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Изменение 13
Анна Фотига, Елжбета Крук, Асита Канко, Йоана Копчинска, Ядвига Вишневска
от името на групата ECR

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Хуманитарното положение в Мозамбик

Общо предложение за резолюция
Параграф 8

Общо предложение за резолюция Изменение

8. подчертава, че е важно да бъдат 
проведени необходимите реформи, за да 
се отговори по подходящ начин на 
потребностите на хората в Мозамбик, 
така че да се избегне превръщането на 
последните в уязвими мишени за 
радикализация; подчертава по-
специално спешната необходимост от 
създаване на работни места и 
възможности за хората в Cabo Delgado, 
по-специално за младите хора; 
подчертава освен това необходимостта 
да се работи за премахването на някои 
от първопричините за тероризма, 
например несигурността, бедността, 
нарушенията на правата на човека, 
неравенството, изключването, 
безработицата, влошаването на 
състоянието на околната среда, 
корупцията, злоупотребите с 
обществени средства и безнаказаността, 
като така ще се направи съществен 
принос за изкореняването на 
терористичните организации;

8. подчертава, че е важно да бъдат 
проведени необходимите реформи, за да 
се отговори по подходящ начин на 
потребностите на хората в Мозамбик, 
така че да се избегне превръщането на 
последните в уязвими мишени за 
радикализация; подчертава по-
специално спешната необходимост от 
създаване на работни места и 
възможности за хората в Кабо Делгадо, 
по-специално за младите; подчертава 
освен това необходимостта да се работи 
за премахването на някои от 
първопричините за податливостта 
към терористични дейности и 
вербуването на терористи, например 
несигурността, бедността, нарушенията 
на правата на човека, неравенството, 
изключването, безработицата, 
влошаването на състоянието на 
околната среда, корупцията, 
злоупотребите с обществени средства и 
безнаказаността, като така ще се 
направи съществен принос за 
изкореняването на терористичните 
организации, като същевременно се 
отчита фактът, че първопричините 
за тероризма са сложни и че 
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последният се ръководи от радикален 
идеологически мироглед, който се 
стреми целенасочено да използва 
насилствени тактики върху 
цивилното население, за да постига 
политически цели;
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