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Regioninės politikos vaidmuo mažinant klimato kaitos poveikį atokiausiuose regionuose 

___________________________________________________________________________________________ 

SANTRAUKA 
Šiame tyrime nagrinėjamas galimas klimato kaitos poveikis Europos Sąjungos (ES) 
atokiausiuose regionuose ir priemonės bei iniciatyvos, įgyvendinamos pagal ES regioninę 
politiką, kuriomis švelninama klimato kaita šiuose regionuose ir prie jos prisitaikoma. 

Pagal taikymo sritį ypatingas dėmesys skiriamas šioms trims sritims:  

• gyventojų koncentracijai, socialinei ir ekonominei veiklai ir infrastruktūrai pakrančių 
zonose; 

• jautrumui pavojingoms oro sąlygoms (pvz., uraganams, ciklonams, sausroms, 
potvyniams, ugnikalnių išsiveržimams); 

• priklausomybei nuo vandens išteklių (vandeningojo pakrantės sluoksnio), kuriems 
itin didelį poveikį daro vandens lygio pokyčiai. 

Kadangi potvyniai, erozija ir gėlo vandens trūkumas kelia grėsmę pakrančių zonoms, o 
biologinės įvairovės praradimas ir šio reiškinio įtaka turizmui ir toliau kelia didelį 
susirūpinimą, tai buvo viena iš pagrindinių temų pastaruoju metu vykstančiose diskusijose 
dėl klimato kaitos atokiausiuose regionuose.  

Šio tyrimo tikslas − kritiškai įvertinti galimą klimato kaitos grėsmę atokiausiuose regionuose 
ir stengtis ją pašalinti taikant regioninės politikos priemones ir iniciatyvas. Todėl nustatyti 
trys tyrimo tikslai: 

a) išnagrinėti klimato kaitos regioninį poveikį atokiausiuose regionuose remiantis įvairiais 
klimato kaitos scenarijais; 

b) sumažinti klimato kaitos poveikį tokiems ekonomiškai svarbiems sektoriams kaip 
turizmas, žemės ūkis ir žuvininkystė; 

c) išnagrinėti regioninės politikos priemonių (Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), 
Kaimo plėtros programos (KPP) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
indėlį siekiant mažinti neigiamą klimato kaitos poveikį ir stiprinti regionines poveikio 
švelninimo ir prisitaikymo programas. 

Šiuo metu keturiose geografiškai atokiose zonose − Karibuose, Makaronezijoje, Indijos 
vandenyne ir Amazonėje − išskirti devyni atokiausi regionai. Iš šių regionų tyrimui pasirinkti 
septyni: Gvadelupa ir Martinika Karibuose, Kanarų, Azorų salos ir Madeira Makaronezijoje, 
Reunjonas Indijos vandenyne ir Prancūzijos Gviana Amazonėje. 

Nors atokiausi regionai geografiškai nutolę nuo ES valstybių narių, šiuose regionuose galioja 
ES teisė; be to, tai ekonomiškai ir biologiškai svarbi ES dalis. Pagal Lisabonos sutartį 
(Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį) Taryba, atsižvelgdama į ypatingas šių 
regionų sąlygas, gali patvirtinti konkrečias Sutarties įgyvendinimui skirtas priemones ir 
atokiausiems regionams skirtas bendras politikos kryptis.  

ES sanglaudos politika siekiama skatinti šių regionų ekonominę plėtrą ir konvergenciją su 
žemynine ES. Kaip šios politikos dalis, įgyvendinant konkrečias finansines priemones 
atokiausiems regionams skiriamos lėšos iš struktūrinių ir sanglaudos fondų, daugiausia 
žvejybos ir žemės ūkio srityse, o pastarajai sričiai lėšos skiriamos pagal bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) 2 ramstį. Be to, regioninė politika svarbi sprendžiant regioninės klimato 
kaitos problemas, būtent skirstant finansavimą iš ERPF išteklių. 

Klimato kaita reiškia ilgalaikį statistinį žemės oro sąlygų pasiskirstymo pokytį. Kaita apima 
atšilimo tendenciją, kuri daro įtaką vėjo ir vandenyno srovėms, kritulių kiekiui ir didina 
pavojingų oro reiškinių skaičių ir stiprumą. Apibendrinant galima pažymėti, kad atokiausiuose 
regionuose susiduriama su daugeliu klimato kaitos sukeltų problemų, iš kurių ryškiausios yra 
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biologinės įvairovės praradimas, poveikis sveikatai ir sutrikęs vandens tiekimas.  

