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Resumé 

I denna studie undersöks klimatförändringarnas möjliga effekter i de yttersta 
randområdena samt åtgärder och initiativ inom EU:s regionalpolitik till stöd för 
begränsning av och/eller anpassning till klimatförändringarna i dessa områden. 

Studiens syfte är att öka kunskapen om de möjliga hot som 
klimatförändringarna innebär för de yttersta randområdena och att bedöma 
regionalpolitikens funktion i detta sammanhang. 
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SAMMANFATTNING 

I denna studie undersöks klimatförändringarnas möjliga effekter på Europeiska unionens 
(EU:s) yttersta randområden samt åtgärder och initiativ inom regionalpolitiken till stöd för 
begränsning av och anpassning till klimatförändringarna i dessa områden. 

Inom denna ram är följande tre områden av särskilt intresse:  

• Koncentrationen av befolkning, socioekonomisk verksamhet och infrastruktur till 
kustområdena. 

• Sårbarheten för svåra väderförhållanden (t.ex. orkaner, cykloner, torka, 
översvämningar, vulkanutbrott). 

• Beroendet av vattentillgångar (kustnära akvifärer) som är mycket känsliga för 
havsnivåförändringar. 

Kustområdena hotas av översvämningar, erosion och sötvattenbrist. Den minskade 
biologiska mångfalden och följderna för turistnäringen förblir emellertid ett stort orosmoment 
och har stått i centrum för den senare tidens klimatdiskussioner om de yttersta 
randområdena.  

Syftet med denna studie är att kritiskt bedöma de möjliga hot som klimatförändringarna i de 
yttersta randområdena innebär och att sätta dem i samband med regionalpolitiska åtgärder 
och initiativ. Därför fastställdes tre huvudsakliga mål för undersökningen: 

a) Att analysera klimatförändringarnas regionala inverkan i de yttersta randområdena 
enligt olika klimatscenarier. 

b) Att beräkna vilka effekter klimatförändringarna får på ekonomiskt viktiga sektorer 
som turism, jordbruk och fiske. 

c) Att analysera hur regionalpolitiska åtgärder (Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), programmet för landsbygdsutveckling och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU)) bidrar till att minska de negativa följderna av 
klimatförändringar och stärka regionala program för begränsning av och anpassning 
till klimatförändringar. 

De yttersta randområdena är för närvarande nio till antalet och ligger i fyra geografiskt skilda 
områden: Västindien, Makaronesien, Indiska oceanen och Amazonas. Sju av dessa valdes ut 
för att ingå i studien: Guadeloupe och Martinique i Västindien, Kanarieöarna, Azorerna och 
Madeira i Makaronesien, Réunion i Indiska oceanen och Franska Guyana i Amazonas. 

De yttersta randområdena ligger visserligen långt ifrån EU:s medlemsstater rent geografiskt, 
men de omfattas av EU:s lagstiftning och utgör en ekonomiskt och biologiskt viktig del av 
EU. Enligt Lissabonfördraget (fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 349) 
kan rådet anta specifika åtgärder för hur fördragen och den gemensamma politiken ska 
tillämpas för de yttersta randområdena med beaktande av deras särdrag.  

EU:s sammanhållningspolitik främjar ekonomisk utveckling och konvergens med 
EU:s fastland i dessa områden. Som ett led i denna politik tilldelas de yttersta randområdena 
struktur- och sammanhållningsmedel genom särskilda finansiella instrument, huvudsakligen 
på områdena för fiske och jordbruk. Jordbruksstöd ges inom andra pelaren i den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Regionalpolitiken är dessutom relevant när det gäller att 
hantera regionala klimatförändringar genom finansiering av Eruf-resurser. 

