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ΣYΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Η παρούσα μελέτη διερευνά τις πιθανές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος επί των εξόχως 
απομακρυσμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες 
στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής υπέρ του μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και 
της προσαρμογής των εν λόγω περιοχών σε αυτήν. 

Εντός του πεδίου αυτού υπάρχουν τρεις τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που περιλαμβάνουν: 

• τη συγκέντρωση πληθυσμών, κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων και υποδομών 
κατά μήκος παράκτιων περιοχών· 

• την ευαισθησία σε καταστροφικά καιρικά φαινόμενα (π.χ. τυφώνες, κυκλώνες, 
ξηρασίες, πλημμύρες, ηφαιστειακές εκρήξεις)· 

• την εξάρτηση από υδάτινους πόρους (παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες) που είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αλλαγές του επιπέδου των θαλασσών. 

Ενώ οι πλημμύρες, διαβρώσεις εδαφών και μείωση των γλυκών υδάτων απειλούν τις 
παράκτιες ζώνες, η απώλεια βιοποικιλότητας και η επίπτωσή της επί του τουρισμού παραμένει 
θέμα ουσιαστικής ανησυχίας και έχει αποτελέσει το βασικό επίκεντρο των πρόσφατων 
συζητήσεων για την αλλαγή του κλίματος στις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. 

Στόχος της μελέτης είναι η κριτική αξιολόγηση των δυνητικών απειλών που εκπροσωπεί η 
αλλαγή του κλίματος για τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές και η διασύνδεσή τους με τα 
μέτρα και τις πρωτοβουλίες της περιφερειακής πολιτικής. Τελικώς, προσδιορίστηκαν τρεις 
βασικοί στόχοι της έρευνας: 

α) η ανάλυση των περιφερειακών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος επί των εξόχως 
απομακρυσμένων περιοχών σύμφωνα με διάφορα σενάρια για την αλλαγή του 
κλίματος· 

β) η συναγωγή των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος επί οικονομικά σχετικών 
τομέων, όπως ο τουρισμός, η γεωργία και η αλιεία· 

γ) η ανάλυση της συμβολής των μέτρων της περιφερειακής πολιτικής (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Υπαίθρου (ΠΑΥ) και 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)) προς περιορισμό των 
αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και ενίσχυση των περιφερειακών 
προγραμμάτων μετριασμού και προσαρμογής. 

Υπάρχουν σήμερα εννέα εξόχως απομακρυσμένες περιοχές σε τέσσερεις διακριτές 
γεωγρραφικές περιοχές: Καραϊβική, Μακαρονησία, Ινδικό Ωκεανό και Αμαζονία. Επτά εξ 
αυτών επιλέγησαν για τη μελέτη: Γουδελούπη και Μαρτινίκα στην Καραϊβική, Κανάριες Νήσοι, 
Αζόρες και Μαδέρα στη Μακαρονησία, Ρεουνιόν στον Ινδικό Ωκεανό και Γαλλική Γουιάνα στην 
Αμαζονία. 

Παρότι οι εξόχως απομακρυσμένες περιοχές είναι σε μεγάλη γεωγραφική απόσταση από τα 
κράτη μέλη της ΕΕ, καλύπτονται από τη νομοθεσία της ΕΕ και εκπροσωπούν σημαντικό 
στοιχείο της ΕΕ από οικονομικής και βιολογικής απόψεως. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας (Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 349), το Συμβούλιο 
δύναται να εγκρίνει συγκεκριμένα μέτρα προς εφαρμογή της Συνθήκης και των κοινών 
πολιτικών στις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες 
τους. 

