PAGBUO NG ONTARIO

2015 BUDGET NG ONTARIO

Ang Ontario ay may planong may apat na bahagi upang makatiyak
na ang lalawigan ay ang pinakamagandang lugar upang
manirahan, mula pagkabata hanggang sa pagreretiro, na kung
saan ang bawat isa ay may oportunidad na maabot ang kanilang
buong potensiyal.

2015 BUDGET:

PAGBUO NG
ONTARIO

Ang planong ito ay mamuhunan sa talento at kakayahan ng mga
mamamayan; magtayo ng mga pampublikong imprastraktura gaya ng
mga kalsada at transit; lumikha ng makabago, masiglang klimang
pang-negosyo; at bumuo ng bagong pension plan para sa pagre-retiro
upang makatiyak na magkakaroon ng secure na pundasyon ang
retirement income ng mga manggagawang taga-Ontario.
Ang deficit sa 2014–15 ay tinataya ngayon sa $10.9 bilyon —
napabuti ito ng $1.6 bilyon kung ihahalintulad sa forecast ng 2014
Budget. Sa pamamagitan ng masinop na pamamahalang
pananalapi at mga hakbang upang tumuklas ng mas matalino at
mahusay na pamamaraan upang maisakatuparan ang mga
programa at mga pangunahing serbisyo publiko na inaasahan ng
mga mamamayan, ang Ontario ay nananatiling nakatuon sa
pagpawi ng deficit sa 2017–18.

ALAMIN ANG IBA PA SA

ONTARIO.CA/BUDGET

Binubuo ng 2015 Ontario Budget ang Ontario sa pamamagitan ng mga
prayoridad na pinamuhunan na lumilikha ng trabaho, nagpapalawak
ng oportunidad at makatiyak ng kasaganaan para sa lahat ng
Ontarian.
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PAGBUO NG ONTARIO

IMPRASTRAKTURA:
ANG
PINAKAMALAKING
PUHUNAN
SA KASAYSAYAN
NG ONTARIO

Nagsagawa ang Ontario ng hindi pa napapantayang pamumuhunan na
mahigit sa $130 bilyon sa pampublikong imprastraktura sa loob ng 10 taon.
Dahil sa mas mataas na halagang nalikom kumpara sa inaasahan mula sa
paggamit ng husto sa asset (asset optimization plan) ng pamahalaan,
daragdagan ng Lalawigan ang pondong nakalaan para sa Sulong Ontario
(Moving Ontario Forward) ng $2.6 bilyon, para sa kabuuang halaga na
$31.5 bilyon sa loob ng 10 taon:

•
•

Humigit-kumulang sa $16 bilyon sa mga proyektong pang-transit
sa Nakalalaking Bahagi ng Toronto at Hamilton (Greater Toronto
and Hamilton Area [GTHA]); at
Humigit-kumulang sa $15 bilyon sa proyektong pang-transportasyon at
pang-imprastraktura sa labas ng GTHA.

Sa 2015-16, plano ng Ontario na mamuhunan ng $11.9 bilyon sa
imprastraktura kagaya ng mga kalsada, tulay, pampublikong transit,
sistema sa patubig, ospital at paaralan na lilikha ng trabaho at
magpapalakas ng ekonomiya.
Ipagpapatuloy ng pamahalaan ang planong pagre-reinvest ng mga asset
nito sa pamamagitan ng Trillium Trust patungo sa pampublikong transit,
transportasyon at iba pang pangunahing proyektong pang-imprastraktura,
upang patibayin ang ekonomiya ng Ontario at humikayat lumikha ng
trabaho. Kabilang sa plano ang mga sumusunod:

•
•
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Ang pagpapalawak ng pagmamay-ari ng Hydro One upang
lumikha ng mas tumatagal na benepisyong pampubliko at
kasalukuyang proteksyon ng publiko.
Pagsusuri sa mga ibinebentang asset na nasa pangunahing lokasyon
(prime location).

ALAMIN ANG FACTS SA Ontario.ca/budget

Upang makalikha ng mga trabahong kapakipakinabang at may mataas
na pasahod at makatulong magtagumpay at mapaunlad ang mga
negosyo sa Ontario, ang Lalawigan ay:

PAKIKISOSYO
SA NEGOSYO
UPANG LUMIKHA
NG TRABAHO
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•

Magdadagdag ng halagang $200 milyon sa Pondo para sa Trabaho
at Kasaganaan (Jobs and Prosperity Fund), upang makahikayat ng
mas maraming mamumuhunan na magsisimula ng pagbabago at
lilikha ng mga trabaho, para sa kabuuang halaga na $2.7 bilyon sa
loob ng 10 taon, at ie-extend ang eligibility nito sa forestry sector.

