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1 Платформа Climate-ADAPT
URL

Генерална дирекция "Действия по климата" на ЕК (DG CLIMA)
Европейска агенция по околна среда (ЕАОС)
https://climate-adapt.eea.europa.eu/

Вид на сайта

Портал за обществени услуги

Наличен в

Английски език

Предоставени
ресурси

Политическа информация, Насоки, Инструменти, Казуси,
Възможности за адаптация към измененията на климата, Споделяне
на знания, Индикатори за изменението на климата, Индикатори за
адаптация
Европа

Собственик

Регион

Достъп до
платформата

Биологично разнообразие, Сгради, Крайбрежни райони, Базирани на
екосистемата подходи, Енергия, Финанси, Горско стопанство,
Здравеопазване, Морско и рибарство, Транспорт, Градски,
Управление на водите, Селско стопанство, Намаляване на риска от
бедствия
Уебсайтът е публично достъпен. За доставчиците на съдържание се
изисква регистрация.

Търговски

Не

Стартирана

2012

Лиценз за
съдържание

Otvorené

Сектори и теми

Европейската платформа за адаптация към климата Climate-ADAPT е публично достъпна
тематична уеб платформа за знания. Нейната цел е да подпомага политици на европейско,
национално, регионално и местно равнище при разработването на политики и
прилагането на мерки за адаптиране към изменението на климата. Climate-ADAPT е важна
част от уебсайта на Европейската агенция по околна среда.

2 Описание
Европейската платформа за адаптация към измененията на климата Climate-ADAPT
стартира през март 2012 г. като партньорство между Генерална дирекция „Действия по
климата“ на Европейската комисия и Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).
Платформата се поддържа от ЕАОС с подкрепата на Европейския тематичен център по
въпросите на въздействието на изменението на климата, уязвимостта и адаптацията.
Climate-ADAPT съчетава климатични данни и показатели, информация и насоки за
политически действия, както и инструменти и казуси, за да помогне на вземащите решения
да придобият по-добра представа за въздействието, уязвимостта и рисковете свързани с
изменeнието на климата и за мерките за адаптация към тях. Climate-ADAPT е референтна
платформа, която служи като "първа спирка" за информация за адаптацията към
климатичните промени в Европа. Съдържанието се предоставя на английски език и
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уебвръзките насочват потребителите към ресурси на английски език, както и към
допълнителни източници на информация.
Между 1 юли и 31 декември 2020 г. платформата е имала средно 5390 посещения на
седмица и 15 824 прегледа на страници на седмица (брой пъти, в които страници от
уебсайта са били разглеждани или опреснявани в рамките на избрания период от време).
Към 31 декември 2020 г. В базата данни са били налични общо 2254 елемента. Наймногобройни са публикациите и докладите, следвани от проектите за научни изследвания
и информационните портали.
Най-посещаваните раздели на платформата са "Профили на страните", "Политики на ЕС",
"База данни" (напр. доклади, инструменти, насоки и др.), "Инструмент за подпомагане на
адаптацията" и "Казуси".
Най-новата Стратегия на Европейския съюз (ЕС) за адаптиране към изменението на
климата, публикувана през 2021 г. от Европейската комисия (ЕК), подчертава, че
„платформата Climate-ADAPT се превърна в ключова отправна точка за знания относно
адаптирането“. Стратегията призовава всички части на обществото и всички равнища на
управление, в и извън ЕС, да вземат мерки за справянето с изменението на климата и да
изградят устойчива на климатичните изменения Европа преди 2050 г. В нея се подчертава
необходимостта от подобряване на познанията за въздействието на климата,
разработване на решения за адаптиране към измененията на климата, засилване на
планирането на адаптация и оценките на риска от изменението на климата и ускоряване
на действията за адаптиране на глобално равнище. В Стратегията се споменава, че
Европейската комисия „ще актуализира и разширява Climate-ADAPT като източник на
знания за последиците от изменението на климата и адаптирането, включително като
обединява различни източници на информация и като служи за механизъм за наблюдение
и докладване; ще създаде Европейска обсерватория за климата и здравето в рамките на
Climate-ADAPT“, за да се проследят, анализират и предотвратят въздействията на
изменението на климата върху здравето.

