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ZHRNUTIE 
Táto štúdia skúma potenciálny vplyv zmeny klímy na najvzdialenejšie regióny Európskej únie 
(EÚ) a opatrenia a iniciatívy v rámci regionálnej politiky, ktoré podporujú zmiernenie tohto 
vplyvu a prispôsobenie sa týchto regiónov zmene klímy. 

Do tohto rozsahu patria tri oblasti osobitného záujmu, ktoré zahŕňajú:  

• koncentráciu obyvateľstva, sociálno-hospodárske činnosti a infraštruktúru pozdĺž 
pobrežných zón, 

• citlivosť na ničivé prejavy počasia (napr. hurikány, cyklóny, sucho, povodne, 
sopečné erupcie), 

• závislosť od vodných zdrojov (pobrežné kolektory podzemnej vody), ktoré sú vysoko 
citlivé na zmeny hladiny mora. 

Pobrežné zóny sú ohrozované záplavami, eróziou a nedostatkom sladkej vody, pričom 
v centre záujmu sa aj naďalej nachádza téma straty biodiverzity a jej vplyvu na cestovný 
ruch, ktorá bola stredobodom pozornosti nedávnych diskusií o zmene klímy 
v najvzdialenejších regiónoch.  

Cieľom tejto štúdie je kriticky posúdiť potenciálne hrozby zmeny klímy v najvzdialenejších 
regiónoch a prepojiť ich s opatreniami a iniciatívami regionálnej politiky. V dôsledku toho boli 
určené tri kľúčové ciele výskumu: 

a) analyzovať regionálny dosah zmeny klímy na najvzdialenejšie regióny podľa rôznych 
scenárov zmeny klímy, 

b) vyvodiť vplyv zmeny klímy na hospodársky dôležité odvetvia, ako sú napríklad 
cestovný ruch, poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, 

c) analyzovať prínos opatrení regionálnej politiky (Európsky fond regionálneho rozvoja 
(EFRR), program rozvoja vidieka (PRV) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka (EPFRV)) k znižovaniu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy a k posilneniu 
regionálnych programov zameraných na zmiernenie a prispôsobenie sa. 

V súčasnosti existuje deväť najvzdialenejších regiónov v štyroch geograficky odlišných 
oblastiach: Karibik, Makaronézia, Indický oceán a Amazónia. Z nich bolo na účely štúdie 
vybratých sedem najvzdialenejších regiónov: Guadeloupe a Martinik v Karibiku, Kanárske 
ostrovy, Azory a Madeira v Makaronézii, Réunion v Indickom oceáne a Francúzska Guyana 
v Amazónii. 

Hoci sú najvzdialenejšie regióny od členských štátov EÚ geograficky vzdialené, vzťahujú sa 
na ne právne predpisy EÚ a predstavujú hospodársky a biologicky dôležitú súčasť EÚ. Podľa 
Lisabonskej zmluvy (Zmluva o fungovaní Európskej únie, článok 349) môže Rada prijať 
osobitné opatrenia s cieľom uplatniť zmluvu a spoločné politiky na najvzdialenejšie regióny 
s prihliadnutím na ich osobitné podmienky.  

Politika súdržnosti EÚ podporuje hospodársky rozvoj a zbližovanie týchto regiónov s pevninou 
EÚ. V rámci tejto politiky sa finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho 
fondu prideľujú najvzdialenejším regiónom prostredníctvom určených finančných nástrojov, 
najmä v oblastiach rybolovu a poľnohospodárstva, pričom poľnohospodárstvo patrí do piliera 
2 spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Okrem toho je regionálna politika dôležitá 
v súvislosti s riešením regionálnej zmeny klímy, najmä prostredníctvom financovania zdrojov 
EFRR. 

Zmena klímy predstavuje dlhodobú zmenu štatistického rozloženia modelov počasia na Zemi. 
Táto zmena zahŕňa trend otepľovania, ktorý ovplyvňuje vzdušné a oceánske prúdy a zmeny 
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úhrnu zrážok, pričom zvyšuje frekvenciu a intenzitu ničivých výkyvov počasia. Najodľahlejšie 
regióny celkovo čelia mnohým problémom vyplývajúcim zo zmeny klímy, najmä strate 
biodiverzity, vplyvom na zdravie a problémom s dodávkami vody.  

