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SAMENVATTING 
Deze studie onderzoekt de potentiële gevolgen van klimaatverandering voor de ultraperifere 
regio's van de Europese Unie (EU), en presenteert de maatregelen en initiatieven van het 
Europees regionaal beleid die tot doel hebben deze regio's te helpen bij het opvangen van 
en/of het zich aanpassen aan klimaatverandering. 

De studie richt zich in het bijzonder op de volgende drie aspecten: 

• bevolkingsconcentratie, sociaaleconomische activiteiten en infrastructuur in de 
kustgebieden 

• gevoeligheid voor verstorende weersverschijnselen (bijv. orkanen, wervelstormen, 
droogtes, overstromingen, vulkaanuitbarstingen) 

• afhankelijkheid van waterbronnen (waterhoudende grondlagen in kustgebieden), die 
uitermate gevoelig zijn voor veranderingen in het zeewaterniveau 

Terwijl overstromingen, erosie en zoetwatertekorten in het bijzonder kustgebieden 
bedreigen, vormen het verlies aan biodiversiteit en de gevolgen daarvan voor het toerisme 
een bron van algemene bezorgdheid. In de recente debatten over de gevolgen van 
klimaatverandering voor de ultraperifere regio's is aan beide verschijnselen ruim aandacht 
besteed. 

Het doel van deze studie is het beoordelen van de potentiële bedreigingen van 
klimaatverandering voor de ultraperifere regio's, en het leggen van een verband met de 
maatregelen en initiatieven van het regionaal beleid. In dit kader zijn drie prioritaire 
onderzoekdoelstellingen geformuleerd: 

a) het aan de hand van verschillende klimaatveranderingscenario's analyseren van de 
regionale gevolgen van klimaatverandering voor de ultraperifere regio's 

b) het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatverandering voor economisch relevante 
sectoren, zoals toerisme, landbouw en visserij 

c) het inventariseren van de bijdrage van de maatregelen van het regionaal beleid (Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Programma voor plattelandsontwikkeling 
en het Europees Landbouwfonds voor regionale ontwikkeling) aan het reduceren van de 
negatieve gevolgen van klimaatverandering en aan het versterken van de regionale 
programma's voor het opvangen van de gevolgen van en aanpassing aan 
klimaatverandering 

Er zijn op dit moment negen ultraperifere regio's in vier verschillende geografische gebieden: 
het Caraïbisch gebied, Macaronesië, de Indische Oceaan en het Amazonegebied. Van deze 
negen regio's zijn er zeven uitgekozen voor de studie: Guadeloupe en Martinique in het 
Caraïbisch gebied, de Canarische eilanden, de Azoren en Madeira in Macaronesië, Réunion in 
de Indische Oceaan en Frans Guyana in het Amazonegebied. 

Hoewel de ultraperifere regio's zich op grote afstand van de lidstaten van de Europese Unie 
bevinden, vallen ze onder de EU-wetgeving en vormen ze een economisch en biologisch 
gezien belangrijk onderdeel van de Unie. Volgens het Verdrag van Lissabon (artikel 349 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) kan de Raad specifieke 
maatregelen aannemen die erop gericht zijn de voorwaarden vast te stellen voor de 
toepassing van de Verdragen, met inbegrip van gemeenschappelijk beleid, in de ultraperifere 
regio's, met inachtneming van hun bijzondere kenmerken. 

Het cohesiebeleid van de EU richt zich op het bevorderen van de economische ontwikkeling 
en de convergentie van deze regio's met de rest van de EU. In het kader van dit beleid 
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ontvangen de ultraperifere regio's via specifieke financiële instrumenten, hoofdzakelijk op de 
gebieden visserij en landbouw (waarbij landbouw onder pijler 2 van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid valt), geld uit de Structuur- en cohesiefondsen. Daarnaast speelt het 
regionaal beleid een rol bij het aanpakken van regionale klimaatverandering, in het bijzonder 
via de toekenning van middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO). 

Klimaatverandering verwijst naar de langetermijnverandering in de statistische verdeling van 
de weerpatronen van de aarde. Deze verandering omvat een opwarmingstrend, die de wind- 
en oceaanstromingen beïnvloedt, de neerslaghoeveelheden wijzigt, en de frequentie en 
intensiteit van verstorende weersverschijnselen doet toenemen. Alles bij elkaar worden de 
ultraperifere regio's ten gevolg van klimaatverandering met een groot aantal uitdagingen 
geconfronteerd, met name verlies aan biodiversiteit, gevolgen voor de gezondheid en 
problemen bij de watervoorziening. 

