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ÖSSZEFOGLALÁS 
Jelen tanulmány az éghajlatváltozás által az Európai Unió (EU) legkülső régiókban kifejtett 
lehetséges hatásokat vizsgálja, valamint bemutatja az unió regionális politikájának keretein 
belüli intézkedéseket és kezdeményezéseket, amelyek elősegítik az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklését és ezen régiók alkalmazkodását a változásokhoz. 

A következő három kiemelt kérdéskör tartozik ehhez a területhez:  

• népsűrűség-növekedés; társadalmi-gazdasági tevékenységek és infrastruktúra a 
part menti övezetekben; 

• kedvezőtlen időjárási viszonyokra való érzékenység (pl. hurrikánok, ciklonok, 
szárazság, áradások, vulkánkitörések); 

• a vízkészletektől való függőség (part menti víztározók), amelyek különösen 
érzékenyen reagálnak a tengerszint változásaira. 

Míg a part menti területeket az áradás, az erózió és az ivóvízhiány fenyegeti, addig a biológiai 
sokféleség csökkenése és annak a turizmusra gyakorolt hatása továbbra is központi téma, és 
a legkülső régiók nemrég tartott éghajlatváltozásról szóló vitáinak is középpontjában állt.  

Jelen tanulmány célja, hogy kritikusan értékelje az éghajlatváltozás által a legkülső régiókban 
okozott lehetséges veszélyeket, és összekapcsolja azokat a regionális politika intézkedéseivel 
és kezdeményezéseivel. Ennek eredményeként három kulcsfontosságú kutatási célt 
azonosítottak: 

a) az éghajlatváltozás által a legkülső régiókban kifejtett regionális hatások elemzése 
különböző éghajlat-változási forgatókönyvek mellett; 

b) az éghajlatváltozás gazdasági szempontból jelentős szektorokra – pl. turizmus, 
mezőgazdaság és halászat – kifejtett hatásainak meghatározása; 

c) A regionális politikai intézkedések (Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), 
Vidékfejlesztési Program (RDP) és Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA)) hatásának elemzése az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak 
csökkentése, a regionális hatások csökkentése és a régiók alkalmazkodása érdekében. 

Jelenleg kilenc legkülső régió található négy földrajzilag elkülönülő területen: a Karib-térség, 
Makaronézia, az Indiai-óceán és az Amazonas-térség. Ezen területek közül hetet választottak 
ki a tanulmányhoz: Guadeloupe és Martinique a Karib-térségben, a Kanári-szigetek, az Azori-
szigetek, és Madeira Makronéziában, Réunion az Indiai-óceánban, és Francia Guayana az 
Amazonas-térségben. 

Ugyan a legkülső régiók földrajzilag távol helyezkednek el az Unió tagállamaitól, az uniós 
jogszabályok vonatkoznak rájuk és gazdaságilag, valamint biológiailag az EU fontos részét 
képezik. A Lisszaboni Szerződés értelmében (az Európai Unió működéséről szóló szerződés , 
349. cikk) a Tanács fogadhat el különleges intézkedéseket a Szerződés és a közös politikák a 
legkülső régiókban való alkalmazására ezen területek különleges feltételeinek figyelembe 
vételével.  

Az EU kohéziós politikája támogatja ezen régiók gazdasági fejlődését és az uniós 
anyaországokkal való konvergenciáját. Ezen politika részeként strukturális és kohéziós 
alapokat irányoznak elő speciális pénzügyi eszközök segítségével a legkülső régiók részére, 
különösen a halászat és a mezőgazdaság területén; ez utóbbit a közös agrárpolitika (KAP) 2. 
pillérének keretein belül. Ezen kívül a regionális politika ugyancsak fontos szerepet játszik a 
regionális éghajlatváltozás kezelésében, mégpedig az ERFA-források biztosításán keresztül. 
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Az éghajlatváltozás a Föld időjárási viszonyainak statisztikai megoszlásában bekövetkezett 
hosszú távú változást jelent. Ebbe a változásba beletartozik egy felmelegedés tendencia, 
amely hatással van a szél és tengeráramokra, a csapadék mennyiségére, és a kedvezőtlen 
időjárási események gyakoribbá és intenzívebbé válására. Összességében a legkülső 
régióknak számos éghajlatváltozással kapcsolatos kihívással kell szembenézniük, közülük a 
legjelentősebbek a biológiai sokszínűség csökkenése, az egészségre kifejtett hatások 
és a vízellátás problémái.  

