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Bij de ÏÜC ia de laatatö maanden geen merk-
bare wijziging in de houding ten aanzien van het *2es-
2evenprobleemrt te "bespeuren. In algemene termen ia men
vóór *bridgebuilding*. Dit impliceert de bereidheid
ook bij de ÏUC om terwille van een oplossing compromis-
sen aan te gaan en concessies te doen* Hen stelt zich
dus niet op het standpunt •* evenmin als trouwens de re-
gering - dat alleen een vrijhandelszone, zoals inder-
tijd voorgesteld door MAUDLING, de oplossing kan bren-
gen, Qofc in de ÏIJO bewegen de gedachten si oh nu in de
richting van «en tarief unie. Dien heeft a i eb. echter niet
Op enig bijzonder "plan1* vastgelegd, voornamelijk ook
omdat men er geen idee van heeft welke houding frank-
rijk tenslotte sal aannemen* Men meent te weten, dat de
Britse regering inderdaad bereid is tot een compromis
te komen en terwille van dat compromis ook politieke
concessies aan de 2e s te doen. Gezien de onzekerheid
over de Franse houding echter heeft de regering zich
niet in precieze termen uitgesproken over de aard en de
omvang van de concessies die zij aou willen doen en de
ÏÏÏC acht dat een verstandige houding*

De TïïO pleegt regelmatig overleg met de vak-
bonden van de Elf 4 om te zien in hoeverre men ten aan**
aièn van het wSes-SevenproW,éem'* gemeenschappelijke
standpunten kan innemen, fot dusver lijkt het er op»dat
de Britse binding aan het politiek, economisch en geo-
grafisch heterogene gezelschap van de BPTA de complica-
ties eerder groter dan kleiner heeft gemaakt.

Van de TUC of individuele bonden gaat zeker
geen pressie op de regering uit om meer te doen dan



op het ogenblik doét t Wel zijn er hier en daar stemmen
in de rakbonden van de arbeiders in de automobielindustrie,
die er op aandringen de markt van de Se a voor de Britse
autoproducenten open te houden, maar tot dusyer ia «r geen
sprake van werkelijke besluit vorming in die richting in de
betrokken bonden*

De EïïC ssiet pogingen om het tempo van verwerke-
lijking van de EEG te versnellen met de nodige ongerust-
heid. Men meent er uit te moeten afleiden» dat degenen die
versnelling voorstaan op die manier ia feite het Verenigd
Koninkrijk blijvend willen uitsluiten. Be ÏÜK i» er van
overtuigd» dat een oplossing moeilijker zal worden naarmate
op het continent meer faits accompliB worden geschapen.

In het algemeen is de TüG van mening, dat bij
ónderhandelingen over *bridg«building* grotere aandacht dan
voorheen zal moeten worden besteed aan de economische en so-
ciale aspecten - beperking t<st handelspolitiefce geaichtapïin-
tea wordt atrijdig geacht m*t de belangen tie de vakbeweging
per traditie heeft te verdedigen.

Een bijsonder ptöit van aorg voor de fÜC ia de
verwachting dat bij verdere Verwerkelijking van de • &S& Ameri-
kaans kapitaal eerder naar de BEG-landen dan naar het Ver-
enigd Koninkrijk sal vloeien, hetgeen een nadelige uitwerking
óp investering en werkgelégenhfid in öroot-lrittannil KOU kun-
nen hebben.
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