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Τροπολογία 13
Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Κοινή πρόταση ψηφίσματος
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Μοζαμβίκη

Κοινή πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει τη σημασία της 
προώθησης των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων με σκοπό την επαρκή 
ανταπόκριση στις ανάγκες του λαού της 
Μοζαμβίκης, ώστε να αποτραπεί το 
ενδεχόμενο να καταστούν ευάλωτοι στόχοι 
ριζοσπαστικοποίησης· υπογραμμίζει 
ειδικότερα την επείγουσα ανάγκη 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών για τους ανθρώπους στο Cabo 
Delgado, ιδίως για τους νέους· τονίζει 
περαιτέρω την ανάγκη να καταβληθούν 
προσπάθειες για την εξάλειψη ορισμένων 
από τα βαθύτερα αίτια της τρομοκρατίας , 
όπως η ανασφάλεια, η φτώχεια, οι 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η ανισότητα, ο αποκλεισμός, 
η ανεργία, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, 
η διαφθορά και η κατάχρηση δημόσιων 
κονδυλίων, η ατιμωρησία, γεγονός που 
μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην 
εξάλειψη των τρομοκρατικών 
οργανώσεων·

8. υπογραμμίζει τη σημασία της 
προώθησης των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων με σκοπό την επαρκή 
ανταπόκριση στις ανάγκες του λαού της 
Μοζαμβίκης, ώστε να αποτραπεί το 
ενδεχόμενο να καταστούν ευάλωτοι στόχοι 
ριζοσπαστικοποίησης· υπογραμμίζει 
ειδικότερα την επείγουσα ανάγκη 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών για τους ανθρώπους στο Cabo 
Delgado, ιδίως για τους νέους· τονίζει 
περαιτέρω την ανάγκη να καταβληθούν 
προσπάθειες για την εξάλειψη ορισμένων 
από τα βαθύτερα αίτια της 
επιδεκτικότητας σε τρομοκρατία και της 
στρατολόγησης τρομοκρατών, όπως η 
ανασφάλεια, η φτώχεια, οι παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 
ανισότητα, ο αποκλεισμός, η ανεργία, η 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, η διαφθορά 
και η κατάχρηση δημόσιων κονδυλίων, η 
ατιμωρησία, γεγονός που μπορεί να 
συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην εξάλειψη 
των τρομοκρατικών οργανώσεων, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι τα 
βαθύτερα αίτια της τρομοκρατίας είναι 
περίπλοκα και ότι η τρομοκρατία 
καθοδηγείται από μια ριζοσπαστική βίαιη 
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ιδεολογική αντίληψη που επιδιώκει να 
χρησιμοποιήσει σκόπιμα βίαιες τακτικές 
κατά μη στρατιωτικών στόχων για 
πολιτικούς σκοπούς·
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