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RESUMÉ 

Denne undersøgelse udforsker de eventuelle konsekvenser af klimaændringerne i regionerne 
i EU's yderste periferi, og de foranstaltninger og initiativer inden for EU's regionalpolitik, der 
støtter disse regioners afbødning af og tilpasning til klimaændringerne. 

I denne sammenhæng er følgende tre områder af særlig interesse:  

• befolkningskoncentration, socioøkonomiske aktiviteter og infrastruktur langs 
kystzonerne 

• følsomhed over for ekstreme vejrmønstre (f.eks. orkaner, cykloner, tørke, 
oversvømmelser, vulkanudbrud) 

• afhængighed af vandressourcer (vandførende lag ved kysterne), som er yderst 
følsomme over for ændringer i vandstanden i havet 

Mens oversvømmelser, erosion og mangel på ferskvand truer kystzonerne, er tab af 
biodiversitet og dettes indflydelse på turisme fortsat et centralt emne, som har været 
hovedtemaet for nylige drøftelser om klimaændringer i regionerne i EU's yderste periferi,   

Formålet med nærværende undersøgelse er kritisk at vurdere de eventuelle truende 
klimaændringer i regionerne i den yderste periferi og koble dem sammen med 
regionalpolitikkens foranstaltninger og initiativer. Som følge heraf blev der opstillet tre mål: 

a) at analysere de regionale konsekvenser af klimaændringerne for regionerne i den 
yderste periferi i forhold til forskellige klimaændringsscenarier 

b) at drage en konklusion om, hvilken indvirkning klimaændringerne vil have på 
økonomisk relevante sektorer som turisme, landbrug og fiskeri  

c) at analysere, hvilket bidrag regionalpolitiske foranstaltninger (Den Europæiske Fond 
for Regional Udvikling (EFRU), programmet for udvikling af landdistrikterne og Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)) yder i forhold til 
at mindske de negative virkninger af klimaændringerne og styrke de regionale 
afbødnings- og tilpasningsprogrammer. 

Der er i øjeblikket ni regioner i EU's yderste periferi i fire geografisk forskellige områder: 
Caribien, Makaronesien, Det Indiske Ocean og Amazonområdet Syv af disse blev valgt ud til 
undersøgelsen: Guadeloupe og Martinique i Caribien, De Kanariske Øer, Azorerne og Madeira 
i Makaronesien, Réunion i Det Indiske Ocean og Fransk Guyana i Amazonområdet. 

Selv om regionerne i EU's yderste periferi geografisk ligger fjernt fra EU, er de omfattet af 
EU-lovgivningen og udgør en økonomisk og biologisk vigtig del af EU. I henhold til 
Lissabontraktaten (traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 349) kan 
Rådet vedtage særlige foranstaltninger for traktatens og de fælles politikkers anvendelse i 
regionerne i EU's yderste periferi, der tager hensyn til deres særlige forhold.  

EU's samhørighedspolitik fremmer den økonomiske udvikling i disse regioner og deres 
konvergens med den kontinentale del af EU's område. Som en del af denne politik allokeres 
der midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden til de fjerntliggende regioner gennem 
nærmere bestemte finansielle instrumenter, navnlig inden for fiskeri og landbrug, 
sidstnævnte under søjle 2 i den fælles landbrugspolitik (FLP). Desuden er regionalpolitikken 
relevant i forhold til at bekæmpe klimaændringerne, navnlig gennem finansiering af EFRU-
midler. 

Klimaændringer refererer til de langsigtede ændringer i den statistiske fordeling af jordens 
vejrmønstre. Disse ændringer omfatter en opvarmningstendens, der påvirker vind- og 
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havstrømme, ændringer i nedbørsmængderne og stigninger i hyppigheden og intensiteten af 
ekstreme vejrfænomener. Samlet set står regionerne i den yderste periferi over for mange 
udfordringer forårsaget af klimaændringer, navnlig tab af biodiversitet, 
sundhedsvirkninger og vandforsyningsspørgsmål.  

