
Ik reken op Europa

Samen met meer dan 440 miljoen 
Europeanen investeren wij in ...

... en zoveel dat we in ons eentje niet voor elkaar 
zouden krijgen.

kleine ondernemingen, internationale uitwisselingen voor 
studenten, medisch onderzoek naar een medicijn tegen kanker, 
snelle en sterkere ondersteuning bij rampen, de bescherming van de 
biodiversiteit, de verkenning van de ruimte, doorbraken in de fysica, de 
behandeling van zeldzame ziekten, spoorwegen, bruggen en havens, schoner 
water, schonere lucht, nieuwe vaccins, innovaties in de gezondheidszorg, e-gezondheid, 
voedselveiligheid, gezond ouder worden, veilige alternatieven voor pesticiden, kunstmatige 
intelligentie, schone technologie, gezondheid en veiligheid op de werkplek, de vermindering van zwerfvuil 
op zee om onze oceanen te redden, duurzame landbouw, een leven lang leren, energie-efficiëntie enz...
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