De afgelopen halve eeuw zijn de ultraperifere regio's met aanzienlijke veranderingen in de 
zee-oppervlaktetemperatuur, luchtcirculatie, neerslagpatronen, zeeniveaus en de 
frequentie van extreme weersomstandigheden geconfronteerd, met verschillende negatieve 
regionale gevolgen. Alle ultraperifere regio's hebben met een oplopende zee-
oppervlaktetemperatuur te maken gehad. En hoewel het verschijnsel zich niet overal in 
dezelfde mate voordoet, zal de algemene trend waarschijnlijk doorzetten. Tot nu toe is 
Réunion het zwaarst getroffen. De voorbije vijftig jaar zijn ook veranderingen in de 
luchttemperatuur, luchtcirculatie en neerslag opgetekend. Frans Guyana heeft het meest met 
veranderingen in de luchtcirculatie te kampen, terwijl in het Caraïbisch gebied de combinatie 
van hogere temperaturen en minder neerslag tot meer droogte heeft geleid. Omgekeerd 
heeft het in sommige Europese ultraperifere regio's, zoals Réunion, juist meer geregend. 

Met name kleine eilanden zijn vanwege hun kwetsbare grondwaterspiegels uitermate 
gevoelig voor veranderingen in neerslag, en de verwachting is dus dat de ultraperifere regio's 
flink door klimaatverandering zullen worden getroffen. Hoewel niet alle studies precies 
hetzelfde beeld laten zien, luidt de algemene voorspelling dat de toegenomen frequentie van 
orkanen in de noordelijke Atlantische Oceaan zich naar tropische regio's zal verspreiden, 
resulterend in hardere winden en overvloediger regenval. 

Ook stijgende zeeniveaus waren de afgelopen tien jaar een algemene bron van zorg. 
Studies geven aan dat de zeeniveaus met name zullen stijgen in het Caraïbisch gebied, bij de 
kust van het Amazonegebied en Macaronesië. Door de mondiale opwarming is de 
thermohaliene circulatie aanzienlijk afgenomen. Ten gevolg hiervan worden significante 
gevolgen voor de natuurlijke hulpbronnen van de ultraperifere regio's voorspeld, waaronder 
stijgende piektemperaturen in Macaronesië, verlies van koraalrif in het Caraïbisch gebied en 
afsterving van regenwoud in het Amazonegebied. 

De ultraperifere regio's zijn bijzonder gevoelig voor de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering omdat ze geografisch geïsoleerd zijn en fragiele ecosystemen hebben. 
Vandaar dat het opvangen van de gevolgen van en aanpassing aan klimaatverandering voor 
de ultraperifere regio's twee van de belangrijkste prioriteiten zijn. Verlies aan biodiversiteit 
en handhaving van de waterspiegel vergen veel aandacht. Biodiversiteit is niet alleen een 
troef voor het toerisme, maar levert ook een doorslaggevende bijdrage aan de veerkracht 
van het milieu. De kustlijn (d.w.z. een gebied met mangroven en koraalriffen) helpt de 
ultraperifere regio's weerstand te bieden aan natuurlijke stress. Mangroven worden 
bedreigd door stijgende zeeniveaus en tropische stormen. Dit zien we op Guadeloupe en in 
het Caraïbisch gebied. Koraalriffen hebben te lijden onder verzuring van de oceanen. Op dit 
moment lopen koraalriffen in Guadeloupe, Martinique en Réunion een groot risico. 
Vastgesteld is daarnaast dat de combinatie van klimaatveranderinggevolgen én schadelijke 

 4 



De rol van het regionaal beleid bij het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering voor de ultraperifere 
regio's 

___________________________________________________________________________________________ 

menselijke activiteiten de ecologische achteruitgang in de ultraperifere regio's versnellen en 
de weerstand van de plaatselijke ecosystemen aantasten. 

Regionaal beleid - Het vaststellen van het kader voor EU-maatregelen 

Een recente studie getiteld "Regional Challenges in the Perspective of 2020 - Phase 2: 
Deepening and Broadening the Analysis"  identificeert het unieke pakket uitdagingen waar de 
ultraperifere regio's zich voor gesteld zien. De drie belangrijkste zijn sociaaldemografische en 
economische uitdagingen, klimaatverandering, en energie en energiegerelateerde problemen. 

