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POVZETEK 

Ta študija raziskuje morebitne učinke podnebnih sprememb v najbolj oddaljenih regijah ter 
predstavlja ukrepe in pobude v okviru regionalne politike EU s podpiranjem blažitve 
podnebnih sprememb v teh regijah in prilagajanja nanje. 

V tem okviru obstajajo tri področja posebnega interesa, ki vsebujejo:  

• koncentracijo prebivalstva, socio-ekonomske dejavnosti in infrastrukturo v 
obmorskih območjih; 

• občutljivost na spremenljive vremenske vzorce (npr. hurikani, cikloni, suša, poplave, 
vulkanski izbruhi); 

• odvisnost od vodnih virov (obalni vodonosniki), ki so zelo občutljivi na spremembo 
višine morske vode. 

Medtem ko poplave, erozija in pomanjkanje sladke vode ogrožajo obalna območja, izguba 
biotske raznovrstnosti in vpliv tega na turizem ostajata poglavitni težavi in prednostni temi 
nedavne razprave o podnebnim spremembah v najbolj oddaljenih regijah.  

Cilj te študije sta kritična ocena morebitnih groženj, ki jih predstavljajo podnebne 
spremembe v najbolj oddaljenih regijah, in njihovo povezovanje z ukrepi in pobudami 
regionalne politike. Zato so bili določeni trije glavni cilji raziskave: 

a) analizirati regionalni vpliv podnebnih sprememb v najbolj oddaljenih regijah in razne 
scenarije podnebnih sprememb; 

b) zmanjšati učinke podnebnih sprememb na gospodarsko pomembne sektorje, kot so 
turizem, kmetijstvo in ribištvo; 

c) analizirati prispevek ukrepov regionalne politike (Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR), program za razvoj podeželja (PRP) in Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja (EKSRP)), da bi zmanjšali negativne učinke podnebnih sprememb in okrepili 
programe.za njihovo ublažitev in prilagoditev nanje. 

Najbolj oddaljenih regij je trenutno devet na štirih geografsko različnih območjih: Karibi, 
Makaronezija, Indijski ocean in Amazonija. Za študijo jih je bilo izbranih sedem: Guadeloupe 
in Martinik na Karibih, Kanarski otoki, Azori in Madeira v Makaroneziji, Réunion v Indijskem 
oceanu in Francoska Gvajana v Amazoniji. 

Čeprav so najbolj oddaljene regije geografsko drugačne od držav članic, so v pristojnosti 
zakonodaje EU ter predstavljajo gospodarsko in geografsko pomemben del EU. V skladu z 
Lizbonsko pogodbo (Pogodba o delovanju Evropske unije, člen 349) lahko Svet sprejme 
posebne ukrepe za uporabo Pogodbe in skupne politike v najbolj oddaljenih regijah ob 
upoštevanju njihovih posebnih pogojev.  

Kohezijska politika EU spodbuja gospodarski razvoj in zbliževanje zadevnih regij s celinsko 
EU. Kot del omenjene politike so strukturni in kohezijski skladi dodeljeni najbolj oddaljenim 
regijam prek posebnih finančnih instrumentov, zlasti v območjih ribištva in kmetijstva, slednji 
pod stebrom 2 skupne kmetijske politike (SKP). Regionalna politika je poleg tega pomembna 
v okviru obravnavanja regionalnih podnebnih sprememb, zlasti prek financiranja Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 

Podnebne spremembe pomenijo dolgotrajne spremembe glede na statistično porazdelitev 
vremenskih vzorcev Zemlje. Te spremembe zajemajo segrevanje, ki vpliva na vetrove in 
oceanske toke, spremembe količine padavin ter povečanje pogostosti in intenzivnost 
vremenskih nevšečnosti. Poleg tega se najbolj oddaljene regije soočajo z mnogimi težavami, 
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ki jih povzročajo podnebne spremembe, zlasti z izgubo biotske raznovrstnosti, 
zdravstvenimi posledicami in oskrbo z vodo.  

