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та кліматичної звітності
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Рекомендації щодо розробки Національної стратегії з адаптації до зміни клімату
Шановна Ірино Іванівно!
Шановна Антоніно Євгеніївно!
12 листопада 2020 року відбувалась перші зустріч Робочої групи щодо розробки
Національної стратегії з адаптації до зміни клімату на період до 2030 року. На зустрічі
було презентовано структуру майбутньої стратегії. Просимо врахувати коментарі
Громадської організації “Центр екологічних ініціатив “Екодія” стосовно того, що важливо
враховувати при створенні стратегії.





Національна стратегія має чітко визначити пріоритет на природо-орієнтовані
рішення на противагу інфраструктурним, оскільки перші дозволяють вирішувати
не тільки глобальну кліматичну кризу, але і кризу втрати біорізноманіття.
Дешевші в довготривалій перспективі.
До процесу розробки стратегії важливо залучити різних стейкхолдерів:
галузевих експертів, громадськість, місцеві адміністрації, науковий склад та
менеджмент природоохоронних територій, представники вразливих груп - це
забезпечить об'єктивну та актуальну оцінку ситуації.










Фокус має бути більше на плануванні і попередженні, ніж на готовності до
ліквідації наслідків.
В основі має бути якісна оцінка вразливості. Ефективність стратегії напряму
залежить від правильної оцінки ключових кліматичних ризиків та чутливості до
них саме в контексті України.
Мають бути окреслені ключові загальнонаціональні ризики, обов’язкові до
оцінки по всім секторам і регіонам. До цих ризиків ми відносимо: Зростання
посушливості та ризики пов’язані з доступністю прісної води, підняття рівня моря
(для південних регіонів), зростання небезпеки пожеж в екосистема, хвилі тепла
та сильні опади у містах, втрата біорізноманіття.
Національна стратегія має стати поштовхом (створити необхідні передумови)
для: адаптації на секторальному рівні, адаптації на місцевому рівні, забезпечення
цільового фінансування заходів з адаптації, інтеграції кліматичних ризиків в
планування довгострокових проектів (особливо інфраструктурних), підвищення
обізнаності населення.
Включити в Стратегію механізми моніторингу, оцінку реалізації та звітності.

З повагою,
Керівниця відділу клімату і транспорту
Євгенія Засядько

Вик. Гусакова Ольга
og@ecoact.org.ua
(044) 353 78 41