Za posledné polstoročie zažili najodľahlejšie regióny výrazné zmeny teploty hladiny mora, 
zmeny vzdušného prúdenia, modelov úhrnu zrážok, hladiny morí a frekvencie prudkých 
zmien počasia, ktoré vedú k rôznym nepriaznivým regionálnym vplyvom. Teplota hladiny 
morí sa vo všetkých najvzdialenejších regiónoch zvyšuje. Aj napriek istej geografickej 
odchýlke bude tento celkový trend pravdepodobne pokračovať. Doteraz je najviac postihnutý 
región Réunion. Za posledných 50 rokov boli zdokumentované aj zmeny teploty vzduchu, 
prúdenia vzduchu a úhrnu zrážok. Francúzska Guyana je najviac postihnutá zmenami 
prúdenia vzduchu, zatiaľ čo v Karibiku viedla kombinácia vyšších teplôt a menšieho úhrnu 
zrážok k vyššej miere sucha. Naopak, niektoré európske najvzdialenejšie regióny zažívajú 
zvýšený úhrn zrážok, ako je to v prípade Réunionu.  

Malé ostrovy sú mimoriadne citlivé na zmeny v úhrne zrážok z dôvodu ich slabých 
podzemných zásob vody, a preto sa očakáva, že zmena klímy osobitne zasiahne práve 
najvzdialenejšie regióny. Predpokladá sa, že zvýšená frekvencia hurikánov v severnom 
Atlantickom oceáne sa rozšíri do tropických regiónov, čo vyústi do silnejších vetrov 
a bohatších zrážok, hoci medzi jednotlivými modelovými štúdiami existujú rozdiely.   

V poslednom desaťročí vzbudzuje celosvetové obavy otázka zvyšovania hladiny morí. Zo 
štúdií vyplýva, že zvyšovanie hladiny morí bude mimoriadne závažné v Karibiku, na pobreží 
Amazónie a v Makaronézii. Globálne otepľovanie značne spomaľuje termohalinnú cirkuláciu. 
Predpokladá sa preto, že to bude mať zásadný vplyv na prírodné zdroje najvzdialenejších 
regiónov, pričom sa zvýšia najvyššie teploty v Makaronézii, dôjde k úbytku koralových útesov 
v Karibiku a k odumieraniu dažďových pralesov v Amazónii.  

Najvzdialenejšie regióny sú na nepriaznivý vplyv zmeny klímy osobitne citlivé pre svoju 
geografickú izoláciu a krehké ekosystémy. Zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto 
zmene sú preto kľúčovými prioritami politiky v najvzdialenejších regiónoch. Strata 
biodiverzity a zachovanie podzemných zásob vody sú otázky, ktoré sa nachádzajú v centre 
záujmu. Biodiverzita prispieva k cestovnému ruchu, ale zároveň zohráva kľúčovú úlohu pri 
podpore ekologickej odolnosti. Pobrežia (t. j. mangrovníkové a koralové útesy) pomáhajú 
najvzdialenejším regiónom odolávať nepriaznivým poveternostným vplyvom. 
Mangrovníkové zóny sú ohrozené zvyšovaním hladiny morí a tropickými búrkami, čo 
predstavuje problém na Guadeloupe a v Karibiku. Na koralové útesy má nepriaznivý vplyv 
okysľovanie oceánov. V súčasnosti sú veľmi ohrozené útesy v oblasti Guadeloupe, Martiniku 
a Réunionu. Zistilo sa, že vplyv zmeny klímy v kombinácii so škodlivou ľudskou činnosťou 
zhoršuje ekologickú degradáciu v najvzdialenejších regiónoch a znižuje odolnosť týchto 
ekosystémov.  

Regionálna politika – stanovenie rámca opatrení EÚ 

V nedávnej štúdii s názvom Regionálne výzvy do roku 2020 – fáza 2: prehĺbenie a rozšírenie 
analýzy1 sa upozorňuje na jedinečný rad výziev, ktorým čelia najvzdialenejšie regióny. Sú 
určené tri kľúčové výzvy, ku ktorým patria otázky sociálno-demografického a hospodárskeho 
charakteru, ako aj otázky týkajúce sa zmeny klímy a energetiky.  

Stratégia Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu2 je hlavný referenčný rámec na stimuláciu hospodárskeho 
a udržateľného rastu v EÚ. Zameranie sa na inteligentný a udržateľný rast v rámci tejto 

 
1  Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku 2011. 
2  ES 2010-2. 
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stratégie podporuje nástroje regionálnej politiky. V najvzdialenejších regiónoch je regionálna 
politika dôležitý nástroj, ktorý prispieva k zmierňovaniu lokálnej zmeny klímy 
a k prispôsobovaniu sa tejto zmene.  