V zadnjih 50 letih so najbolj oddaljene regije doživele občutne spremembe temperature 
morske gladine, zračnega kroženja, vzorcev padavin, višine morske gladine in pogostosti 
težkih vremenskih razmer, ki vodijo k raznim negativnim posledicam za regije. Vse najbolj 
oddaljene regije se soočajo s povišanimi temperaturami morske gladine. Kljub geografskemu 
nihanju se ta splošni pojav nadaljuje. Posledice je do sedaj najbolj občutil Réunion. Prav tako 
so v 50-letnem obdobju večkrat zabeležene spremembe temperature zraka, zračnega 
kroženja in padavin. Spremembe kroženja zraka so najbolj prizadele Francosko Gvajano, 
medtem ko je mešanica povečanih temperatur in pomanjkanja padavin povečala sušnost na 
Karibih. Nekatere evropske najbolj oddaljene regije pa se soočajo s povečano količino 
padavin, kot na primer na Réunionu.  

Spremembe padavin zaradi občutljive podtalnice najbolj ogrožajo manjše otoke, zato se za 
najbolj oddaljene regije pričakuje, da jih bodo podnebne spremembe najbolj prizadele. Vse 
pogostejši hurikani v Severnem Atlantiku se bodo najverjetneje razširili v tropsko področje, 
kar bo povzročilo močnejše vetrove in obilnejše padavine, čeprav se rezultati raziskav na 
osnovi simulacij razlikujejo. 

Dvigovanje morske gladine v zadnjih desetih letih predstavlja težavo v globalnem merilu. 
Raziskave so pokazale, da se bo morska gladina posebej močno dvignila na Karibih, v porečju 
Amazonke in v Makaroneziji. Globalno segrevanje je bistveno upočasnilo termohalinsko 
kroženje (THC). Zato se pričakujejo težke posledice za naravne vire najbolj oddaljenih regij, 
vključno s povečanjem temperatur v Makaroneziji, izginotjem koralnih grebenov na Karibih in 
propadanjem gozdov v Amazoniji.  

Najbolj oddaljene regije so posebej občutljive na negativne učinke podnebnih sprememb 
zaradi geografske izolacije in krhkih ekosistemov. Zato sta ublažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje ključni nalogi politike v najbolj oddaljenih regijah. Ohranitev biotske 
raznovrstnosti in podtalnice sta osrednja skrb. Poleg prispevka k turizmu je biotska 
raznovrstnost pomembna tudi za spodbujanje ekološke tolerance. Obrežja (npr. mangrove in 
koralni grebeni) najbolj oddaljene regije ščitijo pred abiotičnim stresom. Območja mangrov 
ogrožajo dvigovanje morske gladine in tropske nevihte, kot na Guadaloupe in Karibih. 
Koralne grebene pa ogroža kislost morja. Grebeni na Guadeloupe, Martiniku in Réunionu so 
močno ogroženi. Posledice mešanice podnebnih sprememb in škodljivih človeških dejavnosti 
so poslabšale propad okolja v najbolj oddaljenih regijah in zmanjšala odpornost njihovih 
ekosistemov.  

Regionalna politika – priprava okvira za ukrepe EU 

Nedavna študija o regionalnih izzivih do leta 2020 – faza 2: globlja in širša analiza1 je 
izpostavila edinstvene izzive za najbolj oddaljene regije. Glavni trije izzivi so socio-
demografsko in gospodarsko področje, podnebne spremembe in vprašanja v zvezi z energijo.  

Strategija Evropa 2020: Evropska strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast2 je 
glavni referenčni okvir za spodbujanje gospodarske in trajnostne rasti v EU. Poudarek na 
pametni in trajnostni rasti v okviru te strategije podpira instrumente regionalne politike. 
Regionalna politika je v najbolj oddaljenih regijah pomembno orodje, ki prispeva k blažitvi 
podnebnih sprememb in k prilagajanju nanje.  