I løbet af det sidste halve århundrede har regionerne i den yderste periferi oplevet betydelige 
ændringer i havtemperaturen.  Alle regioner i den yderste periferi har oplevet en tendens 
til stigende havtemperaturer. Selv om der er en vis geografisk variation, er det sandsynligt, 
at denne tendens vil fortsætte.  Til dato har Réunion været påvirket mest. Der er ligeledes 
blevet dokumenteret ændringer i lufttemperaturer, luftcirkulation og nedbørsmængder over 
en periode på 50 år. Fransk Guyana har været mest berørt af ændringer i luftcirkulationen, 
mens kombinationen af højere temperaturer og en mindre regnmængde har ført til, at det 
blevet stadigt mere tørt i Caribien. Omvendt har nogle af regionerne i EU's yderste periferi 
oplevet forøgede nedbørsmængder, som det er tilfældet i Réunion.  

Små øer er særligt sårbare over for ændringer i regnmænderne på grund af deres sensible 
grundvandsspejl, hvorfor regionerne i den yderste periferi forventes at blive påvirket særligt 
kraftigt af klimaændringerne. Den øgede orkanhyppighed i det nordlige Atlanterhav forventes 
at sprede sig til tropiske egne og forårsage større vindstyrker og mere omfattende 
nedbørsmængder, selv om der er forskelle mellem forskellige modelstudier.   

Stigende vandstand i havene har været et spørgsmål af global betydning i det seneste 
årti. Undersøgelser tyder på, at en stigende vandstand i havene vil være særlig alvorligt i 
Caribien, Amazonkysten og Makaronesien.  Den globale opvarmning har i betydelig grad 
nedsat hastigheden på den termohaline cirkulation (THC). Som følge heraf forudses der 
alvorlige konsekvenser for naturressourcerne i den yderste periferi, herunder stigninger i de 
maksimumtemperaturerne i Makaronesien, tab af koralrev i Caribien og skovdød i Amazonas 
regnskov.  

Regionerne i den yderste periferi er særligt sårbare overfor de negative konsekvenser af 
klimaændringer på grund af deres geografiske isolation og skrøbelige økosystemer. Derfor er 
imødegåelse af og tilpasning til klimaændringer en vigtig politisk prioritet i fjerntliggende 
regioner. Tab af biodiversitet og sikring af grundvandsspejlet er spørgsmål af central 
betydning.  Biodiversitet spiller også en central rolle for opretholdelse af den økologiske 
modstandskraft, samtidig med at den fremmer turismen.  Kystlinjerne (dvs. mangrover og 
koralrev) hjælper regionerne i den yderste periferi med at modstå naturlig stress. 
Mangrove-områder trues af stigende vandstand og tropiske storme, hvilket er et problem i 
Guadeloupe og Caribien.  Koralrev påvirkes negativt af havforsuring. På nuværende 
tidspunkt er koralrev i Guadeloupe, Martinique og Réunion meget udsatte. Konsekvenserne af 
klimaændringer i kombination med skadelig menneskelig aktivitet har vist sig at forværre 
den økologiske nedbrydning i regionerne i EU's yderste periferi, og nedsætte disse 
økosystemers modstandsdygtighed  

Regionalpolitik – etablering af en ramme for EU's indsats 

En nylig undersøgelse om regionale udfordringer "Regional Challenges in the Perspective of 
2020 – Phase 2: Deepening and Broadening the Analysis"1 fremhæver de unikke 
udfordringer, som regionerne i den yderste periferi står over for. Der er blevet identificeret 
tre centrale udfordringer: dem af sociodemografisk og økonomisk karakter, 
klimaændringerne og energispørgsmålene.  

 
1  Generaldirektoratet for Regionalpolitik 2011. 



Regionalpolitikkens rolle med hensyn til imødegåelsen af klimaændringernes konsekvenser i regionerne i eu's 
yderste periferi 

___________________________________________________________________________________________ 
 

5 

                                                          

Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst "Europe 2020: A 
European strategy for smart, sustainable and inclusive growth"2 er den vigtigste 
referenceramme for stimulering af økonomisk og bæredygtig vækst i EU. Denne strategis 
fokus på intelligent og bæredygtig vækst understøtter de regionalpolitiske instrumenter. I 
regionerne i den yderste periferi er regionalpolitik et vigtigt redskab, der bidrager til 
afbødning af og tilpasning til klimaændringer på lokalt plan.  

