Proiectul parteneri
University of Oxford, UK
(UOXF)

Finnish Environment Institute,
Finland (SYKE) (Oﬃcial name
is: Suomen Ympäristökeskus)

Fundacao da Faculdade
de Ciencias da
Universidade de Lisboa,
Portugal (FFCUL)

Foundation for Applied Information Technology in Environment,
Agriculture and Global Changes,
Romania (TIAMASG)

Stockholm Environment
Institute, Sweden (SEI)

University of Kassel, Germany
(UNI KASSEL)

Wageningen University, The
Netherlands (WU)

Joan David Tàbara Villalba,
Catalonia, Spain (JDT)

Scula Superiore Sant’Anna di
Studi Universitari e di
Perfezionamento, Pisa, Italy
(SSSA)

Dutch Research Institute For
Transitions, Erasmus University
Rotterdam, The Netherlands
(DRIFT)

Danmarks Meteorologiske
Institut, Denmark (DMI)

Central European University,
Hungary (CEU)

Cuvinte cheie: Schimbări climatice, Impact,
Vulnerabilitate, Adaptare, Atenuarea efectelor
negative, Scenarii climatice dezastroase,
Scenarii socio-economice extreme,Inter-sectorial,
Incertitudine, Implicarea părților interesate,
Suport de decizie

Consorțiu format din 24 de parteneri din 16 țări
Structura: 7 pachete de lucru (PL)
Durata: Noiembrie 2013 – Octombrie 2018.

Pensoft Publishers Ltd, Bulgaria
(PENSOFT)

London School of Hygiene &
Tropical Medicine, UK (LSHTM)

Swiss Federal Institute of
Technology Zürich, Switzerland
(ETHZ)

University of Paris 1, Centre
National de la Recherche
Scientiﬁque, France (CNRS)

Coordonatorul proiectului: Dr. Paula Harrison,
Universitatea din Oxford

Cranﬁeld University, UK (CU)

Potsdam Institute for Climate
Impacts Research, Germany (PIK)

Pagina de internet: www.impressions-project.eu
E-mail: impressions@impressions-project.eu

Jill Jäger, Austria (JJäger)

IODINE sprl, Belgium (IODINE)

University of
Edinburgh, UK (UEDIN)

Università degli Studi di
Milan-Bicocca, Italy (UNIMIB)

Prospex bvba, Belgium
(PROSPEX)

Paris Lodron University Salzburg,
Austria (PLUS)

Proiectat de

Proiect ﬁnanțat din fonduri europene –
Programul Cadru 7

IMPACTUL SI
RISCURILE IMPUSE DE
SCENARIILE
DEZASTROASE:
STRATEGII PENTRU
SOLUTII INOVATOARE

Context

Proiectul IMPRESSIONS va

Astăzi este larg acceptată idea modiﬁcarii climei. Deși
Convenția -Cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor
climatice recunoaște faptul că ridicarea temperaturii globale
ar trebui sa ﬁe sub 2°C pentru a evita repercusiuni grave,
dar tendințele actuale de emisie sugerează că stabilirea unei
limite țintă de încalzire cu 2°C va ﬁ diﬁcilă. Într-adevăr, fără
reduceri semniﬁcative ale emisiilor gazelor cu efect de seră,
prognozele indică o încălzire mult mai accentuată a climei.
În ciuda plauzibilității tot mai sporite ale scenariilor
climatice dezastroase, există puține studii care să evalueze:
(i) impactul potențial al acestora, (ii) capacitatea opțiunilor
de adaptare pentru a reduce vulnerabilitatea, precum și (iii)
potențialele sinergii și compromisuri între adaptare și
atenuarea efectelor negative în scenarii dezastroase. Astfel,
este vital ca factorii de decizie să aibă acces la informații de
încredere, corecte științiﬁc, cu privire la aceste scenarii
viitoare incerte, dar cu risc potențial ridicat, pentru a oferi
informații care să fundamenteze planiﬁcarea în vederea
adaptării.

Un set integrat de scenarii climatice dezastroase și
socio - economice extreme, la scară globală,
europeană și regională/ locală.
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dezvolta o metodologie inovatoare, cu implicarea
părților interesate, pentru crearea unui set integrat de
scenarii climatice dezastroase și scenarii socio
-economice extreme;

evalua timpul și căile de adapatare si de atenuare a
efectelor negative în scenarii dezastroase, ținând cont
de punctele de non - liniaritate, complexitate și de
punctele critice (de fractura) descrise în rezultatele
scenariilor și ale modelelor de impact;
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Părți interesate

O înțelegere mai aprofundată a nevoilor factorilor de
decizie cu scopul de a crește robustețea deciziilor
politice ca răspuns la scenariile climatice
dezastroase.

include rezultatele modelării de impact în cadrul unei
metodologii de evaluare integrată care promovează
analiza sinergiilor inter - sectoriale la diferite scări și
analiza raportului cost-beneﬁciu;
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Proiectul IMPRESSIONS are drept
scop îmbunătățirea înțelegerii
consecințelor scenariilor climatice
și socio-economice dezastroase
și evaluarea modului în care
astfel de cunoștințe pot ﬁ
integrate eﬁcient în
procesele decizionale
privind adaptarea și
atenuarea efectelor
negative.
Prezent

lucra cu factorii de decizie pentru a înțelege mai bine
nevoile de cunoștințe ale acestora și pentru a maximiza
participarea lor activă în procesul de cercetare în
vederea obținerii unor rezultate relevante și utile;

aplica aceste scenarii la o gamă largă de modele
spațiale de impact și adaptare (existente și inovative), în
cinci studii de caz, la scară globală , europeană și
regională/locală ( Scoția , Iberia și Ungaria );

Obiectiv general

Rezultate principale

Viitor

disemina rezultatele în
cadrul unei
comunității largi de
părți interesate
pentru a
îmbunătăți
abordările
actuale ale
politicilor și
acțiunilor
privind
schimbările
climatice.

Îmbunătățirea cuantiﬁcării și localizării impactului
inter-sectorial, a riscurilor și vulnerabilităților
asociate cu scenariile dezastroase, ținând cont de
incertitudini.
Obținerea unor progrese privind modelarea adaptării
prin încorporarea unei reprezentării mai bune a
constrângerilor, a mecanismelor de declanșare, a
intarzierilor de implementare și a consecințelor
asociate.
Modele noi care simulează adaptarea ca un proces
prin reprezentarea comportamentului factorilor de
decizie, companiilor și instituțiilor ca agenti care se
informeaza și interacționează.
Evaluarea robusteții politicilor decizionale curente și
a necesității unor strategii noi care să gestioneze
scenariile dezastroase.
Un set de căi de tranziție spre o dezvoltare durabilă,
care să ofere opțiuni pentru armonizarea strategiilor
de adaptare și de atenuare a efectelor negative,
pentru a permite societății să se adapteze în mod
eﬁcient la impactul potențial în cadrul scenarilor
dezastroase.
O rețea de cunoștințe și nod de informații care să
sprijine schimbul de informatii și să creasca aptitudinea factorilor de decizie de asimilare si punere în
practică a recomandărilor proiectului.