Najbolj oddaljene regije bodo v obdobju 2007–2013 prejele 7,8 milijarde eurov iz 
strukturnih skladov EU za reševanje teh edinstvenih izzivov prek Evropskega sklada za 

 
1  GD Regio 2011. 
2  Evropska komisija 2010-2. 
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regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS), Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za ribištvo (ESR) in posebnih ukrepov 
za kmetijske izdelke, da bi pomagali francoskim čezmorskim departmajem in ozemljem 
(POSEIDOM), Azorom, Madeiri (POSEIMA) in Kanarskim otokom (POSEICAN).  Da bi dopolnili 
te ukrepe in obravnavali edinstvene izzive regionalnega razvoja v najbolj oddaljenih regijah, 
je Evropska komisija objavila sporočilo Najbolj oddaljene regije – prednosti za Evropo in 
dodala raziskavo Gospodarstvo prilagajanja podnebnim spremembam v obalnih območjih EU.  

Glavne dejavnosti v okviru kohezijske politike in stebra 2 (SKP) v zvezi s podnebnimi 
spremembami so razdeljene na dva dela: 

Namen ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam je zmanjšati občutljivost 
naravnih in človeških sistemov na negativne učinke teh sprememb. Za države v razvoju je 
najbolj pomembno, da prilagajanje podnebnim spremembam izboljša zmogljivost in potencial 
za ljudi, da se podnebnim spremembam prilagodijo (prilagoditvena sposobnost). Programi 
prilagajanja podnebnim spremembam so ponavadi obravnavani kot pasivne strategije, ki jih 
sestavljajo: financiranje ohranitve naravnih virov, oskrba z vodo in njeno čiščenje, ravnanje 
ob naravnih in drugih nesrečah in zdravstvene pobude.  

Ukrepi za blažitev podnebnih sprememb zmanjšujejo toplogredne pline ali izboljšujejo 
njihovo sekvestracijo prek razvoja in izboljšanja ponorov ogljika. Takšne dejavnosti so v 
splošnem proaktivne in spodbujajo okoljsko, socialno in ekonomsko odpornost najbolj 
oddaljenih regij. Programi vključujejo vlaganje v obnovljivo energijo, izboljšanje energetske 
učinkovitosti institucij in spodbujanje vzorcev zdravju prijaznejšega potrošništva (npr. javni 
prevoz). 

Odkritja v najbolj oddaljenih regijah – posledice podnebnih sprememb in ukrepi 
regionalne politike  

Rezultati te študije so pokazali posledice podnebnih sprememb glede na regijo in njihov vpliv 
na strukturo regionalne politike.  

Na Guadeloupe se soočajo s krčenjem gozdov in območij mangrov, izginotjem vrst in 
koralnim beljenjem, kar vodi k močni eroziji. Poplavno ogroženi sladkovodni ekosistemi, ki se 
nahajajo za območji mangrov, se zdijo najobčutljivejši. Tropske nevihte pospešujejo 
izgubljanje biotske raznovrstnosti in povzročajo stagniranje turizma, s čimer zavirajo 
regionalni gospodarski razvoj. Poleg tega dvig temperature povzroča zaskrbljenost za javno 
zdravje. 

Približno tretjina proračuna Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za Guadeloupe 
2007–2013 je dodeljena prilagajanju podnebnim spremembam in njihovemu blaženju. 
Trenutno je največji delež namenjen ravnanju z vodo in čiščenju odpadne vode, sledi pa jima 
ravnanje z odpadki. Splošni prispevek ESRR za posledice podnebnih sprememb pa je 
namenjen podpiranju kmetijstva (spodbujanje območij z omejenimi možnostmi in kmetijsko 
okoljska plačila).  

