
    

 
 

     SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE MINISTROV ZODPOVEDNÝCH ZA VODNÉ HOSPODÁRSTVO 

KRAJINY VYŠEHRADSKEJ SKUPINY A BULHARSKO A RUMUNSKO  

Varšava, 22. marca 2017. 

My, ministri a vysokí predstavitelia zodpovední za vodné hospodárstvo v Českej republike, 

Maďarsku, Poľskej republike, Slovenskej republike, Bulharskej republike a Rumunsku, ktorí 

sa dňa 22. marca 2017 zúčastnili stretnutia ministrov vo Varšave, prijímame spoločné 

vyhlásenie o budúcej implementácii rámcovej smernice o vode (RSV). 

 

So zreteľom na záväzky nami prijaté v súvislosti s prijatím záverov Rady EÚ o udržateľnom 

hospodárení s vodou dňa 17. októbra 2016 by sme radi znovu zdôraznili: 

 

1. Znovu pripomíname, že základom riadneho udržateľného hospodárenia s vodou je 

vodohospodársky manažment povodí v súlade s ustanoveniami RSV. 

 

2. Vodné zdroje v Európe sú pochopiteľne vystavené tlaku spôsobenému mnohými 

faktormi. Čelíme výzvam, na jednej strane súvisiacim s poklesom dostupných 

vodných zdrojov a ovplyvneného stavu vody, na druhej strane, s nárastom dopytu po 

vode, ako aj intenzifikáciou extrémnych hydrologických a meteorologických javov, 

napríklad záplav a sucha, z dôvodu klimatických zmien. 

 

3. Sme presvedčení, že otázky súvisiace s udržateľným hospodárením s vodnými 

zdrojmi v Európe majú rastúcu dôležitosť a v budúcnosti môže nedostatok vody spolu 

s účinkami prírodných katastrof spôsobovať stále viac nebezpečných spoločenských, 

ekonomických a politických dôsledkov. 

 

4. Pri tom, ako čelíme výzvam v dôsledku rastúceho tlaku na vodné zdroje, vplyvu na 

stav vody a účinky klimatických zmien v Európe, veríme, že je potrebné pokračovať 

v udržiavaní ambicióznych cieľov stanovených rámcovou smernicou o vode, ktoré 

súvisia s ochranou vody a udržateľným hospodárením s vodou, napríklad zaistenie 

primeranej kvality a množstva vody na každé použitie. 

 

5. Uznávame, že naše akcie by mali byť prispôsobené konkrétnym regionálnym 

potrebám a podmienkam, z dôvodu rozmanitých geografických, environmentálnych, 

hydrologických a klimatických podmienok tak, ako je to tiež uvedené v záveroch 

Rady EÚ.  Udržateľné hospodárenie s vodou by malo platiť pre všetky súvisiace 

aspekty, vrátane ekonomických, v zmysle princípu udržateľného rozvoja. 

 

6. Zdôrazňujeme, že EÚ by nemala ustupovať od ambicióznych cieľov súčasnej vodnej 

politiky. Avšak na ceste pri dosahovaní dobrého stavu vôd v EÚ, na účely splnenia 



    

 
 

dopytu, by sme mali mať na pamäti potrebu stanovenia realistických cieľov a 

časových rámcov a potrebu integrácie  súčasnej vodnej politiky s ostatnými 

politikami EÚ. 

 

7. Vyzývame Európsku komisiu na vytvorenie primeranej koherentnosti medzi cieľmi 

udržateľného hospodárenia s vodou a ostatnými relevantnými sektormi v zmysle 

Agendy trvalo udržateľného rozvoja UN 2030.  

 

 

8. Zdôrazňujeme dôležitosť faktu, že vytváranie vodnej politiky musí brať do úvahy 

ciele na všetkých globálnych, regionálnych a miestnych úrovniach vrátane 

cezhraničných otázok. 

 

9. Zdôrazňujeme dôležitosť financovania EÚ presahujúceho všetky odvetvia na účely 

prispievania k dosahovaniu cieľov RSV.  

 

10. Máme spoločný názor, že aktuálna vodná legislatíva EÚ si vyžaduje revíziu, ktorá by 

vzala do úvahy vysokú úroveň ambícií, ako aj holistický prístup v udržateľnom 

hospodárení s vodou, vrátane otázky cyklického hospodárstva.  

 

V súlade s tým sa zaväzujeme, že budeme v budúcnosti ďalej spolupracovať, aby sme zaistili 

reprezentáciu spoločnej pozície počas plánovanej revízie RSV a iných dokumentov s vplyvom 

na rozvoj vodnej politiky EÚ.  