V rokoch 2007 až 2013 dostanú najvzdialenejšie regióny celkovo 7,8 miliardy EUR zo 
štrukturálnych fondov EÚ na riešenie tohto jedinečného radu výziev, a to prostredníctvom 
EFRR, Európskeho sociálneho fondu (ESF), EPFRV, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo 
(EFRH) a konkrétnych opatrení týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov s cieľom pomôcť 
francúzskym zámorským departementom (POSEIDOM), Azorám, Madeire (POSEIMA) 
a Kanárskym ostrovom (POSEICAN). V záujme doplnenia týchto opatrení a vyriešenia 
jedinečných výziev regionálneho rozvoja v najvzdialenejších regiónoch Európska komisia 
uverejnila oznámenie s názvom Najvzdialenejšie regióny: prínos pre Európu a okrem 
toho začala prieskum s názvom Ekonomika prispôsobenia sa zmene klímy v pobrežných 
oblastiach EÚ.  

Hlavné činnosti v rámci politiky súdržnosti a piliera 2 SPP v súvislosti so zmenou klímy sú 
klasifikované v rámci dvoch hlavných kategórií: 

Cieľom opatrení zameraných na prispôsobenie sa zmene klímy je zmenšiť citlivosť 
prírodných a ľudských systémov na nepriaznivý vplyv zmeny klímy. V rozvojových krajinách 
je najdôležitejšie to, že prispôsobenie sa zmene klímy zlepšuje schopnosť a potenciál ľudí 
prispôsobiť sa (schopnosť adaptácie) zmene klímy. Programy zamerané na prispôsobenie sa 
zmene klímy sa vo všeobecnosti považujú za pasívne stratégie a pozostávajú z: financovania 
ochrany prírodných zdrojov, dodávok a čistenia vody, riadenia katastrof a iniciatív 
zameraných na zdravie.  

Opatrenia zamerané na zmiernenie zmeny klímy znižujú emisie skleníkových plynov alebo 
zlepšujú ukladanie emisií skleníkových plynov a zdokonaľujú miestne zachytávanie uhlíka. 
Tieto činnosti sú vo všeobecnosti aktívne a podporujú environmentálnu, sociálnu 
a hospodársku odolnosť najvzdialenejších regiónov. Programy zahŕňajú investície do 
obnoviteľných zdrojov energie, zdokonaľovanie inštitucionálnej energetickej účinnosti 
a podporu zdravších spotrebných návykov (ako je napríklad verejná doprava). 

Zistenia v najvzdialenejších regiónoch – vplyv zmeny klímy a opatrenia 
regionálnej politiky  

V rámci zistení tejto štúdie sa určili regionálne špecifické vplyvy zmeny klímy a preskúmalo 
sa, akým spôsobom súvisia so štruktúrou regionálnej politiky.  

Guadeloupe čelí ústupu lesných a mangrovníkových zón, vymieraniu druhov a blednutiu 
koralov (vedúcemu k silnej erózii). Zdá sa, že najzraniteľnejšie sú sladkovodné ekosystémy 
ohrozené záplavami, ktoré sa nachádzajú za mangrovníkovými zónami. Tropické búrky 
urýchľujú stratu biodiverzity a prostredníctvom stagnujúceho cestovného ruchu potláčajú 
regionálny hospodársky rozvoj. Okrem toho zvyšujúce sa teploty vyvolávajú obavy o verejné 
zdravie. 

Približne tretina súčasného rozpočtu EFRR pre Guadeloupe (na obdobie rokov 2007 – 2013) 
je vyčlenená na prispôsobenie sa zmene klímy a na zmierňovanie jej následkov. V súčasnosti 
sa najväčšia časť míňa na hospodárenie s vodou a na čistenie odpadových vôd, po ktorých 
nasleduje nakladanie s odpadom. Na druhej strane, celkový príspevok z EPFRV pri riešení 
otázok týkajúcich sa zmeny klímy súvisí s poľnohospodárskou podporou (podporovanie 
znevýhodnených oblastí a poľnohospodársko-environmentálne platby).  

Martiniku hrozí vymiznutie vysokohorských tropických dažďových pralesov z dôvodu dlhších 
období sucha a menšieho úhrnu zrážok. Nárast intenzity tropických búrok má vplyv na 
mangrovníky a morskú biodiverzitu a zvyšovanie hladiny morí môže spôsobiť blednutie 
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koralov v pobrežných oblastiach. Tieto zmeny ekosystému ovplyvnia cestovný ruch. 
Závažnejšie však je, že zvyšujúce sa teploty a zmeny vlhkosti budú viesť k rozsiahlejšiemu 
šíreniu infekčných chorôb.  