3 Цел на Climate-ADAPT
Основната цел на платформата е да информира своите потребители за политиката за
адаптация към климатичните промени на Европейския съюз и да ги насочва към други
подходящи източници на информация в Европа.
Потребителите и доставчиците на платформата включват политици и организациите, които
ги подпомагат при разработването, изпълнението и оценката на стратегии, планове и
действия за адаптиране към изменението на климата на Европейско, транснационално,
национално и поднационално равнище. Потребителите и заинтересованите страни
включват също така експерти от финансирани от ЕС проекти за адаптация (като LIFE и
INTERREG), различни потоци на финансиране, както и експерти и практици на различни
управленски нива.
По-конкретно, целите на Climate-ADAPT включват:
1. Улесняване на събирането, споделянето и използването на информация относно
въздействието на изменението на климата, уязвимостта и адаптацията (CCIVA) и
изграждане на последователна и актуализирана база знания. Потребителите и
доставчиците на услуги могат да имат свободен достъп и да обменят данни и
информация относно:
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•
•
•
•
•
•

наблюдавани и очаквани климатични промени в Европа;
настоящата и бъдещата уязвимост на регионите и секторите;
потенциални възможности за адаптиране към климатичните промени и
примери за осъществени действия за адаптиране (проучвания на
конкретни случаи);
инструменти, които подпомагат планирането на адаптацията (напр.
Инструмент за подпомагане на адаптацията);
стратегии и действия за адаптация на ЕС, на национално и
транснационално равнище;
съответните рамки и процеси за политиката на ЕС.

2. Подпомагане на усвояването на съответните знания от лица, вземащи решения.
За да улесни усвояването на информацията, Climate-ADAPT предлага информация
чрез:
• Описателна информация (статии), главно за политики и познания,
включително препратки към най-важните източници на информация,
представени по структуриран начин, за да се даде възможност за
многостепенно управление или междусекторни сравнения и оценки;
• Лесна за използване база данни с проверено качество, структурирана по
категории метаданни и организирана в листи с метаданни, които описват и
предоставят връзки към допълинтелни източници на информация за
адаптиране към измененията на климата;
• Европейска обсерватория за климата и здравето - онлайн платформа,
която осигурява лесен достъп до ресурси, свързани с изменението на
климата и здравето, чиято цел е да подпомогне Европа в подготовката и
адаптирането към въздействието на изменението на климата върху
човешкото здраве. Тя също така насърчава обмена на информация и
сътрудничеството между съответните международни, европейски,
национални и неправителствени заинтересовани страни;
• Интерактивни инструменти, които могат да се използват за подобряване
на достъпа до комплексни данни за планиране на адаптацията към
изменението на климата и за създаването на знания (напр. European
Climate Data Explorer, разработен съвместно с услугата на „Коперник“ в
областта на изменението на климата, Urban Adaptation Map Viewer);
• Казуси за действия, взети за справяне с неблагоприятните последици от
изменението на климата в дадени региони, градове и населени места, като
например разширяване на градските паркове или подобряване на
защитата от наводнения. Те служат като примери за мерки за адаптиране,
прилагани в цяла Европа;
• Информационни листове по държави с информация, основана на
официални доклади за държавите членки на ЕС, в съответствие със
задълженията им по Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на
Енергийния съюз и на действията в областта на климата, както и
доброволна информация от държавите членки на EАОС, включително
препратки към източници, достъпни на няколко езика;
• Бюлетин, изпращан по електронна поща на всеки три месеца на
абонираните потребители;
• Уебинари, които обясняват специфични характеристики на Climate-ADAPT
и насърчават усвояването на информация (напр. за стратегически
политически процеси, повишаване на осведомеността, планиране,
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•

разработване на насоки, разработване и изпълнение на планове и
проекти);
Конференции, на които се представят последните разработки на
платформата, за да се улесни обменът на знания и да се събере
информация от потребителите относно нейното съдържание и
функционалности;
Колекция от случаи на употреба на Climate-ADAPT, които показват
възможностите за използване на платформата в сферата на политиката,
планирането и практиката на адаптиране към изменението на климата на
всички нива на управление в Европа.

