
Lasken Euroopan varaan

Yhdessä yli 440 miljoonan unionin 
kansalaisen kanssa investoimme …

... sekä moniin muihin asioihin, joita emme 
yksinkertaisesti kykene hoitamaan yksin.

pienyrityksiin, kansainväliseen opiskelijavaihtoon, 
lääketieteelliseen tutkimukseen syövän kukistamiseksi, 
nopeaan ja aiempaa mittavampaan katastrofiapuun, luonnon 
monimuotoisuuden suojelemiseen, avaruustutkimukseen, läpimurtoihin 
fysiikan alalla, harvinaisten tautien hoitoon, rautateihin, siltoihin ja satamiin, 
puhtaampaan veteen ja ilmaan, uusiin rokotteisiin, innovatiiviseen terveydenhoitoon, 
sähköisiin terveyspalveluihin, elintarviketurvallisuuteen, terveenä ikääntymiseen, turvallisiin 
vaihtoehtoihin torjunta-aineille, tekoälyyn, puhtaaseen teknologiaan, työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
meren roskaantumisen vähentämiseen valtameriemme pelastamiseksi, kestävään maatalouteen, elinikäiseen 
oppimiseen, energiatehokkuuteen ja niin edelleen ...
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