Η Πολιτική της ΕΕ για τη Συνοχή προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και σύγκλιση αυτών των 
περιοχών με την ηπειρωτική ΕΕ. Ως μέρος της πολιτικής αυτής προσφέρονται κονδύλια από τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής προς τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές μέσω 
ειδικευμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, κυρίως στους τομείς της αλιείας και της γεωργίας, η 
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τελευταία δυνάμει του πυλώνα 2 της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Πέραν αυτού, η 
περιφερειακή πολιτική είναι σημαντική όσον αφορά την αντιμετώπιση της περιφερειακής 
αλλαγής του κλίματος, ιδίως μέσω χρηματοδότησης με πόρους του ΕΤΠΑ. 

Η αλλαγή του κλίματος αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη αλλαγή της στατιστικής κατανομής 
των μετεωρολογικών συστημάτων της υφηλίου. Στην αλλαγή αυτή περιλαμβάνονται η 
ανοδική τάση της θερμοκρασίας που επηρεάζει τους ανέμους και τα ωκεάνια ρεύματα, αλλαγές 
στα επίπεδα βροχοπτώσεων και αυξήσεις της συχνότητας και έντασης καταστροφικών 
καιρικών φαινομένων. Συνολικά, οι εξόχως απομακρυσμένες περιοχές αντιμετωπίζουν πολλές 
προκλήσεις λόγω της αλλαγής του κλίματος, κυρίως δε απώλεια βιοποικιλότητας, 
επιπτώσεις επί της υγείας και προβλήματα υδροδότησης. 

Κατά το δεύτερο ήμισυ του αιώνα παρατηρήθηκαν στις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές 
σημαντικές μεταβολές της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας (ΕΘΘ), της 
κυκλοφορίας του αέρα, των προτύπων βροχόπτωσης, των επιπέδων της θάλασσας και της 
συχνότητας σοβαρών μετεωρολογικών φαινομένων, που προκάλεσαν διάφορες αρνητικές 
περιφερειακές επιπτώσεις. Όλες οι εξόχως απομακρυσμένες περιοχές αντιμετώπισαν τάση 
αύξησης της ΕΘΘ. Αυτή η γενική τάση μάλλον θα συνεχιστεί, έστω και με κάποια γεωγραφική 
απόκλιση. Μέχρι σήμερα η Ρεουνιόν επλήγη χειρότερα. Οι αλλαγές της θερμοκρασίας του 
αέρα, της κυκλοφορίας του αέρα και των βροχοπτώσεων έχουν επίσης τεκμηριωθεί επί 50 έτη. 
Η Γαλλική Γουιάνα επλήγη χειρότερα από τις αλλαγές των ανέμων, ενώ στην Καραϊβική, ο 
συνδυασμός υψηλότερων θερμοκρασιών και μείωσης των βροχοπτώσεων προκάλεσε 
ενισχυμένη ξηρασία. Αντιθέτως, σε μερικές ευρωπαϊκές εξόχως απομακρυσμένες περιοχές 
παρατηρήθηκαν αυξημένες βροχοπτώσεις, όπως στην περίπτωση της Ρεουνιόν. 

Τα μικρά νησιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις αλλαγές των βροχοπτώσεων λόγω των 
εύθραυστων υδροφόρων οριζόντων, και ως εκ τούτου αναμένεται ότι οι εξόχως 
απομακρυσμένες περιοχές θα πληγούν ιδιαίτερα από την αλλαγή του κλίματος. Η αυξημένη 
συχνότητα τυφώνων στο Βόρειο Ατλαντικό αναμένεται να διαδοθεί στις τροπικές περιοχές με 
αποτέλεσμα ισχυρότερους ανέμους και άφθονες βροχοπτώσεις, παρότι υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ διαφόρων προσομοιώσεων. 

Η αύξηση του επιπέδου των θαλασσών έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία την 
τελευταία δεκαετία. Μελέτες καταδεικνύουν ότι η άνοδος του επιπέδου των θαλασσών θα είναι 
ιδιαίτερα έντονη στην Καραϊβική, την Ακτή της Αμαζονίας και τη Μακαρονησία. Η 
υπερθέρμανση του πλανήτη επιβράδυνε σημαντικά την θερμοαλατική κυκλοφορία (ΘΑΚ). 
Αυτό προβλέπεται να έχει σημαντικές συνέπειες για τους φυσικούς πόρους των εξόχως 
απομακρυσμένων περιοχών, όπως αυξήσεις της μέγιστης θερμοκρασίας στη Μακαρονησία, 
απώλεια κοραλλιογενούς υφάλου στην Καραϊβική και μαρασμός των βροχοδασών της 
Αμαζονίας. 

