
Táim ag brath ar an Eoraip

I dteannta os cionn 440 milliún Eorpach, 
déanaimid infheistíocht iontu seo a leanas:

..agus mórán rudaí eile nach bhféadfaimis a 
dhéanamh sinn féin.

gnólachtaí beaga, malartú idirnáisiúnta mac léinn, 
taighde leighis chun teacht ar leigheas ar ailse, tacaíocht níos 
tapúla agus níos láidre i gcás tubaistí, cosaint na bithéagsúlachta,  
spástaiscéalaíocht, fionnachtana san fhisic, cóireáil do ghalair 
neamhchoitianta, iarnróid, droichid agus dugaí, uisce níos glaine, aer níos 
glaine, vacsaíní nua, nuálaíocht sa chúram sláinte, r-Shláinte, sábháilteacht bia, dul in 
aois sláintiúil, roghanna malartacha sábháilte ar lotnaidicídí, intleacht shaorga, teicneolaíocht 
ghlan, sláinte agus sábháilteacht ag an obair, dramhaíl mhuirí a laghdú chun ár n-aigéin a shábháil, 
feirmeoireacht inbhuanaithe, foghlaim ar feadh an tsaoil, éifeachtúlacht fuinnimh ...
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