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SHRNUTÍ 
Tato studie se zabývá možnými dopady změny klimatu na nejvzdálenější regiony Evropské 
unie (EU) a opatřeními a iniciativami v rámci regionální politiky, které podporují zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se zmíněných regionů této změně. 

Tento rámec obsahuje tři oblasti zvláštního zájmu, mezi něž patří:  

• koncentrace obyvatelstva, socio-ekonomické činnosti a infrastruktura v pobřežních 
zónách; 

• citlivost na ničivé povětrnostní podmínky (např. hurikány, tropické bouře, sucha, 
záplavy, sopečné erupce); 

• závislost na vodních zdrojích (pobřežní zvodně), které jsou vysoce citlivé na změny 
hladiny moře. 

Ačkoli záplavy, eroze a nedostatek sladké vody ohrožují pobřežní zóny, úbytek biologické 
rozmanitosti a jeho dopad na cestovní ruch je nadále předmětem hlavních obav a stál 
v centru pozornosti nedávných diskusí o změně klimatu, které proběhly v nejvzdálenějších 
regionech. 

Cílem této studie je kriticky posoudit možné hrozby změny klimatu v nejvzdálenějších 
regionech a spojit je s opatřeními a iniciativami regionální politiky. V důsledku toho byly 
stanoveny tři klíčové cíle výzkumu: 

a) analýza regionálních dopadů změny klimatu na nejvzdálenější regiony za použití 
různých scénářů změny klimatu; 

b) vyvození dopadů změny klimatu na příslušná hospodářská odvětví, např. cestovní 
ruch, zemědělství či rybolov; 

c)  analýza toho, jak přispěla opatření regionální politiky (Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR), program rozvoje venkova a Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova (EZFRV)) k omezení nepříznivých dopadů změny klimatu a k posílení 
regionálních programů na jejich zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu. 

V současné době rozlišujeme devět nejvzdálenějších regionů ve čtyřech geograficky odlišných 
oblastech, jedná se o: Karibik, Makaronésii, Indický oceán a Amazonii. Pro účely studie bylo 
z těchto devíti vybráno sedm regionů: Guadaloupe a Martinik v Karibiku, Kanárské ostrovy, 
Azory a Madeira v Makaronésii, Réunion v Indickém oceánu a Francouzská Guyana 
v Amazonii. 

Přestože jsou nejvzdálenější regiony geograficky odlehlé od členských států EU, vztahuje se 
na ně právo EU a z ekonomického a biologického hlediska představují významnou součást 
EU. Podle Lisabonské smlouvy (Smlouva o fungování Evropské unie, článek 349) Rada může 
přijmout konkrétní opatření pro uplatnění Smlouvy a společných politik v nejvzdálenějších 
regionech, přičemž musí brát ohled na jejich zvláštní situaci. 

Politika soudržnosti EU podporuje hospodářský rozvoj těchto regionů a jejich sbližování 
s pevninskou částí EU. V rámci této politiky jsou pro nejvzdálenější regiony vyčleňovány 
prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti prostřednictvím zvláštních finančních 
nástrojů, a to hlavně v oblastech rybolovu a zemědělství. V případě zemědělství k tomu 
dochází v rámci druhého pilíře společné zemědělské politiky (SZP). Regionální politika je 
kromě toho významná v souvislosti s řešením regionálních změn klimatu, konkrétně pak 
financováním ze zdrojů EFRR. 

Změnou klimatu se míní dlouhodobá změna ve statistickém rozložení schémat povětrnostních 
podmínek na Zemi. Tato změna zahrnuje trend oteplování, který ovlivňuje větrné a oceánské 
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proudění, změny v úrovních srážek a nárůst četnosti a intenzity ničivých meteorologických 
událostí. Nejvzdálenější regiony celkově čelí mnoha problémům, které souvisejí se změnou 
klimatu, zejména jde o úbytek biologické rozmanitosti, dopady na zdraví a otázky 
dodávek vody. 

