
Flimkien ma’ aktar minn 440 miljun 
Ewropew, aħna ninvestu f’dan...

... u ħafna affarijiet oħra li kieku żgur ma nkunux 
nistgħu nagħmlu waħedna.

in-negozji ż-żgħar, skambji ta’ studenti internazzjonali, 
riċerka medika biex tinstab kura għall-kanċer, appoġġ 
mgħaġġel u aktar qawwi f ’każ ta’ diżastri, il-protezzjoni tal-
bijodiversità, l-esplorazzjoni tal-ispazju, skoperti importanti fil-fiżika, 
it-trattament ta’ mard rari, il-ferroviji, il-pontijiet u l-baċiri, ilma aktar nadif, arja 
aktar nadifa, tilqim ġdid, innovazzjoni tal-kura tas-saħħa, is-saħħa online, is-sikurezza 
tal-ikel, it-tixjiħ fi stat ta’ saħħa tajba, alternattivi sikuri għall-pestiċidi, l-intelliġenza artifiċjali, 
it-teknoloġija nadifa, is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, it-tnaqqis tal-iskart fil-baħar biex 
insalvaw l-oċeani tagħna, il-biedja sostenibbli, it-tagħlim tul il-ħajja, l-effiċjenza fl-enerġija...

Jiena noqgħod fuq l-Ewropa
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