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Rolul politicii regionale în abordarea efectelor schimbărilor climatice din regiunile ultraperiferice 

___________________________________________________________________________________________ 

 

SINTEZĂ 
Acest studiu cercetează efectele potenţiale ale schimbărilor climatice asupra regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii Europene şi măsurile şi iniţiativele din cadrul politicii regionale de 
susţinere a atenuării acestor efecte şi a adaptării la acestea. 

În acest domeniu de acţiune există trei aspecte de o importanţă deosebită, şi anume:  

• concentrarea populaţiilor, activităţile socio-economice şi infrastructura de-a lungul 
zonelor de coastă; 

• sensibilitatea faţă de fenomenele meteorologice devastatoare (de exemplu, uragane, 
cicloane, secete, inundaţii, erupţii vulcanice); 

• dependenţa de resursele de apă (pânza freatică costieră) care sunt foarte sensibile 
la variaţiile nivelului mării. 

În condiţiile în care inundaţiile, eroziunea şi lipsa apei potabile ameninţă zonele de coastă, 
pierderea biodiversităţii şi impactul acesteia asupra turismului rămâne un subiect de o 
importanţă centrală şi s-a aflat în primplanul discuţiilor recente privind schimbările climatice 
din regiunile ultraperiferice.  

Obiectivul acestui studiu este evaluarea critică a potenţialelor ameninţări reprezentate de 
schimbările climatice din regiunile ultraperiferice şi corelarea acestora cu măsurile şi 
iniţiativele din cadrul politicii regionale. Ca urmare, au fost identificate trei obiective de 
cercetare: 

a) analizarea efectelor regionale ale schimbărilor climatice asupra regiunilor 
ultraperiferice pe fondul verificării mai multor scenarii de schimbări climatice; 

b) estimarea efectelor schimbărilor climatice asupra unor sectoare relevante din punct de 
vedere economic, precum turismul, agricultura şi pescuitul; 

c) analizarea contribuţiei măsurilor de politică regională (Fondul European de Politică 
Regională (FEDR) Programul pentru dezvoltare rurală (RDP) şi Fondul agricol 
european pentru dezvoltare rurală (FEADR) la  reducerea efectelor adverse ale 
schimbărilor climatice şi la susţinerea programelor regionale de atenuare şi adaptare. 

În prezent, există nouă regiuni ultraperiferice în patru zone geografice distincte: Caraibe, 
Macaronezia, Oceanul Indian şi Amazonia. Dintre aceste, şapte au fost selectate pentru 
studiu: Guadelupa şi Martinica în Caraibe, Insulele Canare, Azore şi Madeira în Macaronezia, 
Réunion în Oceanul Indian şi Guyana Franceză în Amazonia. 

Cu toate că regiunile ultraperiferice sunt îndepărtate din punct de vedere geografic de statele 
membre UE, ele sunt guvernate de legislaţia UE şi reprezintă o componentă importantă a UE 
din punct de vedere economic şi biologic. În conformitate cu Tratatul de la Lisabona (Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene), Consiliul poate adopta măsuri specifice pentru 
aplicarea Tratatului şi a politicilor comune referitoare la regiunile ultraperiferice, luând în 
considerare condiţiile specifice.  

Politica de coeziune a UE promovează dezvoltarea economică şi convergenţa acestor regiuni 
cu regiunea continentală a UE. Ca parte a acestei politici, regiunilor ultraperiferice li se alocă 
fonduri structurale şi de coeziune prin intermediul instrumentelor financiare specificate, 
îndeosebi în domeniile pescuitului şi agriculturii, pentru ultimul în cadrul pilonului 2 al Politicii 
Agricole Comune (PAC). Pe lângă aceasta, politica regională este relevantă în contextul 
abordării schimbărilor climatice regionale, şi anume prin finanţarea resurselor FEDR. 
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Schimbările climatice se referă la schimbările pe termen lung în distribuţia caracteristicilor 
meteorologice ale Pământului. Printre aceste schimbări se numără o tendinţă de încălzire 
care afectează vânturile şi curenţii oceanici, schimbări ale nivelurilor de precipitaţii, creşterea 
frecvenţei şi intensităţii fenomenelor meteorologice extreme. La nivel global, regiunile 
ultraperiferice se confruntă cu multe probleme datorate schimbărilor climatice, în primul rând 
pierderea biodiversităţii, efecte asupra sănătăţii şi probleme în aprovizionarea cu 
apă.  

