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SINTEŻI 

Dan l-istudju jeżamina l-effetti possibbli tat-tibdil fil-klima fuq ir-reġjuni ultraperiferiċi tal-
Unjoni Ewropea (UE) u jippreżenta l-miżuri u l-inizjattivi previsti mill-politika reġjonali favur 
il-mitigazzjoni u/jew l-adattament ta' dawn ir-reġjuni għat-tibdil fil-klima. 

F'dan il-kuntest insibu tliet ambiti ta' interess speċjali li jinkludu:  

• il-konċentrazzjoni tal-popolazzjonijiet, tal-attivitajiet soċjoekonomiċi u tal-
infrastrutturi fiż-żoni kostali; 

• is-sensittività għall-katastrofijiet naturali (eż. urgani, ċikluni, nixfiet, għargħar, 
eruzzjonijiet vulkaniċi); 

• id-dipendenza fuq ir-riżorsi tal-ilma (il-ħażna tal-ilma ta' taħt l-art mal-kosta) li 
huma sensittivi ħafna għall-varjazzjonijiet tal-livell tal-baħar.  

Jekk minn naħa l-għargħar, il-ħiefa u l-iskarsezza tal-ilma ħelu jheddu ż-żoni kostali, min-
naħa l-oħra t-telf tal-bijodiversità u l-impatt tiegħu fuq it-turiżmu jibqgħu kwistjonijiet 
prijoritarji li lilhom ingħatat attenzjoni primarja mid-diskussjonijiet reċenti dwar it-tibdil fil-
klima fir-rigward tar-reġjuni ultraperiferiċi.  

L-għan ta' dan l-istudju huwa dak li jivvaluta, b'mod kritiku, it-theddid potenzjali tat-tibdil fil-
klima fir-reġjuni ultraperiferiċi u jorbothom mal-miżuri u l-inizjattivi previsit mill-politika 
reġjonali. B'hekk ġew identifikati tliet objettivi ta' riċerka ewlenin: 

a) analiżi tal-impatti reġjonali tat-tibdil fil-klima fuq ir-reġjuni ultraperiferiċi f'varji xenarji 
ta' tibdil fil-klima; 

b) tbassir tal-effetti tat-tibdil fil-klima fuq setturi ta' rilevanza ekonomika bħat-turiżmu, l-
agrikotura u s-sajd; 

c) analiżi tal-kontribut tal-miżuri tal-politika reġjonali (Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali (FEŻR), Programm ta' Żvilupp Rurali (PŻR) u Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR)) biex jitnaqqsu l-impatti negattivi tat-tibdil fil-klima u 
jissaħħew il-programmi ta' mitigazzjoni u adattament reġjonali. 

Attwalment ġew identifikati disa' reġjuni ultraperiferiċi f'erba' żoni ġeografiċi distinti: il-
Karibew, il-Makaroneżja, l-Oċean Indjan, u l-Amazzonja. Minn fosthom għall-istudju ntgħażlu 
sebgħa: il-Gwadelup u l-Martinique fil-Karibew, il-Gżejjer Kanarji, l-Azores u l-Madejra fil-
Makaroneżja, Réunion fl-Oċean Indjan u l-Gujana Franċiża fl-Amazzonja. 

Minkejja li jinsabu ġeografikament 'il bogħod mill-Istati Membri tal-UE, ir-reġjuni 
ultraperiferiċi huma suġġetti għad-dritt tal-Unjoni Ewropea u jirrappreżentaw komponent 
ekonomikament u bijoloġikament importanti tal-UE. Skont it-Trattat ta' Lisbona (it-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, Artikolu 349), il-Kunsill jista' jadotta miżuri 
speċifiċi għall-applikazzjoni tat-Trattat u politiki komuni għar-reġjuni ultraperiferiċi billi jieħu 
kont tal-kundizzjonijiet partikolari tagħhom.  

