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Amendamentul 13
Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situația umanitară din Mozambic

Propunere comună de rezoluție
Punctul 8

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

8. subliniază importanța continuării 
reformelor necesare pentru a răspunde în 
mod adecvat nevoilor populației din 
Mozambic, împiedicând-o să fie ținta 
vulnerabilă a radicalizării; subliniază, în 
special, nevoia urgentă de a crea locuri de 
muncă și oportunități pentru populația din 
Cabo Delgado, în special pentru tineri; 
subliniază, de asemenea, necesitatea de a 
acționa în direcția eliminării unora dintre 
cauzele profunde ale terorismului, cum ar 
fi insecuritatea, sărăcia, încălcările 
drepturilor omului, inegalitatea, 
excluziunea, șomajul, degradarea mediului, 
corupția și utilizarea necorespunzătoare a 
fondurilor publice, impunitatea, 
contribuind astfel extrem de mult la 
eradicarea organizațiilor teroriste;

8. subliniază importanța continuării 
reformelor necesare pentru a răspunde în 
mod adecvat nevoilor populației din 
Mozambic, împiedicând-o să fie ținta 
vulnerabilă a radicalizării; subliniază, în 
special, nevoia urgentă de a crea locuri de 
muncă și oportunități pentru populația din 
Cabo Delgado, în special pentru tineri; 
subliniază, de asemenea, necesitatea de a 
acționa în direcția eliminării unora dintre 
cauzele profunde ale predispoziției către 
terorism și ale recrutării în acest scop, 
cum ar fi insecuritatea, sărăcia, încălcările 
drepturilor omului, inegalitatea, 
excluziunea, șomajul, degradarea mediului, 
corupția și deturnarea fondurilor publice și 
impunitatea, contribuind astfel extrem de 
mult la eradicarea organizațiilor teroriste și 
recunoscând totodată că cauzele profunde 
ale terorismului sunt complexe și că 
terorismul se bazează pe o viziune 
ideologică radicală și violentă asupra 
lumii, care încearcă să folosească în mod 
deliberat tactici violente împotriva țintelor 
civile pentru a atinge obiective politice;
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