3. Допринасяне за по-добра координация между различните управленски
равнища и сектори.
Страниците и базата данни на Climate-ADAPT включват уебвръзки към други
платформи, свързани с адаптирането към изменението на климата в Европа. Това
спомага за установяване на връзки между различните платформи и улеснява
обмена на знания и опит в областта на адаптацията, което е от полза както за
участващите платформи, така и за техните потребители. Такива връзки допринасят
за укрепването на многоуправленския подход към политиката за адаптация в
Европа.
Примерите за връзки и сътрудничество включват:
• „Европейска адаптация към климата“ - бюлетин, който се издава на всяко
тримесечие и който подпомага взаимното обучение. Той предоставя нова
информация за политиките на ЕС и дейностите на ЕАОС, изследвания и
оценки, транснационални, национални и местни дейности, преглед на
събитията, свързани с адаптацията към измененията на климата, и раздел,
представящ нови разработки, свързани с Climate-ADAPT;
• Ежегодните семинари на Европейската мрежа за информация и
наблюдение на околната среда (Eionet) за въздействието на изменението
на климата, уязвимостта и адаптацията (CCIVA). Семинарите на Eionet
предоставят годишна актуална информация за текущата и планираната
работа, извършвана от ЕАОС, Европейската комисия, европейските
организации и държавите членки на ЕАОС (представени от техните
национални референтни центрове (НРЦ)) в областта на изменението на
климата, уязвимостта и адаптацията и по-специално на Climate-ADAPT, и
насърчават дискусиите между участниците по ключови теми;
• Експертни семинари на платформите за адаптация, в които участват
експерти от различни държави и транснационални региони, сектори и
области на знанието. Тези семинари дават възможност на участниците да
обменят знания и опит, да решават проблеми и да набират информация за
изграждането и поддържането на платформи за споделяне на познания в
сферата на адаптацията към климатичните промени;
• Уебинари с участието на европейската изследователска общност в
областта на адаптацията към изменението на климата, националните
центрове за изследване на околната среда, експерти от Европейската
комисия,
международни
организации
и
представители
на
транснационални инициативи и мрежи от градове, работещи в областта на
адаптацията. Тези уебинари се използват за събиране на обратна
информация от потребителите и доставчиците за настоящото
функциониране, съдържанието и плановете за Climate-ADAPT;
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Публикации, като например доклади на Европейския тематичен център по
въпросите за въздействието на изменението на климата, уязвимостта и
адаптацията и нa ЕАОС за управлението на платформи за познания в
сферата на адаптирането към климатичните промени;
Конференции за улесняване на обмена на знания и за събиране на обратна
връзка от потребителите относно съдържанието и функционалностите на
Climate-ADAPT;
Услуги/рамкови договори за популяризиране на Climate-ADAPT и
събиране на обратна информация за платформата, както и по-голямо
участие на сътрудничещите си държави от ЕАОС в обмена и използването
на съдържанието на Climate-ADAPT.

