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WYZWANIE NA RZECZ MORZA BAŁTYCKIEGO „PIĘĆ FAL” DZIAŁAŃ NA RZECZ BAŁTYKU
Zapraszamy instytucje i podmioty działające w regionie basenu Morza Bałtyckiego do zaangażowania się w ochronę Morza Bałtyckiego. Jednocześnie zapraszamy instytucjedo rozpoczęcia współpracy w ramach Wyzwania na rzecz Morza Bałtyckiego, dzięki której partnerzy inicjatywy będą mogli dzielić się informacjami, realizować projekty i uczyć się od siebie nawzajem, pracując na rzecz poprawy stanu wód Bałtyku. Razem zrealizujemy wizję czystego, produktywnego i wspólnego Morza Bałtyckiego.
 
Inicjatorami Wyzwania na rzecz Morza Bałtyckiego są miasta Helsinki i Turku.
 
WSPÓLNA WIZJA
Czysty, produktywny i wspólny Bałtyk
 
WSPÓLNE WYZWANIA
Czysty Bałtyk to produktywny Bałtyk. Jesteśmy świadomi wyzwania dążącego do zrównoważenia stanu eksploatacji i poprawy kondycji Morza Bałtyckiego. Podejmujemy wyzwanie i stawiamy je naszej instytucji, pracując na rzecz zdrowszego Morza Bałtyckiego, wzmacniając tym samym poczucie wspólnej własności i odpowiedzialności za dobrą kondycję jego wód. 
 
WSPÓLNA ODPOWIEDŹ
Odpowiadamy na to wspólne wyzwanie dobrowolnie, nawiązując współpracę oraz podejmując działania wykraczające ponad wymagania ustawodawcze i naszą podstawową działalność, w celu zmniejszenia  naszego wkładu w zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego oraz pozytywnie wpływając na poprawę kondycji Bałtyku.
 
WSPÓLNE ZOBOWIĄZANIE
W celu urzeczywistnienia tej wizji, zobowiązujemy się do realizacji następujących, wspólnych celów: 
 
1.          Czyste wody przybrzeżne
         Zobowiązujemy się do ograniczenia ładunku związkow biogennych, składających sie z azotu i fosforu,         odprowadzanych do zbiorników wodnych i Morza Bałtyckiego i powodujących ich etrofizację.
2.         Dobrze funkcjonujący ekosystem morski         Zobowiązujemy się do ograniczenia hałasu, ilości szkodliwych substancji i zaśmiecania środowiska morskiego          oraz promowania zrównoważonej eksploatacji wód morskich. 
 
3.          Czysty i bezpieczny transport i ruch morski         Zobowiązujemy się do ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i wody przez statki różnej         wielkości orazpodejmowania odpowiednich środków w celu zapobiegania katastrofom ekologicznym         wywołanym przez wycieki substancji olejowych i ropopochodnych, jak również do zwalczania ich skutków.
 
4.          Ukierunkowane zarządzanie obszarami wodnym
         Zobowiązujemy się do ukierunkowanego zarządzania obszarami wodnym, biorąc pod uwagę środowisko oraz         zmieniającą się działalność człowieka oraz do koordynowania i wspierania synergii pomiędzy różnymi formami         eksploatacjijak również do przygotowania się na ewentualne konflikty.
 
5.          Aktywne społeczeństwo obywatelskie Morza Bałtyckiego
         Zobowiązujemy się do szerzenia wiedzy na temat kondycji i narzędzi wpływu na stan Morza Bałtyckiego,         powiązania tych aspektów z możliwościami wykorzystania gospodarczego i konkurencyjnego zasobów morza         oraz do wspierania uczestniczenia przedstawicieli różnych grup interesów związanych z Morzem Bałtyckim w         tym procesie. 
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NASZYMI PODPISAMI POTWIERDZAMY PODJĘCIE WYZWANIA PRZEZ 
PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO INICJATYWY
 „WYZWANIE NA RZECZ MORZA BAŁTYCKIEGO”, REALIZUJĄC W LATACH 2014-2018 NASTĘPUJĄCE ZOBOWIĄZANIA:
1. 	Działać na rzecz promowania wspólnej wizji
2.          Podjąć w przeciągu 12 miesięcy przynajmniej jedno działanie na rzecz Morza Bałtyckiego         związane z poniższymi tematami oraz uzupełnić własny program operacyjny dla Morza         Bałtyckiego o nowe działania.
 
a. Czyste wody przybrzeżneNasze działania: 
b. Dobrze funkcjonujący ekosystem morski
Nasze działania: 
c. Czysty i bezpieczny transport i ruch morski
Nasze działania: 
d. Ukierunkowane zarządzanie obszarami wodnymi
Nasze działania: 
e. Aktywne społeczeństwo obywatelskie Morza Bałtyckiego
Nasze działania: 
 
3.          Złożyć sprawozdanie o postępach prac na rzecz Morza Bałtyckiego w Sekretariacie         Wyzwania na rzecz Morza Bałtyckiegopo upływie 12 miesięcy oraz w przyszłości na żądanie. 
 
Podpisy
Miejsce
data
Więcej informacji na temat Wyzwania na rzecz Morza Bałtyckiego oraz adres zwrotny formularza znajdą Państwo na stronie internetowej: www.balticseachallenge.net
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