Op Martinique bestaat het risico dat het hooglandregenwoud verdwijnt ten gevolg van 
langere droge seizoenen en minder regenval. Een toename in de intensiteit van tropische 
stormen heeft gevolgen voor mangroven en de mariene diversiteit, en stijgende zeeniveaus 
kunnen in kustregio's tot coral bleaching leiden. Deze veranderingen van de ecosystemen 
zullen van invloed zijn op het toerisme. Belangrijker echter is dat stijgende temperaturen en 
een verandering van de humiditeit zullen resulteren in een grotere verspreiding van 
besmettelijke ziektes. 

Ongeveer de helft van het EFRO-budget voor Martinique gaat direct of indirect naar 
klimaatverandering. Het grootste gedeelte hiervan wordt gebruikt voor 'multimodaal 
transport' (ongeveer een derde van de EFRO-middelen). De bijdrage van de tweede pijler van 
het GLB is vrij bescheiden en wordt hoofdzakelijk ingezet in minder voor landbouw geëigende 
gebieden. 

Réunion staat bekend als een gebied met een bijzonder grote biodiversiteit. De natuurlijke 
habitats worden evenwel bedreigd door landbouwactiviteiten en klimaatverandering. Een 
bijzondere bron van zorg zijn de invasieve soorten, die een gevaar voor de plaatselijke 
ecosystemen vormen. In de kustgebieden zien we in het bijzonder stijgende zeeniveaus en 
het verschijnsel coral bleaching. Twee met name voor de volksgezondheid verontrustende 
verschijnselen zijn de verspreiding van zogenaamde vector-borneziektes en de ontwikkeling 
van microalgen. In zijn algemeenheid zal klimaatverandering zowel de biodiversiteit, als de 
menselijke gezondheid en het toerisme op Réunion negatief beïnvloeden. In de huidige 
programmeringsperiode (2007-2013) wordt ongeveer een derde van het EFRO-budget 
besteed aan maatregelen gericht op het aanpakken van klimaatverandering. Het meeste geld 
gaat naar watermanagement en afvalwaterzuivering. De steun met middelen van het GLB is 
vrij gering en gaat voornamelijk naar gebieden die minder voor landbouw geschikt zijn. 

Macaronesië (de Canarische eilanden, de Azoren en Madeira) heeft te maken met 
veranderingen in de anticycloonwind bij de Azoren, met gevolgen voor de bioklimaatzones in 
deze regio en het daar voorkomende unieke laurierbos. Het gevaar van invasieve soorten is 
toegenomen, net als het risico van potentiële droogtes en woestijnvorming. Oceaanverzuring 
verandert mariene ecosystemen, resulterend in een bedreiging voor diepzeekoralen en de 
biodiversiteit. Ten gevolg van stijgingen van de oceaantemperatuur komen er in het gebied 
nu meer niet-inheemse warmwatersoorten voor. Tot de problemen voor de volksgezondheid 
behoren de negatieve gevolgen van hittegolven, tropische ziektes en de toename van 
allergieën. Dit alles zal een impact hebben op het toerisme, waarmee de sociaaleconomische 
gevolgen van klimaatverandering verder worden geaccentueerd. 

Bij de besteding van de financiële middelen zijn er grote verschillen tussen de ultraperifere 
regio's van Macaronesië. Op de Canarische eilanden wordt ongeveer een derde van het 
huidige EFRO-budget uitgegeven voor maatregelen gericht op het opvangen van en het 
aanpassen aan klimaatverandering. Het geld gaat hoofdzakelijk naar haven- en 
gezondheidsinfrastructuur. In het geval van het programma voor plattelandsontwikkeling ligt 
de nadruk op het moderniseren van landbouwbedrijven en het creëren van toegevoegde 
waarde bij landbouw- en bosbouwproducten. Op de Azoren wordt minder dan een kwart van 
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het EFRO-budget aan klimaatveranderingsprogramma's uitgegeven, terwijl de GLB-steun 
(onder pijler 2) hoger is dan gemiddeld, en voornamelijk ten goede komt aan voor landbouw 
minder geschikte gebieden. Op Madeira is de bijdrage van de tweede pijler gering (en 
gebruikt wordt voor steun voor landbouwers in berggebieden), en gaat een derde van de 
EGRO-middelen naar klimaatveranderingsprogramma's (financiering van programma's voor 
afval- en watermanagement en voor waterzuivering). 

