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Резолюция на Европейския парламент относно заплахите за стабилността, 
сигурността и демокрацията в Западна Африка и региона на Сахел
(2022/2650(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 16 септември 2020 г. относно 
сътрудничеството между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на 
Сахел, Западна Африка и Африканския рог1 и резолюцията си от 25 март 2021 г., 
озаглавена „Нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и 
приобщаващо развитие“2,

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2021 г. относно положението в Чад3,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2021 г. относно нарушенията на 
правата на човека от страна на частни военни и охранителни дружества, и по-
специално от страна на групата „Вагнер“4,

– като взе предвид своите резолюции от 17 февруари 2022 г., озаглавени 
„Изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 
2021 г.“5 и „Изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност – 
годишен доклад за 2021 г.“6,

– като взе предвид своята резолюция от 1 март 2022 г. относно руската агресия 
срещу Украйна7,

– като взе предвид 41-вата Съвместна парламентарна асамблея между държавите от 
Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и ЕС, която се проведе в 
Страсбург, Франция от 1 до 3 април 2022 г.,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 
1966 г.,

– като взе предвид протокола на Икономическа общност на западноафриканските 
държави (ECOWAS) относно демокрацията и доброто управление,

– като взе предвид Програма 2063 на Африканския съюз,

1 OВ C 385, 22.9.2021 г., стр. 24.
2 ОВ C 494, 8.12.2021 г., стр. 80.
3 OВ C 15, 12.1.2022 г., стр. 166.
4 Приети текстове, P9_TA(2021)0482.
5 Приети текстове, P9_TA(2022)0040.
6 Приети текстове, P9_TA(2022)0039.
7 OВ C 125, 18.3.2022 г., стр. 2.
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– като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

– като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

– като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата 
държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и 
Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в 
Котону на 23 юни 2000 г. („Споразумението от Котону“)8, изменено през 2005 г. и 
2010 г.9,

– като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и целите за 
устойчиво развитие на ООН (ЦУР), и по-специално ЦУР 16 относно 
насърчаването на справедливи мирни и приобщаващи общества за устойчиво 
развитие;

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност от 9 март 2020 г., озаглавено „Към цялостна стратегия с Африка“ 
(JOIN(2020)0004),

– като взе предвид Стратегията за сигурност и развитие на групата на петте 
държави от Сахел (Г-5 от Сахел) от септември 2016 г., рамката за интегрирани 
приоритетни действия от февруари 2020 г., Алианса за Сахел и Партньорството за 
сигурността и стабилността в Сахел,

– като взе предвид съвместната декларация на членовете на Европейския съвет и на 
държавите – членки на групата на петте държави от Сахел („Г-5 от Сахел“), от 
28 април 2020 г.,

– като взе предвид съвместното комюнике от втората среща на министрите на 
външните работи на Африканския съюз (АС) и на ЕС на 25 и 26 октомври 2021 г.,

– като взе предвид Конференцията за Сахел, която се проведе в Париж на 17 
февруари 2022 г.,

– като взе предвид съвместната декларация от шестата среща на високо равнище 
АС – ЕС на 17 – 18 февруари 2022 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 21 февруари 2022 г. относно 
продължаването и укрепването на реализацията на концепцията за координирано 
морско присъствие в Гвинейския залив,

– като взе предвид резолюция 2590 (2021) на Съвета за сигурност на ООН от 30 
август 2021 г. относно възобновяването на санкциите, наложени от резолюция 
2374 (2017) на Съвета за сигурност, и удължаването на мандата на експертната 
група за Мали до 30 септември 2022 г.,

– като взе предвид резолюция 2250 (2015) на Съвета за сигурност на ООН от 9 

8 ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
9 ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.
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декември 2015 г. относно поддържането на международния мир и 
международната сигурност,

– като взе предвид доклада на генералния секретар на Съвета за сигурност на ООН 
от 11 ноември 2021 г. относно обединените сили на групата на петте държави от 
Сахел,

– като взе предвид Резолюция A/ES‑11/1 на Общото събрание на ООН от 1 март 
2022 г., относно агресията срещу Украйна, 

– като взе предвид Програмата на ООН за жените, мира и сигурността,

– като взе предвид комюникето от заседанието на Съвета за мир и сигурност на АС, 
проведено на 31 януари 2022 г., относно положението в Буркина Фасо,