Med klimatförändringar avses långsiktiga förändringar i den statistiska fördelningen av 
jordens vädermönster. I dessa förändringar ingår en tendens till uppvärmning som påverkar 
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vindar och havsströmmar och leder till förändrade nederbördsmängder och ökad förekomst 
av svåra oväder, som dessutom blir alltmer intensiva. I allmänhet står de yttersta 
randområdena inför många utmaningar på grund av klimatförändringarna, framför allt 
minskad biologisk mångfald, hälsokonsekvenser och problem med 
vattenförsörjningen.  

Under den senare hälften av 1900-talet har betydande förändringar uppmätts i de yttersta 
randområdena när det gäller havets yttemperatur, luftcirkulation, nederbördsmönster, 
havsnivå och förekomst av hårda väderförhållanden. Detta har fått en rad olika negativa 
konsekvenser på regional nivå. I alla de yttersta randområdena har yttemperaturen i havet 
tenderat att stiga. Även om en viss geografisk variation förekommer är det sannolikt att 
denna övergripande trend kommer att hålla i sig. Hittills är det Réunion som har påverkats 
mest. Förändringar i lufttemperatur, luftcirkulation och nederbörd har också uppmätts under 
en 50-årsperiod. Franska Guyana har påverkats mest av förändrad luftcirkulation, medan 
Västindien har blivit allt torrare på grund av en kombination av högre temperaturer och 
mindre regn. I vissa av de europeiska yttersta randområdena har nederbörden tvärtom ökat. 
Så är fallet på Réunion.  

Små öar är särskilt sårbara för förändrade regnmängder på grund av sina ömtåliga 
grundvattennivåer. Därför väntas de yttersta randområdena påverkas särskilt mycket av 
klimatförändringar. Orkaner har blivit allt vanligare i Nordatlanten och detta fenomen 
förutses sprida sig till tropiska regioner. Detta kommer att leda till starkare vindar och 
ymnigare regn, även om det finns vissa skillnader mellan olika modelleringsstudier. 

Stigande havsnivåer har orsakat oro i hela världen under det senaste årtiondet. Studier 
tyder på att de stigande havsnivåerna kommer att bli särskilt allvarliga i Västindien, längs 
Amazonas kust och i Makaronesien. Den globala uppvärmningen har gjort den termohalina 
cirkulationen i haven betydligt långsammare. Detta förutses få djupgående konsekvenser för 
naturtillgångarna i de yttersta randområdena, bland annat genom högre maximitemperaturer 
i Makaronesien, förlust av korallrev i Västindien och regnskogsdöd i Amazonas.  

De yttersta randområdena är särskilt sårbara för de negativa effekterna av 
klimatförändringar eftersom de är geografiskt isolerade och har ömtåliga ekosystem. Därför 
prioriteras begränsning av och anpassning till klimatförändringar högt inom politiken i dessa 
områden. Att motverka minskning av den biologiska mångfalden och bevara grundvattnet är 
centrala frågor. Biologisk mångfald bidrar till turistnäringen men är också av avgörande vikt 
för att uppnå ekologisk resiliens. Kustlinjerna (med t.ex. mangroveskogar och korallrev) 
hjälper de yttersta randområdena att stå emot naturliga påfrestningar. Mangroveområden 
hotas nu av stigande havsnivåer och tropiska stormar i Guadeloupe och Västindien. 
Korallrev påverkas negativt av försurning av haven. I nuläget löper korallrev i Guadeloupe 
samt på Martinique och Réunion hög risk. Klimatförändringarnas effekter i kombination med 
skadlig mänsklig inverkan har konstaterats förvärra den ekologiska förstöringen i de yttersta 
randområdena och minska dessa ekosystems resiliens.  

Regionalpolitiken – en ram för EU-åtgärder 

I en nyligen utförd studie med titeln Regional Challenges in the Perspective of 2020 –
Phase 2: Deepening and Broadening the Analysis1 betonas den unika kombination av 
utmaningar som de yttersta randområdena står inför. Tre centrala utmaningar lyfts fram: 
sociodemografiska och ekonomiska problem, klimatförändringar och energifrågor.  

