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РЕЗЮМЕ 
В настоящото проучване се изследват възможните последици от изменението на климата 
за най-отдалечените региони на Европейския съюз (ЕС) и мерките и инициативите в 
рамките на регионалната политика за подкрепа на намаляването на въздействието и 
адаптирането на тези региони към изменението на климата. 

В това приложно поле съществуват три области от специален интерес, а именно:  

 концентрация на населението, социално-икономическите дейности и 
инфраструктурата в крайбрежните зони; 

 чувствителност към разрушителни метеорологични явления (напр. урагани, 
циклони, суша, наводнения, вулканична дейност); 

 зависимост от водни ресурси (крайбрежните подпочвени води), които са силно 
чувствителни към промените в морското равнище. 

Докато наводненията, ерозията и недостигът на сладка вода застрашават крайбрежните 
зони, загубата на биоразнообразие и въздействието от това върху туризма продължава 
да бъде централна тема, будеща притеснение, и беше основен акцент в проведените 
наскоро дискусии във връзка с изменението на климата в най-отдалечените региони.  

Целта на настоящото проучване е да се направи критична оценка на потенциалните 
заплахи от изменението на климата за най-отдалечените региони и тяхната връзка с 
мерките и инициативите на регионалната политика. В резултат на това бяха определени 
три ключови за изследването цели: 

a) анализ на регионалното въздействие на изменението на климата в най-
отдалечените региони заедно с различни сценарии за изменение на климата; 

б) извеждане на последиците от изменението на климата за сектори от значение за 
икономиката като туризма, селското стопанство и рибарството; 

в) анализ на приноса на мерките в областта на регионалната политика (Европейски 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), Програма за развитие на селските райони 
(ПРСР) и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)) 
за намаляване на отрицателното въздействие от изменението на климата и 
укрепване на регионалните програми за намаляване на въздействието и 
адаптиране. 

Понастоящем има девет най-отдалечени региона в четири географски обособени 
области: Карибския басейн, Макаронезия, Индийския океан и Амазония. От тях за 
проучването бяха избрани седем: Гваделупа и Мартиника в Карибския басейн, 
Канарските острови, Азорските острови и Мадейра в Макаронезия, Реюнион в Индийския 
океан и Френска Гвиана в Амазония. 

Въпреки че най-отдалечените региони са отдалечени в географско отношение от 
държавите-членки на ЕС, те са обхванати от правото на ЕС и представляват 
икономически и биологически важен елемент на ЕС. Съгласно Договора от Лисабон 
(член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз) Съветът приема 
специфични мерки за прилагане на Договора спрямо посочените региони, включително 
и на общите политики, като взема предвид техните специфични характерни особености.  

Политиката на ЕС за сближаване насърчава икономическото развитие и конвергенцията 
на тези региони с континенталната част на ЕС. Като част от тази политика средствата от 
структурните фондове и Кохезионния фонд са разпределени за най-отдалечените 
региони чрез конкретни финансови инструменти, основно в областта на рибарството и 
селското стопанство, за последното съгласно втория стълб на Общата селскостопанска 
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политика (ОСП). Освен това, регионалната политика е приложима в контекста на 
разрешаване на регионалните проблеми във връзка с изменението на климата, а именно 
чрез финансиране със средства от ЕФРР. 

Изменението на климата означава дългосрочната промяна в статистическото 
разпределение на световните модели на времето. Тази промяна включва тенденция на 
затопляне, която оказва влияние върху ветровете и океанските течения, промени в 
нивото на валежите и повишаване на честотата и интензивността на разрушителните 
метеорологични феномени. Като цяло, най-отдалечените региони са изправени пред 
множество предизвикателства, свързани с изменението на климата, а именно загуба на 
биоразнообразие, последици за здравето и проблеми с водоснабдяването.  