Martiniku zaradi daljših sušnih obdobij in redkih padavin grozi izginotje višinskega tropskega 
deževnega gozda. Okrepitev tropskih neviht prizadene območja mangrov in morsko biotsko 
raznovrstnost, dvigovanje morske gladine pa lahko povzroči koralno beljenje v obalnih 
območjih. Spremembe ekosistema bodo prizadele turizem. Najpomembneje pa je, da bodo 
vse višje temperature in sprememba vlažnosti pripeljale do širjenja infekcijskih bolezni.  

Približno polovica proračuna ESRR za Martinik je posredno in neposredno dodeljena za 
podnebne spremembe. Od tega je največji delež uporabljen za multimodalni prevoz (približno 
tretjina ESRR). Prispevek drugega stebra SKP je zmeren in večinoma namenjen spodbujanju 
kmetijstva na območjih z omejenimi možnostmi. 
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Za Réunion na splošno velja, da je biotsko zelo raznovrsten. Zaradi kmetijskih dejavnosti in 
podnebnih sprememb so naravni habitati v nevarnosti. Zaskrbljenost povzročajo zlasti 
invazivne vrste, ki trenutno ogrožajo lokalne ekosisteme. Dvigovanje morske gladine in 
koralno beljenje sta še posebej razširjena v obalnih regijah. Glavna težava za javno zdravje 
je širjenje bolezni, ki se širijo s prenašalci, in mikroalg. Podnebne spremembe bodo torej 
prizadele biotsko raznovrstnost, človeško zdravje in turistične priložnosti na Réunionu. V 
obdobju 2007–2013 je približno tretjina proračuna ESRR namenjena ukrepom proti 
podnebnim spremembam. Največji delež je vložen v ravnanje z vodo in čiščenje odpadne 
vode. Podpora SKP na tem področju je zmerna, saj je bolj usmerjena v območja z omejenimi 
možnostmi. 

Makaronezija (Kanarski otoki, Azori in Madeira) je podvržena spremembam anticiklona 
na Azorih, ki so prizadele bioklimatska področja edinstvenega lovorovega gozda v tej regiji. V 
teh območjih se je povečala grožnja invazivnih vrst, pa tudi potencialne suše in 
dezertifikacije. Zakisljevanje morja spreminja morske ekosisteme in s tem ogroža 
globokomorske korale in negativno vpliva na biotsko raznovrstnost. Poleg tega je dvigovanje 
temperature morja na to območje prineslo toplovodne vrste, ki zanj niso značilne. 
Zdravstvene težave zajemajo škodljive učinke vročinskih valov, tropskih bolezni in vse večjo 
razširjenost alergij. To bo najverjetneje prizadelo regionalni turizem, s tem pa se bodo še 
poglobili ekonomski in socialni učinki podnebnih sprememb.  

Razlike v financiranju najbolj oddaljenih regij Makaronezije so velike. Na Kanarskih otokih je 
približno tretjina tekočega proračuna ESRR namenjena ublažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje.  Ta proračun je namenjen predvsem pristaniški in zdravstveni 
infrastrukturi. Poudarek programa za razvoj podeželja (PRP) je modernizacija kmetijskih 
gospodarstev ter dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim izdelkom. Na Azorih je manj 
kot četrtina proračuna ESRR namenjena programom za podnebne spremembe, medtem ko je 
podpora SKP (prek drugega stebra) večja od povprečne podpore območjem z omejenimi 
možnostmi. Na Madeiri je prispevek stebra 2 zmeren (namenjen podpori kmetom v gorskih 
območjih) in tretjina sredstev ESRR je namenjena programom za podnebne spremembe 
(financiranje ravnanja z odpadki in odpadno vodo ter čiščenja vode). 

Francoska Gvajana – Amazonski gozd in Francosko Gvajano sta močno prizadela 
izsuševanje in suša. Poleg tega povečanje bolezni, ki jih prenašajo žuželke, ogroža ekološko 
in človeško zdravje. Na Francoski Gvajani je delež ESRR, namenjen podnebnim 
spremembam, najnižji v primerjavi z drugimi najbolj oddaljenimi regijami. Enako velja za 
sredstva iz stebra 2 SKP.  