I alt vil regionerne i den yderste periferi modtage 7 800 mio. EUR fra EU’s strukturfonde 
mellem 2007 og 2013 med henblik på at løse disse unikke udfordringer gennem EFRU, Den 
Europæiske Socialfond (ESF), ELFUL, Den Europæiske Fiskerifond (EFF) og specifikke 
foranstaltninger vedrørende landbrugsprodukter, der skal hjælpe de franske oversøiske 
departementer (POSEIDOM), Azorerne, Madeira (POSEIMA), De Kanariske Øer (POSEICAN). 
For at supplere disse foranstaltninger, og til at løse de unikke udfordringer for den regionale 
udvikling i den yderste periferi, offentliggjorde EU-Kommissionen meddelelsen "The 
Outermost regions – an asset for Europe" og iværksatte desuden undersøgelsen "The 
Economics of Climate Change Adaption in EU Coastal Areas".  

De væsentligste aktiviteter inden for rammerne af samhørighedspolitikken og søjle 2 i den 
fælles landbrugspolitik vedrørende klimaændringer er klassificeret i to hovedkategorier: 

Foranstaltninger med henblik på tilpasning til klimaændringer søger at mindske naturlige 
og menneskeskabte systemers sårbarhed over for de negative konsekvenser af 
klimaændringer. Et centralt vigtigt aspekt i udviklingslandene er, at klimatilpasning forbedrer 
menneskers evne og potentiale til at tilpasse sig (deres tilpasningsevne) i kølvandet på 
klimaædringer. Programmer for tilpasning til klimaændringer anses generelt for at være 
passive strategier og bestå af støtte til bevarelse af naturressourcer, vandforsyning og -
behandling, katastrofehåndtering og sundhedsinitiativer.  

Foranstaltninger med henblik på afbødning af klimaændringer reducerer emissioner af 
drivhusgas (DHG) eller forbedring af CO2-sequestrering gennem udvikling og forbedring af 
lokale kulstofdræn. Disse aktiviteter er generelt proaktive og støtter den miljømæssige, 
sociale og økonomiske modstandskraft i regionerne i den yderste periferi. Programmerne 
omfatter investeringer i vedvarende energi, forbedring af institutionernes energieffektivitet 
og støtte til sundere forbrugsmønstre (såsom offentlig transport). 

Konklusioner vedrørende regionerne i den yderste periferi - konsekvenserne af 
klimaændringer og regionalpolitiske foranstaltninger  

Resultaterne af denne undersøgelse identificerede specifikke regionale klimaændringer og 
undersøgte, hvordan de relaterer sig til strukturen i regionalpolitikken.  

Guadeloupe trues af skovdød i skov- og mangroveområder, arters forsvinden og 
koralblegning (der fører til alvorlig erosion).  De oversvømmelsestruede 
ferskvandsøkosystemer, der ligger bag mangroveområderne, synes at være mest sårbare. 
Tropiske storme fremskynder tabet af biodiversitet og hæmmer den regionale økonomiske 
udvikling ved at få turismen til at stagnere. Desuden udgør stigende temperaturer et problem 
for folkesundheden. 

Cirka en tredjedel af Guadeloupes nuværende EFRU-budget (2007-2013) er afsat til 
tilpasning til og afbødning af klimaændringer. I øjeblikket bruges den største andel på 
vandforvaltning og spildevandsbehandling, efterfulgt af affaldshåndtering. I modsætning 
hertil er det samlede bidrag fra EUFUL til imødegåelse af klimaændringer knyttet til 
landbrugsstøtte (støtte til ugunstigt stillede områder og miljøvenligt landbrug).  