През последната половина на века най-отдалечените региони изпитаха осезаеми 
промени в температурата на морската повърхност (SST), циркулацията на 
въздуха, режима на валежите, морското равнище и честотата на лошите атмосферни 
условия, довели до различни неблагоприятни регионални последици. Във всички най-
отдалечени региони се наблюдава тенденция на покачване на температурата на 
морската повърхност. Макар и с малки промени в географско отношение, тази тенденция 
вероятно ще продължи. До момента най-силно е засегнат Реюнион. Също така са 
документирани промени в температурата на въздуха, циркулацията на въздуха и 
валежите за период от 50 години. Френска Гвиана е засегната най-силно от промени в 
циркулацията на въздуха, докато в Карибския басейн съчетанието от по-високи 
температури и по-малко валежи доведе по-голямо засушаване. Обратно, в някои най-
отдалечени региони на Европа като Реюнион се наблюдават повече валежи.  

Малките острови са особено уязвими към промяната във валежите поради ниското ниво 
на подпочвени води и поради тази причина се очаква най-отдалечените региони да 
бъдат особено засегнати от изменението на климата. Прогнозира се повишената честота 
на ураганите в Северния Атлантически океан да обхване и тропическите райони 
вследствие на по-силните ветрове и по-обилните валежи, макар да съществуват разлики 
между отделните модели на проучвания.   

Покачването на морското равнище представлява световен проблем през последното 
десетилетие. Проучванията предвиждат, че покачването на морското равнище ще бъде 
особено голямо в Карибския басейн, крайбрежието на Амазония и Макаронезия. 
Затоплянето в световен мащаб забави значително термохалинната циркулация (THC). В 
резултат на това се предвиждат сериозни последици върху природните ресурси в най-
отдалечените региони, включително повишение на пиковите температури в 
Макаронезия, загуба на коралови рифове в Карибския басейн и изчезване на 
тропически гори в Амазония.  

Най-отдалечените региони са особено уязвими към неблагоприятните последици от 
изменението на климата поради своята географска изолация и крехки екосистеми. 
Поради това намаляването на въздействието и адаптирането към изменението на 
климата са основен приоритет на политиките в най-отдалечените региони. Загубата на 
биоразнообразие и опазването на нивото на подпочвените води са въпроси от централно 
значение. Биоразнообразието има принос за туризма и същевременно играе ключова 
роля за поддържането на екологичната устойчивост. Бреговете (т.e. мангровите гори и 
кораловите рифове) помагат на най-отдалечените региони да устояват на натиска на 
природните стихии. Мангровите гори са застрашени от покачването на морското 
равнище и тропическите бури, което е проблем в Гваделупа и Карибския басейн. 
Киселинността на океаните оказва неблагоприятно въздействие върху кораловите 
рифове. Понастоящем най-застрашени са рифовете в Гваделупа, Мартиника и Реюнион. 
Установено е, че последиците от изменението на климата в комбинация с вредната 
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човешка дейност водят до допълнително влошаване на околната среда в най-
отдалечените региони и намаляват устойчивостта на тези екосистеми. 

Регионалната политика – определяне на рамка за действия на ЕС 

В наскоро направено проучване на тема „Регионалните предизвикателства в 
перспективата на 2020 – Етап 2: Задълбочаване и разширяване на анализа“1 се 
подчертава уникалният набор от предизвикателства, пред които са изправени най-
отдалечените региони. Открояват се три ключови предизвикателства – тези от 
социално-демографско и икономическо естество, както и въпросите, свързани с 
изменението на климата и с енергетиката.  

Стратегията „Европа 2020: Европейска стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“2 е основната референтна рамка за стимулиране на икономически и 
устойчив растеж в ЕС. Акцентът върху интелигентния и устойчив растеж в тази стратегия 
подкрепя инструментите на регионалната политика. В най-отдалечените региони 
регионалната политика е важно средство, допринасящо за намаляване на местно 
равнище на въздействието на и адаптирането към изменението на климата.  

