
Jag räknar med Europa

Tillsammans med mer än 440 miljoner 
européer investerar vi i …

… och mycket annat som vi helt enkelt inte 
klarar på egen hand.

småföretag, internationellt studentutbyte, cancerforskning, 
ett snabbt och effektivt katastrofbistånd, skyddet av den 
biologiska mångfalden, utforskning av rymden, genombrott inom 
fysiken, behandling av sällsynta sjukdomar, järnvägar, broar och hamnar, 
renare vatten, renare luft, nya vacciner, hälso- och sjukvårdsinnovationer, 
e-hälsa, livsmedelssäkerhet, hälsosamt åldrande, säkra alternativ till 
bekämpningsmedel, artificiell intelligens, ren teknik, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
minskad marin nedskräpning för att rädda haven, hållbart jordbruk, livslångt lärande, energieffektivitet …
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