Per pastaruosius penkiasdešimt metų atokiausi regionai patyrė didelius jūros paviršiaus 
temperatūros (JPT), oro cirkuliavimo, kritulių pasiskirstymo, jūros lygio ir atšiaurių oro 
sąlygų dažnumo pokyčius, dėl kurių susidurta su neigiamu regioniniu poveikiu. Visi atokiausi 
regionai susidūrė su JPT didėjimo tendencija. Nors ir yra geografinių skirtumų, panašu, kad 
bendra tendencija išlieka. Iki šiol Reunjonas patyrė didžiausią poveikį. Per pastaruosius 
penkiasdešimt metų buvo stebimi ir oro temperatūros, oro cirkuliacijos ir kritulių pokyčiai. 
Prancūzijos Gvianą labiausiai paveikė oro cirkuliacijos kaita, o Karibuose aukštesnė 
temperatūra ir mažesnis lietaus kiekis lėmė didesnį sausringumą. Priešingai, kai kuriuose 
Europos atokiausiuose regionuose susidurta su didesniu kritulių kiekiu, kaip antai Reunjone.  

Mažosioms saloms kritulių kiekio kaita itin pavojinga dėl silpnos gruntinių vandenų sistemos, 
taigi manoma, kad atokiausius regionus klimato kaita paveiks itin smarkiai. Manoma, kad 
dažnesni uraganai Šiaurės Atlanto regione persikels į tropinius regionus ir lems stipresnius 
vėjus ir gausesnius kritulius, nors skirtinguose tyrimuose kartais numatomi skirtingi galimi 
variantai. 

Pastarąjį dešimtmetį kylančio jūros lygio problema sulaukė daug dėmesio visame 
pasaulyje. Tyrimai rodo, kad Karibuose, Amazonės pakrantėje ir Makaronezijoje jūros lygio 
kilimas gali būti itin didelis. Esant visuotiniam atšilimui labai sulėtėjo termohalinė cirkuliacija 
(THC). Todėl atokiausių regionų gamtos ištekliams numatomas didelis poveikis, įskaitant 
numatomą aukščiausios temperatūros padidėjimą Makaronezijoje, koralų rifų Karibuose ir 
atogrąžų miškų Amazonėje nykimą.  

Atokiausi regionai dėl geografinės izoliacijos ir trapių ekologinių sistemų labiausiai nukentėtų 
nuo neigiamų klimato kaitos padarinių. Todėl klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie 
jos − pagrindinis atokiausių regionų politikos uždavinys. Biologinės įvairovės praradimas ir 
gruntinio vandens išsaugojimas − pagrindiniai klausimai. Biologinė įvairovė, kaip svarbi 
turizmo sektoriaus dalis, taip pat atlieka svarbų vaidmenį prisidėdama prie ekologinio 
atsparumo. Pakrančių linija (pvz., mangrovės ir koralų rifai) atokiausiuose regionuose padeda 
pasipriešinti porų slėgiui. Mangrovių zonoms pavojų kelia kylantis jūros lygis ir atogrąžų 
audros, ir tai Gvadelupos ir Karibų problema. Koralų rifams neigiamą įtaką daro vandenynų 
rūgštėjimas. Šiuo metu Gvadelupoje, Martinikoje ir Reunjone rifams kyla didelis pavojus. 
Nustatyta, kad klimato kaita kartu su žalinga žmogaus veikla spartina atokiausių regionų 
ekologinį nykimą ir mažina šių ekologinių sistemų atsparumą.  

Regioninė politika – ES veiksmų sistemos kūrimas 

Neseniai atliktame tyrime „Regional Challenges in the Perspective of 2020 – Phase 2: 
Deepening and Broadening the Analysis“ („Regioniniai iššūkiai 2020 m. II etapas: analizės 
pagilinimas ir išplėtimas“)1 pabrėžiami unikalūs iššūkiai, su kuriais susiduriama atokiausiuose 
regionuose. Išskiriami trys pagrindiniai iššūkiai, kurie yra socialinio, demografinio ir 
ekonominio pobūdžio, taip pat klimato kaita ir energetiniai klausimai.  

Strategija „Europa 2020: Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“2 − 
pagrindinė orientacinė sistema ekonominiam ir tvariam augimui ES skatinti. Pagal šią 
strategiją regioninės politikos priemonėmis skatinamas pažangus ir tvarus augimas. 
Atokiausiuose regionuose regioninė politika − svarbi priemonė, kuria padedama švelninti 
klimato kaitą ir prisitaikyti prie šios kaitos.  