Približne polovica rozpočtu EFRR na Martiniku sa priamo aj nepriamo vyčleňuje na zmenu 
klímy. Najväčšia časť tohto rozpočtu (približne tretina finančných prostriedkov EFRR) bola 
použitá na tzv. multimodálnu (niekoľkodruhovú) dopravu. Príspevok z druhého piliera SPP bol 
priemerný a smeroval najmä na podporu poľnohospodárstva v znevýhodnených oblastiach. 

Réunion sa všeobecne považuje za problematické miesto z hľadiska biodiverzity. 
Poľnohospodárske činnosti a zmena klímy spôsobujú zanikanie prirodzených biotopov. 
Invazívne druhy vyvolávajú mimoriadne obavy a v súčasnosti ohrozujú miestne ekosystémy. 
Zvyšovanie hladiny morí a blednutie koralov sú v pobrežných oblastiach veľmi výrazné. 
Zvlášť znepokojujúcou hrozbou pre verejné zdravie je šírenie chorôb prenášaných vektormi 
a rozširovanie mikrorias. Zmena klímy negatívne ovplyvní biodiverzitu, ľudské zdravie 
a príležitosti v oblasti cestovného ruchu na Réunione. V prebiehajúcom období (2007 – 2013) 
je približne tretina rozpočtu EFRR vyčlenená na opatrenia zamerané na riešenie zmeny klímy. 
Najväčšie podiely sa investujú do hospodárenia s vodou a čistenia odpadových vôd. Podpora 
SPP je v tejto oblasti priemerná a zameriava sa skôr na znevýhodnené oblasti. 

Makaronézia (Kanárske ostrovy, Azory a Madeira) zažíva zmeny prúdenia vzduchu 
v rámci tlakovej výše na Azorách, čo ovplyvňuje bioklimatické oblasti tohto regiónu pokryté 
jedinečným vavrínovým lesom. V týchto oblastiach sa zvyšuje riziko výskytu invazívnych 
druhov, ako aj možnosť častejšieho výskytu sucha a dezertifikácie. Okysľovanie oceánov 
mení morské ekosystémy, ohrozuje hlbokomorské koraly a nepriaznivo pôsobí na 
biodiverzitu. Okrem toho má zvyšovanie teploty oceánov za následok prítomnosť 
teplovodných druhov, ktoré nepochádzajú z tejto oblasti. Medzi zdravotné problémy patria 
nepriaznivé účinky horúčav, tropické choroby a zvýšený výskyt alergií. Očakáva sa, že 
následkom toho bude trpieť regionálny cestovný ruch, čo ešte zväčší hospodársky a sociálny 
vplyv zmeny klímy.  

Medzi najvzdialenejšími regiónmi Makaronézie existujú značné rozdiely vo financovaní. Na 
Kanárskych ostrovoch sa približne tretina súčasného rozpočtu EFRR investuje do zmiernenia 
zmeny klímy a prispôsobenia sa tejto zmene. Tento rozpočet sa vyčleňuje najmä na 
prístavnú a zdravotnícku infraštruktúru. Program rozvoja vidieka kladie dôraz na 
modernizáciu poľnohospodárskych podnikov a pridanie hodnoty poľnohospodárskym 
a lesohospodárskym výrobkom. Na Azorách je menej než štvrtina rozpočtu EFRR vyčlenená 
na programy v oblasti zmeny klímy, pričom podpora SPP (v rámci piliera 2) je nadpriemerná 
a zameriava sa predovšetkým na znevýhodnené oblasti. Na Madeire je príspevok z piliera 2 
priemerný (zameriava sa na podporu poľnohospodárov v horských oblastiach) a tretina 
finančných prostriedkov EFRR ide na programy v oblasti zmeny klímy (financovanie 
nakladania s odpadom, hospodárenia s vodou a čistenia čistenie vody). 

Francúzska Guyana – očakáva sa, že amazonský dažďový prales vo Francúzskej Guyane 
bude vážne postihnutý vysúšaním a suchom. Navyše zvýšený výskyt chorôb prenášaných 
hmyzom ohrozuje ekologické a ľudské zdravie. Vo Francúzskej Guyane je pomerná časť 
finančných prostriedkov EFRR na riešenie zmeny klímy najnižšia spomedzi všetkých 
najvzdialenejších regiónov. Podobne je to s financovaním z piliera 2 SPP.  

