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PRANEŠIMAS
nuo: Tarybos generalinio sekretoriato
kam: Delegacijoms
Dalykas: Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos strategijos saugumo ir vystymosi Sahelio 

regione srityje

2011 m. kovo 11 d. posėdyje Užsienio reikalų taryba priėmė Išvadas dėl Europos Sąjungos 

strategijos saugumo ir vystymosi Sahelio regione srityje, kurios išdėstytos priede.

_____________________
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PRIEDAS

Tarybos išvados 

dėl Europos Sąjungos strategijos saugumo ir vystymosi Sahelio regione srityje 

1. Taryba palankiai vertina tai, kad atsižvelgiant į 2010 m. spalio 25 d. Užsienio reikalų tarybos 

prašymą vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pasiūlyta Europos Sąjungos strategija saugumo 

ir vystymosi Sahelio regione srityje buvo pateikta.

2. Taryba pripažįsta įvairialypes ir tarpusavyje susijusias problemas, su kuriomis susiduria 

Sahelio regiono šalys, tiek atskiros šalies, tiek regiono lygiu. Ji primena, kad saugumo ir 

vystymosi atsieti negalima; saugumo padėties gerinimas yra neatskiriama ekonomikos augimo 

ir skurdo mažinimo regione dalis. 

3. Todėl Taryba pritaria integruotam požiūriui bei siūlomiems strateginiams tikslams, 

įtrauktiems į politinę strategiją, kuri bus ne tik ES veiksmų pagrindas, bet ir naudinga 

priemonė ES veiksmų regione darnumui, koordinavimui ir efektyvumui gerinti. Taip pat 

Taryba pritaria tam, kad pradiniame etape strategijoje daugiausia dėmesio būtų skiriama 

Maliui, Mauritanijai ir Nigeriui atsižvelgiant į keturias konkrečias veiksmų kryptis: 

vystymosi, gero valdymo ir vidaus konfliktų sprendimo; politinių ir diplomatinių klausimų; 

saugumo ir teisinės valstybės principo ir kovos su smurtiniu ekstremizmu.



8030/11 ds/EPL 3
PRIEDAS TEFS LT

4. Laikydamasi prisiimtų nacionalinių, dvišalių ir daugiašalių įsipareigojimų, ES glaudžiai 

bendradarbiaus su regiono šalių valdžios institucijomis, pilietine visuomene ir regioninėmis 

bei tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant Afrikos Sąjungą ir Vakarų Afrikos valstybių 

ekonominę bendriją, siekdama kovoti su pagrindinėmis skurdo priežastimis, remti 

ekonomikos vystymąsi, gerą valdymą, geresnes galimybes vietos gyventojams naudotis 

svarbiausiais infrastruktūros objektais ir gerinti jiems teikiamas pagrindines paslaugas. Taip 

pat ES rems valstybės institucijų, teisingumo, policijos ir muitinės tarnybų konsolidavimą, 

kad būtų sustiprintas saugumas ir teisinės valstybės principo užtikrinimas regione siekiant 

sumažinti terorizmo, žmonių grobimo ir valstybių sienas peržengiančio nusikalstamumo, 

pavyzdžiui, prekybos narkotikais ar žmonėmis, grėsmę.

5. ES, glaudžiai bendradarbiaudama su partneriais, įskaitant Afrikos Sąjungą ir Vakarų Afrikos 

valstybių ekonominę bendriją, toliau rems regiono šalių pastangas sustiprinti politinį 

stabilumą, saugumą, valdymą ir socialinę sanglaudą, sudarant sąlygas tvariam vystymuisi 

vietos ir nacionaliniu lygiais ir padedant sušvelninti vidinę nesantaiką bei smurtinio 

ekstremizmo, terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo keliamus pavojus. 

6. Taryba ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją remiantis pateiktąja strategija pateikti 

pasiūlymų dėl strategijos vystymo ir įgyvendinimo veiksmų, kad juos skubos tvarka nagrinėtų 

atitinkami Tarybos parengiamieji organai. Taip pat Taryba prašo vyriausiosios įgaliotinės 

toliau konsultuotis su partneriais regione ir su Afrikos Sąjunga bei Vakarų Afrikos valstybių 

ekonomine bendrija.
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