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A vízzel való gazdálkodás és a vízhasználatok 
kezelése érdekében

– fel kell ismernünk, hogy a víztározás, a többcélú tározók, az infrastruk-
túra, továbbá a nem strukturális intézkedések és azok fejlesztése, valamint 
kezelése együtt a kiegészítő természeti infrastruktúrával és igénykezeléssel 
ismét a társadalmak központi képessége kell, hogy legyen az éghajlatvál-
tozáshoz való alkalmazkodáshoz, a reziliencia növeléséhez, valamint a víz 
többcélú felhasználásához, összhangban a vízhatékonyság növelésével;

– fokoznunk kell a politikai-szakmai együttműködést, valamint a vízzel, 
a gazdasággal, az energiával, az éghajlatváltozással, az egészségüggyel, 
az élelmiszeriparral és a biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos 
ágazati politikák összehangolását annak érdekében, hogy javítsuk és 
előmozdítsuk a hatékony, rugalmas, reziliens és befogadókész vízpoliti-
kai kormányzást és integrált vízkészlet-gazdálkodást. Mindennek alapja 
kell, hogy legyen a minisztériumok és ágazatok, valamint a kormányzatok 
minden szintje közötti koordinációt; 

– csökkentenünk kell a vízzel kapcsolatos kockázatokat, ugyanakkor 
erősítenünk rendszereink rezilienciáját, valamint a társadalmaknak az ég-
hajlatváltozáshoz kapcsolódó alkalmazkodóképességét a lakosság tuda-
tosságának növelésével és az információk terjesztésévelt;

– növelni kell a nemzeti szintű kötelezettségvállalásokat a jelentős 
mértékben elhanyagolt vízszennyezés problémáinak megoldására a 
megfelelő szennyvízkezeléssel, a szennyezett vizek rehabilitációjával, va-
lamint a környezetszennyezés forrásainak megszüntetésével. A megfelelő 
kezelés után a használt vizet mint értékes erőforrást kell tekinteni. Ösztö-
nözni kell a tisztított víz újbóli felhasználását, különösen ott, ahol enyhíte-
ni tudja a vízhiányt; 

– fel kell ismerjük, hogy a víz a körkörös gazdaság egyik gyorsítója. 

A kormányzás terén
– szükséges a vízzel kapcsolatos ágazati politikák közötti koherencia 

növelése a megfelelő jogalkotás, szabályozás, intézményi háttér, végre-
hajtás, integritás és átláthatóság megteremtésével; 

– szükséges a regionális, vízgyűjtőszintű és/vagy a határo(ko)n át-
nyúló intézmények létrehozása, illetve megerősítése a vízzel kapcso-
latos békés és hatékony együttműködés előmozdítására, valamint az 
ENSZ vízügyi egyezményeinek hatékony alkalmazása és végrehajtása, 
továbbá a hozzájuk való csatlakozás;

– szükséges a megfelelő helyi, regionális, nemzeti, vízgyűjtőszintű és 
a határokon átnyúló intézmények létrehozása vagy újjáélesztése a vizek 
elosztásának és felhasználásának méltányos, átlátható és igazságos mó-
don történő megvalósításához. Valamennyi érintett csoport részvételét 
biztosító mechanizmus létrehozása és az állami beruházások növelése;

– ösztönöznünk kell a viták és konfliktusok rendezését szolgáló új 
módszerek kidolgozását a határon átnyúló vízügyi infrastruktúrák ter-
vezésével és üzemeltetésével kapcsolatos közös előnyök és felelősségek 
felmérésére és értékelésére.

A finanszírozás terén
– növelni kell a beruházásokat, valamint a finanszírozási forrásokat 

ezek mennyiségének és elosztásának újragondolásával, azzal a céllal, 
hogy ez támogassa a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer gaz-
dasági megvalósíthatóságát; 

– növekedjék a vízzel és szanitációval kapcsolatos beruházások mér-
téke, különösen a helyi tőke bevonásával; 

– létesüljenek a vízszolgáltatások kivitelezésének hosszú távú pénz-
ügyi fenntarthatóságát ösztönző új üzleti modellek, ezzel egyidejűleg 
biztosítva a vízhez és szanitációhoz való megfizethető hozzáférést, va-
lamint a föld- és a vízalapú ökoszisztémák megőrzését, támogatását és 
fenntartását.

A jövő generációi a vizes közösségek 
kapacitásának terén

– el kell ismerni és támogatni kell a fiataloknak a kormányzás átme-
neteiben, a döntéshozatali folyamatokban, valamint a tudás átadásában 
játszott szerepét az ifjúsági szervezetek partnerként való középpontba 
helyezésével a projektek minden szakaszában, ezáltal is segítve az SDG-k 
megvalósítását;

– ki kell dolgozni a fiatalok kezdeményezéseit segítő mechanizmust/
partnerséget; 

– biztosítani kell a fiatalok és nők megfelelő részvételét és képzését; 
– ki kell képezni a vízügyi vezetők, kutatók és szakemberek új nemze-

dékét hatékony és inkluzív koordináció és tudásmegosztó mechanizmu-
sok kialakításával; 

– növelni kell a kapacitásokat a vízügyi ágazat minden szintjén, kö-
zéppontjában a szakmunkásképzéssel, annak érdekében, hogy képesek 
legyenek szembenézni a vízzel kapcsolatos jelenlegi és jövőbeni kihívá-
sokkal; 

– meg kell erősíteni a vízzel kapcsolatos SDG-célkitűzések monitoring-
jához szükséges kapacitásokat, a vízzel kapcsolatos adatgyűjtés és elem-
zés javítását és bővítését minden szinten.

A tudomány és a tudás terén
– a már meglévő nemzetközi tudományos platformok megerősítése 

szükséges a szakmai támogatói kapacitásuk növelése érdekében;
– az integrált tudományos kutatáson, innovatív technológiákon, vala-

mint a hagyományos tudáson alapuló megfelelő döntéshozói rendszerek 
támogatása szükséges;

– a tudás és kutatás koprodukciója szükséges a tudomány-szakpo-
litika interfész megerősítéséhez, biztosítva, hogy a kutatás menjen túl 
az akadémiai kereteken, és tegye képessé a döntéshozókat, valamint a 
civil társadalmat a vízzel kapcsolatos SDG-k elérésére. Ennek érdekében 
hatékony megoldásokat kell kifejleszteni, és elő kell segíteni a techno-
lógiatranszfert az emberek és a természet számára fenntartható vízjövő 
érdekében.
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