4 Структура на Climate-ADAPT
Платформата Climate-ADAPT се състои от два основни компонента:
1. Съдържанието на уебсайта, което предоставя информация за оценки на
уязвимостта, политики и стратегии за адаптиране към измененията на климата,
възможности за финансиране, резултати от научни изследвания и други проекти,
инструменти, новини и събития. Информацията е организирана в следните групи:
• Политика на ЕС: информация, свързана със стратегията на ЕС за адаптация,
различните политически сектори, възможностите за финансиране и
Споразумението на кметовете за климата и енергията, включително
инициативите на ЕС за адаптация в градовете "Мисия за адаптиране към
изменението на климата, включително преобразуване на обществото";
• Европейска обсерватория за климата и здравето: подпортал, предоставящ
знания и инструменти, насочени към изменението на климата и човешкото
здраве;
• Държави, транснационални региони, градове: информация за
адаптацията на различни нива на управление;
• Познания: информация и инструменти, свързани с всички етапи на цикъла
на политиката за адаптация;
• Мрежи: Връзки към ключови организации и програми, свързани с
адаптацията на всички нива на управление - от местно до глобално ниво.
2. Постоянно актуализирана и проверявана за качество база данни. Базата данни има
за цел да помогне на потребителите в цяла Европа активно да споделят и използват
информация за адаптацията към измененията на климата в Европа. Тя предоставя
тази информация и насочва потребителите към подходящите ресурси.
Платформата предлага персонализирани филтри за търсене както и търсене в
свободен текст. Заглавието "Тип на елемента" позволява на потребителите да
търсят информация, като използват един от 10-те налични ресурса за познания.
Повечето страници в платформата са структурирани по подобен начин и се състоят
от:
• Описателен текст, който е представен в основната колона на страницата (в
центъра ѝ);
• Връзки към най-подходящите източници на информация, налични на
различни уебсайтове в Европа, включително уебсайта на ЕАОС, които са
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извлечени от базата данни Climate-ADAPT и показани в портали в долната
част на основната колона;
Пълен списък на всички елементи в базата данни, свързани със
съдържанието на страницата, който се показва в панела в дясната част на
страницата.

5 Принос към Climate-ADAPT
Платформата Climate-ADAPT се актуализира непрекъснато. Потребителите на платформата
могат да получават достъп до информация, както и да качват и споделят най-новите
изследвания и практическия си опит в областта на адаптацията към климатичните
промени в цяла Европа. За да се гарантира надеждността на източника на информация,
Climate-ADAPT си сътрудничи само с доставчици на информация, които се регистрират чрез
акаунт в Eionet, и следва процедура за оценка на качеството въз основа на дадени
критерии за допустимост. Експертите на ЕАОС и Европейския тематичен център по
въпросите на въздействието на изменението на климата, уязвимостта и адаптацията
преглеждат цялото съдържание, предоставено за публикуване, за да проверят неговата
уместност.
Сред сътрудниците на платформите са:
•
•
•
•

•

•
•

Държави (държавите членки на ЕС предоставят официални правителствени
доклади, държавите членки на ЕАОС, и сътрудничещите държави предоставят
същата информация на доброволни начала);
Транснационални организации/конвенции (ЕАОС поддържа раздел, в който се
обясняват политическата рамка и действията, чрез които се извършват дейности
по адаптиране в транснационалните региони на ЕС);
Мрежи от градове и Споразумение на кметовете за климата и енергията в Европа
(Знанията се споделят чрез предоставяне на информация за адаптацията в градска
среда);
Научноизследователската общност (отделни изследователи, обикновено
координатори на консорциуми за научноизследователски проекти, финансирани
от ЕС, или на проекти по програмите LIFE и INTERREG, споделят информация за
научноизследователските си проекти и резултатите от тях);
Генералните дирекции на Европейската комисия (напр. ГД „Регионална и
селищна политика“, ГД „Околна среда“ и ГД „Вътрешен пазар, промишленост,
предприемачество и МСП“) споделят информация и резултати от съответните
проекти, които финансират;
Съвместен изследователски център;
Други заинтересовани страни (отделни заинтересовани страни/организации
могат да представят всякакъв вид информация, като например публикации и
доклади, информационни портали, ръководни документи, инструменти, проекти
за научни изследвания, опции за адаптиране, казуси, организации).

6 Вижте също
•

Агенции на Европейския съюз
BG_Climate-ADAPT_Wikipage_Oct2021.docxBG - 2022
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7 Препратки
•
•

https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-019-02445-2
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN (страници 4, 8 и 9)

8 Външни връзки
•
•
•
•
•

Платформа Climate-ADAPT
Генерална дирекция "Действия по климата" (DG CLIMA)
Европейска агенция по околна среда
Европейски тематичен център по въпросите на въздействието на изменението на
климата, уязвимостта и адаптацията (ETC/CCA)
Регламент относно управлението на Енергийния съюз
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