Οι εξόχως απομακρυσμένες περιοχές είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στις αρνητικές επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος λόγω της γεωγραφικής τους απομόνωσης και των ευάλωτων 
οικοσυστημάτων. Επομένως, ο μετριασμός της αλλαγής του κλίματος και η προσαρμογή σε 
αυτήν αποτελούν βασική προτεραιότητα της πολιτικής στις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. 
Η απώλεια βιοποικιλότητας και η προστασία των υδροφόρων οριζόντων αποτελούν κεντρικά 
ζητήματα ανησυχίας. Η βιοποικιλότητα, πέραν του ότι συμβάλλει στον τουρισμό, διαδραματίζει 
και ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της οικολογικής ανθεκτικότητας. Οι ακτογραμμές 
(μαγκρόβια βλάστηση και κοραλλιογενείς ύφαλοι) βοηθούν τις εξόχως απομακρυσμένες 
περιοχές να αντέξουν τις φυσικές πιέσεις. Οι περιοχές με μαγκρόβια βλάστηση απειλούνται 
από την αύξηση του επιπέδου των θαλασσών και από τις τροπικές καταιγίδες, όπως στην 
Γουαδελούπη και την Καραϊβική. Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι πλήττονται από την οξίνιση των 
ωκεανών. Σήμερα, ύφαλοι στη Γουαδελούπη, τη Μαρτινίκα και τη Ρεουνιόν διατρέχουν 
μεγάλο κίνδυνο. Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος σε συνδυασμό με επιζήμιες 
ανθρώπινες δραστηριότητες αποδείχτηκε ότι επιτείνουν την οικολογική υποβάθμιση των 
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εξόχως απομακρυσμένων περιοχών και περιορίζουν την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων 
αυτών. 

Η περιφερειακή πολιτική – ορισμός του πλαισίου της δράσης της ΕΕ 

Πρόσφατη μελέτη για τις “Περιφερειακές προκλήσεις ενώπιον του 2020 – Φάση 2: Ενίσχυση 
και διεύρυνση της ανάλυσης”1 επισημαίνει τη μοναδική δέσμη προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν οι εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. Προσδιορίζονται τρεις βασικές 
προκλήσεις: κοινωνικο-δημογραφικής και οικονομικής φύσεως, αλλαγή του κλίματος και 
ενεργειακά ζητήματα. 

Η στρατηγική “Ευρώπη 2020: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για ευφυή, βιώσιμη και άνευ 
διακρίσεων ανάπτυξη2” αποτελεί το βασικό πλαίσιο αναφοράς για την τόνωση της οικονομικής 
και βιώσιμης ανάπτυξης στην ΕΕ. Η εστίαση στην ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη από αυτή τη 
στρατηγική υποστηρίζει τα μέσα της περιφερειακής πολιτικής. Στις εξόχως απομακρυσμένες 
περιοχές, η περιφερειακή πολιτική συνιστά σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει στον τοπικό 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και στην προσαρμογή σε αυτήν. 

