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1. Een socio-economische as  
Doel:   Opnieuw aanknopen bij duurzame groei en het concurrentievermogen  
Hoe?            -     Ontwikkeling van een competitieve, groene, en kenniseconomie (implementatie EU2020) 

- Versterking van het Stabiliteitspact en de economische governance (Task force); oprichting van een 
reglementering voor de financiële sector. 

- Werkgelegenheid stimuleren (richtsnoeren, green jobs, white jobs). 
- Innovatie (o.m. Europees octrooi) en afronding van de interne markt (opvolging verslag Monti) 
- Focussen op industrieel beleid en infrastructuren. 

 
2. Een sociale as  
Doel:   Sociale vooruitgang stimuleren 
Hoe?            -  Via doelstellingen en opvolgingsindicatoren de sociale convergentie naar hogere standaarden 

onderzoeken. 
- Streven naar concrete vooruitgang in het debat over de sociale diensten van algemeen belang. 
- In het Europees jaar van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting de versterking van de sociale 

bescherming over de gehele levenscyclus bevorderen. 
- Toegevoegde waarde van de EU beklemtonen op het vlak van volksgezondheid en vergrijzing (inclusief 

de problematiek van de pensioenen).  
- Onverdeelde aandacht voor geweld tegen vrouwen. 

 
3. Een leefmilieu as  
Doel:   Omvorming naar een groene economie 
Hoe?            -  Samen met de internationale gemeenschap tot concrete en ambitieuze doelstellingen in Cancun 

(COP16) komen. 
- Link met nieuwe Europese beleidsdoelstellingen rond energie, transport en emissie versterken door 

o.m. fiscaliteit aan te passen. 
- Voorbereiding van de 10de Conferentie van de Partijen over biodiversiteit. 
- Verbetering wetgevend instrumentarium inzake leefmilieu. 

 
4. Een as vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (Programma van Stockholm) 
Doel:   Verdieping en afronding van een Europese ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Rechtvaardigheid 
Hoe?         -  Asiel: Uitbouw van een uniforme asielprocedure en een uniforme internationale bescherming.  

- Biza: Strijd tegen terrorisme, georganiseerde criminaliteit, illegale immigratie en mensenhandel. 
- Justitie: wederzijdse erkenning van gerechtelijke beslissingen. 

5. Een as externe actie  
Doel:  De aantrekkingskracht van de EU in de wereld als actor voor vrede en veiligheid vergroten. 
Hoe?            -  Oprichting van de Europese Dienst voor Externe Actie. 

- De uitbreidingsonderhandelingen voortzetten op basis van de eigen merites van de kandidaat lidstaten. 
- Protectionisme bestrijden door focus op Doha-cyclus en billaterale  en regionale handelsakkoorden. 
- De bescherming en bevordering van mensenrechten. 
- (pm) EU – ASEM en EU-Afrika. 
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