Nota no.1035/53/Wem,

Betreft: Schematisch overzicht van^enkele escape clauses.
Hieronder volgt een schematische grove indeling aan van
mogelijke escape clauses - zulks in verband met "troubles
fondamentaux".
"Escape mogelijkheden .in nationaal verband.
jLO^regeling;Nationale Regering stelt vast, welke producten
worden opgenomen.
Voordeel: Nationale Regering kan de pijn"gevallen hierin
onderbrengen.
Nadeel:
De inefficiënte bedrijven krijgen een premie voor
hun inefficiency.
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2) Methodiek (b.v. methode Pflimlin). Landen verlagen hun rechten
per bedrijfstak, doch kunnen manipuleren per'product.
Voordeel: landen behouden mogelijkheid om ernstige gevallen
zelfstandig te helpen.
Nadeel:
Het bedrijfsleven weet nooit, wa~.r het aan toe is.
3) Interne nationaal politieke maatregelen naar eigen inzicht
(fiscale maatregelen e.d.).
Hieraan moeten in ieder geval beperkingen worden opgelegd.
B) Escape mogelijkheden .in supra-nationaal„verband^
1) 10$-regeling: Hoge Autoriteit stelt echter vast, welke pro
ducten hieronder mo^en worden gebracht.
Voordeel: men voorkomt dat maximaal 6 x 10$ van de producten
beschermed wordt, waardoor marché commun wordt
doorkruist.
Nadeel:
Men laat in eerste instantie te weinig aan de
nationale Regeringen over»
Opmerking: Bij deze escape clause ligt een synthese tussen
de nationale en supra-nationale approach voor de hand.

2) Algemene regeling: Hoge Autoriteit is de beroepsinstantie bij
. ., "troubles fondamentaux". Er zijn twee mogelijkheden:
(a) de H.A. beslist in ieder incidenteel geval, wanneer er
sprake is van "troubles fondamentaux".
Nadeel: Er ontstaat een casuistische willekeur.
(b) Er wordt een algemene formule ontworpen, zodat H.A. mag
ingrijpen indien nationale productie door tariefreducties^
met xfo daalt (analogie met Schuman-accoord)."
Voordeel: Men houdt de "afbraak" van het bedrijfsleven
planmatig in de hand, zodat ieder voldoende
j
tijd krijgt om te rt adapteren,
zjvt-fv' •*^-p -t
Nadeel: Een dergelijke regeling is slechts hanteerbaar
per product en geeft grote administratieve
:
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moeilijkheden.
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3) Interne politiek : de H.A. krijgt het recht correcties op de
. interne politiek van de deelnemende landen aan te brengen,
indien hierdoor troubles fondamentaux zouden worden veroor
zaakt ,
Opmerking : Een dergelijke regeling zou te ver gaan.
Tenslotte zou nog voor iedere bedrijfstak afzonderlijk een
aparte regeling kunnen worden ontworpen»
Opmerking : Dit zou het grote gevaar met zich mee brengen,
dat de discussies gaan verzanden in de details van de tariefproblematiek.
Mogelijkheden van ingrijpen respectievelijk steunverlening.
Voor zover deze mogelijkheden reeds niet in de voorgaande
formuleringen van de "escape" liggen opgesloten, kan men onder
scheiden :
a) quantitatieve expansielimieten (restricties op de export
expansie)
b) manipulering met invoerrechten of heffingen
c) d.m.v. fondsvorming.
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