V průběhu druhé poloviny století došlo v nejvzdálenějších regionech k výrazným 
změnám teploty u hladiny moře (SST), proudění vzduchu, srážkových modelů, výše 
hladiny moří a četnosti kritických povětrnostních podmínek, jež vedly k různým nepříznivým 
regionálním dopadům. Všechny nejvzdálenější regiony procházejí obdobím nárůstu, pokud 
jde o SST. I přes určité geografické rozdíly je pravděpodobné, že tento globální trend bude 
pokračovat. Doposud byl nejvíce zasažen Réunion. Podobně po dobu více než 50 let jsou zde 
registrovány změny v teplotě vzduchu, proudění vzduchu a srážkách. Francouzská Guyana je 
nejvíce zasažena změnami v proudění vzduchu, zatímco v Karibiku vedla kombinace vyšších 
teplot a menšího množství srážek ke zvýšenému suchu. Naopak některé nejvzdálenější 
evropské regiony zažívají zvýšené množství srážek, jako je tomu např. na Réunionu. 

Malé ostrovy jsou obzvláště citlivé na změny ve srážkách kvůli svým choulostivým hladinám 
podzemních vod, takže se očekává, že nejvzdálenější regiony budou změnou klimatu 
obzvláště zasaženy. Předpovídá se, že zvýšená četnost hurikánů v severním Atlantiku se 
rozšíří do tropických regionů a bude mít za následek silnější větry a hojnější srážky, ačkoli 
mezi různými modelovými studiemi existují odchylky. 

Stoupající hladiny moří představují v průběhu posledního desetiletí otázku globálního 
zájmu. Studie naznačují, že stoupající hladiny moří budou obzvláště závažným jevem 
v Karibiku, na pobřeží Amazonie a v Makaronésii. Globální oteplování podstatně zpomalilo 
termohalinní výměník (THC). V důsledku toho se předpovídají závažné dopady na přírodní 
zdroje nejvzdálenějších regionů, včetně zvýšení maximálních teplot v Makaronésii, úbytku 
korálových útesů v Karibiku a odumírání deštných pralesů v Amazonii. 

Nejvzdálenější regiony jsou obzvláště citlivé na nepříznivé dopady změny klimatu kvůli své 
geografické izolaci a křehkým ekosystémům. Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se 
této změně proto je klíčovou prioritou politiky v nejvzdálenějších regionech. Úbytek 
biologické rozmanitosti a ochrana hladiny podzemních vod představují otázky ústředního 
zájmu. I když biologická rozmanitost přispívá k cestovnímu ruchu, hraje zároveň klíčovou roli 
v podpoře odolnosti ekosystémů. Břehy (tj. mangrovové porosty a korálové útesy) pomáhají 
nejvzdálenějším regionům odolávat přirozené zátěži. Mangrovové oblasti jsou ohrožovány 
stoupajícími hladinami moří a tropickými bouřemi. Tento problém se vyskytuje zejména na 
Guadeloupu a v Karibiku obecně. Korálové útesy jsou nepříznivě ovlivňovány zvyšováním 
kyselosti vody (acidifikace) v oceánech. Velmi ohroženy jsou v současné době útesy na 
Guadeloupu, Martiniku a Réunionu. Bylo zjištěno, že dopady změny klimatu ve spojení se 
škodlivou lidskou činností podporují zhoršování životního prostředí v nejvzdálenějších 
regionech a snižují odolnost těchto ekosystémů. 

Regionální politika – stanovení rámce pro opatření na úrovni EU 

Nedávná studie „Regionální výzvy do roku 2020 – Druhá fáze: Prohlubování a rozšiřování 
analýzy“1 vyzdvihuje jedinečný soubor problémů, jimž nejvzdálenější regiony čelí. Byly 
identifikovány tři hlavní úkoly, a to sociodemografické a ekonomické povahy, a dále výzvy 
spojené se změnou klimatu a energetickými otázkami. 

Strategie „Evropa 2020: Evropská strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění“2 je hlavním referenčním rámcem pro stimulaci hospodářského a udržitelného růstu 

                                                           
1  Generální ředitelství pro regionální politiku (GŘ REGIO), 2011. 
2  EK, 2010–2012. 

  4 



Role regionální politiky při řešení dopadů změny klimatu v nejvzdálenějších regionech 
_____________________________________________________________________________________________ 

v EU. Zaměření na inteligentní a udržitelný růst v rámci této strategie podporuje nástroje 
regionální politiky. V nejvzdálenějších regionech je regionální politika významným nástrojem, 
který přispívá ke zmírňování místní změny klimatu a přizpůsobování se této změně. 