Συνολικά, οι εξόχως απομακρυσμένες περιοχές θα λάβουν 7,8 δις ευρώ από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ από το 2007 έως το 2013 προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη 
μοναδική αυτή δέσμη προκλήσεων, μέσω του ΕΤΠΑ, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(ΕΚΤ), του ΕΓΤΑΑ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) και ειδικών μέτρων για γεωργικά 
προϊόντα προς ενίσχυση των Γαλλικών Υπερπόντιων Διαμερισμάτων (POSEIDOM), των 
Αζορών, της Μαδέρα (POSEIMA) και των Καναρίων Νήσων (POSEICAN). Προς συμπλήρωση 
των μέτρων αυτών, και προς αντιμετώπιση των μοναδικών προκλήσεων περιφερειακής 
ανάπτυξης στις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές, η Επιτροπή της ΕΕ δημοσίευσε την 
Ανακοίνωση “Οι εξόχως απομακρυσμένες περιοχές – ένα πλεονέκτημα για την 
Ευρώπη” και δρομολόγησε ταυτόχρονα τη μελέτη “Τα οικονομικά της αλλαγής του κλίματος 
– Προσαρμογή στις παράκτιες περιοχές της ΕΕ”. 

Οι βασικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και του πυλώνα 2 της ΚΓΠ 
σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος κατανέμονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

Μέτρα προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, που επιδιώκουν να περιορίσουν την 
ευπάθεια των φυσικών και ανθρώπινων συστημάτων στις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος. Θέμα ζωτικής σημασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, η προσαρμογή στην 
αλλαγή του κλίματος βελτιώνει την ικανότητα και το δυναμικό των ανθρώπων να 
προσαρμόζονται (ικανότητα προσαρμογής) στα επακόλουθα της αλλαγής του κλίματος. Τα 
προγράμματα προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος θεωρούνται γενικώς ως παθητικές 
στρατηγικές και αποτελούνται από: χρηματοδοτήσεις της προστασίας φυσικών πόρων, της 
διανομής και επεξεργασίας του ύδατος, της διαχείρισης καταστροφών και πρωτοβουλιών 
υγείας. 

Μέτρα μετριασμού της αλλαγής του κλίματος, που περιορίζουν τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου (ΑΘ) ή βελτιώνουν την κράτηση ΑΘ μέσω της ανάπτυξης και βελτίωσης τοπικών 
συλλεκτών άνθρακα. Οι δραστηριότητες αυτές είναι γενικά προορατικές και τονώνουν την 
περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα των εξόχως απομακρυσμένων 
περιοχών. Στα προγράμματα περιλαμβάνονται επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 
βελτίωση της θεσμικής ενεργειακής απόδοσης και η υποστήριξη υγιέστερων καταναλωτικών 
προτύπων (όπως οι δημόσιες μεταφορές). 

 

 
1  ΓΔ Regio 2011. 
2  EC 2010-2. 
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Πορίσματα στις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές – Επιπτώσεις της αλλαγής του 
κλίματος και των μέτρων της περιφερειακής πολιτικής 

Τα πορίσματα αυτής της μελέτης προσδιόρισαν ειδικές για τις περιφέρειες επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος και διερεύνησαν τη σχέση με τη δομή της περιφερειακής πολιτικής. 

Η Γουαδελούπη αντιμετωπίζει τη συρρίκνωση της επιφάνειας των δασών και της μαγκρόβιας 
βλάστησης, απώλεια ειδών και λεύκανση των κοραλλιών (που προκαλεί σοβαρή διάβρωση). 
Πιο ευάλωτα φαίνεται ότι είναι τα οικοσυστήματα γλυκών υδάτων που βρίσκονται πίσω από 
περιοχές με μαγκρόβια βλάστηση και πλημμυρίζουν συχνά. Οι τροπικές καταιγίδες 
επιταχύνουν την απώλεια βιοποικιλότητας και καταστέλλουν την περιφερειακή οικονομική 
ανάπτυξη αδρανοποιώντας τον τουρισμό. Επιπλέον, η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί 
ανησυχίες για τη δημόσια υγεία. 

Περίπου το ένα τρίτο του σημερινού προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ για τη Γουαδελούπη (2007-
2013) αφιερώνεται στην προσαρμογή και στο μετριασμό της αλλαγής του κλίματος. Σήμερα, 
το μεγαλύτερο μέρος δαπανάται στη διαχείριση των υδάτων και την επεξεργασία λυμάτων, και 
ακολουθεί η διαχείριση των αποβλήτων. Σε αντίθεση, η συνολική συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ 
προς αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος αφορά τη γεωργική υποστήριξη (στήριξη 
μειονεκτικών περιοχών (ΜΠ) και γεωργο-περιβαλλοντικές πληρωμές). 