Het regenwoud van de Amazone in Frans Guyana zal naar verwachting in belangrijke mate 
met opdroging en droogteperiodes te maken krijgen. Daarnaast vormen door insecten 
overgedragen ziektes een bedreiging voor het milieu en de menselijke gezondheid. In Frans 
Guyana wordt van alle ultraperifere regio's het kleinste gedeelte van de EFRO-middelen aan 
klimaatveranderingsgereglateerde maatregelen uitgegeven. Hetzelfde geldt voor de GLB-
middelen onder pijler 2. 

Conclusies 

De conclusie van deze studie is dat klimaatverandering de ultraperifere regio's op 
uiteenlopende wijzen zal beïnvloeden. De meest in het oog springende negatieve 
effecten, die zich naar verwachting overal zullen voordoen, zijn verlies aan 
biodiversiteit, landbouw- en waterproblemen, stagnatie van het toerisme en 
gezondheidsproblemen. 

De beleidsmaatregelen zijn op dit moment gericht op hetzij het opvangen van de gevolgen 
van, hetzij het aanpassen aan klimaatverandering. Hoewel het meeste geld naar 
aanpassingsmaatregelen gaat, vormen deze veeleer een defensieve strategie. Maatregelen 
gericht op het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering daarentegen zijn 
doeltreffender tegen klimaatverandering aangezien zij een proactievere strategie inhouden. 

Wat aanpassing betreft, omvatten de maatregelen van het regionaal beleid in bijna alle 
ultraperifere regio's het volgende: 

• watermanagement, waterzuivering en drinkwatervoorziening 

• afvalverwerking (hoewel dit in veel gevallen ook afvalverbranding omvat, hetgeen juist 
aan klimaatverandering bijdraagt) 

• ontwikkeling van infrastructuur (in het bijzonder haveninfrastructuur) die bestand is tegen 
extreme weersomstandigheden 

• instandhouding en bescherming van natuurlijk erfgoed, aanwijzing van natuurparken en 
het ontwikkelen van regelgeving voor het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

• investeringen in sociale en gezondheidsinfrastructuur 

Wat het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering betreft, omvatten de 
maatregelen van het regionaal beleid in bijna alle ultraperifere regio's het volgende: 

• productie van hernieuwbare energie en ontwikkeling van infrastructuur voor hernieuwbare 
energie 

• energie-efficiëntiemaatregelen, investeringen in energiebesparingstechnologieën 

• vervoer - steun voor veranderingen in de 'modal split', met meer nadruk op openbaar 
vervoer 

• onderwijs en opleiding - opleidingen voor volwassenen met betrekking tot 
klimaatverandering en het gebruik van technologieën die klimaatverandering helpen 
voorkomen (met name in de landbouwsector). 

Alle bij elkaar kan worden gesteld dat het regionaal beleid een groot aantal bemoedigende 
initiatieven heeft voortgebracht. Dit geldt met name voor infrastructuur voor hernieuwbare 
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energie en instandhouding van natuurlijke habitats. Dit verslag bevat een aantal goede 
voorbeelden van met middelen van het EFRO en pijler 2 van het GLB gefinancierde 
programma's op de terreinen infrastructuurontwikkeling en minder voor landbouwactiviteiten 
geschikte gebieden. 

Wanneer we de ernst van de gevolgen van klimaatverandering voor plaatselijke 
infrastructuurvoorzieningen, de biodiversiteit, gezondheid en toerisme afzetten tegen het 
niveau van de beschikbare financiering wordt echter duidelijk dat de middelen niet volstaan 
om de ultraperifere regio's voor te bereiden op de aanstaande 
klimaatveranderingsuitdagingen. En wanneer we vervolgens kijken naar het bedrag aan 
financiering dat voor niet-duurzame regionale activiteiten (zoals gemotoriseerd 
personenvervoer, intensieve productie en ecologisch schadelijk toerisme) voorhanden is, is 
het 'netto resultaat' zelfs negatief. 

Rekening houdend met het voorgaande en gezien de doelstellingen van de EU 2020-strategie 
inzake inclusieve en duurzame groei moeten toekomstige, met middelen van de 
cohesieprogramma's van de EU gefinancierde regionaleontwikkelingsprojecten een 
klimaatveranderingstest gaan omvatten, teneinde beter inzicht te krijgen in hun 
daadwerkelijke impact. Vanwege de prioriteit die de EU 2020-strategie aan 
klimaatverandering toekent, concludeert de studie daarnaast dat de 
cohesiebeleidsinvesteringen in de ultraperifere regio's feitelijk vrij gering zijn en 
geoptimaliseerd zouden kunnen worden door aanvullende investeringen in maatregelen 
gericht op het opvangen van de gevolgen van en het aanpassen aan klimaatverandering. 


