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Abstrakt 

W opracowaniu dokonano analizy potencjalnego wpływu zmian klimatu na 
regiony najbardziej oddalone oraz przedstawiono środki i inicjatywy polityki 
regionalnej UE służące łagodzeniu zmian klimatu lub przystosowywaniu tych 
regionów do zmian klimatu. 

Celem analizy jest poszerzenie wiedzy na temat możliwych zagrożeń związanych 
ze zmianami klimatu w regionach najbardziej oddalonych oraz ocena znaczenia 
polityki regionalnej w tej dziedzinie. 
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STRESZCZENIE 
W opracowaniu dokonano analizy potencjalnego wpływu zmian klimatu na najbardziej 
oddalone regiony Unii Europejskiej (UE) oraz zbadano środki i inicjatywy polityki regionalnej 
służące łagodzeniu zmian klimatu i przystosowywaniu tych regionów do zmian klimatu. 

Zakres analizy obejmuje trzy następujące obszary szczególnego zainteresowania:  

• koncentracja ludności, działalności i infrastruktury społeczno-ekonomicznej wzdłuż 
stref przybrzeżnych; 

• wrażliwość na destrukcyjne zjawiska pogodowe (np. huragany, cyklony, susze, 
powodzie, wybuchy wulkanów); 

• zależność od zasobów wodnych (przybrzeżnych warstw wodonośnych), które są 
bardzo wrażliwe na zmiany poziomu mórz. 

W sytuacji gdy powodzie, erozja oraz brak słodkiej wody stanowi zagrożenie dla stref 
przybrzeżnych, utrata różnorodności biologicznej i wpływ tego zjawiska na turystykę 
pozostaje przedmiotem głównych obaw i na tym zagadnieniu koncentrowały się niedawne 
dyskusje na temat zmian klimatu w regionach najbardziej oddalonych.  

Celem przedmiotowej analizy jest krytyczna ocena możliwych zagrożeń związanych ze 
zmianami klimatu w regionach najbardziej oddalonych oraz powiązanie tych zagrożeń ze 
środkami i inicjatywami polityki regionalnej. Określono zatem trzy kluczowe cele badawcze: 

a) analiza regionalnych skutków zmian klimatu dla regionów najbardziej oddalonych 
według różnych scenariuszy zmiany klimatu; 

b) wywnioskowanie skutków zmian klimatu dla sektorów istotnych pod względem 
gospodarczym, takich jak turystyka, rolnictwo i rybołówstwo; 

c) analiza wkładu środków polityki regionalnej (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), program rozwoju obszarów wiejskich (RDP) i Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)) w ograniczanie 
negatywnych skutków zmian klimatu i doskonalenie regionalnych programów 
łagodzenia zmian klimatu i przystosowywania się do nich. 

Obecnie wyróżnia się dziewięć regionów najbardziej oddalonych w czterech różnych 
obszarach geograficznych: na Karaibach, w Makaronezji, na Oceanie Indyjskim oraz w 
Amazonii. Do celów przedmiotowej analizy wybrano siedem spośród nich: Gwadelupę i 
Martynikę na Karaibach, Wyspy Kanaryjskie, Azory oraz Maderę w Makaronezji, wyspę 
Reunion na Oceanie Indyjskim oraz Gujanę Francuską w Amazonii. 

Chociaż najbardziej oddalone regiony leżą w dużej odległości od państw członkowskich UE, 
obowiązuje w nich prawo UE, a także stanowią one ważną część UE pod względem 
gospodarczym i biologicznym. Zgodnie z Traktatem z Lizbony (Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, art. 349) Rada może przyjąć szczególne środki dotyczące stosowania Traktatu i 
wspólnej polityki do regionów najbardziej oddalonych, z uwzględnieniem ich specyfiki.  