– като взе предвид съобщението на председателя на Комисията на АС от 6 август 
2021 г. непосредствено след терористичните атаки срещу Буркина Фасо, Мали, 
Нигер и Чад,

– като взе предвид съобщението на председателя на Комисията на АС от 24 януари 
2022 г. относно положението в Буркина Фасо,

– като взе предвид извънредната среща на високо равнище на държавните и 
правителствени ръководители на Икономическата общност на 
западноафриканските държави (ECOWAS) от 3 февруари 2022 г. относно 
политическото положение в Буркина Фасо, Гвинея и Мали,

– като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност Жозеп Борел от 26 януари 2022 г. относно Буркина Фасо,

– като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, 
приета на 21 юни 2017 г., относно положението със сигурността в Сахел-
Сахарския регион,

– като взе предвид резолюциите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 
от 11 март 2021 г. относно демокрацията и зачитането на конституциите в 
държавите от ЕС и АКТБ, от 28 септември 2021 г. относно ролята, която 
парламентите могат да изиграят в засилването на международната сигурност, и от 
21 ноември 2019 г. относно въздействието на социалните медии върху 
управлението, развитието, демокрацията и стабилността,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че Сахел и Западна Африка играят ключова роля за 
сигурността и стабилността на целия африкански континент; като има предвид, че 
положението със сигурността в тези региони рязко се влоши през последните 
години, което представлява сериозна заплаха за регионалната и международната 
стабилност; като има предвид, че сигурността на Европа и тази на Африка са 
тясно свързани; като има предвид, че насилието в Сахел се увеличава от падането 
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на режима на Кадафи в Либия през 2011 г. насам, и в резултат това е един от 
регионите, най-силно засегнати от разпространението на незаконни малки 
оръжия; като има предвид, че Сахел е сред най-бедните региони в света;

Б. като има предвид, че през 2013 г. по искане на правителството на Мали френската 
армия започна операция „Сервал“ за прогонването на джихадистки и други 
военни бунтовнически групи от северната част на Мали, които бяха започнали да 
напредват към централната част на Мали; като има предвид, че френската армия 
успешно изпълни целта да попречи Мали да бъде превзета от тези насилнически и 
въоръжени групировки и бунтовници;

В. като има предвид, че множество международни мисии са започнати през 
изминалите години, включително Интегрираната многостранна мисия на ООН за 
стабилизиране в Мали през 2013 г., мисията на Европейския съюз за изграждане 
на капацитет в Нигер през 2012 г., мисията на Европейския съюз за обучение в 
Мали през 2013 г., мисията на Европейския съюз за изграждане на капацитет в 
Мали през 2014 г., операция „Баркан“ през 2014 г., Г-5 от Сахел през 2014 г., 
обединените сили на Г-5 от Сахел през 2017 г., Алиансът за Сахел през 2017 г., 
Коалицията за Сахел през 2020 г. и оперативните сили „Такуба“ през 2020 г.; като 
има предвид, че през изминалото десетилетие африканските институции за 
сигурност са разположили хиляди служещи в мироопазващи операции на 
континента;

Г. като има предвид, че повече от 200 членове от силите на ООН за опазване на мира 
и повече от 50 френски войници от мисиите „Сервал“ и „Баркан“, както и 
множество африкански войници бяха убити в борба за сигурността на Сахел; като 
има предвид, че множество европейски войници и войници на ООН бяха ранени 
по време на службата си в региона;

Д. като има предвид, че въпреки множеството опити за опазване на мира от страна 
на държавите от Сахел и на международната общност, положението в региона 
остава много нестабилно; като има предвид, че терористични групировки, 
включително ислямистки терористи, свързани с ИДИЛ, като Боко Харам, са 
засилили присъствието си в региона на Сахел и Западна Африка и са отговорни за 
масови убийства, изтезания, сексуално насилие, принудителни изчезвания, 
грабежи и принудителни разселвания; като има предвид, че през 2020 г. рязко се 
увеличиха убийствата, приписвани наред с другото на ислямистко насилие, с 
общо 4250 докладвани смъртни случая, според Африканския център за 
стратегически проучвания; като има предвид, че понастоящем има около 3 
милиона вътрешно разселени лица в Сахел;