În ultima jumătate de secol, regiunile ultraperiferice s-au confruntat cu schimbări 
semnificative ale temperaturii la suprafaţa mării (TSM), ale circulaţiei aerului, regimului de 
precipitaţii, nivelului mării şi ale frecvenţei fenomenelor meteorologice extreme, ceea ce a 
produs diverse efecte negative la nivel regional. În toate regiunile ultraperiferice s-a 
înregistrat o creştere a TSM. Şi probabil că, în ciuda unor variaţii geografice, această tendinţă 
globală va continua. Până în prezent, Réunion a fost cea mai afectată. Schimbări ale 
temperaturii aerului, circulaţiei aerului şi la nivelul precipitaţiilor au fost, de asemenea, 
înregistrate pe o perioadă de 50 de ani. Guyana Franceză a fost cea mai afectată de 
schimbările în circulaţia aerului în timp ce în Caraibe, combinaţia între temperaturile înalte şi 
scăderea precipitaţiilor a accentuat fenomenul de secetă. La polul opus, anumite regiuni 
ultraperiferice, ca de exemplu, Réunion, s-au confruntat cu o creştere a precipitaţiilor.  

Insulele mici sunt deosebit de vulnerabile la schimbările în regimul precipitaţiilor din cauza 
pânzelor freatice fragile, aşa că se aşteaptă ca regiunile ultraperiferice să fie puternic afectate 
de schimbările climatice. Se prevede o răspândire a fenomenului de creştere a frecvenţei 
uraganelor în Atlanticul de Nord către regiunile tropicale, având ca rezultat creşterea 
intensităţii vânturilor şi a cantităţii de precipitaţii, în ciuda unor diferenţe între diferitele studii 
de modelizare.   

Creşterea nivelului mărilor a stârnit îngrijorare la nivel mondial în ultimul deceniu. Potrivit 
studiilor, această creştere a nivelului mărilor va fi extrem de gravă în Caraibe, pe coasta 
amazoniană şi în Macaronezia.  Încălzirea globală a încetinit în mod considerabil circulaţia 
termohalină (CTH). Ca urmare, se estimează efecte de amploare asupra resurselor naturale 
din regiunile ultraperiferice, inclusiv creşteri ale temperaturilor maxime în Macaronezia, 
pierderi ale recifului de corali în Caraibe şi reducerea pădurilor tropicale în Amazonia.  

Regiunile ultraperiferice sunt deosebit de vulnerabile la efectele negative ale schimbărilor 
climatice din cauza izolării geografice şi a ecosistemelor fragile. De aceea, atenuarea 
schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea este o prioritate de prim rang în regiunile 
ultraperiferice. Pierderea biodiversităţii şi conservarea pânzei freatice se află în centrul 
preocupărilor. Biodiversitatea, pe lângă contribuţia sa la turism, joacă în acelaşi timp un rol 
cheie în susţinerea rezistenţei ecologice. Zonele de coastă (de exemplu, mangrovele şi 
recifurile de corali) ajută regiunile ultraperiferice să reziste la presiunile naturale. Zonele cu 
mangrove sunt ameninţate de creşterea nivelului mării şi de furtunile tropicale, fenomene 
prezente în Guadelupa şi Caraibe. Recifurile de corali sunt afectate de acidificarea 
oceanică. În momentul de faţă, recifurile din Guadelupa, Martinica şi Réunion sunt grav 
ameninţate. S-a constatat că efectele schimbărilor climatice, în combinaţie cu activităţile 
nocive ale omului, au accentuat degradarea ecologică în regiunile ultraperiferice, reducând 
rezistenţa acestor ecosisteme.  

Politica regională – fixarea cadrului pentru acţiunile UE 

Un studiu recent despre „Provocările regionale în perspectiva 2020 – Faza a 2-a: 
Aprofundarea şi extinderea analizei”1 subliniază seria unică de probleme cu care se confruntă 

                                                           
1  DG Regio 2011. 
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regiunile ultraperiferice. S-au identificat trei probleme majore, cele de natură socio-
demografică şi economică, precum şi aspectele legate de schimbările climatice şi energie.  

