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Ændringsforslag 13
Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska
for ECR-Gruppen

Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
om den humanitære situation i Mozambique

Fælles beslutningsforslag
Punkt 8

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

8. understreger betydningen af at 
gennemføre de nødvendige reformer med 
henblik på at imødekomme det 
mozambiquiske folks behov på passende 
vis og forhindre, at det bliver et sårbart mål 
for radikalisering; understreger især det 
presserende behov for at skabe job og 
muligheder for befolkningen i Cabo 
Delgado, navnlig de unge; understreger 
endvidere, at det er nødvendigt at arbejde 
på at fjerne nogle af de grundlæggende 
årsager til terrorisme såsom usikkerhed, 
fattigdom, menneskerettighedskrænkelser, 
ulighed, udstødelse, arbejdsløshed, 
miljøforringelse, korruption, misbrug af 
offentlige midler og straffrihed og derved 
bidrage betydeligt til at udrydde 
terrororganisationer;

8. understreger betydningen af at 
gennemføre de nødvendige reformer med 
henblik på at imødekomme det 
mozambiquiske folks behov på passende 
vis og forhindre, at det bliver et sårbart mål 
for radikalisering; understreger især det 
presserende behov for at skabe job og 
muligheder for befolkningen i Cabo 
Delgado, navnlig de unge; understreger 
endvidere, at det er nødvendigt at arbejde 
på at fjerne nogle af de grundlæggende 
årsager til terrormodtagelighed og -
rekruttering såsom usikkerhed, fattigdom, 
menneskerettighedskrænkelser, ulighed, 
udstødelse, arbejdsløshed, miljøforringelse, 
korruption, misbrug af offentlige midler og 
straffrihed og derved bidrage betydeligt til 
at udrydde terrororganisationer, samtidig 
med at man erkender, at de 
tilgrundliggende årsager til terrorisme er 
komplekse, og at terrorisme er drevet af et 
radikalt og voldspræget ideologisk 
verdenssyn, der bevidst søger at bruge 
voldelige taktikker rettet imod civile mål 
for at opnå politiske mål;

Or. en
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