Е. като има предвид, че хуманитарните нужди са се увеличили в резултат от 
различните взаимосвързани кризи; като има предвид, че 20 милиона души 
понастоящем се нуждаят от спешна хуманитарна помощ в централен Сахел; като 
има предвид, че жените и децата са особено уязвими и засегнати от кризата;

Ж. като има предвид, че терористите, въоръжените групировки, милициите и 
трафикантите експлоатират редица сложни припокриващи се предизвикателства в 
региона, включително бедността, липсата на достъп до основни социални услуги, 
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продоволствената несигурност, обезлесяването, увреждането на околната среда, 
слабите институции, корупцията и липсата на доверие в държавата;

З. като има предвид, че изменението на климата има сериозно въздействие върху 
региона; като има предвид, че това може да доведе до допълнителна 
нестабилност; като има предвид, че има сериозен риск от радикализация поради 
икономическа, социална и екологична маргинализация в Западна Африка и 
региона на Сахел;

И. като има предвид, че бремето на дълга допринася за заплахата за цялостната 
стабилност на държавите в Сахел и Западна Африка;

Й. като има предвид, че предизвикателствата пред сигурността са допълнително 
засилени от пандемията от COVID-19;

К. като има предвид, че укрепването на демокрацията в Западна Африка и региона 
на Сахел е допълнително спъвано от военни преврати, конституционни промени 
по поръчка, потушаване на народни протести, ограничения във връзка със 
свободата на събранията, свободата на изразяване и свободата на печата и 
ограничителни мерки, налагани на опозиционните партии и политици;

Л. като има предвид, че засилените предизвикателства пред сигурността и 
общественото недоволство от правителствата и от международната общност са 
довели до редица публични демонстрации, призоваващи за допълнителни 
правителствени реформи и подобрения на положението със сигурността; като има 
предвид, че от дълго време се отправят обвинения в корупция и непотизъм срещу 
органите на властта в региона и че те водят до стабилен спад в доверието и 
удовлетвореността от правителствата и техните институции; като има предвид, че 
съгласно индекса за възприятие на корупцията за 2021 г. нивата на корупция се 
различават в Западна Африка, като Кабо Верде и Сенегал са сред най-добре 
справящите се с антикорупционни реформи;

М. като има предвид, че цялостното състояние на сътрудничеството в областта на 
демокрацията и сигурността в Сахел се влоши в огромна степен, когато военните 
в Мали и в Буркина Фасо свалиха правителствата си, а именно в Мали през август 
2020 г. и отново през май 2021 г., когато военните свалиха същото правителство, 
което преди това бяха назначили, и след това през януари 2022 г., когато беше 
извършен държавен преврат в Буркина Фасо; като има предвид, че това показва 
наличието на криза с дълбоки корени в региона;

Н. като има предвид, че ECOWAS и АС са организирали множество обмени и 
посещения в Мали и в Буркина Фасо с цел да посредничат и да постигнат 
споразумения между отделните участници; като има предвид, че ECOWAS 
неведнъж е подчертавала колко е важно да се изготви ясен график за връщане към 
демократичните процеси, включително скорошна дата за демократични избори;

О. като има предвид, че след държавния преврат в Гвинея през септември 2021 г. и 
ареста на президента Алфа Конде, който беше освободен наскоро, тази държава 
ще остане изключена от ECOWAS, докато конституционният ред не бъде 
възстановен; като има предвид, че на военните органи бе даден крайният срок 25 
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април 2022 г. да предоставят подробности за плана си за преход; като има 
предвид, че на тази дата те поискаха нов краен срок за представянето на графика 
за прехода;

П. като има предвид, че зачитането на националния конституционен ред и правовата 
държава е също толкова жизненоважно за гарантирането на мира и стабилността, 
колкото е за борбата с тероризма и гарантирането на военна сигурност; като има 
предвид, че отстояването на демократичните принципи, включително 
организирането на свободни и честни избори, е от основно значение, за да се 
гарантира, че правителствата имат широки обществени мандати; като има 
предвид, че гражданите в Западна Африка и Сахел подкрепят демокрацията и 
искат честно участие в демократичните процеси;

Р. като има предвид, че участието на националните парламенти във вземането на 
решения по въпроси, свързани със сигурността, е жизненоважно за развитието на 
дългосрочна сигурност и обществена стабилност;