Най-отдалечените региони ще получат общо 7,8 милиарда евро от структурните 
фондове на ЕС за периода 2007–2013 г. за справяне с този уникален набор от 
предизвикателства чрез ЕФРР, Европейския социален фонд (ЕСФ), ЕЗФРСР, Европейския 
фонд за рибарство (ЕФР), както и конкретни мерки относно селскостопанските продукти 
за подпомагане на френските отвъдморски департаменти (POSEIDOM), Азорските 
острови, Мадейра (POSEIMA), Канарските острови (POSEICAN). В допълнение към тези 
мерки и с цел да се намери решение на уникалните предизвикателства пред 
регионалното развитие на най-отдалечените региони, Европейската комисия публикува 
съобщение на тема „Най-отдалечените региони: преимущество за Европа“ и освен 
това започна проучване на тема „Икономиката на адаптиране към изменението на 
климата в крайбрежните зони на ЕС“.  

Основните дейности в рамките на политиката на сближаване и втория стълб на ОСП във 
връзка с изменението на климата се класифицират в две основни категории: 

Мерките за адаптиране към изменението на климата имат за цел да намалят 
уязвимостта на природните и създадените от човека системи към неблагоприятните 
последици от изменението на климата. От централно значение в развиващите се 
държави, адаптирането към изменението на климата подобрява капацитета и 
потенциала на хората да се адаптират (капацитет за адаптиране) към настъпилите 
изменения на климата. Програмите за адаптиране към изменението на климата се смятат 
за пасивни стратегии като цяло и включват: финансиране за опазване на природните 
ресурси, водоразпределителни мрежи и пречистване, управление на бедствия и 
инициативи за здравеопазване.  

Мерките за намаляване на въздействието от изменението на климата имат за цел 
да намалят емисиите на парникови газове или да подобрят улавянето на парникови 
газове чрез поглъщане на въглерода на местно равнище. Тези дейности по принцип са 
инициативни и подкрепят екологичната, социална и икономическа устойчивост на най-
отдалечените региони. Програмите включват инвестиции във възобновяема енергия, 
подобряване на енергийната ефективност на институциите и подкрепа на модели за по-
здравословно потребление (като обществен транспорт). 

                                          
1  ГД „Регионална политика“ 2011 г. 
2  ЕО 2010-2. 
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Фактите в най-отдалечените региони – последици от изменението на климата 
и мерки в областта на регионалната политика  

Фактите в настоящото проучване показват специфични за отделните региони последици 
от изменението на климата и изследват начина, по който те се отнасят към структурата 
на регионалната политика.  

Гваделупа е изправена пред отдръпване на горите и мангровата растителност, загуба 
на биологични видове и избелване на коралите (което води до сериозна ерозия). 
Предразположените към наводнения от сладка вода екосистеми, разположени зад 
мангровите гори, изглеждат най-уязвими. Тропическите бури ускоряват загубата на 
биоразнообразие и потискат икономическото развитие, като спират туризма. В 
допълнение покачването на температурите представлява заплаха за общественото 
здраве. 

Приблизително една трета от сегашния бюджет на Гваделупа от ЕФРР (2007–2013 г.) е 
разпределена за адаптиране към и намаляване на въздействието от изменението на 
климата. Понастоящем най-голям дял се изразходва за управление на водите и 
пречистване на отпадните води, следвани от управлението на отпадъците. За разлика от 
това, целият принос от ЕЗФРСР за намиране на решение на проблемите във връзка с 
изменението на климата е свързан с подкрепата за селското стопанство (подкрепа за 
области в необлагодетелстваните райони (LFAs) и помощи за агроекология).  