Celkově nejvzdálenější regiony obdrží mezi lety 2007 a 2013 ze strukturálních fondů EU 
7,8 miliardy EUR, aby se mohly vypořádat s tímto jedinečným souborem výzev, a to 
prostřednictvím EFRR, Evropského sociálního fondu (ESF), EZFRV, Evropského rybářského 
fondu a zvláštních opatření týkajících se zemědělských produktů s cílem pomoci 
francouzským zámořským departementům (POSEIDOM), Azorům, Madeiře (POSEIMA) a 
Kanárským ostrovům (POSEICAN). Pro doplnění těchto opatření a aby bylo možné vypořádat 
se s úkoly souvisejícími s regionálním rozvojem v nejvzdálenějších regionech, Evropská 
komise zveřejnila sdělení „Nejvzdálenější regiony – přínos pro Evropu“ a navíc zahájila 
průzkum „Ekonomika přizpůsobení se změně klimatu v pobřežních oblastech EU“. 

Hlavní činnosti v rámci politiky soudržnosti a druhého pilíře SZP, které se vztahují na změnu 
klimatu, se dělí do dvou základních kategorií: 

Opatření na přizpůsobování se změně klimatu se snaží snížit citlivost přírodních a lidských 
systémů na nepříznivé dopady změny klimatu. V rozvojových zemích má přizpůsobování se 
změně klimatu zásadní význam a zlepšuje schopnost a potenciál lidí přizpůsobovat se 
(adaptační schopnost) důsledkům změn klimatu. Programy pro přizpůsobování se změně 
klimatu se obecně považují za pasivní strategie a sestávají z: financování ochrany přírodních 
zdrojů, iniciativ zaměřených na distribuci a úpravu vody, organizaci zvládání katastrof a 
zdravotní oblast.  

Opatření na zmírňování změny klimatu snižují emise skleníkových plynů nebo zlepšují 
sekvestraci skleníkových plynů prostřednictvím rozvoje a posilování místních propadů uhlíku 
(přírodní či umělé rezervoáry na sloučeniny uhlíku). Tyto činnosti jsou obecně proaktivní a 
podporují environmentální, sociální a ekonomickou odolnost nejvzdálenějších regionů. 
Programy zahrnují investice do energie z obnovitelných zdrojů, zlepšování základní 
energetické účinnosti a podporu zdravějších spotřebních vzorců (např. veřejnou dopravu). 

Zjištění získaná v nejvzdálenějších regionech – dopady změny klimatu a opatření 
regionální politiky  

Zjištění této studie identifikovala dopady změny klimatu v konkrétních regionech a zabývala 
se tím, jak se vážou na strukturu regionální politiky.  

Guadeloupe čelí ubývání lesních a mangrovových oblastí, vymírání druhů a bělení korálů 
(což vede k závažné erozi). Sladkovodní ekosystémy náchylné k záplavám, které se 
nacházejí za mangrovovými oblastmi, jsou nejzranitelnější. Tropické bouře urychlují úbytek 
biologické rozmanitosti a potlačují regionální hospodářský rozvoj, protože způsobují stagnaci 
cestovního ruchu. Stoupající teploty navíc přinášejí obavy související s veřejným zdravím. 

Přibližně jedna třetina současného rozpočtu Guadeloupu v rámci EFRR (2007–2013) je 
vyčleněna na přizpůsobování se změně klimatu a její zmírňování. V současné době je největší 
část vydávána na vodohospodářství a čištění odpadních vod, těsně za nimi následuje 
nakládání s odpady. Naproti tomu celkové přispění EZFRV při řešení otázek změny klimatu 
souvisí se zemědělskou podporou (podpora znevýhodněných oblastí a agro-environmentální 
platby). 