                                                           
1  Regioninės politikos generalinis direktoratas, 2011 m. 
2  Europos Komisija, 2010-2. 
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Atokiausi regionai 2007−2013 m. iš ES struktūrinių fondų iš viso gaus 7,8 mlrd. EUR, 
skirtų šiems unikaliems iššūkiams spręsti; tai Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), 
Europos socialinio fondo (ESF), Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos 
žuvininkystės fondo (EŽF) lėšos ir specialios priemonės, skirtos žemės ūkio produktų 
sektoriui, kuriomis siekiama teikti pagalbą Prancūzijos užjūrio departamentams (Specialių 
priemonių tam tikriems Prancūzijos užjūrio departamentų žemės ūkio produktams programa 
(POSEIDOM), Azorų saloms, Madeirai (Specialių priemonių tam tikriems Azorų salų ir 
Madeiros žemės ūkio produktams programa (POSEIMA) ir Kanarų saloms (Specialių 
priemonių tam tikriems Kanarų salų žemės ūkio produktams programa (POSEICAN). 
Siekdama papildyti šias priemones ir spręsti unikalius regioninės plėtros iššūkius 
atokiausiuose regionuose ES Komisija paskelbė komunikatą „Atokiausi regionai – Europos 
turtas“ ir papildomai paskelbė apžvalgą „The Economics of Climate Change Adaption in EU 
Coastal Areas“ („Klimato kaitos pritaikymas ES pakrančių zonose“).  

Pagrindinės sanglaudos politikos ir bendros žemės ūkio politikos 2 ramsčio veiklos kryptys, 
susijusios su klimato kaita, skirstomos į dvi pagrindines kategorijas. 

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonėmis siekiama sumažinti gamtinių ir žmogiškųjų 
sistemų pažeidžiamumą dėl neigiamo klimato kaitos poveikio. Prisitaikymu prie klimato 
kaitos, kuris labai svarbus besivystančiose šalyse, pagerinami žmonių gebėjimai ir galimybės 
prisitaikyti (pajėgumas prisitaikyti) prasidedant klimato pokyčiams. Prisitaikymo prie klimato 
kaitos programos iš esmės laikomos pasyviomis strategijomis ir susideda iš gamtos išteklių 
išsaugojimo, vandens paskirstymo ir valymo, nelaimių valdymo ir sveikatos priežiūros 
iniciatyvų finansavimo.  

Klimato kaitos švelninimo priemonėmis siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį ir pagerinti šių dujų atskyrimą vystant ir gerinant vietinius anglies dioksido absorbentus. 
Šios krypties veikla iš esmės yra aktyvi ir ja skatinamas atokiausių regionų aplinkos, 
socialinis ir ekonominis atsparumas. Programos apima investicijas atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių srityje, institucinio energijos vartojimo efektyvumo gerinimą ir sveikesnio vartojimo 
modelių (pvz., viešojo transporto) rėmimą. 

Atokiausiuose regionuose nustatyti faktai – klimato kaitos poveikis ir regioninės 
politikos priemonės  

Šiame tyrime aptariamas regionams būdingas klimato kaitos poveikis ir nagrinėjama, kaip tai 
susiję su regioninės politikos struktūra.  

Gvadelupoje nyksta miškų ir mangrovių zonos, prarandamos rūšys ir blunka koralai (tai 
sukelia didelę eroziją). Potvynių pasiekiamos gėlo vandens ekologinės sistemos išsidėsčiusios 
už mangrovių zonų, ir panašu, kad joms kyla didžiausias pavojus. Tropinės audros pagreitina 
biologinės įvairovės nykimą ir mažėjant turizmui stabdo regioninės ekonomikos plėtrą. Be to, 
kylanti temperatūra kelia grėsmę visuomenės sveikatai. 

Apytiksliai trečdalis šiuo metu Gvadelupai skiriamo ERPF biudžeto (2007−2013 m.) 
paskirstomas klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie kaitos programoms. Šiuo metu 
didžiausia išlaidų dalis tenka vandentvarkai ir nuotekų valymui, antroje vietoje lieka atliekų 
tvarkymas. O bendros ERPF išlaidos klimato kaitos problemoms spręsti susijusios su pagalba 
žemės ūkiui (parama ūkininkauti mažiau palankioms vietovėms (ŪMPV) ir agrarinės 
aplinkosaugos išmokos).  