Η Μαρτινίκα διατρέχει κίνδυνο εξαφάνισης του τροπικού βροχοδάσους της ημιορεινής ζώνης 
εξαιτίας των μακρύτερων εποχών ξηρασίας και της μείωσης των βροχοπτώσεων. Οι πιο 
έντονες τροπικές καταιγίδες πλήττουν τις περιοχές με μαγκρόβια βλάστηση και τη θαλάσσια 
βιοποικιλότητα, ενώ η άνοδος του επιπέδου της θάλασσας μπορεί να προκαλέσει λεύκανση 
των κοραλλιών σε παράκτιες περιοχές. Ο τουρισμός θα πληγεί από αυτές τις αλλαγές των 
οικοσυστημάτων. Σημαντικότερο όμως είναι ότι η αύξηση της θερμοκρασίας και η αλλαγή της 
υγρασίας θα προκαλέσει αύξηση στη διάδοση λοιμωδών νόσων. 

Περίπου τα μισά κονδύλια του ΕΤΠΑ στη Μαρτινίκα αφιερώνονται, άμεσα και έμμεσα, στην 
αλλαγή του κλίματος. Το μεγαλύτερο μέρος τους χρησιμοποιήθηκε για “πολυτροπικές 
μεταφορές” (περίπου το ένα τρίτο της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ). Η συνεισφορά από το 
δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ ήταν περιορισμένη και απευθυνόταν κυρίως στην υποστήριξη της 
γεωργίας σε μειονεκτικές περιοχές. 

Η Ρεουνιόν θεωρείται ευρέως σημαντικό μέρος για τη βιοποικιλότητα. Λόγω γεωργικών 
δραστηριοτήτων και της αλλαγής του κλίματος, διακυβεύονται οι φυσικοί οικότοποι. Ιδιαίτερη 
ανησυχία προκαλούν τα χωροκατακτητικά είδη που απειλούν σήμερα τοπικά οικοσυστήματα. Η 
άνοδος του επιπέδου της θάλασσας και η λεύκανση των κοραλλιών είναι εξαιρετικά έντονα σε 
παράκτιες περιοχές. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί για τη δημόσια υγεία η διάδοση νοσημάτων 
που μεταδίδονται με διαβιβαστές και η ανάπτυξη μικροσκοπικών φυκιών. Συνολικά, η αλλαγή 
του κλίματος θα πλήξει τη βιοποικιλότητα, την ανθρώπινη υγεία και τον τουρισμό στη 
Ρεουνιόν. Κατά την τρέχουσα περίοδο (2007-2013), περίπου το ένα τρίτο των κονδυλίων του 
ΕΤΠΑ αφιερώνεται σε μέτρα αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό επενδύεται στη διαχείριση των υδάτων και στην επεξεργασία λυμάτων. Η υποστήριξη 
της ΚΓΠ στην περιοχή είναι περιορισμένη και εστιάζεται σε μειονεκτικές περιοχές. 

