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KOPSAVILKUMS 
Šajā pētījumā analizēta klimata pārmaiņu iespējamā ietekme uz Eiropas Savienības (ES) 
visattālākajiem reģioniem, kā arī reģionālās politikas pasākumi un iniciatīvas, kas atbalsta 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un/vai šo reģionu pielāgošanu klimata pārmaiņām. 

Ņemot to vērā, īpaša uzmanība ir pievērsta šādiem trīs jautājumiem:  

• iedzīvotāju, sociāli ekonomiskās darbības un infrastruktūras koncentrācija piekrastes 
teritorijās; 

• postošu laikapstākļu (piemēram, viesuļvētru, ciklonu, sausuma, plūdu, vulkānu 
izvirdumu) ietekme; 

• atkarība no ūdens resursiem (ūdens nesējslānis piekrastē), ko lielā mērā ietekmē 
jūras līmeņa izmaiņas. 

Lai gan piekrastes teritorijas apdraud plūdi, erozija un saldūdens trūkums, aktuālākais 
jautājums joprojām ir bioloģiskās daudzveidības zudums un tā ietekme uz tūrismu, un tieši 
šim jautājumam galvenokārt pievērsta uzmanība nesenajās diskusijās par klimata pārmaiņu 
ietekmi uz visattālākajiem reģioniem.  

Šā pētījuma mērķis ir kritiski novērtēt klimata pārmaiņu iespējamos apdraudējumus 
visattālākajos reģionos un saistīt tos ar reģionālās politikas pasākumiem un iniciatīvām. 
Tāpēc tika noteikti trīs galvenie izpētes uzdevumi: 

a) analizēt klimata pārmaiņu ietekmi uz visattālākajiem reģioniem un dažādus klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas scenārijus; 

b) izvērtēt klimata pārmaiņu ietekmi uz ekonomiski nozīmīgām nozarēm, piemēram, 
tūrismu, lauksaimniecību un zivsaimniecību; 

c) analizēt reģionālās politikas pasākumu (Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 
Lauku attīstības programma (LAP) un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
(ELFLA)) devumu klimata pārmaiņu negatīvo seku mazināšanā un klimata pārmaiņu 
seku mazināšanas un pielāgošanās reģionālo programmu uzlabošanā. 

Patlaban deviņi tālākie reģioni atrodas četrās ģeogrāfiski atšķirīgās vietās: Karību jūras 
baseinā, Makronēzijā, Indijas okeānā un Amazones baseinā. No šiem deviņiem reģioniem 
pētījuma veikšanai autori izvēlējās septiņus: Gvadelupa un Martinika Karību jūras baseinā, 
Kanāriju salas, Azoru salas un Madeira Makronēzijā, Reinjona Indijas okeānā un Franču 
Gviāna Amazones baseinā. 

Neskatoties uz to, ka tālāko reģionu ģeogrāfiskie apstākļi atšķiras no ES dalībvalstu 
apstākļiem, uz tiem attiecas ES tiesību akti, un tie veido ekonomiski un bioloģiski nozīmīgu 
ES daļu. Lisabonas līgumā (Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantā) noteikts, ka 
Padome var pieņemt īpašus pasākumus Līguma un kopējas politikas piemērošanai 
visattālākajiem reģioniem, ņemot vēro to īpašos apstākļus.  

ES kohēzijas politika veicina šo reģionu ekonomisko attīstību un konverģenci ar kontinentālo 
Eiropas Savienību. Īstenojot šo politiku, izmantojot īpašus finanšu instrumentus, 
visattālākajiem reģioniem tiek piešķirti struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļi, galvenokārt 
zivsaimniecības un lauksaimniecības jomā, un lauksaimniecībai piešķir finansējumu no 
kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) otrā pīlāra. Turklāt reģionālajai politikai ir liela 
nozīme arī klimata pārmaiņu seku mazināšanā reģionā, izmantojot ERAF finansējumu. 

