
Βασίζομαι στην Ευρώπη

Μαζί με περισσότερους από 
440 εκατομμύρια Ευρωπαίους, 
επενδύουμε στους ακόλουθους τομείς:

..και σε πολλούς άλλους τομείς στους οποίους δεν θα 
μπορούσαμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας.

μικρές επιχειρήσεις, διεθνείς ανταλλαγές φοιτητών, ιατρικές 
έρευνες για να βρεθεί η θεραπεία του καρκίνου, ταχεία και 
ισχυρότερη στήριξη σε περιπτώσεις καταστροφών, προστασία 
της βιοποικιλότητας, εξερεύνηση του διαστήματος, επιτεύγματα στο 
πεδίο της φυσικής, αντιμετώπιση σπάνιων νόσων, σιδηροδρόμους, γέφυρες και 
λιμάνια, καθαρότερο νερό, καθαρότερο αέρα, νέα εμβόλια, καινοτομίες στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, ηλεκτρονική υγεία, ασφάλεια των τροφίμων, μικρές επιχειρήσεις, υγιή 
γήρανση, ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις για τα φυτοφάρμακα, τεχνητή νοημοσύνη, καθαρές τεχνολογίες, 
υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων για τη διάσωση των ωκεανών, βιώσιμη 
γεωργία, διά βίου μάθηση, ενεργειακή απόδοση... 
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μπορούσαμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας.

ιατρικές έρευνες για να βρεθεί η θεραπεία του καρκίνου, 
διεθνείς ανταλλαγές φοιτητών, μικρές επιχειρήσεις, ταχεία και 
ισχυρότερη στήριξη σε περιπτώσεις καταστροφών, προστασία 
της βιοποικιλότητας, εξερεύνηση του διαστήματος, επιτεύγματα στο 
πεδίο της φυσικής, αντιμετώπιση σπάνιων νόσων, σιδηροδρόμους, γέφυρες και 
λιμάνια, καθαρότερο νερό, καθαρότερο αέρα, νέα εμβόλια, καινοτομίες στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, ηλεκτρονική υγεία, ασφάλεια των τροφίμων, μικρές επιχειρήσεις, υγιή 
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γεωργία, διά βίου μάθηση, ενεργειακή απόδοση... 



Βασίζομαι στην Ευρώπη

Μαζί με περισσότερους από 
440 εκατομμύρια Ευρωπαίους, 
επενδύουμε στους ακόλουθους τομείς:

..και σε πολλούς άλλους τομείς στους οποίους δεν θα 
μπορούσαμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας.

κλίμα, προστασία της βιοποικιλότητας, μικρές επιχειρήσεις, 
διεθνείς ανταλλαγές φοιτητών, ιατρικές έρευνες για να βρεθεί η 
θεραπεία του καρκίνου, ταχεία και ισχυρότερη στήριξη σε περιπτώσεις 
καταστροφών, εξερεύνηση του διαστήματος, επιτεύγματα στο πεδίο της 
φυσικής, αντιμετώπιση σπάνιων νόσων, σιδηροδρόμους, γέφυρες και λιμάνια, 
καθαρότερο νερό, καθαρότερο αέρα, νέα εμβόλια, καινοτομίες στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, ηλεκτρονική υγεία, ασφάλεια των τροφίμων, μικρές επιχειρήσεις, υγιή γήρανση, ασφαλείς 
εναλλακτικές λύσεις για τα φυτοφάρμακα, τεχνητή νοημοσύνη, καθαρές τεχνολογίες, υγεία και ασφάλεια 
στους χώρους εργασίας, μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων για τη διάσωση των ωκεανών, βιώσιμη γεωργία, διά βίου 
μάθηση, ενεργειακή απόδοση... 
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διεθνείς ανταλλαγές φοιτητών, μικρές επιχειρήσεις, ιατρικές 
έρευνες για να βρεθεί η θεραπεία του καρκίνου, ταχεία και 
ισχυρότερη στήριξη σε περιπτώσεις καταστροφών, προστασία 
της βιοποικιλότητας, εξερεύνηση του διαστήματος, επιτεύγματα στο 
πεδίο της φυσικής, αντιμετώπιση σπάνιων νόσων, σιδηροδρόμους, γέφυρες και 
λιμάνια, καθαρότερο νερό, καθαρότερο αέρα, νέα εμβόλια, καινοτομίες στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, ηλεκτρονική υγεία, ασφάλεια των τροφίμων, μικρές επιχειρήσεις, υγιή 
γήρανση, ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις για τα φυτοφάρμακα, τεχνητή νοημοσύνη, καθαρές τεχνολογίες, 
υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων για τη διάσωση των ωκεανών, βιώσιμη 
γεωργία, διά βίου μάθηση, ενεργειακή απόδοση... 