Il-politika ta' koeżjoni tal-UE tippromwovi l-iżvilupp ekonomiku u l-konverġenza ta' dawn ir-
reġjuni mal-UE kontinentali. Din il-politika tipprevedi l-allokazzjoni ta' Fondi Strutturali u ta' 
Koeżjoni għar-reġjuni ultraperiferiċi permezz ta' strumenti finanzjarji speċifiċi prinċipalment 
għas-setturi tas-sajd u tal-agrikoltura, din tal-aħħar fl-ambitu tal-pilastru 2 tal-Politika 
Agrikola Komuni (PAK). Barra minn hekk, il-politika reġjonali hija rilevanti fil-kuntest tal-
indirizzar tat-tibdil fil-klima reġjonali, jiġifieri permezz tal-finanzjament ta' riżorsi tal-FEŻR. 

B'tibdil fil-klima huwa mifhum il-varjazzjoni fit-tul tad-distribuzzjoni statistika tal-mudelli 
klimatiċi tad-dinja. Din il-varjazzjoni tinkludi tendenza ta' żieda fit-temperaturi b'konsegwenzi 
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fuq ir-riħ u il-kurrenti oċeaniċi, tibdil fil-livelli ta' preċipitazzjonijiet u żieda fil-frekwenza u fl-
intensità ta' avvenimenti meteoroloġiċi estremi. Kumplessivament ir-reġjuni ultraperiferiċi 
jħabbtu wiċċhom ma' bosta sfidi minħabba t-tibdil fil-klima, prinċipalment: telf tal-
bijodiversità, impatti fuq is-saħħa u problemi ta' provvista ta' ilma.  

F'dawn l-aħħar ħamsin sena r-reġjuni ultraperiferiċi esperjenzaw varjazzjonijiet notevoli 
fit-temperatura ta' wiċċ l-ilma (sea surface temperature - SST), fiċ-ċirkolazzjoni tal-
arja, fl-andament tal-preċipitazzjonijiet, fil-livelli tal-baħar u fil-frekwenza ta' kundizzjonijiet 
meteoroloġiċi gravi, li wasslu għal diversi impatti negattivi fuq livell reġjonali. Ir-reġjuni 
ultraperiferiċi kollha esperjenzaw SST b'tendenza li titla'. Anki bi ftit varjazzjonijiet ġeografiċi, 
huwa probabbli li din it-tendenza ġenerali tkompli. Sal-lum, il-gżira ta' Réunion hija dik li 
ntlaqtet l-aktar. F'dawn l-aħħar 50 sena ġew dokumentati wkoll varjazzjonijiet fit-
temperatura tal-arja, fiċ-ċirkolazzjoni tal-arja u fil-preċipitazzjonijiet. Il-Gujana Franċiża hija 
dik li ntlaqtet l-aktar mill-varjazzjonijiet taċ-ċirkolazzjoni tal-arja, filwaqt li fil-Karibew, il-
kombinazzjoni ta' temperaturi għoljin u inqas xita rriżultat f'aktar nixfa. Min-naħa l-oħra, xi 
reġjuni ultraperiferiċi Ewropej esperjenzaw żieda fil-preċipitazzjonijiet, bħalma hu l-każ 
f'Réunion. 

Minħabba l-fraġilità tal-ħażna tal-ilma tal-pjan tagħhom, il-gżejjer iż-żgħar huma 
partikolarment vulnerabbli għall-varjazzjonijiet fix-xita b'hekk ir-reġjuni ultraperiferiċi huma 
mistennija jintlaqtu b'mod partikolari mit-tibdil fil-klima. Minkejja d-differenzi murija mill-
mudelli ta' simulazzjoni, huwa mbassar li l-akbar frekwenza tal-uragani fl-Atlantiku ta' Fuq se 
jinfirex mar-reġjuni tropikali u dan jissarraf f'irjieħ aktar qawwijin u kwantità akbar ta' xita. 