Klimata pārmaiņas attiecas uz statistiskās informācijas par laikapstākļiem uz Zemes 
sadalījuma izmaiņām ilgtermiņā. Šīs izmaiņas ietver arī globālās sasilšanas tendenci, kas 
ietekmē vēju un okeānu straumes, izmaiņas nokrišņu līmenī un postošu laikapstākļu biežuma 
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un intensitātes pieaugumu. Kopumā jāsaka, ka tālākie reģioni saskaras ar daudzām klimata 
pārmaiņu izraisītām problēmām, it īpaši bioloģiskās daudzveidības zudumu, ietekmi uz 
cilvēku veselību un ūdensapgādes jautājumiem.  

Pēdējā pusgadsimta laikā tālākajos reģionos ir vērojamas būtiskas jūras virsmas 
temperatūras (SST), gaisa cirkulācijas, nokrišņu daudzuma un biežuma, jūras līmeņa un 
bargu laikapstākļu biežuma pārmaiņas, kas radījušas dažādas negatīvas sekas reģionā. 
Visos visattālākajos reģionos ir vērojama SST pieauguma tendence. Neskatoties uz 
ģeogrāfiskajām atšķirībām, šī vispārējā tendence, iespējams, pastiprināsies. Līdz šim šī 
problēma visvairāk ietekmējusi Reinjonu. Pēdējo 50 gadu laikā šajā reģionā ir reģistrētas arī 
gaisa temperatūras, gaisa cirkulācijas un nokrišņu daudzuma izmaiņas. Franču Gviānu 
visvairāk ir ietekmējušas gaisa cirkulācijas izmaiņas, taču Karību jūras baseinā gaisa 
temperatūras paaugstināšanās un nokrišņu samazināšanās ir aktualizējusi sausuma 
problēmu. Taču citi Eiropas tālākie reģioni, piemēram, Reinjona, cieš no nokrišņu daudzuma 
palielināšanās.  

Mazās salas ir īpaši neaizsargātas pret nokrišņu daudzuma izmaiņām trauslās gruntsūdens 
sistēmas dēļ, tāpēc sagaidāms, ka tālākie reģioni īpaši izjutīs klimata pārmaiņu ietekmi. Lai 
gan dažādu modelēšanas pētījumu rezultāti atšķiras, tiek prognozēts, ka viesuļvētras, ko 
arvien biežāk novēro Atlantijas okeāna ziemeļdaļā, biežāk plosīsies arī tropiskajos reģionos, 
radot lielāku vēju un spēcīgākas lietusgāzes.   

Pēdējā desmitgadē visā pasaulē aktuāls jautājums ir jūras līmeņa paaugstināšanās. 
Pētījumu rezultāti liecina par to, ka jūras līmeņa paaugstināšanās sekas būs īpaši jūtamas 
Karību jūras baseinā, Amazones baseinā un Makronēzijā. Globālā sasilšana ir būtiski 
palēninājusi siltuma un sāļuma ietekmēto ūdens riņķojumu (THC). Tiek prognozēts, ka šis 
aspekts radīs lielu ietekmi uz tālāko reģionu dabas resursiem, tostarp veicinot augstākās 
gaisa temperatūras paaugstināšanos Makronēzijā, koraļļu rifu sabrukšanu Karību jūras 
baseinā un tropu mežu bojāeju Amazones baseinā.  