                                          
1  GD Regionalpolitik 2011. 
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Strategin ”Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla”2 är den 
huvudsakliga referensramen för att stimulera ekonomisk och hållbar tillväxt i EU. Strategins 
inriktning på smart och hållbar tillväxt stöder regionalpolitiska instrument. I de yttersta 
randområdena är regionalpolitiken ett viktigt verktyg som bidrar till begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna på lokal nivå.  

Sammanlagt kommer de yttersta randområdena att få 7,8 miljarder euro från EU:s 
strukturfonder mellan 2007 och 2013 för att kunna hantera dessa unika utmaningar, 
genom Eruf, Europeiska socialfonden (ESF), EJFLU, Europeiska fiskerifonden (EFF) och 
särskilda program angående jordbruksprodukter till stöd för de franska utomeuropeiska 
departementen (Poseidon), Azorerna och Madeira (Poseima) och Kanarieöarna (Poseican). 
Som komplement till dessa åtgärder och för att bemöta de unika utmaningarna för den 
regionala utvecklingen i de yttersta randområdena offentliggjorde kommissionen 
meddelandet De yttersta randområdena: en tillgång för Europa och tog dessutom 
initiativ till undersökningen The Economics of Climate Change Adaptation in EU Coastal 
Areas.  

Den huvudsakliga verksamheten inom ramen för sammanhållningspolitiken och den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare på klimatområdet delas in i 
två huvudkategorier: 

Åtgärder för anpassning till klimatförändringar syftar till att minska naturliga och 
mänskliga systems sårbarhet för de negativa följderna av klimatförändringar. Anpassning till 
klimatförändringar är av central betydelse i utvecklingsländer och förbättrar människors 
förmåga och möjlighet att anpassa sig i klimatförändringarnas spår. Program för anpassning 
till klimatförändringar anses i allmänhet som passiva strategier och består av följande 
insatser: finansiering för bevarande av naturresurser, försörjning och rening av vatten, 
katastrofhantering och initiativ på hälsovårdsområdet.  

Åtgärder för begränsning av klimatförändringar syftar till att minska växthusgasutsläpp 
eller binda växthusgaser på ett bättre sätt genom att utveckla och förbättra lokala kolsänkor. 
Detta är i allmänhet proaktiv verksamhet för att öka de yttersta randområdenas 
miljömässiga, sociala och ekonomiska motståndskraft. I programmen ingår investeringar i 
förnybar energi, förbättringar av den institutionella energieffektiviteten och främjande av 
hälsosammare konsumtionsmönster (exempelvis kollektivtrafik). 

Resultat från de yttersta randområdena – klimatförändringarnas följder och 
regionalpolitiska åtgärder  

I resultaten av denna studie klargörs klimatförändringarnas särskilda effekter på varje region 
och hur dessa står i samband med regionalpolitikens struktur.  

Guadeloupe står inför krympande skogs- och mangroveområden, förlust av arter och 
korallblekning (som leder till allvarlig erosion). De översvämningskänsliga 
sötvattensekosystemen bakom mangroveområdena tycks vara mest sårbara. Tropiska 
stormar påskyndar minskningen av biologisk mångfald och hämmar den regionala 
ekonomiska utvecklingen genom att turismen stagnerar. De stigande temperaturerna väcker 
dessutom oro för folkhälsoproblem. 

Ungefär en tredjedel av Guadeloupes nuvarande Eruf-budget (2007–2013) har anslagits för 
anpassning till och begränsning av klimatförändringar. I nuläget satsas den största delen av 
dessa medel på vattenförvaltning och avloppsvattenrening. Därefter kommer 
avfallshantering. Det sammanlagda bidraget från EJFLU för hantering av klimatförändringar 

                                          
2  Europeiska kommissionen 2010-2. 
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inriktas däremot på jordbruksstöd (stöd till mindre gynnade områden och miljöstöd inom 
jordbruket).  

