EF og ·MiljOvern
SICC0 MANSH0LT( MEDLEM AV EF-K0MMISJ0NEN)FREMMER EN EUROPEISK
PLAN FOR Å BEVARE VERDENS ~KOLOGISKE BALANSE.
Oppfatningen av EF-Kommisjonen som eksponent for en uhemmet
og lib~ralistisk vekstpolitikk har aldri vært særlig godt
begrunnet.
I slutten av februar fremmet Visepresident Sicco Mansholt
en omfattende plan med sikte på å'bevare den Økologiske balanse
i verden.
Mansholts UtRangspunkt er dette: 'Morgendagens samfunn kan
ikke baseres på vekst, iallefall ikke materieil vekst. Dette
tilsier at vi ikke lenger orienterer vAre Økonomiske systemer
mot jakten ~å maksimal _vekst,og mot maksimalisering av Bruttonasjonal p'rodukt. Dette siste be~repet kan med fordel erstattes
av et nytt~ nemli~ Brutto Nasjonalnytte.
For å kunne få · disse tanker ut i livet,kreves det en sireng
og nøye planla~t po). itikk, som vil sikre den enkelte hans nØdvendi*e livsstandardi Som et skritt i denne retning foreslår
Mansholt at det utvidede Felleskap leg1er opp en Europeik plan
bygget oå den erkjennelse at vår viktigste målsetning må være
A trygge den Økolo~ i ske balanse o~ a bevare tilstrekkelig
energi - kilder for fremtidi~e generasjoner.
Et annet grunnleggende prinsipp i en slik ny politikk vil bli
opprettelsen av et produksjonssystem basert på ikke- forurensning
og en -re-produktiv Økonomi (recycling economy). Dette vil resultere
i en reduks j on av ekspansjon s takten for den materielle levestandard, o~ en begrensnin~ av den frie varesirkulasjon. Mansholt
hevder imidlertid at denne reduksjonen kan oppveies ved at de
politiske myndigheter le 9Rer større vekt ~i intellektuell og
kulturell utvikling.
; Etter Mansholts oppfatnin~ dreier dette seg om en meget omtattende
politisk plan, o~ arbeidet me~ denne m~ ~is høyeste prioritet
nå når utvidelsesforhandlin~ene er sluttf~rt. Den sittende
Kommisjon bør bruke det året den har ij,!jen av sin funksjonstid
til å formulere :visse hovedprinsi;pper før utviklingen av et mer
menneskevennlig samfunn. Så snart som muli~ må mer konkrete
forslag forslag fremleg~es, OJ Mansholt foreslår allerede en
'

.

;, •

.

7~

_._. 1'

www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

'..... '
~i:-, ·.'
..~\.,

.... ;,,.6-

~ ~..

~

-.
:,; .

··\:. . ,f .

·• 1

~~ -~

~

.\ ;,:ti~.- -·: .

..

.

,!

.i :.. •

fJm!rspl~n-.} 0cr ~tvikling av~:.et nytt pt-oduksjo~s~;s~em basert på
ikke-forurensning og en reprodukt i ~'. Økonomi.
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I tråd med dette kan Kommisjonen blant annet gå inn for:
et system av CR-sertifikater (CR = clean and recycling)
som skal kontrolleres på europeisk basis.
en ·omlegging av moms-systemet med sikte .på å .opprnuntre
renslig og ressursskapende produksjon som -kvalifiserer
til CR-sertifikat.
påbud om .å Øke levetiden for visse forbrukervarer,
bl.a. for biler for der i gjennom å unngå sløsing.
et europeisk system for å fordele råmaterialer og
: forskjellige ferdi~varer, slik at sløsing kan motvirkes,
-•, .( • og ·slik at man kan sikre like vilkAr for alle.
•· - matvareproduksjonen J"rioriteres, uten hensyn til om den
,.. ,~~ er profittabel.
•
Hva forsknin~ angår, foreslår Mansholt at Euratom-pro~rammet
skal erstattes av et program som helt og holdent konsentreres
om de målset"t-fn-j?trr --som - er b~-kr-evet ovenf:o~ . og som relateres
til miljøvern, beskyttelse av den Økologiske og biolog~ske
balanse~ og _som nærmere klargjø r de Økonomiske implika~joner
av en slik politikk.
Det utvidede Fell~s$kap har etter ~ansholts oppfatning de
inst~ tisjoner som .skal til for å gkØre et slikt progr~ til
virkelighet: Finans~er i ngen kan s j kres bl. a. ved en o legging
~v den nåværende ytre telltariff ti_l en avgift som tar sikte på
å besky~te CR-produkter gje~nom _begunstigelse.
Dersom Europa o~ De _forente stater kunne bli enige_ om innføring
av en slik avgift, ville resten av verden bli tvunget til . å
_fØlge deres eksempel. _
For å bidra til å aksellerere utviklinien
av u-landene,
kan
.
.
.
det etableres et fond _for . å fr~mme CR-prQøuksjon i dise landene.
Fondet skal ~i investerinRsstøtte·til industri som slå inn på
CR-produksjon.
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