Závery 

V tejto štúdii sa dospelo k záveru, že zmena klímy ovplyvní najvzdialenejšie regióny rôznymi 
spôsobmi. Medzi najvýraznejšie nepriaznivé vplyvy, ktoré sa očakávajú vo všetkých 
regiónoch, patria strata biodiverzity, problémy týkajúce sa poľnohospodárstva 
a vody, stagnácia cestovného ruchu a obavy o zdravie.  
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Opatrenia regionálnej politiky sa v súčasnosti zameriavajú buď na zmiernenie, alebo na 
prispôsobenie sa. Hoci opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy z finančného hľadiska 
prevládajú, predstavujú defenzívnu stratégiu. Naopak, opatrenia zamerané na zmiernenie 
zmeny klímy sú účinnejšie, keďže poskytujú aktívnejšiu stratégiu.  

Opatrenia regionálnej politiky týkajúce sa prispôsobenia takmer vo všetkých 
najvzdialenejších regiónoch zahŕňajú: 

• hospodárenie s vodou – čistenie vody a dodávky pitnej vody, 

• nakladanie s odpadom – hoci v mnohých prípadoch to zahŕňa spaľovanie odpadu, 
ktoré prispieva k zmene klímy, 

• prijatie infraštruktúry odolnej proti extrémnemu počasiu – najmä pokiaľ ide 
o prístavnú infraštruktúru, 

• zachovanie a ochranu prírodného dedičstva – prideľovanie prírodných zdrojov 
a vypracúvanie nariadení pre využívanie prírodných zdrojov,  

• investovanie do sociálnej infraštruktúry – zdravotnícka infraštruktúra.  

Opatrenia regionálnej politiky týkajúce sa zmiernenia takmer vo všetkých najvzdialenejších 
regiónoch zahŕňajú: 

• výrobu energie z obnoviteľných zdrojov – vytváranie infraštruktúry pre obnoviteľné 
zdroje energie, 

• opatrenia na dosiahnutie energetickej účinnosti – investície do technológií na úsporu 
energie,  

• dopravu – podporovanie zmien v používaní jednotlivých druhov dopravy s väčším 
dôrazom na verejnú dopravu, 

• vzdelávanie a odbornú prípravu – odbornú prípravu dospelých v otázkach týkajúcich 
sa zmeny klímy a prijímanie technológií, ktoré majú pomôcť predchádzať zmene 
klímy (najmä v poľnohospodárstve). 

Dalo by sa preto povedať, že celkovo existuje veľa podporných iniciatív vychádzajúcich 
z regionálnej politiky. To platí najmä v oblasti infraštruktúry pre obnoviteľné zdroje energie 
a ochrany prirodzených biotopov. Táto štúdia odhalila niekoľko dobrých príkladov programov 
financovaných z EFRR a piliera 2 SPP v oblastiach rozvoja infraštruktúry a financovania 
znevýhodnených oblastí.  

Keď však porovnáme závažnosť vplyvu zmeny klímy na miestnu infraštruktúru, biodiverzitu, 
zdravie a cestovný ruch s úrovňou financovania v týchto oblastiach, je jasné, že toto 
financovanie nestačí na to, aby sa najvzdialenejšie regióny pripravili na nadchádzajúce 
problémy, ktoré zmena klímy prinesie. Okrem toho, ak vezmeme do úvahy objem finančných 
prostriedkov poskytovaných na regionálne činnosti, ktoré nemajú trvalo udržateľný charakter 
(ako sú napríklad motorizovaná individuálna doprava, intenzívna výroba, cestovný ruch 
poškodzujúci životné prostredie), „čistý výsledok“ je záporný.  

Vzhľadom na túto skutočnosť a na základe stratégie inkluzívneho a udržateľného rastu 
Európa 2020 by budúce projekty financované z programov politiky súdržnosti EÚ mali 
obsahovať test v oblasti zmeny klímy s cieľom holistickejšie určiť skutočný vplyv projektov 
regionálneho rozvoja. Navyše, keď vezmeme do úvahy, že zmena klímy je prioritou stratégie 
Európa 2020, v štúdii sa zistilo, že investície politiky súdržnosti v tejto oblasti sú 
v najvzdialenejších regiónoch obmedzené a mohli by sa optimalizovať prostredníctvom 
dodatočných investícií do zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa tejto zmene. 


