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SZÉLSŐSÉGES
FORGATÓKÖNYVEK
HATÁSAI ÉS
KOCKÁZATAI:
STRATÉGIÁK INNOVATÍV
MEGOLDÁSOKRA

Háttér

Az IMPRESSIONS projekt

Széles körben elfogadott tény, hogy az éghajlat változik.
Bár az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye
kimondja, hogy a globális átlaghőmérséklet
emelkedését 2°C alatt kellene tartani ahhoz, hogy
elkerüljük a klímaváltozás súlyos hatásait, a jelenlegi
kibocsátási trendek azt mutatják, hogy ezt nehéz lesz
elérni. Sőt, jelentős kibocsátás csökkentés hiányában,
az előrejelzések sokkal jelentősebb felmelegedést
mutatnak.

Együttműködik a döntéshozókkal annak érdekében, hogy
minél jobban megértse szempontjaikat, kielégíthesse
információigényüket és aktívan bevonja őket a kutatásba,
hogy releváns és hasznos eredmények szülessenek;

Annak ellenére, hogy egyre nő a szélsőséges
forgatókönyvek valószínűsége, kevés tanulmány
értékeli ezek lehetséges hatását, az alkalmazkodási
lehetőségek képességét a sebezhetőség csökkentésére,
illetve az alkalmazkodás és a kibocsátás csökkentés
közötti szoros összefüggéseket. Ezért kiemelten fontos,
hogy a döntéshozók rendelkezésére álljanak ezen
bizonytalan, de potenciálisan nagy kockázatokkal járó
forgatókönyvekről szóló, megbízható, tudományos
adatok, hogy az alkalmazkodási célok
érvényesülhessenek a döntéshozatalban.

Az így kialakított forgatókönyveket alkalmazza több létező
és újonnan kifejlesztett, térbeli szempontokat megjelenítő
hatás és adaptációs modell segítségével öt esettanulmányra globális, európai és regionális szinteken (Skócia,
Ibériai-félsziget és Magyarország, azon belül Veszprém és
Szekszárd);

Egy új, az érintettek aktív bevonására épülő módszertant
fejleszt ki a szélsőséges éghajlatváltozás és a társadalmigazdasági változások integrált forgatókönyveinek kialakíítására

A hatásmodellezést beágyazza egy olyan innovatív,
integrált értékelési rendszerbe, mely elősegíti a
többszintű, ágazatközi összefüggések és kompromisszumok elemzését;
Elemzi és értékeli az alkalmazkodás és kibocsátáscsökkentés idő- és útfüggőségét, ﬁgyelembe véve a forgatókönyvekben és modellezési eredményekben leírt non-linearitást,
komplexitást, valamint a globális éghajlati fordulópontokat;
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Az IMPRESSIONS célja, hogy
elősegítse a szélsőséges klíma és
társadalmi-gazdasági
forgatókönyvek
következményeinek
megértését, és értékelje, hogy
ez a tudás miként tud
Jelen
beépülni és hatékonyan
érvényesülni az adaptációs
és mitigációs
döntéshozatali
folyamatokban.

Integrált megoldások

Szélsőséges
Kockázatok és lehetőségek

Általános cél

Az eredményeket széles
körben kommunikálja
annak érdekében,
hogy segítse az
éghajlatváltozáshoz
kötődő jelenlegi
szabályozások és
Jövő
tevékenységek
újragondolását
és javítását.

Várt eredmények
A döntéshozói igények alaposabb megértése a
szélsőséges forgatókönyvekre válaszul hozott
döntések megalapozásáért és erősítéséért.
Integrált és szélsőséges éghajlati, valamint
társadalmi-gazdasági forgatókönyvek kidolgozása
globális, európai és regionális szinteken.
A szélsőséges forgatókönyvekhez köthető ágazatközi
hatások, kockázatok és sebezhetőség jobb
feltérképezése és számszerűsítése a valamint a
kapcsolódó bizonytalansági tényezők megértése.
Előrelépés az alkalmazkodás modellezésében a
korlátozó faktorok, kiváltó tényezők, késleltetett
hatások és azok következményeinek megfelelőbb
ﬁgyelembe vételével.
Új szimulációs modellek a amelyek az adaptációt
folyamatként jelenítik meg, ami a döntéshozók,
vállalatok és intézmények a mint tanulásra képes és
egymással kölcsönhatásban lévő szereplők
viselkedésének eredménye.
A jelenlegi szabályozás hatásosságának és a
szélsőséges forgatókönyvek kezelésére vonatkozó
transzformatív stratégiák szükségességének
felmérése.
Egy sor olyan a fenntartható fejlődés irányába
átvezető folyosó kidolgozása, melyek lehetőséget
nyújtanak a különféle alkalmazkodási és mitigációs
stratégiák harmonizálására annak érdekében, hogy
a társadalom megfelelően tudjon alkalmazkodni a
szélsőséges forgatókönyvek lehetséges hatásaihoz
különféle szinteken.
Tudásközpont és hálózat létrehozása a kölcsönös
tanulás érdekében, és a döntéshozók azon
képességének növelésére, hogy alkalmazzák a
projekt eredményeit.