Az utóbbi fél évszázadban a legkülső régiókban jelentős változások következtek be a 
tengerfelület hőmérsékletében (SST), a légáramlatokban, a csapadékviszonyokban, a 
tengerszintben és a zord időjárási viszonyok gyakoriságában, amelyeknek számos különböző 
kedvezőtlen regionális hatása volt. Valamennyi legkülső régióban tapasztalható volt a 
tengerfelület hőmérsékletének változása. Ez az általános tendencia bizonyos földrajzi 
különbségek mellett valószínűleg tovább folytatódik. Napjainkig Réuniont érintette leginkább 
a változás. A levegő hőmérsékletében, a légáramlatokban és a csapadékban bekövetkezett 
változásokat is rögzítették 50 éven keresztül. Francia Guayanát leginkább a légáramlatokban 
bekövetkezett változások érintették, míg a Karin-térségben a magasabb hőmérséklet és a 
kevesebb eső kombinációja vezetett fokozódó szárazsághoz. Egyes európai legkülső 
régiókban viszont növekvő csapadékmennyiség volt tapasztalható, mint például Réunion 
esetében.  

A kis szigetek különösen érzékenyek az esőzésben bekövetkezett változásokra a talajvizet 
tartalmazó réteg gyengesége miatt, így arra lehet számítani, hogy a legkülső régiókat 
fokozottabban fogja érinteni az éghajlatváltozás. Előreláthatólag az észak-atlanti térség 
hurrikánjai gyakrabban fognak átterjedni a trópusi régiókra, aminek következtében erősebb 
szelek és több esőzés lesz jellemző; habár különbségek mutatkoznak az egyes 
modellvizsgálatok között.   

A tengerszint emelkedése világszerte aggodalomra adott okot az elmúlt évtizedben. A 
tanulmányok szerint különösen nagy tengerszint emelkedés lesz megfigyelhető a Karib-
térségben, az Amazonas parti térségében és Makaronéziában. A globális felmelegedés 
jelentősen lelassította a termohalin cirkulációt (THC). Ez előreláthatólag jelentős hatással lesz 
a legkülső régiók természeti erőforrásaira, beleértve a makaronéziai hőmérséklet 
emelkedését, a korallzátonyok mennyiségének csökkenését a Karin-térségben, illetve az 
esőerdők pusztulását az Amazonas-térségben.  

A legkülső területek földrajzi elszigeteltségük és sebezhető ökoszisztémájuk miatt különösen 
érzékenyek az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaira. Ezért az éghajlatváltozás hatásainak 
csökkentése és az azokhoz való alkalmazkodás a legkülső régiókban elsődleges politikai 
prioritást élvez. A biológiai sokszínűség csökkenésére és a talajvizet tartalmazó réteg 
megőrzésére kell fektetni a legnagyobb hangsúlyt. A biológiai sokszínűség, amellett hogy 
elősegíti a turizmust, kulcsszerepet tölt be az ökológiai ellenálló képesség fenntartásában. A 
partvonalak (pl. mangrove-ok és korallzátonyok) segítik a legkülső régiókat, hogy 
ellenálljanak a természet által támasztott kihíásoknak. A mangrove-okat a megemelkedő 
tengerszint és a trópusi viharok fenyegetik, amely Guadeloupe-ban és a Karib-térségben 
okoz gondot. A korallzátonyokat pedig az óceánok elsavasodása fenyegeti. Jelenleg a 
Guadeloupe-n, Martinique-en és Réunionon található korallzátonyok nagy veszélynek van 
kitéve. Az éghajlatváltozás által okozott hatások a káros emberi tevékenységgel párosítva 
még súlyosbítják a legkülső régiók ökológiai pusztulását és csökkentik ezen ökoszisztémák 
ellenálló képességét. 
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Regionális politika – Az uniós fellépés kereteinek létrehozása 

A „Regionális kihívások 2020 perspektívájában – 2. szakasz: Az elemzés elmélyítése és 
kiszélesítése”1 című közelmúltban elkészített tanulmány rávilágít azokra a kihívásokra, 
amelyekkel a legkülső régióknak kell szembenézniük. Három központi kihívást azonosít; 
szocio-demográfiai és gazdasági természetű kihívásokat, illetve az éghajlatváltozást és az 
energiakérdést.  

Az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája”2 című 
stratégia képezi az Unióban a gazdaságélénkítés és a fenntartható növekedés fő hivatkozási 
keretét. Az ezen stratégia keretén belüli intelligens és fenntartható növekedésre való 
összpontosítás segíti a regionális politika eszközeit. A legkülső régiókban a regionális politika 
fontos eszköz, amely hozzájárul az éghajlatváltozás hatásainak helyi csökkentéséhez és az 
azokhoz való alkalmazkodáshoz.  