Мартиника е изложена на риск от изчезване на тропически планински гори поради по-
продължителните сухи сезони и по-малкото дъждове. По-интензивните тропически бури 
оказват влияние върху мангровата растителност и разнообразието на морските 
биологични видове, а покачването на морското равнище може да доведе до избелване 
на коралите в крайбрежните райони. Туризмът ще бъде засегнат от тези промени в 
екосистемите. По-важното обаче е, че повишаването на температурите и промяната във 
влажността ще доведат до по-широко разпространение на инфекциозни заболявания.  

Приблизително половината от бюджета от ЕФРР в Мартиника е заделен пряко или 
непряко за изменението на климата. Най-голям дял от него се използва за „комбиниран 
транспорт“ (приблизително една трета от финансирането от ЕФРР). Приносът от втория 
стълб на ОСП е умерен и основно насочен към подкрепа за селското стопанство в 
необлагодетелстваните райони. 

Реюнион се счита за място с голямо разнообразие на биологични видове. Поради 
селскостопанските дейности и изменението на климата естествените местообитания са 
изложени на риск. Особено притеснение будят инвазивните видове, които понастоящем 
представляват заплаха за местните екосистеми. Покачването на морското равнище и 
избелването на коралите също са сред основните проблеми в крайбрежните райони. 
Особена заплаха за общественото здраве е разпространението на векторно преносими 
заболявания и развитието на микроводорасли. Като цяло изменението на климата ще 
окаже неблагоприятно въздействие върху биоразнообразието, човешкото здраве и 
възможностите за туризъм в Реюнион. Приблизително една трета от бюджета от ЕФРР за 
текущия период (2007–2013 г.) е заделена за мерки за разрешаване на проблемите във 
връзка с изменението на климата. Най-голям дял средства се инвестира в управлението 
на водите и пречистването на отпадните води. Помощта от ОСП в тази област е умерена 
и е насочена повече върху необлагодетелстваните райони. 

Макаронезия (Канарските острови, Азорските острови и Мадейра) изпитва 
промени в антициклонните ветрове на Азорските острови, които влияят върху био-
климатичните области, покрити с уникалните лаврови гори, характерни за региона. Там 
е нараснала заплахата от инвазивни видове, както и възможността за суши и 
опустиняване. Киселинността на океаните променя морските екосистеми, като 
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представлява заплаха за дълбоководните корали и оказва неблагоприятно въздействие 
върху биоразнообразието. Освен това, повишаването на температурата в океаните 
доведе до наличие на живеещи в топли води видове, които не са характерни за този 
район. Проблемите със здравето включват неблагоприятни последици от горещи вълни, 
тропически заболявания и по-чести прояви на алергии. Вследствие на това се 
предвижда да пострада туризмът в региона, което допълнително ще подсили 
икономическите и социални последици от изменението на климата.  

Има съществени различия във финансирането между най-отдалечените региони на 
Макаронезия. Приблизително една трета от сегашния бюджет от ЕФРР на Канарските 
острови е предназначена за намаляване на въздействието и адаптиране към 
изменението на климата. Този бюджет е предназначен основно за пристанищна и 
здравна инфраструктура. Акцентът на ПРР е модернизация на холдингите в селското 
стопанство и добавяне на стойност към продуктите в селското стопанство и 
лесовъдството. По-малко от една четвърт от бюджета от ЕФРР на Азорските острови е 
разпределена за програми във връзка с изменението на климата, като подкрепата от 
ОСП (съгласно втория стълб) е по-голяма от средната в подкрепа основно на 
необлагодетелстваните райони. В Мадейра приносът от втория стълб е умерен (подкрепа 
за земеделските стопани в планинските райони), а една трета от финансирането от ЕФРР 
е за програми във връзка с изменението на климата (финансиране на преработването на 
отпадъци, управлението и пречистването на водите). 

Френска Гвиана – предвижда се амазонските тропически гори във Френска Гвиана да 
бъдат сериозно засегнати от изсъхване и засушаване. Освен това, нарастването на 
преносимите от насекоми болести представлява заплаха за екологичното и човешкото 
здраве. Процентът на финансирането от ЕФРР във Френска Гвиана за разрешаване на 
проблемите във връзка с изменението на климата е най-малък в сравнение с останалите 
най-отдалечени региони. Подобно е положението и с финансирането от втория стълб на 
ОСП. 

