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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 
Käesolev uurimus uurib kliimamuutuse võimalikku mõju Euroopa Liidu (EL) 
äärepoolseimatele piirkondadele ning regionaalpoliitika meetmeid ja algatusi, mis toetavad 
kliimamuutuse leevendamist ja sellega kohanemist kõnealustes piirkondades. 

Siia kuuluvad kolm eriliselt huvipakkuvat valdkonda, mis hõlmavad:  

• populatsioonide koondumist, sotsiaalmajanduslikku tegevust ja infrastruktuuri 
rannikualadel; 

• vastuvõtlikkust häirivatele ilmastikunähtustele (nt orkaanid, tsüklonid, põud, 
üleujutused, vulkaanipursked); 

• sõltuvust veevarudest (rannikualade põhjaveekihid), mis on ülimalt tundlikud 
merepinna muutuste suhtes. 

Samal ajal kui rannikualasid ohustavad üleujutused, erosioon ja magevee puudus, on 
peamiseks mureks bioloogilise mitmekesisuse kadu ja selle mõju turismile, olles viimaste 
kliimamuutust käsitlevate arutelude esmane keskpunkt äärepoolseimate piirkondade puhul.  

Käesoleva uurimuse eesmärk on kriitiliselt hinnata kliimamuutuse võimalikke ohtusid 
äärepoolseimates piirkondades ning siduda need regionaalpoliitika meetmete ja algatustega. 
Selle tulemusena tehti kindlaks kolm põhilist uurimiseesmärki: 

a) äärepoolseimatele piirkondadele avalduva kliimamuutuse piirkondliku mõju analüüs 
koos erinevate kliimamuutust ennustatavate stsenaariumitega; 

b) kliimamuutuse mõju vähendamine majandusliku tähtsusega sektorites, nagu turism, 
põllumajandus ja kalandus; 

c) regionaalpoliitika meetmete (Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu Arengu 
Programmi (RDP) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD)) panuse 
analüüs, et vähendada kliimamuutuse kahjulikku mõju ning tugevdada piirkondlikke 
leevendamis- ja kohanemisprogramme. 

Hetkel on üheksa äärepoolseimat piirkonda neljas eri geograafilises piirkonnas: Kariibi meri, 
Makaroneesia, India ookean ja Amazonas. Nendest valiti uurimuse jaoks välja seitse: 
Guadeloupe ja Martinique Kariibi meres, Kanaari saared, Assoorid ja Madeira Makaroneesias, 
Réunion India ookeanis ja Prantsuse Guajaana Amazonase ääres. 

Kuigi äärepoolseimad piirkonnad on ELi liikmesriikidest geograafilises mõttes kaugel, 
kuuluvad need ELi õiguse kohaldamisalasse ning kujutavad endast ELi majanduslikult ja 
bioloogiliselt olulist osa. Vastavalt Lissaboni lepingule (Euroopa Liidu toimimise leping, 
artikkel 349) saab nõukogu võtta vastu erimeetmeid, millega kohaldada lepingut ja ühist 
poliitikat äärepoolseimatele piirkondadele, võttes arvesse nende erilist olukorda.  

ELi ühtekuuluvuspoliitika edendab nende piirkondade majanduslikku arengut ja lähenemist 
ELi mandriosale. Kõnealuse poliitika osana eraldatakse struktuuri- ja ühtekuuluvusfondi 
vahendeid äärepoolseimatele piirkondadele kindlaksmääratud rahastamisvahendite kaudu, 
peamiselt kalanduse ja põllumajanduse valdkonnas, viimast neist ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) teise samba kaudu. Lisaks sellele on regionaalpoliitika oluline 
piirkondliku kliimamuutusega tegelemisel, täpsemalt Euroopa Regionaalarengu Fondi 
vahendite rahastamise teel. 

Kliimamuutus viitab pikaajalistele muutustele maakera ilmastikutingimuste statistilises 
jaotumises. Muutused hõlmavad soojenemist, mis mõjutab tuult ja ookeanihoovusi, muutusi 
sademete hulgas ning häirivate ilmastikunähtuste sagenemist ja tugevnemist. Kokkuvõttes 
on äärepoolseimad piirkonnad silmitsi mitmete kliimamuutusest tulenevate probleemidega, 
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millest märkimisväärseimad on bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, mõju tervisele 
ning probleemid veevarustusega.  