Strategia „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi 
favorabilă incluziunii”2 este principalul cadru de referinţă pentru stimularea creşterii 
economice sustenabile în UE. Accentul pus de această strategie pe creşterea inteligentă şi 
sustenabilă susţine instrumentele politicii regionale. În regiunile ultraperiferice politica 
regională este un instrument important care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice şi 
la adaptarea la acestea.  

În total, regiunile ultraperiferice vor primi 7,8 miliarde EUR din Fondurile Structurale UE 
între 2007 şi 2013 pentru a face faţă acestor probleme unice, prin FEDR, Fondul social 
european (FSE), FEADR, Fondul European pentru pescuit (FEP), şi al unor măsuri specifice 
privind produsele agricole pentru a ajuta: departamentele franceze de peste mări 
(POSEIDOM), Azorele şi Madeira (POSEIMA), Insulele Canare (POSEICAN). În completarea 
acestor măsuri, şi pentru a aborda problemele unice de dezvoltare regională din regiunile 
ultraperiferice Comisia UE a publicat Comunicarea „Regiunile ultraperiferice: un atu pentru 
Europa” şi, în plus, a lansat sondajul „Economia adaptării la schimbările climatice în zonele de 
coastă ale UE”.  

Principalele activităţi din cadrul politicii de coeziune şi al pilonului 2 al PAC în legătură cu 
schimbările climatice pot fi clasificate în două categorii principale: 

Măsurile de adaptare la schimbările climatice urmăresc să reducă vulnerabilitatea 
sistemelor naturale şi umane în faţa efectelor adverse ale schimbărilor climatice. De o 
importanţă centrală în ţările în curs de dezvoltare, adaptarea la schimbările climatice 
îmbunătăţeşte capacitatea şi potenţialul oamenilor de adaptare (capacitatea adaptivă) în 
perspectiva schimbărilor climatice. Programele de adaptare la schimbările climatice sunt 
considerate în general strategii pasive care constau din: finanţarea conservării resurselor 
naturale, distribuţia şi tratarea apei, gestionarea dezastrelor şi iniţiative în domeniul sanitar.  

Măsurile de atenuare a schimbărilor climatice urmăresc reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES) sau sechestrarea gazelor cu efect de seră prin înfiinţarea şi dezvoltarea 
unor rezervoare locale de carbon. Aceste activităţi sunt în general proactive, susţinând 
rezistenţa ecologică, socială şi economică a regiunilor ultraperiferice. Programele cuprind 
investiţii în energia regenerabilă, îmbunătăţirea eficienţei energetice a instituţiilor şi 
susţinerea unor modele de consum mai sănătoase (cum ar fi transportul în comun). 

Constatări cu privire la regiunile ultraperiferice – efecte ale schimbărilor climatice 
şi măsuri de politică regională  

Acest studiu a relevat efecte regionale specifice ale schimbărilor climatice şi a examinat 
modul în care acestea pot fi corelate cu structura politicii regionale.   

Guadelupa se confruntă cu o reducere a zonelor împădurite şi cu mangrove, dispariţia unor 
specii şi înălbirea coralilor (care conduc la eroziune gravă). Ecosistemele de apă dulce 
predispuse la inundaţii situate în spatele zonelor cu mangrove par să fie cele mai vulnerabile. 
Furtunile tropicale accelerează pierderea biodiversităţii şi frânează dezvoltarea economică 
regională prin stagnarea turismului. În plus, creşterea temperaturilor pune probleme de 
sănătate publică. 

Aproape o treime din bugetul actual al FEDR pentru Guadelupa (2007-2013) este alocat 
pentru atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea. În prezent, cea mai mare 
parte este cheltuită pe gestionarea apei şi tratarea apei reziduale, urmată de gestionarea 

                                                           
2  EC 2010-2. 
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deşeurilor. În schimb, întreaga contribuţie din FEADR legată de abordarea schimbărilor 
climatice vizează susţinerea sectorului agricol (susţinerea zonelor defavorizate) şi plăţi pentru 
agricultură şi mediu.  