С. като има предвид, че сигурността, развитието и защитата на основните човешки 
права се подсилват взаимно и са необходими за създаването на траен мир;

Т. като има предвид, че стесняването на пространството за организациите на 
гражданското общество и ограниченията на свободата на печата в някои държави 
от Западна Африка и региона на Сахел представляват сериозни предизвикателства 
за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

У. като има предвид, че държавите от ЕС и АКТБ са поели задължението да 
подкрепят сигурността и развитието на региона посредством политическо, 
дипломатическо и хуманитарно партньорство;

Ф. като има предвид, че АС е близък партньор на ЕС в усилията за мир и стабилност; 
като има предвид, че целите на действащите фактори в областта на регионалната 
сигурност, включително ECOWAS и африканските резервни сили на АС, се 
припокриват с интереса на ЕС да помогне на държавите в затруднения да 
гарантират мира и благоденствието; като има предвид, че лидерите на ЕС и АС се 
съгласиха да дадат тласък на сътрудничеството в областта на мира и сигурността 
на африканския континент; като има предвид, че меморандумът за разбирателство 
между АС и ЕС относно мира, сигурността и управлението и Европейският 
механизъм за подкрепа на мира са предназначени за борба с нестабилността, 
радикализацията, насилствения екстремизъм и тероризма и за справяне с целия 
конфликтен цикъл посредством интегриран подход;

Х. като има предвид, че Г-5 от Сахел, с подкрепата на ЕС и АС, носи сигурност и 
регионално развитие, като полага усилия да се бори с тероризма и да донесе 
стабилност в региона на Сахел; като има предвид, че Г-5 от Сахел среща 
трудности в постигането на напредък и поддържането на обществена подкрепа; 
като има предвид, че финансираните от ЕС дейности за предотвратяване на 
конфликти, посредничество, диалог и помирение все още са ограничени;

Ц. като има предвид, че всички усилия от страна на международната общност 
съдържат много силни компоненти на демократични реформи и реформи в 
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сектора на сигурността; като има предвид, че повечето държави в региона страдат 
от липса на държавен капацитет за ефективно изпълнение на така необходимите 
реформи;

Ч. като има предвид, че присъствието на чужди частни военни и охранителни 
дружества в Западна Африка продължава да дестабилизира обстановката на 
сигурност и политическата обстановка в региона; като има предвид, че т.нар. 
група „Вагнер“, група наемници, действаща в полза на руското правителство, 
присъства в Мали, откакто е поканена от военната хунта в края на 2021 г.; като 
има предвид, че си твърди, че групата „Вагнер“ разчита на руската военна 
инфраструктура и че руското правителство на отбраната участва във 
финансирането, набирането, обучението и защитата на персонала на групата 
„Вагнер“; като има предвид, че групата „Вагнер“ е обвинявана в извършване на 
сериозни нарушения на правата на човека;

Ш. като има предвид, че експерти на ООН съвместно са заключили, че групата 
„Вагнер“ е извършила брутални и системни нарушения на правата на човека в 
Централноафриканската република, включително масови екзекуции по бързата 
процедура, произволни задържания, сексуално насилие, грабежи, насилствени 
изчезвания и изтезания по време на разпити;

Щ. като има предвид, че Русия е разпространявала и продължава активно да 
разпространява дезинформация в целия Сахел, така че да лиши от легитимност 
европейските инициативи, целящи да донесат стабилност и сигурност, за да 
помогнат на региона;

АА. като има предвид, че ЕС и неговите мисии по общата политика за сигурност и 
отбрана са били обект на кампании за дезинформация и спешно се нуждаят от 
средствата за ефективна стратегическа комуникация; като има предвид, че 
дезинформацията е стигнала дотам, че да отправи фалшиво обвинение срещу 
френските военни в масово убийство в областта Госи в Мали, въпреки че 
доказателствата сочат, че отговорните за тази скалъпена по ужасяващ начин и 
подвеждаща измислица са малийци и чужденци, заподозрени в принадлежност 
към групата „Вагнер“ ;

АБ. като има предвид, че в резултат на множеството препятствия от страна на 
малийските преходни органи, международните участници са заключили, че вече 
не са налице условията да продължат своя военен ангажимент в Мали;