Viimase poole sajandi jooksul on äärepoolseimad piirkonnad kokku puutunud märgatavate 
muutustega merepinna temperatuuris, õhuringluses, sademete tekkes, merepinna 
tasemes ning raskete ilmastikunähtuste sageduses, mis on viinud erinevate ebasoodsate 
piirkondlike mõjudeni. Kõik äärepoolseimad piirkonnad on kokku puutunud merepinna 
temperatuuri tõusuga. Isegi kui esineb teatud geograafilisi erinevusi, jätkub see üldine 
suundumus tõenäoliselt. Praeguse seisuga on kõige suurem mõju avaldunud Réunionile. 
Samuti on 50 aasta jooksul dokumenteeritud muutusi õhutemperatuuris, õhuringluses ja 
sademete hulgas. Prantsuse Guajaanat on kõige enam mõjutanud muutused õhuringluses, 
samas kui Kariibi mere saartel on kõrgem temperatuur ja väiksem sadu toonud kaasa 
suurenenud kuivuse. Vastupidiselt sellele on mõned Euroopa äärepoolseimad piirkonnad 
puutunud kokku suurenenud sademete hulgaga, nagu see on Réunioni puhul.  

Väikesaared on oma hapra põhjaveekihi tõttu eriti tundlikud sademete hulga muutuse 
suhtes, seega on oodata, et kliimamuutus avaldab äärepoolseimatele piirkondadele eriti suurt 
mõju. Ennustatakse, et orkaanide sagenemine Põhja-Atlandil levib troopilistesse 
piirkondadesse, mille tulemuseks on tugevam tuul ja suurenenud vihmasadu, kuigi eri 
modelleerimisuuringute vahel on erinevusi.  

Merepinna tõus on olnud viimase kümnendi jooksul ülemaailmne mureallikas. Uurimused 
viitavad, et merepinna tõus on eriti tõsine Kariibi meres, Amazonase kallastel ja 
Makaroneesias. Globaalne soojenemine on märgatavalt aeglustanud termohaliinset 
tsirkulatsiooni (THC). Selle tulemusena on oodata tõsiseid mõjusid äärepoolseimate 
piirkondade loodusvaradele, muu hulgas maksimumtemperatuuri tõusu Makaroneesias, 
korallrahude vähenemist Kariibi meres ja vihmametsade hävinemist Amazonase piirkonnas.  

Äärepoolseimad piirkonnad on eriti vastuvõtlikud kliimamuutuse ebasoodsale mõjule oma 
geograafilise eraldatuse ja tundlike ökosüsteemide tõttu. Seetõttu on kliimamuutuse 
leevendamine ja sellega kohanemine äärepoolseimates piirkondades esmane 
poliitikaeesmärk. Bioloogilise mitmekesisuse kadu ja põhjavee säilitamine on kesksed 
probleemid. Lisaks sellele, et bioloogiline mitmekesisus aitab kaasa turismile, mängib see ka 
keskset rolli ökoloogilise vastupanuvõime toetamisel. Rannajoon (s.t mangroovid ja 
korallrahud) aitab äärepoolseimates piirkondades tulla toime survega, mida loodus avaldab. 
Mangroove ohustavad merepinna tõus ja troopilised tormid, mis on probleemiks 
Guadeloupes ja Kariibi mere saartel. Korallrahusid mõjutab ebasoodsalt ookeanivee 
hapestumine. Hetkel on Guadeloupe, Martinique’i ja Réunioni korallrahud suures ohus. On 
tõestatud, et kliimamuutuse mõju koos kahjustava inimtegevusega hoogustab 
äärepoolseimate piirkondade ökoloogilise seisundi halvenemist ning vähendab kõnealuste 
ökosüsteemide vastupanuvõimet.  

Regionaalpoliitika – ELi meetmete raamistiku loomine 

Hiljutine uurimus „Piirkondlikud probleemid 2020. aasta vaatepunktist – teine faas: analüüsi 
süvendamine ja laiendamine”1 rõhutab ainulaadseid probleeme, millega on silmitsi 
äärepoolseimad piirkonnad. Välja on toodud kolm peamist probleemi, nii 
sotsiaaldemograafilist ja majanduslikku kui ka kliimamuutuse- ja energiaprobleemidealast.  

