
Разчитам на Европа

Заедно с над 440 милиона европейски 
граждани, ние инвестираме в …

... както и много други неща, които не бихме 
могли да постигнем сами.

малките предприятия, международния обмен на 
студенти, медицинските изследвания за намиране на 
лечение за рака, бързата и по-силна подкрепа при бедствия, 
опазването на биологичното разнообразие, изследването на 
космическото пространство, научния пробив в областта на физиката, 
лечението на редки заболявания, железопътния транспорт, мостовете и 
пристанищата, по-чистата вода, по-чистия въздух, новите ваксини, иновациите в 
здравеопазването, електронното здравеопазване, безопасността на храните, остаряването в 
добро здраве, безопасните алтернативи на пестицидите, изкуствения интелект, чистите технологии, здравето 
и безопасността на работното място, намаляването на морските отпадъци за спасение на океаните, устойчивото селско 
стопанство, ученето през целия живот, енергийната ефективност...
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