Η Μακαρονησία (Κανάριες Νήσοι, Αζόρες και Μαδέρα) υφίσταται αλλαγές του 
αντικυκλωνικού ανέμου των Αζορών που επηρέασαν τις βιοκλιματικές περιοχές που καλύπτει 
το μοναδικό δάσος με είδη του γένους Laurus της περιοχής αυτής. Στις περιοχές αυτές, η 
απειλή των χωροκατακτητικών ειδών αυξάνεται, όπως και η πιθανότητα ξηρασιών και 
απερήμωσης. Η οξίνιση των ωκεανών τροποποιεί θαλάσσια οικοσυστήματα, απειλώντας τα 
κοράλλια των βαθέων υδάτων και επηρεάζει αρνητικά τη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, οι 
αυξήσεις της θερμοκρασίας των ωκεανών προκάλεσαν την παρουσία ειδών των θερμών 
υδάτων που δεν είναι ενδημικά στην περιοχή. Στα θέματα υγείας περιλαμβάνονται οι 
αρνητικές επιπτώσεις των κυμάτων καύσωνα, οι τροπικές ασθένειες και η αύξηση των 
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αλλεργιών. Κατά συνέπεια, προβλέπεται περιορισμός του περιφερειακού τουρισμού, 
επιδεινώνοντας έτσι τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος. 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές χρηματοδότησης μεταξύ των εξόχως απομακρυσμένων 
περιοχών της Μακαρονησίας. Στις Κανάριες Νήσους, περίπου το ένα τρίτο του σημερινού 
προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ αφορά το μετριασμό και την προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος. Ο προϋπολογισμός αυτός αφιερώνεται κυρίως στις υποδομές λιμένων και υγείας. Η 
έμφαση του ΠΑΑ δίνεται στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στην 
απόδοση προστιθέμενης αξίας σε γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα. Στις Αζόρες, λιγότερο 
από το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ αφιερώνεται στα σχετικά με την αλλαγή 
του κλίματος προγράμματα, ενώ η στήριξη της ΚΓΠ (δυνάμει του πυλώνα 2) είναι άνω του 
μέσου όρου, υποστηρίζοντας κυρίως μειονεκτικές περιοχές. Στη Μαδέρα, η συμβολή του 
πυλώνα 2 είναι περιορισμένη (υπέρ των γεωργών σε ορεινές περιοχές), ενώ το ένα τρίτο της 
χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ αφορά προγράμματα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος 
(επενδύσεις στους τομείς των αποβλήτων και της διαχείρισης και επεξεργασίας υδάτων). 

Γαλλική Γουιάνα – Το βροχοδάσος της Αμαζονίας στη Γαλλική Γουιάνα προβλέπεται να 
πληγεί σκληρά από την ξήρανση και την ξηρασία. Επιπλέον, η ένταση ασθενειών που 
μεταδίδονται με έντομα απειλούν την υγεία του ανθρώπου και των οικοσυστημάτων. Στη 
Γαλλική Γουιάνα, το ποσοστό του ΕΤΠΑ για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος είναι 
το χαμηλότερο από όλες τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό συμβαίνει και στην 
περίπτωση της χρηματοδότησης από τον πυλώνα 2 της ΚΓΠ. 

Συμπεράσματα 

Η μελέτη αυτή καταλήγει ότι η αλλαγή του κλίματος θα επηρεάσει τις εξόχως απομακρυσμένες 
περιοχές με διάφορους τρόπους. Οι σημαντικότερες αρνητικές επιπτώσεις, που 
αναμένονται σε όλες τις περιοχές, είναι απώλεια βιοποικιλότητας, προβλήματα με τη 
γεωργία και τα ύδατα, στασιμότητα του τουρισμού και προβλήματα υγείας. 

Τα μέτρα πολιτικής αποσκοπούν επί του παρόντος είτε στο μετριασμό είτε στην προσαρμογή. 
Ενώ τα μέτρα προσαρμογής επικράτησαν από οικονομικής απόψεως, συνιστούν αμυντική 
στρατηγική. Αντιθέτως, τα μέτρα μετριασμού είναι αποτελεσματικότερα κατά της αλλαγής του 
κλίματος, δεδομένου ότι προσφέρουν προορατικότερη στρατηγική. 

