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Ändringsförslag 13
Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska
för ECR-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Den humanitära situationen i Moçambique

Gemensamt förslag till resolution
Paragraph 8

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet understryker 
vikten av att fortsätta de reformer som 
krävs för att på ett adekvat sätt tillgodose 
det moçambikiska folkets behov och 
förhindra att medborgarna blir sårbara mål 
för radikalisering. Parlamentet 
understryker i synnerhet det akuta behovet 
av att skapa arbetstillfällen och möjligheter 
för befolkningen i Cabo Delgado, särskilt 
ungdomar. Vidare betonar parlamentet 
behovet av insatser för att eliminera vissa 
av de bakomliggande orsakerna till 
terrorism, såsom otrygghet, fattigdom, 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, 
ojämlikhet, utestängning, arbetslöshet, 
miljöförstöring, korruption och missbruk 
av offentliga medel samt straffrihet, och 
därigenom bidra oerhört mycket till 
utrotandet av terroristorganisationer.

8. Europaparlamentet understryker 
vikten av att fortsätta de reformer som 
krävs för att på ett adekvat sätt tillgodose 
det moçambikiska folkets behov och 
förhindra att medborgarna blir sårbara mål 
för radikalisering. Parlamentet 
understryker i synnerhet det akuta behovet 
av att skapa arbetstillfällen och möjligheter 
för befolkningen i Cabo Delgado, särskilt 
ungdomar. Vidare betonar parlamentet 
behovet av insatser för att eliminera vissa 
av de bakomliggande orsakerna till 
terroristmottaglighet och 
terroristrekrytering, såsom otrygghet, 
fattigdom, kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, ojämlikhet, utestängning, 
arbetslöshet, miljöförstöring, korruption 
och missbruk av offentliga medel samt 
straffrihet, och därigenom bidra oerhört 
mycket till utrotandet av 
terroristorganisationer. Parlamentet 
betonar att man samtidigt också bör 
erkänna att de bakomliggande orsakerna 
till terrorism är komplicerade, och att 
terrorismen drivs av en radikal och 
våldsam ideologisk världsbild som syftar 
till att avsiktligt använda våldsamma 
taktiker mot civila mål för att uppnå 
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politiska mål.

Or. en


