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2012 m. kovo 23 d. posėdyje Taryba priėmė prie šio pranešimo pridedamas Išvadas dėl Sahelio 

regiono. 

 

 

________________ 
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PRIEDAS 

 

Tarybos išvados dėl Sahelio regiono  

 

 

1. Praėjus vieneriems metams nuo ES strategijos saugumo ir vystymosi Sahelio regione srityje 

pristatymo ir atsižvelgdama į neramius įvykius platesniame regione, kurie sutapo su nauja maisto 

produktų krize, Taryba dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą prisidėti prie taikaus, stabilaus ir 

klestinčio Sahelio regiono kūrimo.  

 

2. Taryba griežtai pasmerkė mėginimus jėga perimti valdžią Malyje. Ji paragino nedelsiant 

nutraukti smurto veiksmus ir paleisti į laisvę valstybės pareigūnus, užtikrinti civilių gyventojų 

apsaugą, atkurti civilinę, konstitucinę vyriausybę ir kaip planuota surengti demokratinius rinkimus. 

ES glaudžiai bendradarbiaus su Afrikos Sąjunga ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija 

(VAVEB). Taryba paprašė Komisijos vykdant ES vystomąjį bendradarbiavimą imtis atsargumo 

priemonių, jeigu to reikia atsižvelgiant į situaciją. Taryba pabrėžė, kad gyventojams bus toliau 

teikiama tiesioginė parama ir humanitarinė pagalba. 

 

3. Pabrėždama, kad svarbu gerbti Malio teritorinį vientisumą, Taryba dar kartą paragino nedelsiant 

paskelbti ugnies nutraukimą šiaurinėje Malio dalyje ir pradėti visa apimantį dialogą, kurį ES yra 

pasirengusi remti. 

 

4. Taryba pareiškė esanti labai susirūpinusi dėl blogėjančios saugumo padėties Sahelio regione. 

Ji pabrėžė savo pasiryžimą palaikant partnerystę su regioninėmis organizacijomis ir kitais 

tarptautiniais partneriais remti Sahelio regiono šalių pastangas kovoti su tarpusavyje susijusiomis 

skurdo, terorizmo, smurtinio ekstremizmo bei organizuoto nusikalstamumo problemomis ir spręsti 

pastarojo meto krizės Libijoje pašalinio poveikio sukeltas problemas. Atsižvelgdama į tai, Taryba 

palankiai įvertino pažangą, padarytą per pastaruosius 12 mėnesių įgyvendinant strategiją ir 

koordinuotai naudojant visas ES priemones vystymosi, valdymo, teisinės valstybės, migracijos ir 

saugumo srityse, skirtas remti socialinį ir ekonominį Malio, Mauritanijos ir Nigerio vystymąsi ir 

stiprinti jų gebėjimus įveikti terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, be kita ko, prekybos 

narkotikais ir žmonėmis, rykštę. 
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5. Taryba paragino intensyvinti vykdomą regioninį bendradarbiavimą, kuriuo papildomos 

nacionalinės atitinkamų šalių stabilumo ir vystymosi skatinimo strategijos. Atsižvelgdama į tai, 

Taryba palankiai įvertino aktyvesnius Afrikos Sąjungos (AS) ir Jungtinių Tautų veiksmus remiant 

savarankiškai regionų vykdomus procesus, ir pabrėžė, kad reikia toliau glaudžiai konsultuotis su 

regioninėmis organizacijomis, be kita ko, AS ir VAVEB. 

 

6. Pripažindama, kad regiono valstybės susiduria su itin sudėtingomis saugumo problemomis, 

Taryba patvirtino civilinės BSGP konsultavimo, paramos ir mokymo misijos Sahelio regione krizių 

valdymo koncepciją; vykdant misiją daugiausia dėmesio bus skiriama Nigeriui, siekiant remti 

Gendarmerie, Police Nationale ir Garde Nationale, kad būtų padidintas jų sąveikos lygis ir 

teisėsaugos pajėgumai, visų pirma, kad būtų kovojama su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu 

visapusiškai gerbiant teisinės valstybės principą ir žmogaus teises. Ji pabrėžė, kad reikia nedelsiant 

paspartinti operacijos planavimą, kad 2012 m. vasaros pabaigoje misija būtų pradėta vykdyti.  

 

7. Nestabilią saugumo padėtį regione dar labiau apsunkina tiek gilėjanti maisto produktų ir mitybos 

krizė, kurią patiria 15 milijonų žmonių, tiek konflikto šiaurinėje Malio dalyje humanitarinės 

pasekmės bei dėl to atsiradęs didelis šalies viduje perkeltų asmenų bei pabėgėlių skaičius; turėtų 

būti užtikrinta šių asmenų saugumas ir galimybė pasinaudoti humanitarine pagalba. ES ankstyvame 

etape suteikė 123,5 mln. EUR vertės išankstinės humanitarinės pagalbos ir kartu su valstybėmis 

narėmis toliau teiks tokią pagalbą, skirtą patenkinti būtiniausius daugumos nukentėjusių gyventojų 

Sahelio regiono šalyse ir platesniame regione poreikius. Šiuo tikslu mobilizuojama papildoma 

9 mln. EUR suma, skirta teikti skubią pagalbą per konfliktą šiaurinėje Malio dalyje nukentėjusiems 

žmonėms.  

 

8. Siekiant išspręsti ilgalaikes įsisenėjusias maisto produktų trūkumo ir netinkamos mitybos 

problemas regione ir sukurti atsparumą šioms problemoms, itin svarbu užtikrinti nacionalinį 

savarankiškumą, regiono solidarumą, lankstų finansavimą, paramos teikėjų koordinavimą ir 

intensyvesnį humanitarinius ir vystymosi klausimus sprendžiančių subjektų dialogą. Remdamasi 

nacionalinėmis iniciatyvomis, ES yra įsipareigojusi padidinti paramą regiono šalių pastangoms 

ateityje išvengti tokio pobūdžio krizių ir užtikrinti tvarią padėtį aprūpinimo maistu saugumo ir 

mitybos srityje. Atsižvelgdama į tai, ES planuoja skirti papildomus 164,5 mln. EUR vykdomiems 

veiksmams aprūpimo maistu vystymo srityje stiprinti ir papildyti.  
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9. Taryba paprašė vyriausiojo įgaliotinio ir Europos Komisijos paspartinti Sahelio regionui skirtos 

strategijos įgyvendinimą ir reguliariai informuoti apie daromą pažangą.  

 

________________ 

 


