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ВЪЗДЕЙСТВИЯ И
РИСКОВЕ ОТ
ЕКСТРЕМНИ
КЛИМАТИЧНИ
СЦЕНАРИИ: СТРАТЕГИИ
ЗА ИНОВАТИВНИ
РЕШЕНИЯ

История

IMPRESSIONS ще

Широко разпространено е схващането, че климатът се
променя. Въпреки че Рамковата конвенция на ООН за
изменението на климата признава, че за да се
предотвратят нежелани последствия увеличението на
температурата на Земята трябва да остане под 2oC,
текущите тенденции навеждат на мисълта, че тази цел
ще бъде трудно постижима. Всъщност, ако не се
редуцират значително емисиите, прогнозите са за
много по-съществено затопляне.
Въпреки растящото доверие в изключителните
компютърни сценарии, все още проучванията, които
оценяват потенциалното им въздействие,
способностата на адаптационните мерки да намалят
уязвимостта, както и потенциалните взаимодействия
между адаптация и намаляване на влиянието, са
сравнително малко на брой. В същото време е жизнено
важно вземащите решения да разполагат с надеждна
научна информация за тези несигурни, потенциално
високорискови климатични сценарии на бъдещето, за
да могат да я предадат на хората, анагажирани с
планиране на конкретните мерки за адаптиране.

По-задълбочено разбиране на нуждите на
политиците от повишена устойчивост на решенията
в отговор на високорискови климатични сценарии
за изменението на климата.

разработи нова, движена от заинтересованите страни
методология за създаване на интегриран набор от
високорискови климатични и екстремни
социално-икономически сценарии;

Набор от интегрирани високорискови климатични и
екстремни социално-икономически сценарии в
световен, европейски и регионален/локален мащаб.

приложи тези сценарии за широк спектър от
съществуващи и нови пространствено-определени
модели на въздействия и адаптация в пет
експериментални изследвания в световен, европейски
и регионален/локален (Шотландия, Пиринеите и
Унгария) мащаби;
включи работата по моделирането на въздействията в
интегриран подход за оценка, за да се подобри
анализа на многомащабни и междусекторни
взаимодействия и компромиси;
оцени времево-обстоятелствената зависимост на
вариантите за адаптация и намаляване на влиянието,
като обърне внимание на нелинейността, сложността и
критичните точки, описани в сценариите и резултатите
от моделираните въздействия;
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Между-секторно

работи с вземащите решения, за да разбере по-добре
нуждите им от знание и да ги ангажира активно в
проучванията, гарантирайки уместни и полезни
резултати;

популяризира
резултатите сред
заинтересованите
Интегрирани сценарии Високорисков
страни, за да
подобри
Глобално
съществуващите
подходи към
Европейско
Бъдеще
политиките и
действията по
Регионално/локално
изменение на
климата.
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IMPRESSIONS цели да подобри
разбирането на последствията
от високорискови климатични
и социално-икономически
сценарии, и да оцени как
това може да допринесе
за ефективен и
интегриран процес на Настояще
вземане на решения
за адаптация и
намаляване на
влиянието.

Заинтересовани страни

Основна цел

Основни резултати

Подобрено количествено определяне и картиране
на междусекторни въздействия, рискове и уязвими
места, асоциирани с високорисковите климатични
сценарии, съобразено с тяхната неопределеност.
Усъвършенствано моделиране на адаптация чрез
по-пълно включване на съпътстващи ограничения,
отключващи механизми, времеви интервали и
последствия.
Нови модели, симулиращи адаптация като процес
чрез представяне на поведението на вземащи
решения, фирми и институции като учещи се и
взаимодействащи страни.
Оценка на устойчивостта на политиките и нуждата
от трансформативни стратегии за боравене с
високорисковите климатични сценарии.
Набор от пътища за утойчиво развитие, предлагащи
възможности за съгласуване на стратегиите за
адапация и митигация, с цел ефективно
приспособяване на обществото към потенциалните
въздействия при високорискови климатични
сценарии, където и да било.
Мрежа от знания и информационен център за
подпомагане на взаимното обучение и повишаване
на капацитета на вземащите решения да използват
препоръки от проекта.

