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БЕЛЕЖКА
От: Генералния секретариат на Съвета
До: Делегациите
Относно: Заключения на Съвета относно стратегията на Европейския съюз за 

сигурността и развитието на Сахел

На заседанието си от 21 март 2011 г. Съветът по външни работи прие заключенията относно 

стратегията на Европейския съюз за сигурността и развитието на Сахел, които се съдържат в 

приложението. 

_____________________



8030/11 vmt/VT/tg 2
ПРИЛОЖЕНИЕ TEFS BG

ПРИЛОЖЕНИЕ

Заключения на Съвета

относно стратегията на Европейския съюз за сигурността и развитието на Сахел

1. Съветът приветства представянето на стратегия на Европейския съюз за сигурността и 

развитието на Сахел, предложена от върховния представител и Комисията по искане на 

Съвета по външни работи от 25 октомври 2010 г.

2. Съветът признава разностранните и взаимосвързани предизвикателства, пред които са 

изправени държавите в региона на Сахел, като регион и поотделно. Съветът припомня, 

че сигурността и развитието са неразделни; подобряването на положението по 

отношение на сигурността е неразделна част от икономическия растеж и намаляването 

на бедността в региона.

3. В този контекст Съветът подкрепя интегрирания подход и стратегическите цели, 

предложени в политическата стратегия, която ще осигури не само рамката за 

ангажиментите на ЕС, но и полезно средство за подобряване на съгласуваността, 

координацията и ефективността на ангажимента на ЕС към региона. Съветът подкрепя 

също първостепенното внимание, което е насочено в началната фаза на стратегията 

върху Мали, Мавритания и Нигер и е организирано в четири конкретни направления за 

действие: развитие, добро управление и решаване на вътрешни конфликти; политика и 

дипломация; сигурност и принципи на правовата държава; противодействие на 

екстремисткото насилие.
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4. На основата на съществуващите национални, двустранни и многостранни ангажименти 

ЕС ще работи в тясно сътрудничество с властите на държавите в региона, гражданското 

общество и регионалните и международни организации, в т.ч. с Африканския съюз 

(АС) и Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), за 

преодоляване на основните причини за бедността, подпомагане на икономическото 

развитие, доброто управление и по-добър достъп до основни инфраструктури и 

основни услуги за местното население. ЕС ще подкрепи също консолидирането на 

държавните институции, правосъдието, полицията и митниците за укрепване на 

сигурността и принципите на правовата държава в региона с оглед на намаляването на 

заплахата от тероризъм, отвличания и трансгранична престъпна дейност като трафика 

на наркотици и трафика на хора.

5. Като продължава да работи в тясно сътрудничество с партньори, в т.ч. АС и ECOWAS, 

ЕС ще продължи да подпомага държавите в региона в усилията им за подобряване на 

политическата стабилност, сигурността, управлението и социалното сближаване, като 

създава условия за устойчиво развитие на местно и национално равнище и като 

подпомага преодоляването на вътрешните напрежения, както и на предизвикателствата, 

пораждани от екстремисткото насилие, тероризма и организираната престъпност.

6. Съветът приканва върховния представител и Комисията да изготвят предложения въз 

основа на представената стратегия, така че съответните подготвителни органи на 

Съвета да разгледат в спешен порядък мерки и действия, целящи развиването и 

изпълнението на стратегията. Съветът приканва също така върховния представител да 

предприеме консултации с партньори в региона, както и с АС и ECOWAS.

_______________