Martinikoje kyla grėsmė, kad dėl ilgesnių sausųjų sezonų ir mažesnio kritulių kiekio išnyks 
aukštumų tropiniai atogrąžų miškai. Stiprėjančios tropinės audros kenkia mangrovėms ir jūrų 
biologinei įvairovei, o kylantis jūros lygis pakrantės regionuose gali sukelti koralų blukimą. 
Šie ekologinės sistemos pokyčiai turės įtakos turizmui. Tačiau dar svarbiau tai, kad kylanti 
temperatūra ir drėgmės pokyčiai sukels didesnį infekcinių ligų plitimą.  
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Apytiksliai pusė ERPF Martinikai skiriamos paramos tiesiogiai ir netiesiogiai paskirstoma su 
klimato kaita susijusioms problemoms spręsti. Didžiausia šios paramos dalis panaudota 
„daugiarūšiams vežimams“ (angl. multimodal transport) (apie trečdalis ERPF finansavimo 
lėšų). BŽŪP antrojo ramsčio indėlis buvo nedidelis, ir daugiausia tai buvo parama, skirta 
žemės ūkiui ūkininkauti mažiau palankiose vietovėse remti. 

Reunjonas laikomas biologinės įvairovės karštuoju tašku. Dėl žemės ūkio veiklos ir klimato 
kaitos natūralių buveinių čia sparčiai mažėja. Invazinės rūšys kelia didelį susirūpinimą, nes 
šiuo metu šios rūšys kelia grėsmę vietos ekologinėms sistemoms. Kylantis jūros lygis ir 
koralų blukimas itin pastebimi pakrančių regionuose. Ypač didelį susirūpinimą kelia pavojus 
visuomenės sveikatai dėl užkrato pernešėjų platinamų ligų ir mikrodumblių plitimo. Apskritai, 
klimato kaita Reunjone daro neigiamą įtaką biologinę įvairovei, žmogaus sveikatai ir turizmo 
galimybėms. Šiuo laikotarpiu (2007−2013 m.) apytiksliai trečdalis ERPF biudžeto skiriama 
kovos su klimato kaita priemonėms. Didžioji lėšų dalis investuojama į vandentvarką ir 
nuotekų valymą. BŽŪP parama šioje srityje yra nedidelė, nes daugiau dėmesio skiriama 
ūkininkauti mažiau palankioms vietovėms. 

Makaronezijoje (Kanarų, Azorų salos ir Madeira) susiduriama su Azorų anticikloninio 
vėjo, veikiančio biologines ir klimatines sritis, kurias užima šiam regionui būdingi laurų 
miškai, pokyčiais. Šiose srityse didėja invazinių rūšių, taip pat sausrų ir dykumėjimo grėsmė. 
Vandenyno rūgštėjimas keičia jūros ekologines sistemas, kelia grėsmę giliavandeniams 
koralams ir neigiamai veikia biologinę įvairovę. Be to, dėl pakilusios vandenyno temperatūros 
įsikūrė šiltesnį vandenį mėgstančios rūšys, kurios nebūdingos šiai sričiai. Karščio bangos, 
tropinės ligos ir dažnesnės alergijos daro neigiamą poveikį sveikatai. Todėl regioninio turizmo 
srityje bus patirta nuostolių, taigi padidės ekonominis ir socialinis klimato kaitos poveikis.  

Galima pastebėti akivaizdžius Makaronezijos atokiausių regionų finansavimo skirtumus. 
Kanarų salose apie trečdalis ERPF finansavimo skiriama klimato kaitos švelninimui ir 
prisitaikymui prie šios kaitos. Šios lėšos dažniausiai skiriamos uostų ir sveikatos srities 
infrastruktūroms. Pagal regioninės plėtros programą daugiausia dėmesio skiriama žemės ūkio 
bendrovėms modernizuoti ir žemės ūkio ir miškininkystės produktų pridėtinei vertei didinti. 
Azorų salose mažiau nei ketvirtadalis ERPF biudžeto skiriama klimato kaitos programoms, o 
pagal BŽŪP (2 ramstį) daugiau nei vidutiniškai paramos skiriama ūkininkauti mažiau 
palankioms vietovėms remti. Madeiroje parama pagal 2 ramstį yra nedidelė (remiami 
kalnuotų vietovių ūkininkai), o trečdalis ERPF finansavimo skiriama klimato kaitos 
programoms (atliekų tvarkymui, vandentvarkai ir vandens valymui). 