Заключения 

В настоящото проучване се стига до заключението, че изменението на климата ще 
засегне по различни начини най-отдалечените региони. Сред най-значимите 
неблагоприятни последици, които се очакват във всички региони, са загубата 
на биоразнообразие, проблеми със селското стопанство и водите, застой в 
туризма и проблеми със здравето.  

Политическите мерки понастоящем са насочени или към намаляване на въздействието, 
или към адаптиране. Макар във финансово отношение превес да имат мерките за 
адаптиране, те представляват защитна стратегия. За разлика от тях, мерките за 
намаляване на въздействието са по-ефективни спрямо изменението на климата, тъй като 
осигуряват по-активна стратегия.  

По отношение на адаптирането, мерките на регионалната политика в почти всички най-
отдалечени региони включват: 

 Управление на водите – обработка на водите и осигуряване на питейна вода 

 Управление на отпадъците – въпреки че в много от случаите това включва 
изгаряне на отпадъците, което допринася за изменението на климата 

 Приемане на устойчива на екстремни атмосферни условия инфраструктура – 
особено по отношение на пристанищната инфраструктура 

 Запазване и опазване на природното наследство – разпределяне на защитените 
зони и разработване на разпоредби за използване на природните ресурси  
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 Инвестиции в социална инфраструктура – инфраструктура в областта на 
здравеопазването  

По отношение на намаляването на въздействието, мерките на регионалната политика в 
почти всички най-отдалечени региони включват: 

 Производство на възобновяема енергия – създаване на инфраструктура в 
областта на възобновяемата енергия 

 Мерки за енергийна ефективност – инвестиции в енергоспестяващи технологии  

 Транспорт – промени в подкрепа на разделянето на видовете транспорт с по-
голям акцент върху обществения транспорт 

 Образование и обучение – обучение на възрастни по въпросите на изменението 
на климата и възприемане на технологии за предотвратяване на изменението на 
климата (особено в селското стопанство) 

Поради това може да се направи оценка, че като цяло съществуват много 
обнадеждаващи инициативи, произтичащи от регионалната политика. Това е особено 
вярно в областта на инфраструктурата за енергия от възобновяеми източници и 
опазването на естествените местообитания. В настоящия доклад се откриват някои 
добри примери за програми, финансирани от ЕФРР и втория стълб от ОСП, в областта на 
развитие на инфраструктура и финансиране на необлагодетелствани райони.  

При сравнението на сериозността на последиците от изменението на климата върху 
местната инфраструктура, биоразнообразието, здравеопазването и туризма и 
финансирането в тези области обаче е очевидно, че това финансиране е неадекватно, за 
да подготви най-отдалечените региони за бъдещите предизвикателства на изменението 
на климата. Освен това, когато се вземе предвид финансирането, осигурено за 
неустойчиви регионални дейности (като моторизиран индивидуален транспорт, 
интензивно производство, туризъм, нанасящ вреди на околната среда), „нетният 
резултат“ е отрицателен.  

Като вземат предвид и следват стратегията на ЕС за приобщаващ и устойчив растеж, 
бъдещите проекти, които ще се финансират от програмите за сближаване на ЕС, следва 
да включват тест за изменение на климата с цел по-цялостно определяне на истинското 
въздействие на проектите за регионално развитие. Освен това, вземайки предвид 
приоритетния статут на изменението на климата в стратегията „Европа 2020“, 
проучването установи, че инвестициите на политиката на сближаване в тази област са 
ограничени в най-отдалечените региони и могат да се оптимизират чрез допълнителни 
инвестиции в адаптиране към и намаляване на въздействието на изменението на 
климата. 