It-tlugħ tal-livelli tal-baħar ilu dawn l-aħħar 10 snin kwistjoni ta' tħassib globali. L-istudji 
jindikaw li t-tlugħ tal-livelli tal-baħar se jkun partikolarment gravi fil-Karibew, fil-kosta 
Amazzonika u fil-Makaroneżja. It-tisħin globali naqqas konsiderevolment ir-ritmu taċ-
ċirkolazzjoni termoalina (thermohaline circulation – THC). B'konsegwenza ta' dan qed 
jitbassru konsegwenzi gravi fuq ir-riżorsi naturali tar-reġjuni ultraperiferiċi, fosthom żidiet fl-
ogħla temperaturi fil-Makaroneżja, it-telf tal-iskollijiet tal-qroll fil-Karibew u degrad tal-foresta 
pluvjali fl-Amazzonja. 

Ir-reġjuni ultraperiferiċi huma partikolarment vulnerabbli għall-effetti negattivi tat-tibdil fil-
klima minħabba l-iżolament geografiku u l-fraġilità tal-ekosistemi tagħhom. Għalhekk, il-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih jirrappreżentaw prijorità fundamentali 
tal-politika fir-reġjuni ultraperiferiċi. It-telf tal-bijodiversità u l-ħarsien tal-ilma tal-pjan huma 
kwistjonijiet ta' interess kruċjali. Barra milli tikkontribwixxi għat-turiżmu, il-bijodiversità 
tiżvolġi wkoll rwol fundamentali fis-sostenn tar-reżiljenza ekoloġika. Il-mangrovji u l-iskollijiet 
tal-qroll preżenti mal-littorali jgħinu lir-reġjuni ultraperiferiċi jirreżistu għall-istress naturali. 
Iż-żoni tal-mangrovji huma mhedda mit-tlugħ tal-livelli tal-baħar u mit-tempesti tropikali, li 
hija problema fil-Gwadelup u fil-Karibew. L-aċidifikazzjoni tal-oċeani tagħmel ħsara lill-
iskollijiet tal-qroll. Attwalment, l-iskollijiet fil-Gwadelup, fil-Martinique u f'Réunion jinsabu 
f'periklu kbir. L-effetti mit-tibdil fil-klima flimkien mal-ħsara kkawżata mill-attività tal-
bniedem, aggravaw id-degrad ekoloġiku fir-reġjuni ultraperiferiċi u naqqsu r-reżiljenza ta' 
dawk l-ekosistemi. 

Politika reġjonali – definizzjoni ta' qafas ta' azzjoni tal-UE 

Studju reċenti bit-titolu "Regional Challenges in the Perspective of 2020 – Phase 2: 
Deepening and Broadening the Analysis"1 (Sfidi Reġjonali fil-Perspettiva tal-2020 - Fażi 2: 
Analiżi aktar fil-fond u usa') enfasizza l-isfidi uniċi li qegħdin iħabbtu wiċċhom magħhom ir-
reġjuni ultraperiferiċi. Ġew identifikati tliet sfidi ewlenin, dawk ta' natura soċjodemografika u 
ekonomika kif ukoll it-tibdil fil-klima u l-kwisjonijiet dwar l-enerġija. 
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L-istrateġija "Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostanibbli u inklussiv2" hija l-
qafas ta' referenza ewlieni għall-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku u sostenibbli fl-UE. L-
importanza ta' din l-istrateġija tagħti lit-tkabbir intelliġenti u sostenibbli tiffavorixxi l-
istrumenti tal-politika reġjonali. Il-politika reġjonali tirrappreżenta strument importanti għar-
reġjuni ultraperiferiċi, billi tikkontribwixxi għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament 
għalih. 

