on Helsingi ja Turu linn
 
MEIE ÜHINE VISIOON
Puhas, elujõuline ja ühine Läänemeri.
 
MEIE ÜHISED VÄLJAKUTSED
Puhas Läänemeri on elujõuline Läänemeri. Võtame vastu väljakutse vähendada mere kasutuskoormust ja töötada välja plaan mere seisukorra parandamiseks. Kutsume ennast ja oma organisatsiooni üles töötama puhtama Läänemere heaks, sest meie, rannikuvee omanikud, vastutame mere hea seisukorra eest.
 
MEIE ÜHINE VASTUS
Vastame väljakutsele vabatahtlikult, ületades meie õigusjärgseid ja põhitegevusega kaasnevaid kohustusi , et vähendada oma tegevusest tulenevat koormust Läänemerele ja
suurendada mõju mere seisukorra paranemisele.
 
MEIE ÜHINE PÜHENDUMUS
Visiooni elluviimiseks pühendume järgmistele eesmärkidele:
 
1.          Läbipaistvad rannikuveed
         Vähendada eutrofeerumist soodustavate toitainete nagu fosfori ja lämmastiku sattumist veealadele ja         Läänemerre.
 
2.          Elujõuline ja mitmekesine merekeskkond                                                               Vähendada kahjulike ainete ja prügi sattumist merre ning tagada merekeskkonna jätkusuutlik         kasutamine.
 
3.          Korraldatud ja turvaline veetransport
         Vähendada heitegaaside sattumist õhku ja vette ning alandada müra taset, mis on põhjustatud         veesõidukite poolt. Tagada nafta- ja kemikaalilekete puhul kiire tõrje ning tõhus ennetustöö. 
 
4.          Veealade planeeritud ja sihipärane kasutamine         Kohustume veealade kasutamist planeerides arvesse võtma nii keskkonna kui ka         inimkoormuse muutusi, koordineerima ja edendama eri kasutusvormide sünergiat ning         olema valmis tulevasteks võimalikeks vastuoludeks.
 
5.          Aktiivne koostöö Läänemere äärsete riikide vahel         Kohustume teadvustama kodanikke Läänemere seisukorrast ning mis seda seisukorda mõjutab; milline         on seos mere kasutamisel majanduslikul otstarbel ja konkurentsi võime vahel.         Samuti lubame toetada erinevaid huvigruppe, et täiendada nende teadmisi Läänemerega seotud         teemadel.
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KINNITAME ALLKIRJAGA, ET MEIE ORGANISATSIOON
 VASTAB VÄLJAKUTSELE, ÜHINEB „
LÄÄNEMERE VÄLJAKUTSE” VÕRGUSTIKUGA JA KOHUSTUB 
AASTATEL 2014 -2018:
1. 	tegutsema ühise visiooni edendamise nimel,
2. 	algatama 12 kuu jooksul alljärgnevate teemade seast ühe või mitu tegevust Läänemere	
	hüvanguks ning seejärel täiendama Läänemere tegevuskava uute kaitsemeetmetega. 
a. Läbipaistvad rannikuveed
Meie meetmed:
b. Elujõuline ja mitmekesine merekeskkond
Meie meetmed:
c. Korraldatud ja turvaline veetransport
Meie meetmed:
d. Veealade planeeritud ja sihipärane kasutamine
Meie meetmed:
e. Aktiivne Läänemere kodakondsus
Meie meetmed:
 3. 	teavitama 12 kuu möödumisel Läänemere-alase töö edusammudest „Läänemere 
	väljakutse” sekretariaadile ning mahukamate protsesside korral jätkata aruandmist ka
	pikemal perioodil. 
Allkirjad
koht
kuupäev
Lisateavet „Läänemere väljakutse” tegemiste kohta ja täidetud ankeedi tagastusaadressi leiate meie veebilehelt
www.balticseachallenge.net
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