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Sierbij Ik Owor ücoallantia da eindredactie doen toekoaen van 
nat eind-rapport dat door da Haar .Ubot «««74 opgesteld en dat aan da koasR-
da Ministersconferentie ter bespreking «ordt voorgelegd* Da teket ven het 
r%&;/ort is vcbaaoord op het verslag van de 3oue~Ceestlssica daa „uestiono 
Sénéralos, op de rapporten ven da pgadaotahocaalcaleo, alo»ede op de .de-
oussio», velke naar aanleiding daarvan hebban plaatsgevonden* «angeaien 
t.u*v* de belangrijkste vraagstukken geen principiële overeenetesasing ie 
bereikt, ie in het rapport veelal de aening van de zioh ter vergadering Bn-
nlfaatoreade denkrichtingen af «onder l i j k weergegeven. 
Hat rapport bestaat a l t oen inleiding en een drietal hoofdstukken, te «eteai 
1. robleste» h rósoudre et principes ^enêraax d»action (els. 5 t/a 13) 
2* I>efinition et aiae en oeuvre d»un prograrae d'aotioa (hls* 14 t/a 31) 
5* Les institutlona necessaires (bis* 31 t/a 37) 

Het eerste hoofdstak is gevrijd aan de definities van marktorganisatie 
en narktanlfieatle aleaede aan enkele beschouwingen betreffende de eonsurnptie, 
da productie ea de handel. He behandeling van het laatste onderwerp, de han
del, i s gesplitst lat 
a. handelsprof erentia 
b. relatlae nat derde landen 
e* har&enlsatla van de doosnopolltlek 
d« coopeneatie 
Het la t,a»v. deae punten, dat door de Hedcrlandae delegatie fundamentele 
erltlek ie geleverd op de groadalag van een "oderlands ssei«»rentoi OS Ift«>41819 

dat ik Xi hierbij mede doe toekoasen. rientengevolga ls het praferantlebegrip 
In do door ïiedarland r«envoardbaar geachte vorm volledig opgenoaen naast de 
sienswljBe van het merendeel der delegaties* 

'let tweede hoofdstuk behandelt enkele aspecten van de oonsunptle, v«r-
deilng en productie, terwijl aan het slot de belangrijkste resultaten van 
da proiuctenstudies worden vergeld* ander hst hoofd '•productie* «ordt vrij-
weol aandacht besteed aan da coördinatie van da agrarische politiek, waarbij 
gesteld «ordt dat allo factoren, dia oorsaak t i j a van da prijsverschillen 
tassen de diverse landen, nauwkeurig * bestudeerd" aoatea worden. Zonder desa 
studies zalfo, «ouden op v r i j korte teraija reeds resultaten kunnen worden 
verkregen door coördinatie, wanneer i a het bioonder activiteit ontplooid zou 
worden t*a*v*i 
a. de technische vooruitgang* 1* onderwijs 

2« voorlichting 
3* ondersoek 

b* de kosten van da productiemiddels» 
o. da bodrijfsuitrusting 
d. da oredletpolltlek 
a. da bedrijfsgrootte 
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In het derde hoofdetuk wardt voornamelijk aandacht geschonken sen de 
institutionele vraagstukken. T̂ aereon ie near aanleiding van uitvoerige die-
ouselae over de voorteetting van net werk l a de toekomst aan overslcht toege
voegd over de standpunten van de verschillende delegaties lntsake de vrmrf 
of nen al dan niet e l l katoen tot d« oprichting van eon organisatie ad hoc. 

Saaien het f a i t , dat da vooratellen van <i« «eerderheid dar expert.: 
blijk gaven van een organisatie der »grarleehe markt op consnltftt.ieve basis, 
heeft de 'todorlandse delegatie t.a,v. da institutionele sijde het ewandpunt 
van Maart i'jM tersake î ïiandhaafd* 
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