АВ. като има предвид, че по искане на африканските си партньори европейските и 
международните участници са се съгласили да продължат съвместните си 
действия срещу тероризма в региона на Сахел, включително в Нигер и в 
Гвинейския залив, и са започнали политически и военни консултации с тях с цел 
да определят реда за това съвместно действие до юни 2022 г.;

АГ. като има предвид, че положението в Сахел е тясно свързано с положението в 
Гвинейския залив; като има предвид, че пиратството остава заплаха за 
сигурността в Гвинейския залив; като има предвид, че Съветът удължи 
изпълнението на инструмента за координирано морско присъствие в Гвинейския 
залив с две години;
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1. изразява опасения относно увеличаващата се нестабилност в Сахел, която 
подкопава сигурността и стабилността на околните държави и която има сериозни 
регионални и международни последици; изразява своята солидарност и изказва 
съболезнования на семействата на всички жертви на терористични атаки в целия 
регион; заявява отново твърдата си подкрепа за хората в Западна Африка и Сахел 
и техните стремежи за мир, права на човека, сигурност, стабилност, икономическо 
развитие и социален и демократичен напредък; засвидетелства уважението си към 
множеството усилия от страна на местни и международни участници, които имат 
за цел да подпомогнат мира и прогреса в целия регион; отчита, че положението 
със сигурността в държавите от Сахел продължава да е огромно 
предизвикателство и че много граждани страдат от липсата на сигурност и са се 
превърнали в жертви на терористични атаки;

2. изразява дълбоката си загриженост относно състоянието на демокрацията в Сахел 
и неотдавнашните държавни преврати в региона; призовава всички лидери на 
преврати да определят ясни граници на времетраенето на политическите 
преходни периоди, да гарантират бързо завръщане към конституционния ред, 
правовата държава и гражданските правителства и да улеснят организирането на 
прозрачни и приобщаващи избори;

3. твърдо повтаря позицията си, че всяко дългосрочно сътрудничество в областта на 
сигурността и политиката с участници от ЕС изисква реалистични графици за 
завръщане към демокрацията, включително ясни и измерими междинни цели; 
припомня, че в случай на отсъствие на такива реалистични графици, бъдещото 
сътрудничество с участници от ЕС ще бъде поставено под въпрос;

4. отбелязва, че превратите пречат на усилията за засилване на принципите на 
правовата държава и за утвърждаването на демократичната легитимност на 
действията на правителствата; припомня, че истинският демократичен преход и 
истинската демократична реформа трябва да бъдат водени от гражданите и да 
позволяват пълно и активно участие на организации на гражданското общество, 
жени, младежи и опозиционни партии; настоятелно призовава органите да 
уважават и защитават свободата на печата и свободата на събрания, свободата на 
сдружаване и свободата на словото;

5. подчертава, че в целия регион са необходими истински национални диалози, 
включващи всички сектори на гражданското общество, с цел да се очертае ясна 
бъдеща визия за демокрация, включително конкретни цели, съвместно одобрени и 
споделяни от отделните невоенни и недържавни участници; призовава 
международната общност да помогне за улесняването на такъв диалог, като 
предложи да изиграе ролята на посредник;

6. подчертава, че единството е най-добрият начин за справяне с множеството 
предизвикателства, пред които е изправен регионът; по тази причина подкрепя 
действията, обявени от АС, и действията, предприети от ECOWAS за защита на 
демокрацията и правовата държава;

7. призовава военните ръководители на всички държави в Сахел да изпълнят 
международните си задължения, включително изцяло да зачитат правата на 
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човека; подкрепя усилията на ECOWAS да създаде пътна карта за реформи в 
областта на правата на човека и да установи отчетност с цел предотвратяване на 
последващи нарушения на правата на човека като част от цялостно усилие за 
уреждане на отделните кризи;

8. припомня, че Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество – Глобална Европа не подкрепя финансирането на 
определени операции, свързани с военния сектор или със сектора за държавна 
сигурност, или такива, които могат да доведат до нарушения на правата на човека 
в държави партньори; отчита множеството предизвикателства, пред които са 
изправени регионите на Сахел и Сахара, като например изменението на климата, 
икономическите кризи и терористичните атаки; призовава Европа да покаже 
повече солидарност, като подкрепи региона политически и военно, включително 
посредством Европейския механизъм за подкрепа на мира, с обучение за боравене 
с оръжие, достатъчно за защитата, развитието и зачитането на правата на човека; 
призовава държавите – членки на ЕС, да изпълнят задълженията си за правата на 
човека и да се въздържат от трансфери на оръжия, които биха могли да доведат до 
нарушения на правата на човека в Западна Африка и региона на Сахел;