Martiniku hrozí zánik horských tropických deštných pralesů v důsledku delších období sucha 
a menšího množství srážek. Zvyšování intenzity tropických bouří ovlivňuje mangrovové 
porosty a mořskou biologickou rozmanitost a stoupající hladiny moří mohou v pobřežních 
regionech způsobovat bělení korálů. Těmito změnami v ekosystémech bude ovlivněn cestovní 
ruch. Důležitější je ale to, že vzrůstající teploty a změna vlhkosti povedou k nárůstu v šíření 
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infekčních onemocnění. 

Přibližně polovina rozpočtu EFRR je na Martiniku vyčleněna na změnu klimatu, a to přímo i 
nepřímo. Z toho byla největší část použita na multimodální dopravu (asi jedna třetina 
financování z EFRR). Příspěvek z druhého pilíře SZP není příliš vysoký a je směřován hlavně 
na podporu zemědělství ve znevýhodněných oblastech. 

Réunion se obecně považuje za ožehavou oblast, pokud jde o zachování biologické 
rozmanitosti. Kvůli zemědělské činnosti a změně klimatu jsou ohrožována přírodní stanoviště. 
Zvláštní obavy vyvolávají invazivní druhy, které v současné době ohrožují místní ekosystémy. 
Stoupající hladiny moří a bělení korálů představují velmi výrazné jevy v pobřežních 
oblastech. Obzvláště významné ohrožení veřejného zdraví představuje nárůst onemocnění 
šířených přenašeči a rozvoj mikrořas. Souhrnně změna klimatu na Réunionu nepříznivě 
ovlivní biologickou rozmanitost, lidské zdraví a příležitosti cestovního ruchu. V probíhajícím 
období (2007–2013) je přibližně jedna třetina rozpočtu EFRR vyčleněna na opatření, která se 
zabývají změnou klimatu. Největší části rozpočtu jsou investovány do vodohospodářství a 
čištění odpadních vod. Podpora ze SZP není v této oblasti příliš vysoká a spíše se zaměřuje 
na znevýhodněné oblasti. 

Makaronésie (Kanárské ostrovy, Azory a Madeira) zažívá změny v azorské výši, což má 
vliv na bioklimatické oblasti, v nichž se vyskytují vavřínové lesy, jež jsou zvláštností tohoto 
regionu. V těchto oblastech existuje zvýšené riziko související s invazivními biologickými 
druhy a také s potenciálním suchem a dezertifikací. Acidifikace oceánů mění mořské 
ekosystémy, ohrožuje hlubinné korály a má nepříznivý dopad na biologickou rozmanitost. 
Zvyšování teploty oceánů navíc vyústilo v přítomnost teplovodních druhů, které nejsou v této 
oblasti původní. Zdravotní otázky zahrnují nepříznivé dopady vln horka, tropických nemocí a 
zvýšeného výskytu alergií. V důsledku toho se předpokládá, že bude poškozen regionální 
cestovní ruch, což dále zesílí ekonomické a sociální dopady změny klimatu. 

Mezi nejvzdálenějšími regiony, které náleží do Makaronésie, existují výrazné rozdíly ve 
financování. Na Kanárských ostrovech připadá na zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně přibližně jedna třetina stávajícího rozpočtu EFRR. Tento 
rozpočet je převážně vyčleněn na přístavní a zdravotnickou infrastrukturu. Program rozvoje 
venkova klade důraz na modernizaci zemědělských podniků a zvyšování hodnoty 
zemědělských a lesnických produktů. Na Azorech je na programy týkající se změny klimatu 
vyčleněna méně než jedna čtvrtina rozpočtu EFRR, zatímco podpora ze SZP (v rámci druhého 
pilíře) je vyšší než průměr určený zejména na podporu znevýhodněných oblastí. Na Madeiře 
není příspěvek v rámci druhého pilíře příliš vysoký (podporuje zemědělce v horských 
oblastech) a jedna třetina financování z EFRR souvisí s programy týkajícími se změny klimatu 
(financování nakládání s odpady, vodohospodářství a úpravy vody). 