Strateegia „Euroopa 2020. aastal: Euroopa strateegia aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu jaoks2” on peamine võrdlusraamistik majandusliku ja jätkusuutliku kasvu 
edendamiseks ELis. Keskendumine arukale ja jätkusuutlikule majanduskasvule kõnealuse 

                                          
1  DG Regio 2011. 
2  EK 2010-2. 
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strateegia raames toetab regionaalpoliitika vahendeid. Äärepoolseimates piirkondades on 
regionaalpoliitika tähtis vahend, mis aitab kaasa kohaliku kliimamuutuse leevendamisele ja 
sellega kohanemisele.  

Et tegeleda nende ainulaadsete probleemidega, saavad äärepoolseimad piirkonnad 
ajavahemikus 2007–2013 ELi struktuurifondidest 7,8 miljardit eurot Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi (EARDF), Euroopa Kalandusfondi (EKF) ning põllumajandustooteid 
puudutavate erimeetmete kaudu, et aidata Prantsusmaa ülemeredepartemange 
(POSEIDOM), Assoore, Madeirat (POSEIMA) ja Kanaari saari (POSEICAN). Nimetatud 
meetmete täiendamiseks ning ainulaadsete piirkondliku arengu probleemidega tegelemiseks 
äärepoolseimates piirkondades avaldas Euroopa Komisjon teatise „Äärepoolseimad 
piirkonnad – Euroopa eelis” ning käivitas lisaks uuringu „Kliimamuutusega kohanemise 
majanduslikud aspektid ELi rannikualadel”.  

Ühtekuuluvuspoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika teise samba raames seoses 
kliimamuutusega läbiviidavad peamised tegevused on jaotatud kahte põhikategooriasse: 

Kliimamuutusega kohanemise meetmete eesmärk on vähendada looduslike ja 
inimsüsteemide tundlikkust kliimamuutuse ebasoodsa mõju suhtes. Olles arenevates riikides 
keskse tähtsusega, parandab kliimamuutusega kohanemine inimeste võimet ja võimalusi 
kohaneda (kohanemisvõime) kliimamuutuse tekkimisel. Kliimamuutusega kohanemise 
programmid on üldiselt passiivsed strateegiad ning koosnevad  

rahastamisvahenditest loodusvarade säilitamiseks, veevarustuseks ja -käitlemiseks, 
katastroofide ohjamiseks ning tervisealasteks algatusteks. 

Kliimamuutuse leevendamise meetmed vähendavad kasvuhoonegaasi heidet või 
parandavad kasvuhoonegaaside sidumist kohalike CO2 sidujate väljaarendamise ja 
edendamise teel. Need tegevused on tavaliselt ennetavad ning toetavad äärepoolseimate 
piirkondade keskkonnaalast, sotsiaalset ja majanduslikku vastupanuvõimet. Programmid 
hõlmavad investeeringuid taastuvatesse energiaallikatesse, ühiskondliku energiatõhususe 
parandamist ning tervislikumate tarbimisviiside (nt ühistranspordi) toetamist. 

Uurimuse tulemused äärepoolseimates piirkondades – kliimamuutuse mõju ja 
regionaalpoliitika meetmed  

Käesoleva uurimuse tulemuste abil tehti kindlaks piirkondadele iseloomulik kliimamuutuse 
mõju ning uuriti, kuidas see seostub regionaalpoliitika ülesehitusega.  

Guadeloupe on silmitsi metsade ja mangroovivõsade taandumise, liikide kao ja korallide 
pleekimisega (mis viib tõsise erosioonini). Kõige tundlikumad tunduvad olevat üleujutustele 
kalduvad magevee ökosüsteemid, mis asuvad mangroovivõsade taga. Troopilised tormid 
kiirendavad bioloogilise mitmekesisuse kadu ning tõkestavad piirkondlikku majandusarengut, 
seisates turismi. Lisaks sellele kujutab tõusev temperatuur endast ohtu rahvatervisele. 

Hinnanguliselt üks kolmandik Guadeloupe praegusest ERFi eelarvest (2007–2013) on 
eraldatud kliimamuutusega kohanemiseks ja selle leevendamiseks. Hetkel kulutatakse kõige 
suurem osa sellest veemajandusele ja reovee puhastamisele, sellele järgneb jäätmekäitlus. 
Seevastu on aga kogu EAFRD kliimamuutusest tulenevatele probleemidele suunatud panus 
seotud põllumajandusliku toetusega (ebasoodsate tingimustega piirkondade ja 
põllumajanduse keskkonnatoetuste toetamine).  