Az egyedi kihívások leküzdésére 2007 és 2013 között a legkülső régiók összesen 7,8 
milliárd eurót kapnak az Unió strukturális alapjaiból, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapon, az Európai Szociális Alapon (ESZA), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapon (EMVA), az Európai Halászati Alapon (EHA) és a mezőgazdasági termékeket érintő 
speciális intézkedéseken keresztül, hogy segíthessék Franciaország tengeren túli megyéit 
(POSEIDOM), az Azori-szigeteket, Madeirát (POSEIMA) és a Kanári-szigeteket (POSEICAN). 
Ezen intézkedések kiegészítéseként, illetve annak érdekében, hogy szembe tudjanak nézni a 
legkülső régiók egyedi regionális fejlődési kihívásaival, az Európai Bizottság megjelentette „A 
legkülső régiók: előny Európa számára” című közleményt és ezen kívül elindította a „Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás az EU tengerparti területein” című felmérést.  

A kohéziós politika és a KAP 2. pillérének keretein belüli éghajlatváltozással kapcsolatos fő 
tevékenységeket két fő kategóriába soroljuk: 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló intézkedések célja, hogy 
csökkentsék a természeti és emberi rendszerek sebezhetőségét az éghajlatváltozás 
kedvezőtlen körülményeivel szemben. A fejlődő országokban kulcsfontosságú, hogy az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás fejleszti az emberiség képességét és lehetőségeit az 
alkalmazkodásra (alkalmazkodóképesség) az éghajlatváltozás során. Az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra irányuló programokra általában passzív stratégiaként tekintünk és a 
következő tevékenységek tartoznak ide: a természeti erőforrások megőrzésének 
finanszírozása, vízelosztás és vízkezelés, katasztrófák kezelése és egészségügyi 
kezdeményezések.  

Az éghajlatváltozás hatásait mérséklő intézkedések csökkentik az üvegházhatású gázok 
(ÜHG) kibocsátásának mértékét, vagy elősegítik az ÜHG kiválasztódást a szén-dioxid-
megkötő hatásának ösztönzése és fokozása által. Ezek a tevékenységek általában proaktívak 
és elősegítik a legkülső régiók környezeti, társadalmi és gazdasági ellenállását. A programok 
magukba foglalják a megújuló energiába való befektetéseket, az intézményi 
energiahatékonyság fejlesztését és az egészségesebb fogyasztási szokások (mint a 
tömegközlekedés) támogatását. 

 

 

 

 
1  Regionális Politikai Főigazgatóság 2011. 
2  EK 2010–2. 
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Megállapítások a legkülső régiókról – az éghajlatváltozás hatásai és a regionális 
politika intézkedések  

Jelen tanulmány rávilágít az éghajlatváltozás sajátos regionális hatásaira és megvizsgálja, 
hogy azok hogyan kapcsolódnak a regionális politikai struktúrákhoz.  

A Guadeloupe-szigeteken csökken az erdők és a mangrove területek mennyisége, valamint 
a fajok sokszínűsége, illetve korallfakulás figyelhető meg (amely komoly erózióhoz vezet). A 
mangrove zónák mögött elhelyezkedő áradásoktól sújtott édesvízi ökoszisztémák tűnnek a 
legsebezhetőbbnek. A trópusi viharok fokozzák a biológiai sokféleség csökkenését és a 
turizmus visszaszorítása által visszatartják a regionális gazdasági fejlődést. Ezen kívül a 
növekvő hőmérséklet közegészségügyi problémákat is eredményez. 

Guadeloupe jelenlegi ERFA-költségvetésének (2007–2013) körülbelül egyharmada az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és annak hatásainak csökkentésére van 
előirányozva. Jelenleg ennek legnagyobb részét a vízgazdálkodásra és a szennyvíz 
kezelésére, valamint harmadsorban a hulladékgazdálkodásra költik. Azonban az EMFA 
hozzájárulása az éghajlatváltozás okozta hatások kezeléséhez összességében a 
mezőgazdasági támogatáshoz kapcsolódik (kedvezőtlen helyzetű térségek támogatása és 
agrár-környezetvédelmi kifizetések).  

Martinique szigetén a hosszabban tartó száraz időszakok és a kevesebb esőzés miatt a 
fennsíkok trópusi esőerdői vannak eltűnőben. Az egyre erőteljesebb trópusi viharok hatással 
vannak a mangrove területekre és a tenger biológiai sokszínűségére, a tengerszint 
emelkedése pedig korallfakuláshoz vezet a parti övezetekben. Az ökoszisztéma ezen 
változásai hatással vannak a turizmusra. Azonban még ennél is lényegesebb, hogy a növekvő 
hőmérséklet és a változó páratartalom a fertőző betegségek fokozottabb terjedéséhez fog 
vezetni.  