Από απόψεως προσαρμογής, μεταξύ των μέτρων της περιφερειακής πολιτικής σε σχεδόν όλες 
τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές περιλαμβάνονται τα εξής: 

• Διαχείριση υδάτων – επεξεργασία υδάτων και παροχή πόσιμου ύδατος 

• Διαχείριση αποβλήτων – παρότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό περιλαμβάνει την καύση 
των αποβλήτων, η οποία συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος 

• Υιοθέτηση υποδομών που αντέχουν σε ακραίες καιρικές συνθήκες – ιδίως όσον 
αφορά την υποδομή λιμένων 

• Διαφύλαξη και προστασία της φυσικής κληρονομιάς– κατανομή προστατευμένων 
φυσικών περιοχών και ανάπτυξη κανονισμών για τη χρήση των φυσικών πόρων 

• Επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές – υποδομές υγείας. 

Από απόψεως μετριασμού, μεταξύ των μέτρων της περιφερειακή πολιτικής σε σχεδόν όλες τις 
εξόχως απομακρυσμένες περιοχές περιλαμβάνονται τα εξής: 

• Ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας – δημιουργία υποδομής ανανεώσιμης ενέργειας 

• Μέτρα ενεργειακής απόδοσης – επενδύσεις σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας 

• Μεταφορές – υποστήριξη μεταβολών στην επιλογή των μεταφορικών μέσων με 
μεγαλύτερη έμφαση στις δημόσιες μεταφορές 
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• Εκπαίδευση και κατάρτιση – κατάρτιση των ενηλίκων σε θέματα αλλαγής του 
κλίματος και υιοθέτηση τεχνολογιών που συμβάλλουν στην πρόληψή της (ιδίως στη 
γεωργία). 

Εκτιμάται επομένως ότι συνολικά υπάρχουν πολλές ενθαρρυντικές πρωτοβουλίες που 
προκύπτουν από την περιφερειακή πολιτική. Αυτό ισχύει ιδίως στον τομέα της υποδομής σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της προστασίας φυσικών οικοτόπων. Η έκθεση αυτή 
διαπίστωσε μερικά καλά παραδείγματα προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 
τον πυλώνα 2 της ΚΓΠ στους τομείς της ανάπτυξης υποδομών και της χρηματοδότησης 
μειονεκτικών περιοχών. 

Όμως, όταν εξετάζουμε το βάρος των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος επί των τοπικών 
υποδομών, της βιοποικιλότητας, της υγείας και του τουρισμού σε σχέση με το επίπεδο της 
χρηματοδότησης στις περιοχές αυτές καθίσταται σαφές ότι η χρηματοδότηση δεν επαρκεί για 
να ετοιμαστούν οι εξόχως απομακρυσμένες περιοχές για τις επικείμενες μεταβολές που θα 
επιφέρει η αλλαγή του κλίματος. Επιπρόσθετα, όταν εξετάζουμε το ποσό της χρηματοδότησης 
προς μη βιώσιμες περιφερειακές δραστηριότητες (όπως η κυκλοφορία ατόμων με οχήματα, η 
εντατική παραγωγή, ο οικολογικά ζημιογόνος τουρισμός), το ‘καθαρό αποτέλεσμα’ είναι 
αρνητικό. 

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη και μετά από την έγκριση της στρατηγικής ΕΕ 2020 για άνευ 
διακρίσεων και βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει τα μελλοντικά σχέδια που χρηματοδοτούνται από 
προγράμματα συνοχής της ΕΕ να περιλαμβάνουν δοκιμασία όσον αφορά την αλλαγή του 
κλίματος, ούτως ώστε να εξακριβώνεται κατά πιο ολιστικό τρόπο η αληθινή επίπτωση των 
έργων περιφερειακής ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη την προτεραιότητα που 
έχει η αλλαγή του κλίματος στα πλαίσια της στρατηγικής ΕΕ 2020, η μελέτη διαπιστώνει ότι οι 
επενδύσεις της πολιτικής για τη συνοχή στην περιοχή αυτή περιορίζονται στις εξόχως 
απομακρυσμένες περιοχές, και μπορούν να βελτιστοποιηθούν με πρόσθετες επενδύσεις υπέρ 
της προσαρμογής και του μετριασμού της αλλαγής του κλίματος. 

 

 