 
2  EC 2010-2. 
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Martinique risikerer, at den tropiske regnskov i højlandet forsvinder på grund af længere 
tørkeperioder og mindre nedbør.  Stigninger i de tropiske stormes intensitet påvirker 
biodiversiteten i mangroveområderne og den marine biodiversitet, ligesom stigende 
vandstand kan medføre koralblegning i kystområderne. Turismen vil blive påvirket af disse 
ændringer af økosystemet. Endnu mere alvorligt er det imidlertid, at de stigende 
temperaturer og en ændring i luftfugtigheden vil medføre en stigning i spredningen af 
infektionssygdomme.  

Cirka halvdelen af EFRU-budgettet for Martinique er afsat, direkte eller indirekte, til 
klimaændringer. Heraf er størstedelen blevet anvendt til “multimodal transport” (omkring en 
tredjedel af EFRU-midlerne). Bidraget fra den anden søjle i den fælles landbrugspolitik har 
været moderat og primært rettet mod støtte til landbruget i ugunstigt stillede områder. 

Réunion er bredt anerkendt som et hotspot for biodiversitet. Naturlige levesteder bringes i 
fare på grund af landbrugsvirksomhed og klimaændringer. Invasive arter giver særlig 
anledning til bekymring og truer i øjeblikket lokale økosystemer. Stigende vandstand og 
koralblegning er stærkt udtalt i kystområderne. En særligt bekymrende trussel mod 
folkesundheden er spredning af vektorbårne sygdomme og udvikling af mikroalger. Under ét 
vil klimaændringerne have negativ indvirkning på biodiversitet, menneskers sundhed og 
mulighederne for turisme i Réunion. I indeværende periode (2007-2013) er cirka en tredjedel 
af EFRU-budgettet afsat til foranstaltninger til imødegåelse af klimaændringer. De største 
andele investeres i vandforvaltning og spildevandsbehandling. Støtten fra den fælles 
landbrugspolitik er moderat og mere fokuseret på ugunstigt stillede områder. 

Makaronesien (De Kanariske Øer, Azorerne og Madeira) oplever forandringer i det 
azoriske højtryk, som har påvirket de bioklimatiske områder, der er dækket af denne regions 
unikke laurbærskov. I disse områder er truslen fra invasive arter øget, da der er mulighed for 
tørker og ørkendannelse. Havforsuring ændrer de marine økosystemer, truer dybhavskoraller 
og har negativ indvirkning på biodiversiteten. Desuden har stigende havtemperaturer ført til 
tilstedeværelsen af ikke naturligt hjemmehørende varmtvandsarter i området. 
Sundhedsspørgsmålene omfatter de negative virkninger af hedebølger, tropesygdomme og 
øget forekomst af allergier. Som følge heraf forventes den regionale turisme at komme til at 
lide skade, hvilket vil forstærke de økonomiske og sociale konsekvenser af klimaændringerne 
yderligere.  

Der er bemærkelsesværdige forskelle i finansieringen mellem regionerne i Makaronesiens 
ydre periferi. På De Kanariske Øer er cirka en tredjedel af det nuværende EFRU-budget 
relevant for afbødning af og tilpasning til klimaændringerne. Dette budget er primært afsat til 
havne- og sundhedsinfrastruktur. Hovedvægten i det regionale udviklingsprogram ligger på 
at modernisere landbrugsbedrifter og tilføre landbrugs- og skovbrugsprodukter merværdi. På 
Azorerne er mindre end en fjerdedel af EFRU-budgettet afsat til klimaændringsprogrammer, 
mens støtten fra den fælles landbrugspolitik (under søjle 2) er højere end gennemsnittet og 
primært støtter de ugunstigt stillede områder. På Madeira er søjle 2-bidraget moderat (støtte 
til landbrugere i bjergområder), og en tredjedel af EFRU-midlerne er knyttet til 
klimaændringsprogrammer (der finansierer affaldshåndtering, vandforvaltning og 
spildevandsbehandling). 

