ΠΕΝΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011
1.

Η οικονομία βελτιώνεται και οι θέσεις εργασίας επιστρέφουν
• Το Οντάριο και οι εταίροι του ιδιωτικού τομέα δημιουργούν και διατηρούν σχεδόν 10.000 θέσεις εργασίας με
νεες επενδύσεις άνω του $1,3 δις, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων άνω των $175 εκατομμυρίων από την
κυβέρνηση του Οντάριο.
• Το φορολογικό πρόγραμμα του Οντάριο για δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη λειτουργεί. Το Οντάριο
έχει ανακτήσει το 91 τοις εκατό των θέσεων εργασίας που είχαν χαθεί εξ’ αιτίας της οικονομικής ύφεσης.
• Βοήθεια για τους αγρότες μέσω των νέων και διευρυμένων Προγραμμάτων Διαχείρισης Κινδύνου.

2.

Προστατεύουμε την πρόοδο που έχουμε κάνει στην παιδεία
• Πάνω από 60.000 επι πλέον φοιτητές στα κολέγια και πανεπιστήμια έως τα έτη 2015-16
• Το ημερήσιο νηπιαγωγείο θα ξεκινήσει σε 200 και πλέον σχολεία τον Σεπτέμβριο του 2011 και θα έχει εφαρμοστεί
πλήρως έως τον Σεπτέμβριο του 2014

3.

Προστατεύουμε την πρόοδο που έχουμε κάνει στον τομέα της περίθαλψης
• 90.000 περισσότερες εξετάσεις για τον καρκίνο του στήθους, επεκτείνοντας έτσι το πρόγραμμα για να
συμπεριλάβει και τις γυναίκες ηλικίας 30-49 ετών υψηλού κινδύνου και υποστηρίζοντας περισσότερες εξετάσεις
για τις γυναίκες από 50-69
• Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τις ψυχικές διαταρραχές και τον εθισμό, αρχίζοντας από τα παιδιά και τους
νέους.
• Περισσότερες φαρμακευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη για όσους λαμβάνουν φαρμακευτική υποστήριξη δια
μέσου του Προγράμματος Φαρμακευτικής Κάλυψης του Οντάριο, συμπεριλαμβανομένων και των ηλικιωμένων.

4.

Ανανεώνουμε την προσπάθειά μας για τη μείωση του ελλείματος
• Το έλειμα του προϋπολογισμού του 2010-2011 τώρα υπολογίζεται πως θα είναι $3 δις χαμηλότερο από τις
προβλέψεις που κάναμε πριν ένα χρόνο
• Το κόστος προγραμμάτων στο 2010-2011 προβλέπεται πως θα είναι $2,6 δις χαμηλότερο απ’ ότι είχε
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους
• Έχουμε επισημάνει προγραμματισμένη εξοικονόμηση χρημάτων σχεδόν $1,5 δις για τα επόμενα τρια
οικονομικά έτη
• Για παράδειγμα έχει ζητηθεί από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες να καταφέρουν να κάνουν οικονομία $200
εκατομμυρίων έως το 2013-14
• Η χρηματοδότηση για τα γραφεία διοίκησης συγκεκριμμένων αποδεκτών πακέτων στήριξης θα μειωθεί κατά 10
τοις εκατό για τα επόμενα δυο έτη. Το ίδιο θα ισχύσει και για τις μεγαλύτερες υπηρεσίες της κυβέρνησης
• Το μέγεθος της Δημόσιας Διοίκησης του Οντάριο (ΔΔΟ) θα μειωθεί κατά 1.500 επί πλέον θέσεις ανάμεσα
στον Απρίλιο 2012 και τον Μάρτιο 2014. Αυτή είναι μια επι πλέον μείωση στους 3.400 υπαλλήλους του ΔΔΟ
πλήρους απασχολήσεως που ανακοινώθηκε στον Προϋπολογισμό του 2009
• Την επιτροπή για την αναδιοργάνωση του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα του Οντάριο, με πρόεδρο τον
καταξιωμένο οικονομολόγο Don Drummond, θα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις αλλαγές που θα μας
βοηθήσουν να επιταχύνουμε το πρόγραμμά μας για την μείωση του ελλείματος, ενώ παράλληλα θα
προστατεύουμε την υγεία και την παιδεία

5.

Θα μειώσουμε το έλλειμα ενώ θα προστατεύουμε τις κυριότερες δημόσιες υπηρεσίες και την
ανάπτυξη της οικονομίας
• Άλλες λύσεις, όπως η μείωση του HST θα απαιτούσαν δραστικές περικοπές στην παιδεία και την περίθαλψη, κάτι
που θα έβλαπτε τις οικογένειες του Οντάριο και την οικονομία.
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Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Περισσότερες εξετάσεις για καρκίνο του
στήθους

 Τον Σεπτέμβριο 2011 το ολοήμερο νηπιαγωγείο
θα λειτουργεί σε επί πλέον 200 σχολεία,
ωφελώντας περισσότερα από 50.000 παιδιά.
 Αυτή τη στιγμή διατίθεται σε περίπου 600
σχολεία και εξυπηρετεί ως 35.000 παιδιά.
 Το πρόγραμμα θα έχει εφαρμοστεί πλήρως σε
κάθε δημοτικό σχολείο έως τον Σεπτέμβριο του
2014 εξυπηρετώντας περίπου 247.000 παιδιά
και τις οικογένειές τους.

Περισσότερες θέσεις σε Κολέγια και
Πανεπιστήμια
 Περισσότερες από 60.000 θέσεις νέων
μαθητών στα κολέγια και πανεπιστήμια του
Οντάριο εως το 2015-16.
 Θα υπάρχει θέση για κάθε δικαιούχο μαθητή
του Οντάριο.

 Επιπλέον 90.000 εξετάσεις για καρκίνο του
στήθους.
 Επέκταση των προγραμμάτων εξετάσεων για
να καλύπτουν περισσότερες γυναίκες και τα
άτομα υψηλού κινδύνου.

Στρατηγική Διανοητικής Υγείας
 Η κυβέρνηση επενδύει σε μια ολοκληρωμένη
Στρατηγική για τις ψυχικές διαταρραχές και τον
εθισμό, αρχίζοντας από τα παιδιά και τους
νέους.
 Δημιουργούμε ένα σύστημα πιο ολοκληρωμένο
και με μεγαλύτερη ετοιμότητα.

Επεκτείνουμε τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
 Επεκτείνουμε τις φαρμακευτικές υπηρεσίες και
υποστήριξη για τους πολίτες που δικαιούνται το
Πρόγραμμα Φαρμακευτικής Κάλυψης του
Οντάριο — βοηθάμε τους ηλικιωμένους και
άλλες ομάδες με συμβουλευτικές υπηρεσίες για
συνταγογράφηση.

