AAN:
de Leden der Economische sub-Commissie
der Commissie Beyen.
Voor de vergadering van Dinsdag 5 Mei 14.33 uur op Plein 1813
no. 4, reserveerden wijflusenkele grote punten.
~
I. - Het gemeenschappelijk tarief voor invoerrechten tegenover
derdê~Tanden.ên een coördinatie van "les autr'es reglementations des êchanges commérciaux"tegenover die landen.
«*ij zijn het er over eens, dat het Nederlandse belang eist,
dat zowel de tarieven als de andere belemmeringen zo laag
mogelijk moeten zijn, Minister Beyen stelde de vraag of men
hiervoor het huidige Nederlands- stelsel niet zou kunnen
overnemen. Hij wil graag ingelicht worden over de bedragen,
waarom het hier zou gaan : dus welke invoer is er nu in de
zes landen uit de buitenwereld, en welke rechten heffen zij
daarop, waarbij ook stellig hun kwantitatieve restricties
in dit veld moeten worden bekeken. Tij zouden wellicht een
schema kunnen overleggen met wat er nu i s , wat het zou
worden wanneer wij het gewogen gemiddelde van het G.A.T.T.
zouden nemen, en wat wanneer de gedachte van de Heer Beyen
zou worden gevolgd.
w

Voorts moeten wij ons voorbereiden op het concipiëren van
het systeem als geheel.
II. - Het Fonds.
Wij zijn het er over eens, dat het Fonds aanstonds beschikbaar moet zijn, en dat het bestemd is voor vergemakkelijking
van de aanpassing aan de concurrentie-verhoudingen in de
gemeenschappelijke markt. Minister Beyen formuleerde d i t zó,
dat het dient "tot modernisering of overbrugging". Kunnen
wij nu enigszins aangeven hoe groot het zal moeten zijn?
*n dan is er de za-k van de inkomsten van het Fonds. Minister
Beyen denkt aan een heffing op de export uit de Gemeenschap
naar buiten, wat hij vergeleek met het oude statistiekrecht.
Vraag is nu of dit in principe mogelijk is, ook volgens het
G.A.T.T. , en hoe groot het percentage dan zou moeten zijn.
Is het om politieke oi praktische redenen niet mogelijk,
dan moeten wij dat documenteren en een ander middel aangeven.
III. - De betalingsbalans-moeilijkheden.
Minister Beyen voegde in ons concept voor Memorandum III
het voorstel in, dat overeenkomstig art. XV-2 van het
G.A.T.T, het International Monetary Fund- over de moeilijkheden zal moeten worden gehoord.
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