Celem polityki spójności UE jest wspieranie rozwoju gospodarczego i konwergencji tych 
regionów z kontynentalną częścią UE. W ramach tej polityki regionom najbardziej oddalonym 
przydzielane są środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności poprzez określone 
instrumenty finansowe, w szczególności w takich obszarach jak rybołówstwo i rolnictwo – w 
przypadku rolnictwa w ramach II filaru wspólnej polityki rolnej (WPR). Ponadto w kontekście 
reagowania na regionalne zmiany klimatu znaczenie ma polityka regionalna, która zapewnia 
fundusze ze środków EFRR. 

3 



Znaczenie polityki regionalnej w reagowaniu na skutki zmian klimatu w regionach najbardziej oddalonych 
___________________________________________________________________________________________ 

Zmiany klimatu oznaczają długoterminowe zmiany w statystycznym rozkładzie typów pogody 
na Ziemi. Zmiany te obejmują ocieplenie klimatu, które ma wpływ na kierunki wiatrów i 
prądy oceaniczne, zmiany w poziomach opadów oraz zwiększenie częstotliwości i nasilenia 
niszczycielskich zjawisk pogodowych. Ogólnie rzecz ujmując, regiony najbardziej oddalone 
stoją w obliczu wielu wyzwań związanych ze zmianami klimatu, do których należą przede 
wszystkim utrata różnorodności biologicznej, wpływ na zdrowie oraz problemy z 
zaopatrzeniem w wodę.  

Przez ostatnie pół wieku regiony najbardziej oddalone doświadczyły znacznych zmian 
temperatury powierzchni oceanów (z ang. SST), cyrkulacji powietrza, charakterystyce 
opadów, poziomie mórz oraz częstotliwości występowania poważnych zjawisk pogodowych, 
co przyniosło tym regionom różnego rodzaju niekorzystne konsekwencje. We wszystkich 
najbardziej oddalonych regionach występuje tendencja wzrostowa w odniesieniu do SST. 
Istnieje prawdopodobieństwo utrzymania się tej tendencji z pewnymi różnicami 
geograficznymi. Dotychczas najbardziej dotknięta tym zjawiskiem jest wyspa Reunion. Przez 
ostatnie 50 lat udokumentowano również zmiany w temperaturze powietrza, cyrkulacji 
powietrza oraz opadach atmosferycznych. Największe zmiany w cyrkulacji powietrza miały 
miejsce w Gujanie Francuskiej, a na Karaibach połączenie wyższych temperatur i 
zmniejszonej wielkości opadów deszczu doprowadziło do zwiększonej suchości klimatu. W 
niektórych najbardziej oddalonych regionach europejskich doszło natomiast do zwiększenia 
poziomu opadów, na przykład na wyspie Reunion.  

Małe wyspy są szczególnie narażone na zmiany poziomu opadów ze względu na ich wrażliwe 
na zmiany zwierciadła wód gruntowych, zatem można się spodziewać, że regiony najbardziej 
oddalone będą szczególnie podatne na zmiany klimatu. Przewiduje się, że zwiększona 
częstotliwość występowania huraganów na Północnym Atlantyku rozprzestrzeni się na regiony 
tropikalne, czego skutkiem będą silniejsze wiatry i obfitsze opady, chociaż między 
poszczególnymi badaniami modelowymi istnieją pewne różnice. 

Przez ostatnie dziesięciolecie podnoszący się poziom mórz stanowi przedmiot niepokoju 
na całym świecie. Jak wynika z badań, problem podnoszącego się poziomu mórz będzie 
szczególnie dotkliwy na Karaibach, u ujścia Amazonki i w Makaronezji. Globalne ocieplenie 
doprowadziło do znacznego spowolnienia cyrkulacji termohalinowej. W wyniku tego 
przewiduje się istotny wpływ na zasoby naturalne regionów najbardziej oddalonych, w tym 
zwiększenie szczytowych temperatur w Makaronezji, zniszczenie rafy koralowej na Karaibach 
oraz wymieranie lasów deszczowych w Amazonii.  