Kumplessivament, ir-reġjuni ultraperiferiċi se jirċievu EUR 7.8 biljun mill-Fondi Strutturali 
bejn l-2007 u l-2013 bil-għan li jindirizzaw dawn l-isfidi uniċi, permezz tal-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew (FSE), il-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), il-Fond Ewropew għas-Sajd (FES), u miżuri speċifiċi għall-
prodotti agrikoli biex jgħinu lid-Dipartimenti Franċiżi Extra-Ewropej (POSEIDOM), l-Azores, l-
Madejra (POSEIMA), il-Gżejjer Kanarji (POSEICAN). Bil-għan li tintegra dawn il-miżuri u 
tindirizza l-isfidi uniċi fil-qasam tal-iżvilupp reġjonali fir-reġjuni ultraperiferiċi, il-Kummissjoni 
Ewropea ppubblikat il-Komunikazzjoni "Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda: vantaġġ għall-
Ewropa" u flimkien ma' dan nediet l-istħarriġ "The Economics of Climate Change Adaption in 
EU Coastal Areas" (L-Ekonomija tal-Adattament għat-Tibdil fil-Klima fiż-Żoni Kostali tal-UE). 

L-attivitajiet ewlenin fil-qafas tal-politika ta' koeżjoni u tat-tieni pilastru tal-PAK fir-rigward 
tat-tibdil fil-klima huma kklassifikati f'żewġ kategoriji prinċipali: 

Il-miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima huma intiżi biex inaqqsu l-vulnerabilità tas-
sistemi naturali u umani fir-rigward tal-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima. L-adattament għat-
tibdil fil-klima, ta' importanza ċentrali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, itejjeb il-kapaċità u l-
potenzjal ta' adattament tal-bniedem (kapaċità ta' adattament) quddien dan il-fenomenu. Il-
programmi ta' adattament tat-tibdil fil-klima jitqiesu ġeneralment stateġiji passivi u huma 
magħmulin minn: finanzjamenti għas-salvagwardja tar-riżorsi naturali, id-distribuzzjoni u t-
trattament tal-ilma, il-ġestjoni tal-katastrofijiet u l-inizjattivi tas-saħħa. 

Il-miżuri ta' mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima jnaqqsu l-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' 
serra jew itejbu s-sekwestru tal-gass b'effett ta' serra permezz tal-iżvilupp u t-tisħiħ tal-bjar 
ta' assorbiment tal-karbonju lokali. Ġeneralment dawn l-attivitajiet huma proattivi u 
jiffavorixxu r-reżiljenza ambjentali, soċjali u ekonomika tar-reġjuni ultraperiferiċi. Il-
programmi fihom investimenti fl-enerġiji rinnovabbli, it-titjib tal-effiċjenza enerġetika fuq 
livell istituzzjonali u l-promozzjoni ta' mudelli ta' konsum aktar ta' ġid għas-saħħa 
(pereżempju t-trasport pubbliku). 

Riżultati fir-reġjuni ultraperiferiċi – effetti tat-tibdil fil-klima u miżuri tal-politika 
reġjonali  

Ir-riżultati ta' dan l-istudju identifikaw effetti reġjonali speċifiċi tat-tibdil u eżamina l-mod kif 
huma marbuta mal-istruttura tal-politika reġjonali. 

Il-Gwadelup tħabbat wiċċha ma' regressjoni tal-foresti u tal-mangrovji, telf tal-ispeċijiet u t-
tibjid tal-qroll (bil-konsegwenza ta' ħiefa qawwija). Jidher li l-ekosistemi tal-ilma ħelu suġġetti 
ta' sikwit għall-għargħar li jinsabu wara ż-żoni tal-mangrovji huma l-aktar vulnerabbli. It-
tempesti tropikali jaċċeleraw it-telf tal-bijodiversità u jimpedixxu l-iżvilupp ekonomiku 
reġjonali billi jostakolaw it-turiżmu. Barra minn hekk, iż-żieda fit-temperaturi għandha 
riperkussjonijiet fuq is-saħħa pubblika. 

