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Voor de goede orde meld ik ü dat ik gisteren tegenover de Heer 
Bullard, de Engelse collega van DGPZ, een betoog heb gehouden 
langs de volgende lijnen. 
In de eerste helft van 1981, waarschijnlijk reeds in april/mei 
t.g.v. het debat over de landbouwprijzen en de begroting 1982 
zullen wij ons in de Gemeenschap wederom storten in een uiterst 
moeilijk en enerverend financieel gesprek. De Engelse regering 
is daar uiteraard ten zeerste bij betrokken, maar zou het gevoel 
kunnen hebben toch enigszins terzijde te staan aangezien voor 
het V.K. nu eenmaal de regeling geldt dat in uiterste instantie 
ook in 1982 speciale betalingen aan dat land moeten worden ver
richt volgens de afspraken die in mei jl. zijn gemaakt. Deze 
buiten-schot-positie heeft uiteraard zijn voordelen, maar houdt 
ook het risico in dat hij door anderen kan worden misbruikt voor 
het pousseren van de gedachte dat het V.K.in wezen niet een vol
waardig lid van de Gemeenschap is en dat, gezien de grote 
financiële moeilijkheden ook in de komende jaren, waarschijnlijk 
gedurende lange tijd niet zal worden. Brengt men dit element in 
verbinding met de komende uitbreiding van de Gemeenschap met 
Portugal en Spanje, dan is er voldoende voedingsbodem voor 
suggesties van een Europa met 2 snelheden of met een "geometrie 
variable11. Het l$tdt geen twijfel dat de Fransen met die ge
dachten reeds spelen, zonder dat ze naar mijn mening daar reeds 
bruikbare vorm aan hebben kunnen geven. 

Om de risico's die voor het V.K. in dit perspectief schuilen 
te verminderen - zo betoogde ik tegenover Bullard - zou 
Engeland er goed aan doen in de komende maanden een of meer 
duidelijke daden te stellen die de Europese commitment van het 
V.K. opnieuw zouden bevestigen. Zulks moge wellicht in de ogen 
van de Engelse regering overbodig zijn, het lijkt toch zaak aan 
kwaadwillende krachten elk excuus te ontnemen om Engeland op 
den duur in een tweederangs positie te dringen. Als concrete 
voorbeelden noemde ik hierbij de oplossing van de meningsver
schillen over het visserijbeleid en het invoegen van het pond 
sterling in het EMS. 
Wellicht dat deze redenatie nog verder kan worden uitgewerkt 
en in de komende tijd dienst kan doen bij gesprekken met Uw 
Engelse ambtgenoot. 
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