Tālākie reģioni ir īpaši pakļauti klimata pārmaiņu negatīvajai ietekmei ģeogrāfiskās izolācijas 
un trauslo ekosistēmu dēļ. Tāpēc klimata pārmaiņu seku mazināšana un pielāgošana 
visattālākajos reģionos ir politikas prioritāte. Galvenie jautājumi ir bioloģiskās daudzveidības 
zuduma novēršana un gruntsūdens sistēmas saglabāšana. Bioloģiskā daudzveidība ne tikai 
veicina tūrismu, bet tai ir būtiska nozīme arī ekoloģiskās noturības uzlabošanā. Piekrastes 
teritorijas (proti, mangrovju meži un koraļļu rifi) palīdz visattālākajiem reģioniem izturēt uz 
dabu radīto spiedienu. Mangrovju mežus apdraud jūras līmeņa paaugstināšanās un 
tropiskās vētras, kas ir aktuāla problēma Gvadelupā un Karību jūras baseinā. Koraļļu rifus 
negatīvi ietekmē okeānu paskābināšanās. Patlaban augstam riskam ir pakļauti koraļļu rifi 
Gvadelupā, Martinikā un Reinjonā. Ir secināts, ka klimata pārmaiņu sekas kopā ar kaitīgajām 
cilvēku darbībām paātrina ekoloģiskās situācijas pasliktināšanos visattālākajos reģionos un 
mazina šo ekosistēmu noturību.  

Reģionālā politika — ES darbības pamats 

Nesen veiktajā pētījumā „Reģionu problēmas 2020. gada perspektīvā — 2. posms: analīzes 
padziļināšana un paplašināšana”1 ir uzsvērtas problēmas, kas ir raksturīgas tikai 
visattālākajiem reģioniem. Ir noteiktas trīs galvenās problēmas, kas saistītas ar 
sociāldemogrāfiskiem un ekonomiskiem jautājumiem, kā arī jautājumiem, kas attiecas uz 
klimata pārmaiņām un energoapgādi.  

                                                           
1  Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts, 2011. gads. 
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Stratēģija „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošais izaugsmei”2 ir 
galvenais atsauces dokuments ekonomikas un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanai ES. 
Atbalstu gudrai un ilgtspējīgai izaugsmei saskaņā ar šo stratēģiju nodrošina reģionālās 
politikas instrumenti. Visattālākajos reģionos reģionālā politika ir nozīmīgs instruments 
klimata pārmaiņu seku mazināšanai reģionā un reģiona pielāgošanai.  

Kopumā tālākie reģioni laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam tikai šiem reģioniem 
raksturīgo problēmu risināšanai saņems EUR 7,8 miljardus no ES struktūrfondiem, 
izmantojot ERAF, Eiropas Sociālā fonda (ESF), ELFLA un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) 
finansējumu un īstenojot īpašus pasākumus attiecībā uz dažiem lauksaimniecības produktiem 
par labu Francijas aizjūras departamentiem (POSEIDOM), Azoru salām un Madeirai 
(POSEIMA) un Kanāriju salām (POSEICAN). Lai papildinātu šos pasākumus un lai risinātu 
reģioniem raksturīgās attīstības problēmas visattālākajos reģionos, ES Komisija publicēja 
paziņojumu „Visattālākie reģioni: Eiropas priekšrocība” un veica pētījumu „Pielāgošanās 
klimata pārmaiņām ekonomika ES piekrastes reģionos”.  

Būtiskākos pasākumus, ko paredz kohēzijas politika un KLP otrais pīlārs klimata pārmaiņu 
jomā, var iedalīt divās galvenajās grupās. 

Pasākumu, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, mērķis ir uzlabot dabas un cilvēka radīto 
sistēmu noturību pret klimata pārmaiņu negatīvajām sekām. Jaunattīstības valstīs īpaši liela 
nozīme ir tam, ka pielāgošanās klimata pārmaiņām uzlabo cilvēku spēju un iespējas 
pielāgoties (pielāgošanās spēja), sākoties klimata pārmaiņām. Programmas, lai pielāgotos 
klimata pārmaiņām, kopumā tiek uzskatītas par pasīvām stratēģijām un ietver šādus 
pasākumus: finansējuma piešķiršana dabas resursu saglabāšanai, ūdensapgādes un 
notekūdeņu attīrīšanas pasākumi, katastrofu pārvaldība un iniciatīvas veselības jomā.  