Madwar terz tal-baġit tal-FEŻR attwali (2007-2013) għall-Gwadelup huwa allokat għall-
adattament għat-tibdil fil-klima u l-mitigazzjoni tiegħu. Attwalment, l-ogħla perċentwal 
jintefaq għall-ġestjoni tal-ilma u għat-trattament tal-ilma mormi, segwit mill-ġestjoni tal-

 
1  DĠ Regio 2011. 
2  KE 2010-2. 
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iskart. B'kuntrast ma' dan, il-kontribut kumplessiv għad-dispożizzjoni mill-FAEŻR għall-
indirizzar tal-problemi marbuta mat-tibdil fil-klima huwa ddestinat għall-appoġġ għall-
agrikoltura (sostenn għaż-żoni żvantaġġati u l-pagamenti agroambjentali). 

Fil-Martinique il-foresta pluvjali tar-reġjun muntanjuż tirriskja li tisparixxi minħabba staġuni 
niexfa itwal u inqas xita. Il-vjolenza akbar tat-tempesti tropikali tagħeml ħsara lill-mangrovji 
u lill-bijodiversità tal-baħar, filwaqt li t-tlugħ tal-livelli tal-baħar jaf jikkawża t-tibjid tal-qroll 
fir-reġjuni kostali. It-turiżmu se jintlaqat minn dan it-tibdil fl-ekosistemi. Madankollu, 
saħansitra aktar gravi se jkun l-effett taż-żieda fit-temperaturi u l-bidla fl-irtuba, li se jwasslu 
għal żieda fit-tixrid ta' mard infettiv. 

Madwar nofs il-baġit tal-FEŻR għall-Martinique huwa allokat direttament u indirettament 
għat-tibdil fil-klima, li minnu, l-akbar perċentwal intuża għat-"trasport multimodali" (bejn 
wieħed u ieħor terz tal-finanzjamenti tal-FEŻR). Il-kontribut mit-tieni pilastru tal-PAK kien 
moderat, u l-aktar destinat favur l-appoġġ għall-agrikoltura fiż-żoni żvantaġġati. 

Il-gżira ta' Réunion titqies minn ħafna bħala żona nevralġika għall-bijodiversità. Minħabba l-
attivitajiet agrikoli u t-tibdil fil-klima, il-ħabitats naturali qed ikunu kompromessi. L-ispeċijiet 
invażivi li attwalment qegħdin jheddu l-ekosistemi lokali, jikkawżaw tħassib partikolari. It-
tlugħ tal-livelli tal-baħar u t-tibjid tal-qroll jidhru l-aktar fir-reġjuni kostali. It-tixrid ta' mard 
trażmess minn vetturi u l-iżvilupp ta' mikroalgi jirrappreżentaw theddida partikolarment gravi 
għas-saħħa pubblika. Kumplessivament it-tibdil fil-klima se jolqot negattivament il-
bijodiversità, is-saħħa tal-bniedem u l-opportunitajiet tat-turiżmu f'Réunion. Fil-perjodu ta' 
referenza (2007-2013), madwar terz tal-baġit tal-FEŻR se jkun allokat għal miżuri li 
jindirizzaw it-tibdil fil-klima. L-akbar investimenti se jirrigwardaw il-ġestjoni tal-ilma u fit-
trattament tal-ilma mormi. L-appoġġ mill-PAK f'dan il-qasam huwa moderat u huwa iktar 
ikkonċentrat fuq żoni żvantaġġati. 