Regiony najbardziej oddalone są szczególnie podatne na niekorzystne skutki zmian klimatu 
ze względu na ich izolację geograficzną oraz wrażliwe ekosystemy. Dlatego też łagodzenie 
zmian klimatu i przystosowanie się do nich stanowi kluczowy priorytety polityki prowadzonej 
w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych. W centrum uwagi znajdują się takie 
kwestie, jak utrata różnorodności biologicznej oraz ochrona zwierciadła wód gruntowych. 
Różnorodność biologiczna nie tylko przyczynia się do rozwoju turystyki, ale również odgrywa 
ważną rolę we wspieraniu odporności ekologicznej. Ukształtowanie linii brzegowych (np. 
namorzyny i rafy koralowe) pomaga regionom najbardziej oddalonym oprzeć się siłom 
natury. Zagrożeniem dla stref namorzynowych są podnoszące się poziomy mórz i burze 
tropikalne, co jest problemem w Gwadelupie i na Karaibach. Niekorzystny wpływ na rafy 
koralowe ma zakwaszenie oceanów. Obecnie bardzo zagrożone są rafy w Gwadelupie, na 
Martynice oraz na Reunion. Uznaje się, że wpływ zmian klimatu w połączeniu ze szkodliwą 
działalnością człowieka pogłębia degradację środowiska w regionach najbardziej oddalonych 
oraz zmniejsza odporność ekosystemów.  
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Polityka regionalna – ustanawianie ram dla działań UE 

W niedawnej analizie pt. „Wyzwania regionalne w perspektywie roku 2020 – faza 2: 
pogłębiona i rozszerzona analiza”1podkreślono wyjątkowy układ wyzwań, przed którymi stoją 
regiony najbardziej oddalone. Określono trzy kluczowe wyzwania: zagadnienia społeczno-
demograficzne i gospodarcze, a także zmiany klimatu i problemy energetyczne.  

Strategia „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu”2 stanowi główne ramy odniesienia dla stymulowania 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE. Ukierunkowanie tej strategii na inteligentny i 
zrównoważony rozwój wspiera instrumenty polityki regionalnej. W regionach najbardziej 
oddalonych polityka regionalna stanowi ważne narzędzie przyczyniające się do łagodzenia 
miejscowych zmian klimatu i przystosowania się do nich.  

W celu sprostania wspomnianym wyjątkowym wyzwaniom w latach 2007–2013 regiony 
najbardziej oddalone otrzymają ogółem 7,8 mld EUR z funduszy strukturalnych, w tym z 
EFRR, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), EFRROW, Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (EFF); zastosowane zostaną także szczególne środki dotyczące produktów 
rolnych w celu udzielenia pomocy francuskim departamentom zamorskim (POSEIDOM), 
Azorom i Maderze (POSEIMA) i Wyspom Kanaryjskim (POSEICAN). W ramach uzupełnienia 
tych środków oraz w celu sprostania wyjątkowym wyzwaniom związanym z rozwojem 
regionalnym w regionach najbardziej oddalonych Komisja Europejska opublikowała 
komunikat „Regiony najbardziej oddalone atutem Europy”, a także zleciła 
przeprowadzenie badania pt. „Ekonomia przystosowania się do zmian klimatu w regionach 
przybrzeżnych UE”.  

Główne działania w ramach polityki spójności i II filaru WPR w odniesieniu do zmian klimatu 
sklasyfikowano w dwóch podstawowych kategoriach: 

Środki służące przystosowaniu się do zmian klimatu mają na celu ograniczenie 
podatności przyrody i człowieka na niekorzystne skutki zmian klimatu. Przystosowanie się do 
zmian klimatu, mające podstawowe znaczenie w krajach rozwijających się, prowadzi do 
poprawy zdolności i możliwości człowieka do przystosowania się (zdolności adaptacyjne) w 
obliczu zmian klimatu. Ogółem programy przystosowania się do zmian klimatu uznaje się za 
strategie pasywne, które obejmują: finansowanie ochrony zasobów naturalnych, dystrybucji i 
uzdatniania wody, zarządzanie w obliczu klęsk żywiołowych oraz inicjatywy na rzecz zdrowia.  