Klimata pārmaiņu seku mazināšanas pasākumi ļauj samazināt siltumnīcefekta gāzu 
(SEG) emisijas vai uzlabot SEG sekvestrāciju, attīstot un stiprinot vietējās oglekli 
absorbējošās ekosistēmas. Šie pasākumi lielākoties ir aktīvi pasākumi un veicina tālāko 
reģionu ekoloģisko, sociālo un ekonomisko noturību. Programmas ietver pasākumus 
ieguldījumu veicināšanai atjaunojamā enerģijā, iestāžu energoefektivitātes uzlabošanai un 
veselīgāku patēriņa modeļu atbalstam (piemēram, sabiedriskā transporta izmantošana). 

Situācija visattālākajos reģionos — klimata pārmaiņu sekas un reģionālās 
politikas pasākumi 

Veicot šo pētījumu, tika noteiktas klimata pārmaiņu sekas šajos reģionos un analizēta to 
saistība ar reģionālās politikas struktūru.  

Gvadelupā samazinās mežu un mangrovju mežu platības, iet bojā sugas, un ir vērojama 
koraļļu balēšana (izraisot plašu augsnes eroziju). Šķiet, ka visapdraudētākās ir applūstošās 
saldūdens ekosistēmas, kas atrodas aiz mangrovju mežiem. Tropiskās vētras paātrina 
bioloģiskās daudzveidības zudumu un, traucējot tūrismam, kavē reģiona ekonomisko 
attīstību. Turklāt gaisa temperatūras paaugstināšanās rada apdraudējumus sabiedrības 
veselībai. 

Aptuveni viena trešdaļa no Gvadelupai patlaban piešķirtā ERAF finansējuma (2007.–
2013. gads) tiek novirzīta klimata pārmaiņu seku mazināšanai un reģiona pielāgošanai. 
Patlaban lielāko daļu finansējuma piešķir ūdenssaimniecībai un notekūdeņu attīrīšanas jomai; 
tai seko atkritumu apsaimniekošana. Taču ELFLA finansējums klimata pārmaiņu radīto 
problēmu risināšanai tiek novirzīts lauksaimniecības atbalstam (atbalsts mazāk labvēlīgiem 
apgabaliem (LFA) un agrovides maksājumiem).  

                                                           
2  EK 2010-2. 
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Martinikā pastāv augstieņu tropu mežu izzušanas risks, jo sausās sezonas kļūst arvien 
garākas un samazinās nokrišņu daudzums. Tropisko vētru pastiprināšanās ietekmē 
mangrovju mežus un jūras bioloģisko daudzveidību, un jūras līmeņa paaugstināšanās var 
izraisīt koraļļu balēšanu piekrastes reģionos. Šīs ekosistēmas izmaiņas ietekmēs tūrismu. 
Taču visbūtiskākais ir tas, ka gaisa temperatūras paaugstināšanās un mitruma līmeņa 
izmaiņu dēļ palielināsies infekcijas slimību izplatība.  

Aptuveni puse ERAF finansējuma Martinikā tiek tieši un netieši piešķirta klimata pārmaiņu 
izraisīto problēmu risināšanai. Lielākā finansējuma daļa ir izlietota vairākveidu pārvadājumu 
attīstībai (aptuveni viena trešdaļa no ERAF finansējuma). KLP otrā pīlāra ietvaros piešķirtā 
finansējuma daļa nav bijusi liela, un tas galvenokārt novirzīts lauksaimniecības atbalstam 
mazāk labvēlīgos apgabalos. 

Reinjona tiek plaši uzskatīta par reģionu, kur bioloģiskā daudzveidība tiek apdraudēta 
visvairāk. Lauksaimnieciskā darbība un klimata pārmaiņas negatīvi ietekmē dabiskās 
dzīvotnes. Īpašu satraukumu rada invazīvās sugas, kas patlaban apdraud vietējās 
ekosistēmas. Jūras līmeņa paaugstināšanās un koraļļu balēšana ir plaši izplatītas problēmas 
piekrastes reģionos. Sabiedrības veselībai īpašu apdraudējumu rada pārnēsājamo slimību 
izplatība un mikroaļģu vairošanās. Kopumā var teikt, ka klimata pārmaiņas negatīvi ietekmēs 
bioloģisko daudzveidību, cilvēka veselību un tūrisma iespējas Reinjonā. Pašreizējā periodā 
(2007.–2013. gads) aptuveni viena trešdaļa ERAF finansējuma tiek piešķirta klimata 
pārmaiņu izraisīto problēmu risināšanai. Lielākā finansējuma daļa tiek ieguldīta 
ūdenssaimniecībā un notekūdeņu attīrīšanā. KLP atbalsts šajā reģionā ir mērens un vairāk 
vērsts uz mazāk labvēlīgiem reģioniem. 