Il-Makaroneżja (il-Gżejjer Kanarji, l-Azores u l-Madejra) qiegħda tesperjenza tibdil fir-
riħ tal-antiċiklun tal-Azores b'riperkussjonijiet fuq iż-żoni bijoklimatiċi okkupati mill-foresta 
unika ta' rand ta' dan ir-reġjun. F'dawn iż-żoni, it-theddida ta' speċijiet invażivi qiegħda 
togħla, bħar-riskju ta' nixfa u ta' deżertifikazzjoni. L-aċidifikazzjoni tal-oċeani qiegħda tibdel 
l-ekosistemi tal-baħar, thedded il-qroll tal-fond u tagħmel ħsara lill-bijodiversità. Barra minn 
hekk, iż-żidiet fit-temperaturi tal-oċeani wasslu għall-preżenza ta' speċijiet tal-ilma sħun 
mhux oriġinarji taż-żoni. Fost il-problemi tas-saħħa nsibu l-effetti negattivi tal-mewġiet ta' 
sħana, il-mard tropikali u l-prevalenza dejjem akbar ta' allerġiji. Se jkun għalhekk 
riperkussjonijiet anki fuq it-turiżmu reġjonali, bil-konsegwenza ta' żieda tal-impatt ekonomiku 
u soċjali tat-tibdil tal-klima. 

Jeżistu differenzi notevoli fil-finanzjament bejn ir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Makaroneżja. Fil-
Kanarji, madwar terz tal-baġit tal-FEŻR attwali jirrigwarda l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u 
l-adattament għalih. Dan il-baġit huwa allokat prinċipalment għall-infrastruttura tal-port u 
tas-saħħa. L-enfasi tal-PŻR huwa l-modernizzazzjoni tal-azjendi agrikoli u li jagħti valur 
miżjud lill-prodotti agrikoli u forestali. Fl-Azores, inqas minn kwart tal-baġit tal-FEŻR huwa 
allokat għall-programmi fil-qasam tat-tibdil fil-klima, filwaqt li l-appoġġ mill-PAK (fl-ambitu 
tal-pilastru 2) huwa ogħla mill-medja u huwa prinċipalment iddestinat liż-żoni żvantaġġati. 
Fil-Madejra, il-kontribut tal-pilastru 2 huwa moderat (favur il-bdiewa fiż-żoni muntanjużi), 
filwaqt li terz tal-finanzjamenti tal-FEŻR jirrigwarda l-programmi fil-qasam tat-tibdil fil-klima 
(finanzjamenti għall-ġestjoni tal-iskart u tal-ilma u t-trattament tal-ilma). 

Il-foresta pluvjali Amazzonika tal-Gujana Franċiża se tintlaqat severament minn nixfa u 
nuqqas ta' xita. Barra minn hekk, iż-żieda fil-mard trażmess minn insetti thedded l-ambjent u 
s-saħħa tal-bniedem. Fil-Gujana Franċiża, il-perċentwal tal-finanzjamenti tal-FEŻR allokat 
għat-tibdil fil-klima huwa l-aktar baxx meta mqabbel mar-reġjuni ultraperiferiċi l-oħrajn. Dan 
jgħodd ukoll għall-finanzjamenti previsit mit-tieni pilastru tal-PAK. 
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Konklużjonijiet 

Dan l-istudju jikkonkludi li t-tibdil fil-klima se jolqot lir-reġjuni ultraperiferiċi f'diversi modi. 
Ir-riperkussjonijiet l-aktar gravi, mistennija jseħħu fir-reġjuni kollha, huma t-telf 
tal-bijodiversità, il-problemi fil-qasam tal-agrikoltura u tal-ilma, l-istaġnar tat-
turiżmu u l-kwistjonijiet tas-saħħa. 

Il-miżuri previsti mill-politiki attwali huma mmirati lejn il-mitigazzjoni jew l-adattament. Il-
miżuri prevalenti f'termini finanzjarji huma dawk ta' adattament, li jirrappreżentaw strateġija 
ta' difiża. Il-miżuri ta' mitigazzjoni huma min-naħa l-oħra aktar effikaċi kontra t-tibdil fil-
klima billi joffru strateġija aktar proattiva. 