Środki służące łagodzeniu zmian klimatu mają na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych lub lepsze wychwytywanie gazów cieplarnianych dzięki rozwojowi i 
powiększaniu miejscowych systemów pochłaniających dwutlenek węgla. Działania te mają 
ogólnie charakter proaktywny i wspierają odporność środowiskową, społeczną i gospodarczą 
w regionach najbardziej oddalonych. Programy obejmują inwestycje w odnawialne źródła 
energii, poprawę efektywności energetycznej instytucji oraz wsparcie zdrowszych struktur 
konsumpcji (np. transportu publicznego). 

Ustalenia dotyczące regionów najbardziej oddalonych – skutki zmian klimatu a 
środki polityki regionalnej  

W przedmiotowej analizie określono charakterystyczne dla danych regionów skutki zmian 
klimatu oraz zbadano, w jaki sposób odnoszą się one do struktury polityki regionalnej.  

Gwadelupa doświadcza takich zjawisk, jak zmniejszanie się powierzchni lasów i stref 
namorzynów, wymieranie gatunków roślin i zwierząt oraz bielenie korali (prowadzące do 
silnej erozji). Najbardziej zagrożone wydają się zlokalizowane za strefami namorzynów 
                                          
1  DG ds. Polityki Regionalnej, 2011 r. 
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ekosystemy słodkowodne podatne na zalewanie. Burze tropikalne przyczyniają się do 
szybszej utraty różnorodności biologicznej oraz do hamowania regionalnego rozwoju 
gospodarczego poprzez zastój w turystyce. Ponadto wzrost temperatury stanowi zagrożenie 
dla zdrowia publicznego. 

Około jedna trzecia obecnego budżetu EFRR dla Gwadelupy (2007–2013) przeznaczona jest 
na działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich. Obecnie 
największa część środków wydawana jest na gospodarkę wodną i oczyszczanie ścieków, a 
także na gospodarowanie odpadami. Natomiast ogólny wkład z EFRROW na rozwiązywanie 
problemów związanych ze zmianami klimatu dotyczy wsparcia dla rolnictwa (wspieranie 
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz płatności rolno-
środowiskowe).  

Na Martynice występuje ryzyko zaniku górskich lasów tropikalnych wskutek wydłużających 
się pór suchych i zmniejszających się opadów deszczu. Większe nasilenie burz tropikalnych 
negatywnie oddziałuje na namorzyny i morską różnorodność biologiczną, a podnoszący się 
poziom mórz może przyczyniać się do bielenia korali w regionach przybrzeżnych. Te zmiany 
w ekosystemie będą miały wpływ na turystykę. Co ważniejsze, wyższa temperatura i zmiany 
wilgotności powietrza spowodują szybsze rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych.  

Około połowa budżetu EFRR dla Martyniki przeznaczona jest w sposób bezpośredni lub 
pośredni na sprawy związane ze zmianami klimatu. Największą część tych środków 
wykorzystano na „transport multimodalny” (około jedna trzecia środków finansowanych z 
EFRR). Wkład z II filaru WPR jest umiarkowany, ukierunkowany przede wszystkim na 
wspieranie rolnictwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. 

Wyspa Reunion uznawana jest powszechnie za obszar, na którym różnorodność biologiczna 
jest poważnie zagrożona. Z powodu działalności rolnej i zmian klimatu zagrożone są siedliska 
przyrodnicze. Szczególne obawy budzą gatunki inwazyjne, które zagrażają obecnie 
miejscowym ekosystemom. Zjawiska podnoszenia się poziomu mórz oraz bielenia korali są 
bardzo wyraźne w regionach przybrzeżnych. Szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego 
stanowi zjawisko rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych przez wektory oraz rozwój 
mikroalg. Ogółem zmiany klimatu będą miały niekorzystny wpływ na różnorodność 
biologiczną, zdrowie ludzkie oraz turystykę na wyspie Reunion. W obecnym okresie (2007–
2013) około jedna trzecia budżetu EFRR jest przeznaczona na działania konieczne ze względu 
na zmiany klimatu. Najwięcej środków inwestuje się w gospodarkę wodną i oczyszczanie 
ścieków. Wsparcie w tym obszarze w ramach WPR jest umiarkowane, skoncentrowane w 
większej mierze na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. 