Fransk Guyana – Amazonas-regnskoven i Fransk Guyana forventes at blive alvorligt 
påvirket af udtørring og tørke. Derudover truer en stigning i insektbårne sygdomme den 
økologiske sundhed og menneskers sundhed. I Fransk Guyana er andelen EFRU-midler til 
håndtering af klimaændringer den laveste blandt alle regionerne i den ydre periferi. Dette er 
ligeledes tilfældet for så vidt angår midler fra søjle 2 i den fælles landbrugspolitik.  
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Konklusioner 

Denne undersøgelse konkluderer, at klimaændringer vil påvirke regionerne i EU's yderste 
periferi på en række forskellige måder. De mest bemærkelsesværdige negative 
konsekvenser, som forventes i alle regioner, er tab af biodiversitet, landbrugs- og 
vandproblematikker, stagnerende turisme og sundhedsproblemer.  

De politiske tiltag er på nuværende tidspunkt rettet mod enten afbødning eller tilpasning. 
Selv om tilpasningsforanstaltninger var fremherskende i finansiel henseende, er de udtryk for 
en defensiv strategi. I modsætning hertil er afbødningsforanstaltninger ofte mere effektive 
over for klimaændringer, da de giver en mere proaktiv strategi.  

Hvad angår tilpasning omfatter regionalpolitiske foranstaltninger i næsten alle regionerne i 
den yderste periferi: 

• vandforvaltning – spildevandsbehandling og tilvejebringelse af drikkevand 

• affaldshåndtering – selv om denne i mange tilfælde inkluderer afbrænding af affald, 
hvilket bidrager til klimaændringer 

• indførelse af infrastruktur, der er modstandsdygtig over for ekstreme vejrforhold – 
særlig med hensyn til havneinfrastruktur 

• bevarelse og beskyttelse af naturarv – oprettelse af naturreservater og udarbejdelse 
af bestemmelser om anvendelse af naturressourcer  

• investering i social infrastruktur – sundhedsinfrastruktur  

Hvad angår afbødning omfatter regionalpolitiske foranstaltninger i næsten alle regionerne i 
den yderste periferi: 

• produktion af vedvarende energi – etablering af infrastruktur til vedvarende energi 

• energieffektivitetstiltag – investeringer i energibesparende teknologier  

• transport – støtte til ændringer i transportmiddelfordelingen med større vægt på 
offentlig transport 

• uddannelse og erhvervsuddannelse – undervisning af voksne i 
klimaændringsspørgsmål og indførelse af teknologier, der kan hjælpe med at 
forebygge klimaændringer (navnlig inden for landbruget). 

Det var dermed vurderingen, at der generelt er mange lovende initiativer, der hidrører fra 
regionalpolitikken. Dette er navnlig tilfældet på områderne infrastruktur til vedvarende energi 
og bevarelse af naturlige levesteder. Ved udarbejdelsen af denne rapport blev der fundet 
nogle gode eksempler på programmer, der er finansieret af EFRU og søjle 2 i den fælles 
landbrugspolitik, inden for infrastrukturudvikling og finansiering af ugunstigt stillede områder.  

Når man imidlertid vejer de alvorlige konsekvenser af klimaændringerne for den lokale 
infrastruktur, biodiversitet, sundhed og turisme op mod finansieringsniveauet i disse 
områder, bliver det tydeligt, at finansieringen er utilstrækkelig til at forberede regionerne i 
den yderste periferi til de nært forestående udfordringer ved klimaændringerne. Desuden er 
“nettoresultatet” negativt, i betragtning af hvor mange midler der ydes til ikke-bæredygtige 
regionale aktiviteter (såsom motoriseret individuel transport, intensiv produktion og 
økologisk skadelig turisme).  

Når der tages højde for dette og som følge af Europa 2020-strategien om inklusiv og 
bæredygtig vækst, bør fremtidige projekter, der finansieres gennem EU’s 
samhørighedsprogrammer, omfatte en klimaændringstest for på en mere holistisk måde at 
kunne klarlægge de reelle virkninger af regionale udviklingsprojekter. Derudover konkluderer 
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undersøgelsen, at de samhørighedspolitiske investeringer på dette område er begrænsede i 
regionerne i den yderste periferi, når man tager hensyn til klimaændringernes prioriterede 
status i Europa 2020-strategien, og kunne optimeres gennem yderligere investeringer i 
tilpasning til og afbødning af klimaændringer. 