På Martinique riskerar de tropiska regnskogarna på höglandet att försvinna på grund av 
längre torrtider och mindre regn. Mer intensiva tropiska stormar påverkar mangroveskogar 
och marinbiologisk mångfald, och den stigande havsnivån kan orsaka korallblekning i 
kustområdena. Turismen kommer att påverkas av dessa förändringar i ekosystemen. Ett 
större problem är emellertid att de stigande temperaturerna och förändringar i 
luftfuktigheten kommer att leda till ökad spridning av infektionssjukdomar.  

Ungefär hälften av Eruf-budgeten på Martinique anslås direkt eller indirekt till klimatåtgärder. 
Av dessa medel används den största delen till ”multimodal transport” (ungefär en tredjedel 
av Eruf-medlen). Bidragen från den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare har varit 
måttliga och har främst inriktats på att stödja jordbruket i mindre gynnade områden. 

Réunion anses allmänt som ett eldorado för biologisk mångfald. Jordbruksverksamhet och 
klimatförändringar äventyrar emellertid de naturliga livsmiljöerna. Invasiva främmande arter 
är ett särskilt stort orosmoment och utgör i nuläget ett hot mot de lokala ekosystemen. 
Stigande havsnivåer och uttalad korallblekning märks mycket tydligt i kustområdena. Ett 
särskilt oroväckande hot mot folkhälsan är spridningen av vektorburna sjukdomar och 
utvecklingen av mikroalger. Sammantaget kommer klimatförändringarna att inverka negativt 
på den biologiska mångfalden, människors hälsa och möjligheterna till turism på Réunion. 
Under den pågående perioden (2007–2013) har ungefär en tredjedel av Eruf-budgeten 
anslagits till klimatåtgärder. De största beloppen investeras i vattenförvaltning och 
avloppsvattenrening. Stödet från den gemensamma jordbrukspolitiken i detta område är 
måttligt och inriktas mer på mindre gynnade områden. 

I Makaronesien (Kanarieöarna, Azorerna och Madeira) förändras vindarna i samband 
med det azoriska högtrycket. Detta har påverkat de bioklimatområden som regionens unika 
lagerträdsskogar utgör. I dessa områden har hotet från invasiva främmande arter ökat. Även 
risken för torka och ökenspridning har blivit större. Försurningen av havet förändrar de 
marina ekosystemen, vilket hotar djuphavskoraller och inverkar negativt på den biologiska 
mångfalden. Dessutom har ökade havstemperaturer resulterat i förekomst av icke-inhemska 
varmvattenlevande arter. Bland hälsoproblemen finns negativa effekter av värmeböljor, 
tropiska sjukdomar och ökad förekomst av allergier. Till följd av detta väntas den regionala 
turismen bli lidande, vilket ytterligare späder på klimatförändringarnas ekonomiska och 
sociala inverkan.  

Det finns avsevärda finansieringsskillnader mellan de olika yttersta randområdena i 
Makaronesien. På Kanarieöarna anslås ungefär en tredjedel av den pågående Eruf-budgeten 
till begränsning av och anpassning till klimatförändringar. Dessa medel har mestadels 
anslagits till hamnar och vårdinfrastruktur. Inom programmet för landsbygdsutveckling 
betonas modernisering av jordbruksföretag och mervärde för jordbruks- och 
skogsbruksprodukter. På Azorerna har mindre än en fjärdedel av Eruf-budgeten anslagits till 
klimatförändringsprogram. Stödet från den gemensamma jordbrukspolitiken (inom den andra 
pelaren) är högre än genomsnittet och används främst för att stödja mindre gynnade 
områden. På Madeira är bidraget från den andra pelaren måttligt (stöd till jordbrukare i 
bergsområden). En tredjedel av Eruf-finansieringen rör klimatförändringsprogram 
(finansiering av avfallshantering, vattenförvaltning och vattenrening). 