9. припомня важната роля, която африканската младеж може да изиграе в 
изграждането бъдещо благоденствие за региона; призовава за повишено 
приобщаване и активно участие на жените в демократичното вземане на решения 
на всички равнища и в усилията по изграждането на мира и помирението; осъжда 
използването на сексуално насилие и сплашване под всякаква форма в 
конфликтни ситуации, най-вече по време на военни преврати;

10. подчертава, че засилващото се обедняване на хората осигурява социално-
икономическата основа за развитието на престъпни и терористични групи; 
подчертава, че липсата на достъп до жизненоважни обществени услуги за 
населението, като например водоснабдяване, канализация, здравеопазване или 
образование, представлява социално-икономическата основа за развитието на 
тероризма; подчертава значимостта на образованието като основа за подпомагане 
на икономически растеж, създаване на демократично общество и предотвратяване 
на екстремизъм;

11. подчертава ролята, която играят националните парламенти за стабилността и 
демократизацията; призовава държавите от ECOWAS да продължат да включват 
националните и регионалните демократични органи в разрешаването на въпроси, 
свързани със сигурността; счита, че всякаква намеса от страна на ЕС следва да 
подлежи на дискусия в рамките на засегнатия национален парламент; призовава 
ЕС и държавите от ECOWAS да засилят координацията на помощта в областта на 
сигурността, развитието, хуманитарната помощ и подкрепата за демокрацията, за 
да се гарантира интегриран подход към мира и сигурността за трайно устойчиво 
развитие в целия регион;

12. посочва значителния принос на ЕС и неговите държави членки по отношение на 
сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ и приветства работата на 
Алианса за Сахел в подкрепа на усилията за развитие под ръководството на 
правителствата на държавите от Г-5 от Сахел; призовава за пълно привеждане в 
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действие на Г-5 от Сахел и тясно сътрудничество на държавите – членки на ЕС с 
групата в това отношение чрез изграждане на финансов капацитет, обмен на 
военно оборудване и осигуряване на ефективно обучение в областта на военните 
и гражданските операции;

13. отново заявява, че всяка дългосрочна стратегия може да бъде успешна само ако е 
насочена към първопричините за насилническия екстремизъм и подобрява 
условията на живот на хората на място; признава, че първопричините за 
насилническия екстремизъм и тероризма са сложни; подчертава необходимостта 
да се даде тласък на икономиките в региона, да се подпомогне създаването на 
работни места и да се положат основите за устойчиво дългосрочно развитие; 
призовава ЕС да насочи инвестициите си и сътрудничеството за развитие към 
справяне с причините за тероризма и несигурността;

14. изразява дълбока загриженост относно рязкото влошаване на продоволствената 
сигурност в Западна Африка и региона на Сахел, което понастоящем засяга 
десетки милиони хора поради продължаващата и нарастваща уязвимост на 
селскостопанските продоволствени системи и вериги на доставки на тези региони; 
подчертава, че Западна Африка и регионът на Сахел разчитат на доставки на 
пшеница с произход от Украйна; изразява дълбоката си загриженост относно 
обезпокоителните краткосрочни и средносрочни последици за продоволствената 
сигурност в Западна Африка и Сахел, причинени от непровокираната война на 
Русия срещу Украйна, и относно тревожния потенциал на войната да доведе до 
нова и опасна криза с продоволствието и изхранването;

15. признава, че ЕС е водещият световен донор на хуманитарна помощ и помощ за 
развитие; призовава Съюза и неговите държави членки да увеличат финансовата 
си подкрепа и хуманитарната помощ, за да отговорят на спешните нужди на 
засегнатото население; изразява съжаление, че няколко държави – членки на ЕС, 
не са постигнали целта за заделяне на 0,7 % от своя брутен национален доход за 
официална помощ за развитие;

