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Alteração 13
Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska
em nome do Grupo ECR

Proposta de resolução comum
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
A situação humanitária em Moçambique

Proposta de resolução comum
N.° 8

Proposta de resolução comum Alteração

8. Sublinha a importância de realizar 
as reformas necessárias para dar uma 
resposta adequada às necessidades do povo 
moçambicano, evitando que sejam alvos 
fáceis da radicalização; destaca, em 
particular, a necessidade urgente de criar 
emprego e oportunidades para as pessoas 
de Cabo Delgado, em especial para os 
jovens; salienta ainda a necessidade de 
trabalhar em prol da eliminação de 
algumas das causas que estão na base do 
terrorismo, como a insegurança, a pobreza, 
as violações dos direitos humanos, a 
desigualdade, a exclusão, o desemprego, a 
degradação ambiental, a corrupção, a 
utilização indevida de fundos públicos e a 
impunidade, contribuindo assim de forma 
considerável para a erradicação das 
organizações terroristas;

8. Sublinha a importância de realizar 
as reformas necessárias para dar uma 
resposta adequada às necessidades do povo 
moçambicano, evitando que sejam alvos 
fáceis da radicalização; destaca, em 
particular, a necessidade urgente de criar 
emprego e oportunidades para as pessoas 
de Cabo Delgado, em especial para os 
jovens; salienta ainda a necessidade de 
trabalhar em prol da eliminação de 
algumas das causas profundas subjacentes 
à predisposição para o terrorismo e o 
recrutamento de terroristas, tais como a 
insegurança, a pobreza, as violações dos 
direitos humanos, a desigualdade, a 
exclusão, o desemprego, a degradação 
ambiental, a corrupção, a utilização 
indevida de fundos públicos e a 
impunidade, contribuindo, assim, de forma 
considerável para a erradicação das 
organizações terroristas, reconhecendo, 
igualmente, que as causas profundas do 
terrorismo são complexas e que o 
terrorismo é impulsionado por uma visão 
ideológica violenta e radical, que visa 
utilizar deliberadamente táticas violentas 
contra alvos civis, para alcançar fins 
políticos;
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