Francouzská Guyana – předpokládá se, že amazonský deštný prales ve Francouzské 
Guyaně bude závažně postižen vysycháním a suchem. Nárůsty v četnosti onemocnění 
přenášených hmyzem navíc ohrožují ekologické i lidské zdraví. Ve Francouzské Guyaně je 
podíl z EFRR, který je zaměřen na změnu klimatu, nejnižší ze všech nejvzdálenějších regionů. 
Stejně tak je tomu v případě financování z druhého pilíře SZP. 

Závěry 

Tato studie dospívá k závěru, že změna klimatu dopadne na nejvzdálenější regiony různými 
způsoby. Mezi nejvýraznější nepříznivé dopady, které se ve všech regionech 
očekávají, patří úbytek biologické rozmanitosti, problémy související se 
zemědělstvím a vodou, stagnace cestovního ruchu a obavy z vlivu na zdraví. 

Opatření dané politiky jsou v současnosti zacílena buď na zmírňování nebo přizpůsobování se. 
Ačkoli opatření na přizpůsobování se z finančního hlediska převládala, představují spíše 
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obrannou strategii. Naproti tomu opatření na zmírňování působí proti změně klimatu účinněji, 
protože zajištují proaktivnější strategii. 

Co se týče přizpůsobování se, opatření regionální politiky téměř ve všech nejvzdálenějších 
regionech zahrnují: 

• vodohospodářství – úpravu vody a dodávky pitné vody 

• nakládání s odpady – ačkoli v mnoha případech to zahrnuje spalování odpadu, které 
přispívá ke změně klimatu 

• zavádění infrastruktury odolné vůči extrémním povětrnostním podmínkám – 
zejména s ohledem na přístavní infrastrukturu 

• zachování a ochranu přírodního dědictví – vymezování přírodních rezervací a 
vytváření předpisů o vyžívání přírodních zdrojů 

• investice do sociální infrastruktury – zdravotnická infrastruktura 

Co se týče zmírňování, opatření regionální politiky téměř ve všech nejvzdálenějších regionech 
zahrnují: 

• výrobu energie z obnovitelných zdrojů – budování infrastruktury pro energii 
z obnovitelných zdrojů 

• opatření zaměřená na energetickou účinnost – investice do technologií pro úsporu 
energie 

• dopravu – podpora změn v rozložení druhů dopravy s větším důrazem na veřejnou 
dopravu 

• vzdělávání a odbornou dopravu – vzdělávání dospělých, pokud jde o otázky změny 
klimatu, a zavádění technologií, které napomohou k předcházení změně klimatu 
(zejména v zemědělství) 

Bylo by tedy možné uzavřít, že celkově z regionální politiky vychází mnoho podpůrných 
iniciativ. To platí zejména v oblasti infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů a 
zachování přírodních stanovišť. Tato zpráva odhalila několik dobrých příkladů programů 
financovaných z EFRR a druhého pilíře SZP v oblastech rozvoje infrastruktury a financování 
znevýhodněných oblastí. 

Avšak při porovnání závažnosti dopadů změny klimatu na místní infrastrukturu, biologickou 
rozmanitost, zdraví a cestovní ruch s úrovní financování v těchto oblastech je zřejmé, že 
financování je nedostatečné, pokud jde o přípravu nejvzdálenějších regionů na blížící se 
výzvy spojené se změnou klimatu. Když navíc uvážíme výši financování poskytovaného na 
neudržitelné regionální činnosti (jako je individuální motorizovaná doprava, intenzivní 
produkce, cestovní ruch se škodlivými účinky na životní prostředí), „čistý výsledek“ je 
negativní. 

S ohledem na to a v návaznosti na strategii EU 2020 pro udržitelný růst podporující začlenění 
by budoucí projekty financované z programů EU v oblasti soudržnosti měly zahrnovat testy 
zacílené na změnu klimatu, aby bylo možné celistvěji určit skutečný dopad regionálních 
rozvojových projektů. Vezme-li se navíc v úvahu prioritní postavení změny klimatu ve 
strategii EU 2020, studie zjišťuje, že investice do této oblasti v rámci politiky soudržnosti jsou 
v nejvzdálenějších regionech omezené a mohly by být optimalizovány prostřednictvím 
dodatečných investic do přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování. 