Martinique sziget ERFA költségvetésének körülbelül felét közvetlenül vagy közvetve az 
éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekre fordítják. Legnagyobb részét a „multimodális 
szállításra” fordították (körülbelül az ERFA finanszírozás harmada). A KAP 2. pilléréből 
származó hozzájárulás szerény mértékű volt, és főleg a kedvezőtlen helyzetű térségek 
mezőgazdaságának támogatására használták. 

Réunion szigetét a biológiai sokszínűség szempontjából széles körben fokozottan 
veszélyeztetett területnek tekintik. A mezőgazdaági tevékenység és az éghajlatváltozás 
veszélyezteti a természetes élőhelyeket. Különösen az invazív fajok adnak okot aggodalomra, 
amelyek jelenleg a helyi ökoszisztémákat fenyegetik. A tengerszint emelkedése és a 
korallfakulás fokozottabban érinti a tengerparti területeket. Különös jelentőséggel bíró 
közegészségügyi veszélyt jelentenek a vektorok által terjesztett betegségek és a mikroalga 
kialakulása. Összefoglalva az éghajlatváltozás kedvezőtlenül befolyásolja a biológiai 
sokszínűséget, az emberi egészséget és a turizmus kínálta lehetőségeket Réunion szigetén. A 
mostani időszakban (2007–2013) az ERFA-költségvetés körülbelül egyharmadát fordítják 
éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekre. Legnagyobb részét a vízgazdálkodásra és a 
szennyvízkezelésre fordítják. A KAP részéről csak mérsékelt támogatásra lehet számítani 
ezen a területen, ami inkább a kedvezőtlen helyzetű térségekre összpontosul. 

Makaronézián (Kanári-szigetek, Azori-szigetek és Madeira) az azori anticiklonban 
bekövetkezett változások befolyásolják a kizárólag ebben a régióban előforduló babérerdő 
által fedett bioklimatikus területeket. Ezeken a területeken fokozottabb veszélyt jelentenek az 
invazív fajok, illetve a szárazság és az elsivatagosodás. Az óceánok savasodása 
megváltoztatja a tengeri ökoszisztémákat, veszélyezteti a mélytengeri korallokat és 
kedvezőtlen hatással van a biológiai sokszínűségre. Továbbá az óceánok hőmérsékletének 
növekedése ahhoz vezetett, hogy a területen nem őshonos, meleg vízi fajok is megjelentek. 
Az egészséget érintő problémák közé tartoznak a hőhullámok kedvezőtlen hatásai, a trópusi 
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betegségek és az allergia gyakoribbá válása. Ennek következtében előreláthatóan a regionális 
turizmus fog kárt szenvedni, ami tovább fokozza az éghajlatváltozás gazdasági és szociális 
hatásait.  

Jelentős különbségek észlelhetőek Makaronézia legkülső régióinak támogatásában. A Kanári-
szigeteken a jelenlegi ERFA-költségvetés körülbelül egyharmadát fordítják az 
éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére és az azokhoz való alkalmazkodásra. Ezt a 
költségvetést főleg a kikötő és az egészségügy infrastruktúrájának fejlesztésére irányozták 
elő. A regionális fejlesztési program a mezőgazdasági üzemek modernizálására helyezi a 
hangsúlyt, illetve arra, hogy növelje a mezőgazdasági és erdészeti termékek értékét. Az 
Azori-szigeteket az ERFA költségvetés kevesebb, mint egyharmadát fordítják az 
éghajlatváltozással kapcsolatos programokra, míg a KAP-támogatás az átlagosnál magasabb 
(2. pillér) és főleg a kedvezőtlen helyzetű térségekre irányul. Madeirán a 2. pillér mérsékelten 
járul hozzá a támogatáshoz (támogatja a gazdálkodókat a hegyvidéki területeken), és az 
ERFA támogatás egyharmada kötődik éghajlatváltozással kapcsolatos programokhoz (a 
hulladék- és vízgazdálkodás, valamint a vízkezelés támogatása). 

Francia Guayana – a Francia Guayana-ban található amazóniai esőerdőt előreláthatólag 
komolyan veszélyeztetni fogja a kiszáradás és a szárazság. Ezen kívül a rovarok által 
terjesztett betegségek gyakoribb előfordulása fenyegeti az ökológiai és emberi egészséget. A 
legkülső régiók közül francia Guayanán fordítják az ERFA-pénzek legkisebb hányadát az 
éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekre. Ugyanez jellemző a KAP 2. pillérére. 