Makronēzijā (Kanāriju salās, Azoru salās un Madeirā) mainās Azoru anticiklona vēji, 
ietekmējot bioklimatiskās zonas, ko šajā reģionā aizņem unikālie lauru koku meži. Šajās 
teritorijās pastiprinās invazīvo sugu, kā arī sausuma periodu un pārtuksnešošanās radītie 
apdraudējumi. Okeānu paskābināšanās maina jūras ekosistēmas, apdraudot dziļūdens 
koraļļus un negatīvi ietekmējot bioloģisko daudzveidību. Turklāt, paaugstinoties ūdens 
temperatūrai okeānā, ir parādījušās siltūdens sugas, kas nav raksturīgas šim reģionam. Kā 
veselības apdraudējumi jāmin karstuma viļņu negatīvā ietekme, tropiskās slimības un 
alerģijas izplatība. Tāpēc tiek prognozēts, ka cietīs tūrisms šajā reģionā, vēl vairāk apstiprinot 
klimata pārmaiņu ekonomisko un sociālo ietekmi.  

Pastāv būtiskas atšķirības finansējuma piešķiršanā tālākajiem reģioniem Makronēzijā. 
Kanāriju salās aptuveni viena trešdaļa pašreizējā perioda ERAF finansējuma tiek piešķirta 
klimata pārmaiņu seku mazināšanai un reģiona pielāgošanai. Šo finansējumu piešķir 
galvenokārt ostu un veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai. LAP īstenošanā uzsvars tiek 
likts uz lauksaimniecības uzņēmumu modernizāciju un pievienotās vērtības radīšanu 
lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem. Azoru salās mazāk nekā vienu ceturtdaļu 
ERAF finansējuma piešķir klimata pārmaiņu programmām, taču KLP atbalsts (otrajā pīlārā) ir 
lielāks nekā parasti un tiek novirzīts mazāk labvēlīgiem reģioniem. Madeirā otrā pīlāra 
atbalsts ir mērens (to piešķir lauksaimniekiem kalnainos reģionos), un viena trešdaļa ERAF 
finansējuma ir saistīta ar klimata pārmaiņu programmām (atkritumu apsaimniekošanas, 
ūdenssaimniecības un notekūdeņu attīrīšanas finansēšana). 

Franču Gviāna — tiek prognozēts, ka ārkārtīgi lielu negatīvu ietekmi uz Amazones tropu 
mežiem Franču Gviānā radīs izžūšana un sausums. Turklāt kukaiņu pārnēsāto slimību 
izplatība rada apdraudējumus videi un cilvēku veselībai. Franču Gviānai piešķirtais ERAF 
finansējums klimata pārmaiņu radīto problēmu risināšanai ir vismazākais salīdzinājumā ar 
pārējiem visattālākajiem reģioniem. Līdzīga situācija ir arī KLP otrā pīlāra finansējuma 
piešķiršanas jomā. 
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Secinājumi 

Veicot šo pētījumu, ir secināts, ka klimata pārmaiņas dažādi ietekmēs tālākos reģionus. 
Visnegatīvākās sekas, kas ir sagaidāmas visos reģionos, ir bioloģiskās 
daudzveidības zudums, problēmas lauksaimniecības un ūdenssaimniecības jomā, 
tūrisma stagnācija un cilvēku veselības problēmas.  