Martinique’i ohustab mägismaa troopiliste vihmametsade kadumine pikemate 
põuaperioodide ja vähenenud vihmasaju tõttu. Troopiliste tormide intensiivsuse suurenemine 
mõjutab mangroove ja mere bioloogilist mitmekesisust ning merepinna tõus võib põhjustada 
korallide pleekimist rannikualadel. Need muutused ökosüsteemis avaldavad mõju turismile. 
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Siiski on tähtsam, et tõusev temperatuur ja õhuniiskuse muutumine põhjustavad 
nakkushaiguste leviku suurenemist.  

Hinnanguliselt pool Martinique’i ERFi eelarvest on eraldatud otseselt ja kaudselt 
kliimamuutuse jaoks. Sellest suurim osa kasutati mitmeliigilisele transpordile (umbes 
kolmandik ERFi vahenditest). Ühise põllumajanduspoliitika teise samba panus on olnud 
tagasihoidlik ning suunatud peamiselt põllumajanduse toetamisele ebasoodsate tingimustega 
piirkondades. 

Réunioni peetakse üldiselt bioloogilise mitmekesisuse valupunktiks. Põllumajandustegevuse 
ja kliimamuutuse tõttu on ohus looduslikud elupaigad. Erilist muret tekitavad sissetungivad 
liigid, kes ohustavad praegu kohalikke ökosüsteeme. Merepinna tõus ja korallide pleekimine 
on rannikualadel eriti silmatorkavad. Eriti murettekitav oht rahvatervisele on siirutajate 
kaudu levivate nakkushaiguste levik ja mikrovetikate areng. Kokkuvõtvalt mõjutab 
kliimamuutus Réunionis ebasoodsalt bioloogilist mitmekesisust, inimeste tervist ja 
turismivõimalusi. Käimasoleval perioodil (2007–2013) on hinnanguliselt üks kolmandik ERFi 
eelarvest suunatud kliimamuutusega tegelevatele meetmetele. Suurimad osad investeeriti 
veemajandusse ja reovee puhastamisse. Ühise põllumajanduspoliitika toetus on tagasihoidlik 
ning keskendub rohkem ebasoodsate tingimustega piirkondadele. 

Makaroneesias (Kanaari saared, Assoorid ja Madeira) toimuvad muutused Assooride 
kõrgrõhkkonna tuules, mis on mõjutanud bioklimaatilisi piirkondi, kus kasvab sellele 
piirkonnale eripärane loorberimets. Nendes piirkondades on suurenenud sissetungivate liikide 
oht, nagu ka põudade ja kõrbestumise võimalus. Ookeanivee hapestumine muudab mere 
ökosüsteeme, ohustades süvamerekoralle ning avaldades kahjulikku mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele. Lisaks sellele on ookeani temperatuuri tõus põhjustanud selles piirkonnas 
võõrliikideks olevate soojaveeliikide kohalolu. Terviseprobleemide hulka kuuluvad 
kuumalainete ja troopiliste haiguste kahjulik mõju ning allergiate sagenenud esinemine. 
Nähakse ette, et selle tulemusena kannatab piirkondlik turism, mis võimendab veelgi 
kliimamuutuse majanduslikku ja sotsiaalset mõju.  

Makaroneesia äärepoolseimate piirkondade rahastamine on märgatavalt teistsugune. Kanaari 
saartel on umbes kolmandik praegusest ERFi eelarvest seotud kliimamuutuse leevendamise 
ja sellega kohanemisega. Nimetatud eelarve on peamiselt eraldatud sadama- ja 
tervishoiuinfrastruktuurile. Maaelu Arengu Programm keskendub põllumajandusettevõtete 
ajakohastamisele ning põllumajandus- ja metsandustoodetele väärtuse lisamisele. Assooridel 
on vähem kui veerand ERFi eelarvest eraldatud kliimamuutusega tegelevatele 
programmidele, samas kui ühise põllumajanduspoliitika toetus (teise samba kaudu) on 
tavapärasest suurem, toetades peamiselt ebasoodsate tingimustega piirkondi. Madeiral on 
teise samba toetus tagasihoidlik (toetades mägiste piirkondade talunikke) ning üks 
kolmandik ERFi vahenditest on seotud kliimamuutusega tegelevate programmidega 
(rahastades jäätmekäitlust, veemajandust ja reovee puhastamist). 

