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Amendement 13
Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska
namens de ECR-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
De humanitaire situatie in Mozambique

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat het belangrijk is de 
nodige hervormingen door te voeren om 
adequaat te kunnen inspelen op de 
behoeften van de Mozambikaanse 
bevolking en te voorkomen dat zij een 
kwetsbaar doelwit van radicalisering 
wordt; onderstreept met name dat het 
dringend noodzakelijk is banen en kansen 
te scheppen voor de mensen in Cabo 
Delgado, en dan met name jongeren; 
benadrukt voorts dat moet worden 
gestreefd naar het wegnemen van een 
aantal onderliggende oorzaken van 
terrorisme, zoals onveiligheid, armoede, 
mensenrechtenschendingen, ongelijkheid, 
uitsluiting, werkloosheid, aantasting van 
het milieu, corruptie, misbruik van 
overheidsmiddelen en straffeloosheid, wat 
een enorme bijdrage kan leveren aan de 
uitroeiing van terroristische organisaties;

8. onderstreept dat het belangrijk is de 
nodige hervormingen door te voeren om 
adequaat te kunnen inspelen op de 
behoeften van de Mozambikaanse 
bevolking en te voorkomen dat zij een 
kwetsbaar doelwit van radicalisering 
wordt; onderstreept met name dat het 
dringend noodzakelijk is banen en kansen 
te scheppen voor de mensen in Cabo 
Delgado, en dan met name jongeren; 
benadrukt voorts dat moet worden 
gestreefd naar het wegnemen van een 
aantal onderliggende oorzaken van 
vatbaarheid voor terrorisme of de werving 
van terroristen, zoals onveiligheid, 
armoede, mensenrechtenschendingen, 
ongelijkheid, uitsluiting, werkloosheid, 
aantasting van het milieu, corruptie, 
misbruik van overheidsmiddelen en 
straffeloosheid, wat een enorme bijdrage 
kan leveren aan de uitroeiing van 
terroristische organisaties, en erkent tevens 
dat de onderliggende oorzaken van 
terrorisme complex zijn en dat terrorisme 
wordt aangestuurd door een radicale 
gewelddadige ideologische wereldvisie die 
gericht is op het opzettelijk gebruiken van 
gewelddadige tactieken tegen 
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burgerdoelwitten om politieke doeleinden 
te bereiken;

Or. en