16. приветства напредъка, постигнат от някои държави по пътя към ликвидирането на 
корупцията; настоятелно призовава африканските държави и държавите от ЕС да 
се борят с всички прояви на корупция; изтъква връзката между корупцията и 
престъпленията спрямо околната среда, като и двете представляват нарастваща 
заплаха за постигането на ЦУР; настоятелно призовава ЕС и неговите държави 
членки да използват политиката за борба с корупцията чрез засилено изграждане 
на капацитет срещу деяния, признати за престъпления срещу околната среда от 
страна на ЕС, Интерпол и Програмата на ООН за околната среда;

17. припомня, че изменението на климата е все по-важен фактор за регионалната 
стабилност в Западна Африка и региона на Сахел; призовава държавите от 
Западна Африка и региона на Сахел да си сътрудничат с държавите – членки на 
ЕС, за справяне с отрицателните последици от изменението на климата за 
сигурността и стабилността в региона;

18. припомня, че за борба с тероризма и за справяне с вътрешните предизвикателства 
са необходими силни институции; подчертава колко е важно да се очертае нова 
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стратегия за борба с тероризма и насилническия екстремизъм в посочените 
региони, в съответствие с международните стандарти, и призовава всички 
извършители на такива престъпления да бъдат подведени под отговорност и 
изправени пред съд;

19. подчертава ангажираността на ЕС за поемане на всеобхватен ангажимент в 
региона за оказване на политическа подкрепа, техническа и финансова помощ, по-
специално за реформи в сектора на сигурността, военно обучение и подкрепа за 
защитата и укрепването на гражданското общество, които са от съществено 
значение за справяне със заплахите за сигурността; призовава Икономическата 
общност на западноафриканските държави (ECOWAS) и държавите – членки на 
ЕС, да прилагат ефективно меморандума за разбирателство относно мира, 
сигурността и управлението;

20. припомня и подчертава, че европейското участие винаги се е стремяло и 
продължава да се стреми да предотвратява страданията на цивилното население и 
да подобрява неговите най-елементарни условия на живот; припомня, че 
прогресът в Африка е възможен единствено посредством комбинация от човешки 
капитал и външна подкрепа за развитие; припомня, че миграцията не бива да 
доведе до изтичане на мозъци;

21. признава, че различните международни мисии не са постигнали основната си цел 
за пълно омиротворяване на региона и че следователно е необходим процес на 
размисъл относно мандатите и ролите на международните мисии и политики; 
подчертава, че преразглеждане на мандатите и на ангажиментите на ЕС следва да 
се съсредоточи върху това сътрудничеството с държавите от Западна Африка и 
Сахел да бъде по-превантивно по своя характер; настоятелно призовава 
държавите от Икономическата общност на западноафриканските държави 
(ECOWAS) и ЕС съвместно да разработят нов подход към реформата в сектора на 
сигурността и помощта в областта на сигурността;

22. осъжда дезинформацията относно ЕС и неговите мисии по общата политика за 
сигурност и отбрана; призовава ЕС да се сдобие с всички необходими средства за 
по-ефективна стратегическа комуникация;

23. подчертава, че всяка европейска или международна подкрепа следва да се 
разглежда единствено като допълваща националните и регионалните усилия; 
припомня, че държавите домакини трябва да поддържат ангажираност във всички 
инициативи, провеждащи се в съответните държави; припомня, че политическите 
и обществените лидери следователно също трябва да подкрепят такива 
инициативи, за да могат те да имат успех;

24. отчита постигнатите успехи в борбата срещу и отстраняването на водачите на 
множество въоръжени ислямистки групировки; отново подчертава 
необходимостта от борба с техните инициативи за пропаганда и вербуване в 
рамките на по-широки стратегии за борба с податливостта към тероризъм и 
вербуването; същевременно подчертава необходимостта да се стимулира 
дезертирането от насилническите екстремистки групировки и да се увеличат 
усилията за дерадикализиране и реинтегриране на такива бойци в обществото;
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25. строго критикува решението на малийското правителство да възпрепятства 
сътрудничеството с европейските участници, по-специално оперативните сили 
„Такуба“ и операция „Баркан“, изразено, наред с други действия, посредством 
искането му датският и френският контингент да напуснат територията му и 
посредством отказа му да даде разрешение на германски самолет да лети в 
малийското въздушно пространство;