Zaključki 

Sklep študije je, da bodo podnebne spremembe najbolj oddaljene regije prizadele na različne 
načine. Najbolj škodljivi učinki, ki se pričakujejo v vseh regijah, so izginotje biotske 
raznovrstnosti, težave, povezane z vodo in kmetijstvom, stagnacija turizma in 
zdravstvene težave.  

Politični ukrepi so trenutno usmerjeni samo k blažitvam podnebnih sprememb oziroma 
prilagajanju nanje. V finančnem pogledu prevladujejo ukrepi za prilagajanje, ki sestavljajo 
obrambno strategijo. V nasprotju z njimi pa so ukrepi za blažitev bolj učinkoviti proti 
podnebnim spremembam, saj je njihova strategija bolj proaktivna.  

Ukrepi regionalne politike za prilagajanje v skoraj vseh najbolj oddaljenih regijah vsebujejo: 

• ravnanje z vodo – čiščenje vode in oskrba s pitno vodo 

• ravnanje z odpadki – čeprav v več primerih to zajema zažiganje odpadkov, ki 
povzroča podnebne spremembe  
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• sprejemanje infrastrukture, odporne na izredne vremenske razmere – zlasti ob 
upoštevanju pristaniške infrastrukture 

• ohranjanje in zaščita naravne dediščine – dodeljevanje statusa naravnih rezervatov 
in urejanje uporabe naravnih virov  

• vlaganje v socialno infrastrukturo – zdravstvena infrastruktura  

Ukrepi regionalne politike za blaženje podnebnih sprememb v skoraj vseh najbolj oddaljenih 
regijah vsebujejo: 

• proizvodnjo obnovljive energije – vzpostavljanje infrastrukture obnovljive energije 

• ukrepe za energetsko učinkovitost – vlaganje v energetsko varčne tehnologije  

• prevoz – podpiranje sprememb v strukturi prevoza s poudarkom na javnem prevozu 

• izobraževanje in usposabljanje – usposabljanje odraslih za soočanje z učinki 
podnebnih sprememb in sprejemanje tehnologij za njihovo preprečitev (zlasti v 
kmetijstvu) 

Na podlagi tega bi lahko torej ocenili, da splošno gledano obstaja veliko spodbudnih pobud, ki 
izvirajo iz regionalne politike. To še posebej velja na področju infrastrukture obnovljive 
energije in ohranjanja naravnih habitatov. To poročilo zajema nekaj dobrih primerov 
programov na področju razvoja infrastrukture in financiranja območij z omejenimi 
možnostmi, ki so financirani s sredstvi ESRR in stebra 2 SKP.  

Toda če primerjamo visoko stopnjo vpliva podnebnih sprememb na lokalno infrastrukturo, 
biotsko raznovrstnost, zdravje in turizem z ravnjo financiranja teh področij, postane jasno, da 
je financiranje neprimerno za pripravo najbolj oddaljenih regij na prihajajoče izzive 
podnebnih sprememb. Če poleg tega upoštevamo vsoto sredstev, namenjenih netrajnostnim 
regionalnim dejavnostim (kot so motoriziran zasebni prevoz, intenzivna proizvodnja, okoljsko 
škodljiv turizem), je „neto“ rezultat negativen.  

Ob upoštevanju navedenega in strategije EU 2020 o vključujoči in trajnostni rasti bi morali 
prihodnji projekti, ki so financirani prek kohezijskih programov EU, vključevati test podnebnih 
sprememb, da bi bolj celostno prepoznali pravi učinek regionalnih razvojnih projektov. 
Študija poleg tega ob upoštevanju prednostnega statusa podnebnih sprememb v strategiji EU 
2020 ugotavlja, da so investicije kohezijske politike na tem področju v najbolj oddaljenih 
regijah omejene in da bi se lahko izboljšale prek dodatnih investicij v blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje. 

 


