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38.

39.

mento Bocial e econômico, e solicita, portanto,
que nas negociaçoes de re-escalonamento da dívída
com o FMI se incluam criterios de compatibili1l8de.
Nenhum país em desenvolvimento deve ser obrigado a
dar mais do que 207. de seus ganhos com exportaçoes
para p8gamentos relativos a dívida Deverá ser fi
xado um teto para' as taxas de juros a nrveis pre-
ferenciais para os países em vias de desenvolvimento
chama a atenção para o papel que a Comunidade Euro-
peia deve desempenhar no sentido de trabalhar para
uma redução das taxas de ;uros
em vista da necessidade do ingresso de novOS capl-
tais estaveis para"a America Latina, convoca os g£
vernos dos Estados membros da CE e da America Lati
na a criarem um banco euro-Iatino-americano e re
comenda a ampliação das atividades do Banco Europeu
de Investimentos para a Am~rica Latina.

IV. DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

41.
". i '

A Conferência Interparlamentar
40. sublinha que a proteção e o aproveitamento ra-

cional dos recursos naturais saa condições previas
para o desenvolvimento economica e o bem estar das
populaç~es;

pronuncia-se a favor de uma cooperaçao em larga
escala no campo da proteçao ao meio ambiente" entre
as duas regioes, para que, em conjunto, alcancem
soluç~es para ambas as partes e recomenda a coopcra-
çao entre todos os países no que se refere ao meio
ambiente, que se evite a destruiç~o do- meio ambiente

ambiente,
de grande escala,
tibi1idade do melO

tentar reparar os estragos
feito um estudo de compa-

claramenteindicando

de
serdeve

em vez. ~ .InICiO,desde o
, .

os efeitoS do projeto sobr~ este;
42. convida todos ~os palses envolvidos a ratificarem o

Acordo Interna~ional sobre Florestas Tropicais (1983
43. solicita que se convoque para 1986 uma conferênci

sobre os problemas de proteçao 30 lnelO ambiente n3

Europa e América Latina, como .-J a foi solicit:ldo em
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