I Franska Guyana beräknas Amazonas regnskog drabbas hårt av torrare klimat och torka. 
Dessutom utgör ökad förekomst av insektsburna sjukdomar ett hot mot den ekologiska 
balansen och människors hälsa. Den andel av Eruf-medlen som används för att hantera 
klimatförändringar i Franska Guyana är lägst bland de yttersta randområdena. Detsamma 
gäller finansiering från den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare.  
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Slutsatser 

Slutsatsen av denna studie är att klimatförändringarna kommer att påverka de yttersta 
randområdena på många olika sätt. De mest betydande negativa effekterna, som 
väntas drabba samtliga områden, är minskad biologisk mångfald, problem med 
jordbruk och vattenförsörjning, stagnation inom turistnäringen och hälsoproblem.  

De politiska åtgärderna inriktas för närvarande på antingen begränsning eller anpassning. 
Anpassningsåtgärder övervägde ekonomiskt sett men utgör en defensiv strategi. 
Begränsningsåtgärder är däremot mer effektiva mot klimatförändringar eftersom de utgör en 
mer proaktiv strategi.  

Följande insatsområden ingår i de regionalpolitiska åtgärderna för anpassning till 
klimatförändringarna i nästan alla de yttersta randområdena: 

• Vattenförvaltning – vattenrening och dricksvattenförsörjning. 

• Avfallshantering – även om detta i många fall omfattar förbränning av avfall, vilket 
bidrar till klimatförändringar. 

• Inrättande av infrastruktur som kan stå emot extremt väder, särskilt 
hamninfrastruktur. 

• Bevarande och skydd av naturarv – inrättande av naturreservat och utarbetande av 
bestämmelser för användning av naturtillgångar.  

• Investeringar i social infrastruktur – vårdinfrastruktur.  

Följande insatsområden ingår i de regionalpolitiska åtgärderna för begränsning av 
klimatförändringarna i nästan alla de yttersta randområdena: 

• Produktion av förnybar energi – inrättande av infrastruktur för förnybar energi. 

• Energieffektivitetsåtgärder – investeringar i energisparande teknik.  

• Transport – stöd för förändringar i färdmedelsfördelningen med större tonvikt på 
kollektivtrafik. 

• Utbildning – utbildning av vuxna i klimatfrågor och införande av teknik som ska 
bidra till att förebygga klimatförändringar (särskilt inom jordbruket). 

Slutsatsen är därför att på det hela taget har många hoppingivande initiativ kunnat 
genomföras genom regionalpolitiken. Detta gäller särskilt infrastruktur för förnybar energi 
och bevarande av naturliga livsmiljöer. Under denna studie påträffades några goda exempel 
på program som finansierades genom Eruf och den gemensamma jordbrukspolitikens andra 
pelare på området för infrastrukturutveckling och finansiering av mindre gynnade områden.  

När klimatförändringarnas allvarliga inverkan på lokal infrastruktur, biologisk mångfald, hälsa 
och turism vägs mot finansieringsanslagens storlek i dessa områden blir det emellertid 
uppenbart att finansieringen inte är tillräcklig för att förbereda de yttersta randområdena för 
de utmaningar som klimatförändringarna kommer att medföra. När hänsyn dessutom tas till 
de finansieringsbelopp som betalas ut till icke hållbar regional verksamhet (såsom 
motoriserad individuell trafik, intensiv produktion och miljöskadlig turism) blir 
”nettoresultatet” negativt.  

Mot bakgrund av detta och i enlighet med Europa 2020-strategin för hållbar tillväxt för alla 
bör framtida projekt som finansieras genom EU:s sammanhållningsprogram omfatta ett 
klimatförändringsprov för att på ett mer helhetsbetonat sätt fastställa regionala 
utvecklingsprojekts verkliga inverkan. När även klimatförändringarnas prioriterade ställning i 
Europa 2020-strategin tas med i beräkningen blir slutsatsen av studien att investeringarna 
via sammanhållningspolitiken på detta område är begränsade i de yttersta randområdena 
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och skulle kunna optimeras genom ytterligare investeringar i anpassning till och begränsning 
av klimatförändringar. 