W Makaronezji (Wyspy Kanaryjskie, Azory i Madera) obserwuje się zmiany w 
antycyklonie azorskim mającym wpływ na obszary bioklimatyczne, na których znajdują się 
charakterystyczne dla tego regionu wyjątkowe lasy laurowe. Na tych obszarach występuje 
zwiększone zagrożenie ze strony gatunków inwazyjnych, a także większe ryzyko susz i 
pustynnienia. Zakwaszanie oceanów prowadzi do zmian w ekosystemach morskich, co z kolei 
zagraża koralowcom głębinowym i ma niekorzystny wpływ na różnorodność biologiczną. 
Ponadto zwiększenie temperatury wód oceanu przyczyniło się do obecności gatunków 
ciepłowodnych, niewystępujących naturalnie na tym obszarze. Problemy dotyczące zdrowia 
obejmują niekorzystne skutki fal upałów, choroby tropikalne oraz zwiększoną częstość 
występowania alergii. W wyniku powyższego przewiduje w regionie się trudności w turystyce, 
co dodatkowo pogłębi negatywne oddziaływanie zmian klimatu na sytuację gospodarczą i 
społeczną.  

                                                                                                                                     
2  KE 2010-2. 
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Między najbardziej oddalonymi regionami Makaronezji istnieją znaczne różnice w sposobie 
wykorzystania środków finansowych. Na Wyspach Kanaryjskich około jedna trzecia obecnego 
budżetu EFRR jest przeznaczona na łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich. 
Te środki służą w głównej mierze finansowaniu infrastruktury portowej i zdrowotnej. W planie 
rozwoju obszarów wiejskich położono nacisk na modernizację gospodarstw rolnych i wartość 
dodaną produktów rolnych i leśnych. Na Azorach niecała jedna czwarta budżetu EFRR 
przeznaczona jest na programy związane ze zmianami klimatu, natomiast wsparcie w ramach 
WPR (II filar) jest powyżej średniej i służy głównie obszarom o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania. Na Maderze wkład z II filaru jest umiarkowane (i zapewnia wsparcie dla 
rolników z obszarów górskich), a jedna trzecia środków z EFRR jest przeznaczona na 
finansowanie programów związanych ze zmianami klimatu (finansowanie gospodarowania 
odpadami, gospodarki wodnej i uzdatniania wody). 

Gujana Francuska – przewiduje się, że amazoński las deszczowy w Gujanie Francuskiej 
będzie poważnie narażony na wysychanie oraz na skutki suszy. Ponadto zwiększenie 
częstości występowania chorób przenoszonych przez owady zagraża równowadze 
ekologicznej i zdrowiu ludzkiemu. W Gujanie Francuskiej środki z EFRR przeznaczone na 
problemy związane ze zmianami klimatu są najniższe w porównaniu z pozostałymi 
najbardziej oddalonymi regionami. Sytuacja przedstawia się podobnie, jeśli chodzi o 
finansowanie z II filaru WPR.  

Podsumowanie 

Jak wynika z analizy, zmiany klimatu będą miała różnorodne oddziaływanie na regiony 
najbardziej oddalone. Najważniejsze niekorzystne skutki spodziewane we wszystkich 
regionach to utrata różnorodności biologicznej, problemy dotyczące rolnictwa i 
wody, zastój w turystyce oraz problemy zdrowotne.  