26. осъжда нарастващото присъствие на подкрепяната от Кремъл руска група 
„Вагнер“ в Сахел; твърдо вярва, че намесата на групата „Вагнер“ в Западна 
Африка противоречи на целта за постигане на мир, сигурност и стабилност в 
региона и е несъвместима със сътрудничеството с ЕС в областта на сигурността и 
отбраната; призовава всички държави да изследват практиките на групата 
„Вагнер“, по-специално в Централноафриканската република; изразява дълбоката 
си загриженост относно широкия спектър от нарушения на правата на човека от 
страна на групата и нарушенията ѝ на международното хуманитарно право, за 
каквито продължава да се съобщава; строго осъжда престъпленията, извършени в 
Западна Африка и Сахел от групата „Вагнер“ и други частни военни и 
охранителни дружества;

27. призовава всички държави, които си сътрудничат или обмислят сътрудничество с 
групата „Вагнер“, да вземат предвид събитията в Украйна, където руският режим 
води брутална и нехуманна война в грубо нарушение на международното право; 
призовава всички държави да се откажат от всякакви илюзии относно крайните 
цели на руската намеса в техните държави и да признаят, че Русия и нейната 
група „Вагнер“ преследват единствено собствените си интереси и ще използват 
всяка сила, която сметнат за необходима, както е видно в Украйна и на други 
места, където цивилното население плаща висока цена;

28. припомня, че положението със сигурността в Сахел има пряко въздействие върху 
сигурността на крайбрежните държави в Западна Африка, както и върху 
сигурността на южните съседни държави на ЕС; изисква оценка на неуспехите, 
които попречиха на мисиите на ЕС за обучение да изпълнят предназначението си 
да обучат в достатъчна степен въоръжени сили в държавите партньори за борба с 
джихадизма; призовава следващите мисии на ЕС за обучение да бъдат проведени 
по начин, който да преодолее тези сериозни неуспехи;

29. отново заявява, че в контекста на преместването на операция „Баркан“ в Нигер 
следва да бъдат извлечени поуки, за да се преформулира начинът на реагиране, 
така че да се съсредоточи повече върху предотвратяване и върху по-цялостен 
подход към управлението, сигурността и помощта за развитие;

30. отчита амбицията на африканската младеж да се постигне повече демокрация; 
оценява положително силните движения за демокрация, които вече са установени 
в Сахело-Сахарския регион; изисква настоящите военни режими в региона да 
открият пътя към цялостни, приобщаващи и демократични процеси;

31. подчертава, че международната общност следва да засили икономическото и 
политическото сътрудничество с тези държави, които са склонни да направят 
реформи и да постигнат резултати с цел да служат като регионални модели на 
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поведение, което може да изиграе роля за стабилизирането на целия регион; по 
тази причина счита, че такива положителни примери следва да бъдат 
допълнително окуражавани и подкрепяни; приветства усилията на някои държави 
за демократизация; 

32. отново заявява, че защитата и безопасността на цивилното население е една от 
ключовите задачи на всяко правителство, и подчертава, че следва да бъдат 
предприети допълнителни мерки с цел подобряване на защитата на цивилното 
население; предлага такива мерки да включват методите за защита на 
невъоръжено цивилно население, които ООН вече успешно прилага в други 
конфликтни ситуации;

33. призовава държавите в региона и международната общност да продължат да 
насърчават изпълнението на резолюция 2250 (2015) на Съвета за сигурност на 
ООН относно младежта, мира и сигурността и повторно заявява своята подкрепа 
за изпълнението на Програмата на ООН за жените, мира и сигурността в Сахел;

34. приветства решението на Съвета да удължи и засили прилагането на концепцията 
за координирано морско присъствие в Гвинейския залив; призовава Съвета да 
разгледа възможността за укрепване на концепцията в Гвинейския залив чрез 
въздушни средства; призовава за по-силно участие и сътрудничество с 
крайбрежните държави в Гвинейския залив посредством Инструмента за 
съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – 
Глобална Европа, и Европейския механизъм за подкрепа на мира;

35. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета 
АКТБ – ЕС, на Съвета на министрите на АКТБ, на членовете на Африканския 
съюз и на секретариатите на ECOWAS, инициативата от Акра и Г-5 от Сахел.