Politikas pasākumi patlaban tiek vērsti uz klimata pārmaiņu seku mazināšanu vai reģionu 
pielāgošanu. Lai gan pielāgošanas pasākumiem tiek piešķirts lielāks finansējums, tie ir 
uzskatāmi par aizsardzības stratēģijas pasākumiem. Taču klimata pārmaiņu seku 
mazināšanas pasākumi ir efektīvāki cīņā pret klimata pārmaiņām, jo tie ir uzskatāmi par 
aktīvas stratēģijas pasākumiem.  

Pielāgošanās jomā reģionālās politikas pasākumi gandrīz visos visattālākajos reģionos ietver 
šādus pasākumus: 

• ūdens resursu apsaimniekošana — notekūdeņu attīrīšana un dzeramā ūdens 
nodrošināšana; 

• atkritumu apsaimniekošana — diemžēl daudzos gadījumos šis pasākums ietver 
atkritumu sadedzināšanu, kas veicina klimata pārmaiņas; 

• infrastruktūras, kas ir noturīga pret ārkārtējiem laikapstākļiem, izveide, it īpaši ostu 
infrastruktūras izveide; 

• dabas mantojuma saglabāšana un aizsardzība — dabas rezervātu izveide un 
noteikumu izstrāde par dabas resursu izmantošanu; 

• ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā — veselības infrastruktūrā. 

Klimata pārmaiņu seku mazināšanas jomā reģionālās politikas pasākumi gandrīz visos 
tālākajos reģionos ietver šādus pasākumus: 

• atjaunojamās enerģijas ražošana — atjaunojamās enerģijas infrastruktūras izveide; 

• energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi — ieguldījumi energotaupības 
tehnoloģijās; 

• pasākumi transporta jomā — atbalsts transporta veidu sadalījumam, liekot lielāku 
uzsvaru uz sabiedrisko transportu; 

• izglītības un mācību pasākumi — pieaugušo apmācība klimata pārmaiņu jautājumos 
un tādu tehnoloģiju izstrādē, kas palīdz novērst klimata pārmaiņas (it īpaši 
lauksaimniecības jomā). 

Tādējādi var secināt, ka kopumā reģionālajā politikā ir paredzētas daudzas rosinošas 
iniciatīvas. It īpaši tas sakāms par atjaunojamās enerģijas infrastruktūru un dabisko dzīvotņu 
saglabāšanu. Šajā ziņojumā minēti vairāki labi piemēri saistībā ar ERAF un KLP otrā pīlāra 
finansētām programmām infrastruktūras attīstības un mazāk labvēlīgu reģionu finansēšanas 
jomā.  

Taču izvērtējot klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi uz vietējo infrastruktūru, bioloģisko 
daudzveidību, cilvēku veselību un tūrismu un finansējuma līmeni šajās jomās, kļūst skaidrs, 
ka, lai sagatavotu tālākos reģionus gaidāmajām klimata pārmaiņu izraisītajām problēmām, 
finansējums ir nepietiekams. Turklāt, salīdzinot ar finansējuma apjomu, kas piešķirts 
neilgtspējīgām darbībām reģionā (piemēram, motorizētu privāto transportlīdzekļu iegādei, 
intensīvai ražošanai, tūrismam, kas kaitē videi), kopējais rezultāts ir negatīvs.  

Ņemot to vērā un īstenojot stratēģiju „ES 2020” integrējošai un ilgtspējīgai izaugsmei, 
nākotnes projektos, kas tiks finansēti no ES kohēzijas programmām, ir jāiekļauj tā sauktais 
„klimata pārmaiņu tests”, lai lielākā mērā holistiski noteiktu reģiona attīstības projektu reālo 
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ietekmi. Turklāt, ņemot vērā klimata pārmaiņu jautājumu prioritāro statusu stratēģijā 
„ES 2020”, autori secina, ka kohēzijas politikas ieguldījumi šajā jomā tālākajos reģionos ir 
nepietiekami un ka tos var optimizēt, veicot papildu ieguldījumus klimata pārmaiņu seku 
mazināšanā un reģionu pielāgošanā. 

 