F'termini ta' adattament, il-miżuri previsti fil-qasam tal-politika reġjonali fi kważi r-reġjuni 
ultraperiferiċi kollha jinkludu: 

• ġestjoni tal-ilma – trattament tal-ilma u l-provvista tal-ilma tax-xorb; 

• ġestjoni tal-iskart – iżda f'ħafna każijiet dan jinkludi l-inċinerazzjoni ta' skart, li 
huwa fattur li jikkontribwixxi għat-tibdil fil-klima; 

• introduzzjoni ta' infrastruttura reżistenti għall-kundizzjonijiet meteoroloġiċi estremi 
– speċjalment fir-rigward tal-infrastruttura tal-portijiet; 

• salvagwardja u protezzjoni tal-wirt naturali – permezz tal-ħolqien ta' riżervi naturali 
u l-iżvilupp ta' regolamenti dwar l-użu tar-riżorsi naturali;  

• investimenti fl-infrastruttura soċjali u tas-saħħa.  

F'termini ta' mitigazzjoni, il-miżuri fil-qasam tal-politika reġjonali fi kważi r-reġjuni 
ultraperiferiċi kollha jinkludu: 

• produzzjoni ta' enerġiji rinnovabbli – ħolqien ta' infrastruttura tal-enerġiji 
rinnovabbli; 

• miżuri ta' effiċjenza enerġetika – investimenti fit-teknoloġiji li jiffrankaw l-enerġija;  

• trasport – promozzjoni ta' bidliet fit-tqassim modali għat-trasport b'aktar enfasi fuq 
it-trasport pubbliku; 

• edukazzjoni u taħriġ – taħriġ għall-adulti dwar kwistjonijiet rigward it-tibdil fil-klima 
u l-adozzjoni ta' teknoloġiji intiżi biex jipprevjenu t-tibdil fil-klima (speċjalment fl-
agrikoltura). 

Għaldaqstant nistgħu naffermaw li l-politika reġjonali tipprevedi, kumplessivament, ħafna 
inizjattivi promettenti. Dan huwa partikolarment minnu fil-qasam tal-infrastruttura għall-
enerġiji rinnovabbli u tas-salvagwardja tal-ħabitat naturali. Dan ir-rapport identifika xi 
eżempji tajbin tal-programmi ffinanzjati mill-FEŻR u mit-tieni pilastru tal-PAK fl-oqsma tal-
iżvilupp tal-infrastruttura u tal-finanzjamenti destinati għaż-żoni żvantaġġati. 

Madankollu, meta dak li jkun iqabbel il-gravità tal-impatt tat-tibdil fil-klima fuq l-
infrastruttura lokali, il-bijodiversità, is-saħħa u t-turiżmu mal-livell tal-finanzjamenti f'dawn 
is-setturi, joħroġ ċar li l-finanzjamenti mhumiex adegwati għat-tħejjija tar-reġjuni 
ultraperiferiċi għall-isfidi imminenti tat-tibdil fil-klima. Barra minn hekk, meta wieħed iqis l-
ammont ta' finanzjamenti destinati għal attivitajiet reġjonali mhux sostenibbli (bħat-traffiku 
motorizzat individwali, il-produzzjoni intensiva u t-turiżmu mhux ekosostenibbli), il-bilanċ 
finali jirriżulta negattiv. 

Fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni u tal-istrateġija UE 2020 dwar it-tkabbir inklużiv u sostenibbli, 
fil-futur il-proġetti finanzjati permezz tal-programmi ta' koeżjoni tal-UE għanhom jinkludu 
test dwar it-tibdil fil-klima li jippermetti l-identifikazzjoni b'mod aktar olistiku tal-impatt reali 
tal-proġetti ta' żvilupp reġjonali. Barra minn hekk, meta dak li jkun iqis l-attenzjoni 
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prijoritarja riżervata għat-tibdil fil-klima fl-istrateġija UE 2020, l-istudju juri li l-investimenti 
tal-politika ta' koeżjoni ddestinati għar-reġjuni ultraperiferiċi f'dan il-qasam huma limitati u 
jistgħu jkunu ottimizzati permezz ta' investimenti ulterjuri fl-adattament għat-tibdil fil-klima u 
fil-mitigazzjoni tiegħu. 

 


