
Számítok Európára

18. Több mint 440 millió európaival 
közösen beruházunk…

... és még sok mindenbe, amit egyedül egyszerűen 
nem tudnánk megtenni.

a kisvállalkozásokba, a nemzetközi diákcserékbe, a rák 
gyógymódjának megtalálására irányuló orvosi kutatásba, a 
katasztrófák esetén nyújtandó gyors és erőteljesebb támogatásba, 
a biológiai sokféleség védelmébe, az űrkutatásba, a fizika területén 
elérendő áttörésekbe, a ritka betegségek kezelésébe, a vasutakba, hidakba 
és dokkokba, a tisztább vízbe, a tisztább levegőbe, új vakcinákba, az egészségügyi 
innovációkba, az elektronikus egészségügybe, az élelmiszer-biztonságba, az egészséges 
időskorba, a növényvédő szerek biztonságos alternatíváiba, a mesterséges intelligenciába, a tiszta 
technológiákba, a munkahelyi egészségbe és biztonságba, a tengeri hulladék csökkentésébe óceánjaink megmentése 
érdekében, a fenntartható mezőgazdaságba, az egész életen át tartó tanulásba, az energiahatékonyságba...
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... és még sok mindenbe, amit egyedül egyszerűen 
nem tudnánk megtenni.

az éghajlatvédelembe, a biológiai sokféleség védelmébe, 
a kisvállalkozásokba, a nemzetközi diákcserékbe, a rák 
gyógymódjának megtalálására irányuló orvosi kutatásba, a 
katasztrófák esetén nyújtandó gyors és erőteljesebb támogatásba, 
az űrkutatásba, a fizika területén elérendő áttörésekbe, a ritka betegségek 
kezelésébe, a vasutakba, hidakba és dokkokba, a tisztább vízbe, a tisztább levegőbe, 
új vakcinákba, az egészségügyi innovációkba, az elektronikus egészségügybe, az élelmiszer-
biztonságba, az egészséges időskorba, a növényvédő szerek biztonságos alternatíváiba, a mesterséges 
intelligenciába, a tiszta technológiákba, a munkahelyi egészségbe és biztonságba, a tengeri hulladék csökkentésébe 
óceánjaink megmentése érdekében, a fenntartható mezőgazdaságba, az egész életen át tartó tanulásba, az energiahatékonyságba...
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... és még sok mindenbe, amit egyedül egyszerűen 
nem tudnánk megtenni.

a nemzetközi diákcserékbe, a kisvállalkozásokba, a rák 
gyógymódjának megtalálására irányuló orvosi kutatásba, a 
katasztrófák esetén nyújtandó gyors és erőteljesebb támogatásba, 
a biológiai sokféleség védelmébe, az űrkutatásba, a fizika területén 
elérendő áttörésekbe, a ritka betegségek kezelésébe, a vasutakba, hidakba 
és dokkokba, a tisztább vízbe, a tisztább levegőbe, új vakcinákba, az egészségügyi 
innovációkba, az elektronikus egészségügybe, az élelmiszer-biztonságba, az egészséges 
időskorba, a növényvédő szerek biztonságos alternatíváiba, a mesterséges intelligenciába, a tiszta 
technológiákba, a munkahelyi egészségbe és biztonságba, a tengeri hulladék csökkentésébe óceánjaink megmentése 
érdekében, a fenntartható mezőgazdaságba, az egész életen át tartó tanulásba, az energiahatékonyságba...