  

Következtetések 

A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy az éghajlatváltozás különböző módokon fogja 
befolyásolni a legkülső régiókat. A legjelentősebb, valamennyi régióban várható 
kedvezőtlen hatások közé tartoznak a biológiai sokszínűség csökkenése, a 
mezőgazdasági és vízproblémák, a turizmus stagnálása és az egészségügyi 
problémák.  

A politikai intézkedések jelenleg vagy a hatások enyhítésére vagy az alkalmazkodásra 
összpontosítanak. Míg az alkalmazkodásra irányuló intézkedések pénzügyi értelemben 
hatásosnak bizonyulnak, mégis védekező stratégiát jelentenek. Ezzel szemben a hatások 
enyhítésére irányuló intézkedések eredményesebbek az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
, mivel proaktívabb stratégiát jelentenek.  

Ami az alkalmazkodást illeti, szinte valamennyi legkülső régióban alkalmazzák a következő 
regionális politikai intézkedéseket: 

• Vízgazdálkodás – vízkezelés és ivóvízellátás 

• Hulladékgazdálkodás – habár ez sok esetben magában foglalja a hulladékégetést, 
amely hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. 

• A szélsőséges időjárással szemben ellenálló infrastruktúra használata – különös 
tekintettel a kikötő infrastruktúrára 

• A természeti örökség megőrzése és védelme – természetvédelmi területek kijelölése 
és a természeti források használatára vonatkozó szabályozás kialakítása  

• Befektetés a szociális infrastruktúrába – egészségügyi infrastruktúra  

Ami a hatások enyhítését illeti, szinte valamennyi legkülső régióban alkalmazzák a következő 
regionális politikai intézkedéseket: 

• Megújuló energiaforrások előállítása – a megújuló energiaforrások 
infrastruktúrájának kialakítása 
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• Energiahatékonyságra irányuló intézkedések – befektetés az energiatakarékos 
technológiákba  

• Közlekedés – a közlekedési módozatokban bekövetkezett változások támogatása, 
nagyobb hangsúly helyezése a tömegközlekedésre 

• Oktatás és képzés – a felnőttek számára nyújtott képzések az éghajlatváltozás 
kérdéseivel és a technológiai alkalmazkodással kapcsolatban elősegítik az 
éghajlatváltozás megelőzését (különösen a mezőgazdaság területén) 

Ezért megállapíthatjuk, hogy sok bátorító kezdeményezés ered a regionális politikából. Ez 
különösen igaz a megújuló erőforrások infrastruktúrájára és a természetes élettér 
megőrzésére. Ez a jelentés jó példákat talált az ERFA és a KAP 2. pillére által finanszírozott 
programokra az infrastruktúrafejlesztésben és a kedvezőtlen helyzetű térségek 
finanszírozásában.  

Azonban ha összehasonlítjuk az éghajlatváltozás helyi infrastruktúrára, biológiai 
sokszínűségre, egészségre és turizmusra kifejtett hatásainak súlyosságát az ezen területekre 
fordítható összegekkel, világossá válik, hogy nem áll rendelkezésre elég támogatás ahhoz, 
hogy felkészítse a legkülső területeket az éghajlatváltozás jövőbeli kihívásaira. Továbbá, ha 
figyelembe vesszük, mekkora összeget fordítanak nem fenntartható regionális 
tevékenységekre (mint például az egyéni gépjármű-közlekedés, intenzív termelés, 
ökológiailag káros turizmus), úgy a végeredmény negatív.  

Amennyiben mindezt figyelembe vesszük és betartjük az Európa 2020 mindenkire kiterjedő 
és fenntartható növekedési stratégiáját, úgy az EU kohéziós programja által támogatott 
programoknak a jövőben tartalmazniuk kell egy éghajlatváltozás tesztet, hogy átfogóbban 
meg tudjuk határozni a regionális fejlesztési projektek valós hatását. Továbbá figyelembe 
véve, hogy az EU 2020-as stratégiája kiemelt fontosságot tulajdonít az éghajlatváltozásnak, 
a tanulmány rávilágít, hogy a legkülső régiókban ezen a területen korlátolt mennyiségű 
kohéziós politikai befektetés áll rendelkezésre, és az éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklésébe és az ahhoz való alkalmazkodásba fektetett további összegekkel javítani 
lehetne a helyzeten. 