Prancūzijos Gviana – manoma, kad Amazonės drėgniesiems atogrąžų miškams klimato 
sausėjimas ir sausra padarys labai didelę žalą. Be to, vabzdžių platinamos ligos kels grėsmę 
ekologijai ir žmonių sveikatai. Prancūzijos Gvianoje ERPF klimato kaitos problemoms spręsti 
skirtas finansavimas yra mažiausias, palyginti su kitais atokiausiais regionais. Panašiai su 
finansavimu, skiriamu pagal BŽŪP 2 ramstį.  

Išvados 

Tyrime daroma išvada, kad klimato kaita skirtingai paveiks atokiausius regionus. Labiausiai 
pastebimas neigiamas poveikis, kurio tikimasi visuose regionuose, bus biologinės 
įvairovės nykimas, žemės ūkio srities ir vandens problemos, turizmo mažėjimas ir 
su sveikata susijusios problemos.  

Šiuo metu politinėmis priemonėmis siekiama sušvelninti klimato kaitą arba prie jos 
prisitaikyti. Nors finansiniu atžvilgiu vyrauja prisitaikymo prie kaitos priemonės, tai − 
gynybinė strategija. Švelninimo priemonės kovojant su klimato kaita yra veiksmingesnės, nes 
sukuriama aktyvesnė strategija.  

Aptariant prisitaikymą prie kaitos, regioninės politikos priemonės beveik visuose 
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atokiausiuose regionuose apima: 

• vandentvarką – vandens valymą ir geriamojo vandens tiekimą; 

• atliekų tvarkymą, nors daugeliu atvejų tai apima atliekų deginimą, kuris didina 
klimato kaitą; 

• nepalankioms oro sąlygoms atsparios infrastruktūros pasirinkimą, visų pirma turint 
omenyje uostų infrastruktūrą; 

• gamtinio paveldo išsaugojimą ir apsaugą – tai gamtos išteklių paskirstymas ir 
gamtos išteklių naudojimo taisyklių kūrimas;  

• investicijas į socialinę infrastruktūrą – sveikatos priežiūros infrastruktūrą.  

Aptariant klimato kaitos švelninimą, regioninės politikos priemonės beveik visuose 
atokiausiuose regionuose apima: 

• energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių gamybą – atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
infrastruktūros kūrimą; 

• energijos vartojimo efektyvumo priemones – investicijas į energiją taupančias 
technologijas;  

• transportą – paramą transporto rūšių pasiskirstymui, daugiau dėmesio skiriant 
viešajam transportui; 

• švietimą ir mokymą – suaugusiųjų švietimą apie klimato kaitos problemas ir 
technologijų taikymą, taip padedant apsisaugoti nuo klimato kaitos (ypač žemės 
ūkio srityje). 

Todėl būtų galima teigti, kad apskritai yra daug vilties teikiančių iniciatyvų, įgyvendinamų 
pagal regioninę politiką. Ypač vertėtų paminėti atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
infrastruktūrą ir natūralių buveinių išsaugojimą. Šioje apžvalgoje pateikiama keletas iš ERPF 
ir BŽŪP 2 ramsčio lėšų finansuojamų programų pavyzdžių, tokiose srityse kaip infrastruktūros 
plėtra ir ūkininkauti mažiau palankių vietovių finansavimas.  

Tačiau šiose srityse siekiant suderinti klimato kaitos poveikio stiprumą vietos infrastruktūrai, 
biologinei įvairovei, sveikatai ir turizmui su finansavimu tampa aišku, kad siekiant parengti 
atokiausius regionus būsimiems klimato kaitos iššūkiams įveikti šio finansavimo neužtenka. 
Be to, atsižvelgiant į finansavimą netvariai regioninei veiklai (pvz., individualioms variklinėms 
transporto priemonėms, intensyviai gamybai, ekologiškai žalingam turizmui), galutinis 
rezultatas yra neigiamas.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir remiantis integracinio ir tvaraus augimo strategija 
„Europa 2020“, ateityje finansuojant projektus pagal ES sanglaudos programas reikėtų 
įtraukti klimato kaitos tyrimą, taip siekiant visapusiškiau įvertinti tikrąjį regioninės plėtros 
projektų poveikį. Be to, atsižvelgiant į tai, kad strategijoje „Europa 2020“ daug dėmesio 
skiriama klimato kaitai, tyrime daroma išvada, kad šioje srityje investicijos pagal sanglaudos 
politiką atokiausiuose regionuose yra ribotos ir galėtų būti pagerintos skiriant papildomų 
investicijų prisitaikymo prie klimato kaitos ir klimato kaitos švelninimo srityse. 

 
 
 
 
 