Martinica riscă dispariţia pădurii tropicale alpine din cauza prelungirii anotimpurilor 
secetoase şi a scăderii cantităţii de precipitaţii. Creşterea intensităţii furtunilor tropicale 
afectează mangrovele şi biodiversitatea marină şi creşterea nivelului mării poate provoca 
înălbirea coralilor în regiunile de coastă. Turismul va fi afectat de aceste schimbări ale 
ecosistemului. Totuşi, mai important este că creşterea temperaturilor şi o schimbare a 
umidităţii vor duce la o creştere a răspândirii bolilor infecţioase.  

Aproximativ jumătate din bugetul FEDR pentru Martinica este alocat, direct şi indirect, 
combaterii schimbărilor climatice. Cea mai mare parte a fost destinată „transportului 
multimodal” (aproape o treime din finanţarea FEDR). Contribuţia din al doilea pilon al PAC a 
fost moderată, canalizată în special către susţinerea agriculturii în zonele defavorizate. 

Réunion este considerat pe scară largă un paradis al biodiversităţii. Din cauza activităţilor 
agricole şi a schimbărilor climatice, habitatele naturale sunt afectate. Speciile invazive sunt 
un motiv serios de îngrijorare, ameninţând în prezent ecosistemele locale. Creşterea nivelului 
mării şi înălbirea coralilor sunt foarte pregnante în regiunile de coastă. Un risc pentru 
sănătatea publică care stârneşte multă preocupare este răspândirea bolilor transmise de 
vectori şi dezvoltarea microalgelor. Schimbările climatice vor afecta biodiversitatea, 
sănătatea populaţiei şi oportunităţile turistice în Réunion. În perioada actuală (2007-2013), 
aproximativ jumătate din bugetul FEDR este alocat măsurilor de combatere a schimbărilor 
climatice. Cele mai mari părţi se investesc în gestionarea deşeurilor şi în tratarea apei 
reziduale. Susţinerea din cadrul PAC pentru această zonă este moderată, axându-se mai mult 
pe zonele defavorizate. 

Macaronezia (Canare, Azore şi Madeira) se confruntă cu schimbări ale vântului 
anticiclonic din Azore care a afectat zonele bioclimatice ocupate de pădurile unice de dafini 
din această regiune. În aceste zone, ameninţarea speciilor invazive a crescut, precum şi 
potenţialul de secete şi deşertificare. Acidificarea oceanelor duce la modificarea ecosistemelor 
marine, ameninţând coralii de adâncime şi afectând biodiversitatea. În plus, creşterea 
temperaturii oceanului a dus la prezenţa unor specii de apă caldă care nu sunt comune zonei. 
Printre problemele de sănătate se numără efectele adverse ale valurilor de căldură, bolile 
tropicale şi incidenţa tot mai accentuată a alergiilor. Ca urmare, se estimează că turismul 
regional va avea de suferit, amplificând şi mai mult efectele economice şi sociale ale 
schimbărilor climatice.  

Există diferenţe notabile de finanţare între diferitele regiuni ultraperiferice din Macaronezia. 
În Canare, aproape o treime din bugetul actual al FEDR este canalizată spre atenuarea 
schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea. Bugetul este alocat în primul rând 
infrastructurii portuare şi sanitare. Politica de dezvoltare regională pune accentul pe 
modernizarea exploataţiilor agricole şi valorificare produselor agricole şi forestiere. În Azore, 
mai puţin de un sfert din bugetul FEDR este alocat programelor de combatere a schimbărilor 
climatice, în timp ce susţinerea prin PAC (în cadrul pilonului 2) este peste medie, fiind axată 
pe susţinerea zonelor nefavorizate. În Madeira, contribuţia de la pilonul 2 este moderată 
(susţinerea fermierilor din zonele montane) şi o treime din finanţarea FEDR vizează 
programele de combatere a schimbărilor climatice (gestionarea deşeurilor şi a apei şi tratarea 
apei reziduale). 