Celem obecnych środków politycznych jest łagodzenie zmian klimatu lub przystosowanie się 
do nich. Chociaż pod względem finansowym przeważały środki dotyczące przystosowania się, 
to jednak stanowią one strategię defensywną. Natomiast środki służące łagodzeniu zmian 
klimatu są skuteczniejsze, gdyż zapewniają bardziej proaktywne podejście.  

W odniesieniu do przystosowania się do zmian klimatu środki polityki regionalnej niemal we 
wszystkich regionach najbardziej oddalonych obejmują działania w następujących obszarach: 

• gospodarka wodna – uzdatnianie wody i dostarczanie wody pitnej; 

• gospodarowanie odpadami – chociaż w wielu przypadkach obejmuje ono spalanie 
odpadów, co przyczynia się do zmian klimatu; 

• zastosowanie infrastruktury odpornej na ekstremalne warunki pogodowe – 
zwłaszcza w odniesieniu do infrastruktury portowej; 

• utrzymanie i ochrona dziedzictwa naturalnego – ustanawianie rezerwatów przyrody i 
opracowanie przepisów w sprawie wykorzystania zasobów naturalnych;  

• inwestycje w infrastrukturę społeczną – infrastrukturę zdrowotną.  

W odniesieniu do łagodzenia zmian klimatu środki polityki regionalnej niemal we wszystkich 
regionach najbardziej oddalonych obejmują działania w następujących obszarach: 

• rozwój odnawialnych źródeł energii – tworzenie infrastruktury odnawialnych źródeł 
energii; 

• działania w zakresie efektywności energetycznej – inwestycje w technologie 
energooszczędne;  

• transport – wspieranie zmian w podziale zadań przewozowych; podkreślanie 
znaczenia transportu publicznego; 
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• kształcenie i szkolenie – szkolenie dorosłych w zakresie zmian klimatu oraz 
stosowania technologii mających wspierać działania zapobiegające zmianom klimatu 
(zwłaszcza w rolnictwie). 

Można zatem stwierdzić, że ogółem w ramach polityki regionalnej podejmowanych jest wiele 
zachęcających inicjatyw. Dotyczy to szczególnie takich dziedzin, jak infrastruktura 
odnawialnych źródeł energii oraz ochrona siedlisk przyrodniczych. W przedmiotowym 
sprawozdaniu odnotowano kilka dobrych przykładów programów finansowanych ze środków 
EFRR i II filaru WPR na rzecz rozwoju infrastruktury i finansowania obszarów o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania.  

Kiedy jednak porówna się skalę oddziaływań zmian klimatu na miejscową infrastrukturę, 
różnorodność biologiczną, zdrowie i turystykę z poziomem finansowania w tych dziedzinach, 
wyraźnie widać, że takie środki nie są wystarczające, by przygotować regiony najbardziej 
oddalone na nadchodzące wyzwania związane ze zmianami klimatu. Ponadto gdyby 
rozpatrywać wysokość środków finansowych zapewnianych na działania regionalne sprzeczne 
ze zrównoważonym rozwojem (np. samochody osobowe, intensywna produkcja, 
nieekologiczna turystyka), to „wynik netto” jest niekorzystny.  

W związku z powyższym oraz w zgodzie ze strategią „Europa 2020” dotyczącą 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przyszłe projekty 
finansowane z programów spójności UE powinny obejmować analizę zmian klimatu, aby w 
sposób bardziej całościowy ustalać rzeczywisty wpływ projektów dotyczących rozwoju 
regionalnego. Ponadto przy uwzględnieniu priorytetowego statusu, jaki w strategii „Europa 
2020” nadaje się zmianom klimatu, w analizie stwierdzono, że w regionach najbardziej 
oddalonych inwestycje w tym obszarze w ramach polityki spójności są ograniczone i mogłyby 
zostać zoptymalizowane poprzez dodatkowe inwestycje w działania na rzecz łagodzenia 
zmian klimatu i przystosowania się do nich. 