Prantsuse Guajaana – Prantsuse Guajaana vihmametsa mõjutavad tõsiselt kuivamine ja 
põud. Lisaks sellele ohustavad putukate kantud haigused ökoloogilist ja inimtervist. 
Prantsuse Guajaanas on kliimamuutusele suunatud ERFi vahendite osakaal kõigi 
äärepoolseimate piirkondade madalaim. Sama kehtib rahastamise kohta ühise 
põllumajanduspoliitika teisest sambast.  

Järeldused 

Käesolevast uurimusest järeldub, et kliimamuutus mõjutab äärepoolseimaid piirkondi mitmel 
viisil. Kõige märgatavam kahjulik mõju, mida on oodata kõigis piirkondades, on 
bioloogilise mitmekesisuse kadu, põllumajanduse ja veega seotud probleemid, 
turismi seiskumine ning terviseprobleemid.  
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Poliitikameetmed on hetkel suunatud kas leevendamisele või kohanemisele. Kuna 
kohanemismeetmed jäid valdavalt rahalistele alustele, moodustavad need kaitsva strateegia. 
Seevastu leevendavad meetmed on kliimamuutuse vastu tõhusamad, kuna need pakuvad 
rohkem ennetavat strateegiat.  

Seoses kohanemisega hõlmavad regionaalpoliitika meetmed peaaegu kõigis 
äärepoolseimates piirkondades järgmist: 

• veemajandust – vee käitlemist ja joogiveega varustamist 

• jäätmekäitlust – kuigi paljudel juhtudel hõlmab see jäätmete põletamist, mis aitab 
kliimamuutusele kaasa 

• äärmusliku ilmastiku suhtes kindla infrastruktuuri kasutuselevõttu – pidades 
iseäranis silmas sadamainfrastruktuuri 

• looduspärandi säilitamist ja kaitset – loodusvarade eraldamist ja eeskirjade 
väljatöötamist loodusvarade kasutamise kohta  

• investeeringuid sotsiaalsesse infrastruktuuri – tervishoiuinfrastruktuuri  

Seoses leevendamisega hõlmavad regionaalpoliitika meetmed peaaegu kõigis 
äärepoolseimates piirkondades järgmist: 

• taastuvenergia tootmist – taastuvenergia infrastruktuuri loomist 

• energiatõhususe meetmeid – investeeringuid energiasäästutehnoloogiatesse  

• transporti – muudatuste toetamist transpordiliikide jaotuses, suurema rõhuga 
ühistranspordil 

• haridust ja koolitust – täiskasvanute koolitamist kliimamuutuse küsimustes ning 
tehnoloogiate rakendamist, et aidata kliimamuutusi ennetada (eelkõige 
põllumajanduses) 

Seetõttu saab anda hinnangu, et regionaalpoliitikast pärineb üldiselt mitmeid julgustavaid 
algatusi. See vastab iseäranis tõele taastuvenergia infrastruktuuri ning looduspärandi 
säilitamise valdkonnas. Käesolevas aruandes leiti mõned head näited ERFi ja ühise 
põllumajanduspoliitika teise samba rahastatud programmide kohta infrastruktuuri arengu ja 
ebasoodsate tingimustega piirkondade rahastamise valdkonnas.  

Kui aga kõrvutada kliimamuutuse mõju raskust kohalikule infrastruktuurile, bioloogilisele 
mitmekesisusele, tervishoiule ja turismile nende valdkondade rahastamistasemega, selgub, 
et rahastamisest ei piisa, et valmistada äärepoolseimaid piirkondi ette kliimamuutusest 
tingitud tulevasteks probleemideks. Veelgi enam, kui võtta arvesse rahastamisvahendeid, 
mis on eraldatud mittesäästvate piirkondlike tegevuste jaoks (nt motoriseeritud eratransport, 
intensiivtootmine, keskkonda kahjustav turism), on netotulemus negatiivne.  

Seda arvesse võttes ning ELi 2020. aasta kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu 
strateegiat järgides peaksid tulevased ELi ühtekuuluvusprogrammidest rahastatud projektid 
sisaldama kliimamuutuse testi, et teha ühtsemalt kindlaks regionaalarengu projektide tegelik 
mõju. Lisaks sellele leitakse uurimuses, võttes arvesse kliimamuutuse prioriteetset seisundit 
ELi 2020. aasta strateegias, et ühtekuuluvuspoliitika investeeringud sellesse valdkonda on 
äärepoolseimates piirkondades piiratud ning neid saaks optimeerida lisainvesteeringute abil 
kliimamuutusega kohanemisse ja nende leevendamisse. 