Guyana Franceză – se estimează că pădurea amazoniană din Guyana Franceză va fi grav 
afectată de uscăciune şi secetă. În plus, creşterea incidenţei bolilor transmise de insecte 
ameninţă sănătatea mediului şi a oamenilor. În Guyana Franceză, proporţia de fonduri FEDR 
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pentru combaterea schimbărilor climatice este cea mai mică dintre toate regiunile 
ultraperiferice. La fel se întâmplă şi în cazul finanţării din Pilonul 2 al PAC.  

Concluzii 

Studiul ajunge la concluzia că schimbările climatice vor afecta regiunile ultraperiferice în 
diferite moduri: Cele mai notabile efecte adverse, preconizate în toate regiunile, sunt 
pierderea biodiversităţii, probleme pentru agricultură şi gestionarea apei, 
stagnarea turismului şi probleme de sănătate.  

În prezent, măsurile politice sunt fie de atenuare, fie de adaptare. Cu toate că măsurile de 
adaptare predomină din punct de vedere financiar, ele constituie o strategie defensivă. Prin 
contrast, măsurile de atenuare sunt mai eficient împotriva schimbărilor climatice, constituind 
o strategie mai proactivă.  

În ceea ce priveşte adaptarea, măsurile de politică regională din aproape toate regiunile 
ultraperiferice cuprind: 

• Gestionarea apei – tratarea apei şi furnizarea apei potabile 

• Gestionarea deşeurilor – cu toate că în multe cazuri acest lucru include incinerarea 
deşeurilor care contribuie la schimbările climatice  

• Adoptarea unei infrastructuri extrem de rezistente la fenomenele meteo – îndeosebi 
în cazul infrastructurii portuare 

• Conservarea şi protejarea patrimoniului natural – desemnarea rezervaţiilor naturale 
şi elaborarea de reglementări privind utilizarea resurselor naturale  

• Investiţii în infrastructura socială – infrastructura sanitară  

În ceea ce priveşte atenuarea, măsurile de politică regională din aproape toate regiunile 
ultraperiferice cuprind: 

• Producerea de energie regenerabilă – constituirea de infrastructuri pentru energia 
regenerabilă 

• Măsuri privind eficienţa energetică – investiţii în tehnologii de economisire a energiei  

• Transport – promovarea schimbării preferinţelor în privinţa mijloacelor de transport, 
cu un accent mai puternic pe transportul public 

• Educaţie şi formare profesională – instruirea adulţilor pe teme legate de schimbările 
climatice şi de adoptarea de tehnologii care să ajute la prevenirea schimbărilor 
climatice (mai ales în agricultură) 

Se poate deci aprecia că la nivel global există multe iniţiative încurajatoare care derivă din 
politica regională. Acest lucru se adevereşte în mod special în domeniul infrastructurii pentru 
energia regenerabilă şi al conservării habitatului natural. Acest program a remarcat câteva 
bune exemple de programe finanţate prin FEDR şi Pilonul 2 al PAC în domeniul dezvoltării 
infrastructurii şi al finanţării zonelor defavorizate.  

Totuşi, dacă se pune în balanţă gravitatea efectelor schimbărilor climatice asupra 
infrastructurii locale, biodiversităţii, sănătăţii şi turismului cu nivelul finanţării în aceste 
domenii, este evident că finanţarea este necorespunzătoare pentru pregătirea regiunilor 
ultraperiferice să facă faţă viitoarelor probleme reprezentate de schimbările climatice. Mai 
mult, dacă ne gândim la cantitatea fondurilor destinate unor activităţi regionale nesustenabile 
(precum traficul individual motorizat, producţia intensivă, turismul dăunător mediului), 
„rezultatul net” este negativ.  
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Ţinând cont de acest lucru şi în conformitate cu strategia UE 2020 privind creşterea 
sustenabilă şi favorabilă incluziunii, viitoarele proiecte finanţate prin programele de coeziune 
ale UE ar trebui să includă un test al schimbărilor climatice pentru o identificare mai holistică 
a impactului real al proiectelor de dezvoltare regională. În plus, având în vedere statutul 
prioritar al schimbărilor climatice în cadrul strategiei UE 2020, studiul consideră că investiţiile 
din cadrul politicii de coeziune în acest domeniu sunt limitate în regiunile ultraperiferice şi ar 
putea fi optimizate prin investiţii suplimentare în atenuarea schimbărilor climatice şi 
adaptarea la acestea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