•

Makikilahok sa paglikha ng makabagong inisiyatibo na magtitipon
sa mga ekpiriyensyadong grupo ng senior business leaders
upang magamit ang kanilang kapital, kaalaman at network upang
tulungang ma-scale up ng mga Ontario startup ang kanilang
operasyon.

•

Pagpapatuloy ng suporta sa presyo ng kuryente, hanggang
makalampas ang Marso 2016, sa mga karapat-dapat na
malalaking industriya sa norte, na patuloy sa pagpapanatili ng
trabaho at pagiging kumpetitibo sa buong mundo.

•

Pakikipagtulungan sa Quebec sa pagpapalago ng kalakalan at
puhunan.

PAGBUO NG ONTARIO

Ang Lalawigan ngayon ay namumuhunan sa mga tao at sumusuporta sa
mga Ontarian na makakuha ng tamang kasanayan at trabaho upang
makapagtatag ng isang matibay na ekonomiya sa hinaharap sa
pamamagitan ng:

PAGBUBUO
NG ISANG
WORKFORCE
NA MAY
MATAAS NA
KASANAYAN
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•

Pagpapatuloy na mapabuti ang edukasyon at pagsasanay, mula
preschool at full-day kindergarten hanggang postsecondary at mga
trade apprenticeship program, kabilang na ang makabagong
experiential learning pilot program.

•

Pamumuhunan ng karagdagang $250 milyon sa loob ng
dalawang taon sa Istratehiyang Pangtrabaho para sa Kabataan
ng Ontario (Ontario Youth Jobs Strategy), para sa kabuuang
puhunan ng programang pangtrabaho ng kabataan na mahigit
$565 milyon.

•

Pagsasa-moderno ng Programa para sa Pagtulong sa Mag-aaral
ng Ontario (Ontario Student Assistance Program) upang
mapalakas ang tulong pinansyal sa mga mag-aaral.

ALAMIN ANG FACTS SA Ontario.ca/budget

ISANG
MAKATARUNGANG
LIPUNAN:
PANINIRAHAN AT
PAGTATRABAHO
SA ONTARIO

Sa kadahilanang ang natatanging paraan upang makamit ang isang
masaganang pamumuhay ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta at
oportunidad sa mga Ontarian upang maabot ang kanilang buong potensiyal,
ang Lalawigan ay:

•

•

•

•
•
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Magdadagdag pa ng isang porsiyento bilang social assistance rate para sa mga
nakatatandang tumatanggap ng tulong mula sa Ontario Works at sa mga may
kapansanan na tumatanggap ng benepisyo mula sa Ontario Disability Support
Program. Para sa may mas maliliit na kita, dadagdagan din ng Ontario Works
ang suporta para sa mga nakatatanda na walang asawa at anak.
Pagpapatupad ng kasunod na yugto ng Planong Pagkilos para sa
Kabataan (Youth Action Plan) — isang taunang pamumuhunan na
magsisimula sa $14 milyon sa 2015–16 at lalago sa halos $21 milyon
sa 2016–17 — na naglalayong mapabuti ang mga kabataang nasa gipit
na katayuan (at-risk youth).
Pagsugpo ng karahasang sekswal at panliligalig, at pag-ibayuhin ang suporta
sa mga survivor, sa pamagitan ng programang Hindi Ito Okay: Isang Planong
Pagkilos Upang Sugpuin ang Kaharasang Sekswal at Panliligalig (It’s Never
Okay: An Action Plan to Stop Sexual Violence and Harassment).
Pagpapabuti ng serbisyo sa pangangalaga sa tahanan at komunidad sa
pamamagitan ng pagdaragdag ng pamumuhunan sa average na limang
porsiyento kada taon, o mahigit $750 milyon sa loob ng tatlong taon.
Isulong ang pagpapalakas ng workplace pension plan at umpisahan ang
Retirement Pension Plan sa 2017 upang masiguro na ang mga
manggagawa ng Ontario ay magkaroon ng mas secure na pagreretiro sa
hinaharap.
PAGBUO NG ONTARIO

Tapat ang Ontario sa pagnanais nitong masulit ang bawat halagang
ginastos, habang patuloy ang pamumuhunan upang makalikha ng mga
trabaho, palawakin ang mga oportunidad at siguruhin ang kasaganaan
para sa lahat ng mga Ontarian. Ginagawa ito ng pamahalaan sa
pamamagitan ng:

RESPONSABLENG
PAMAMAHALA
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•

Pagsusuri kung paano ginastos ang bawat dolyar ng pamahalaan.

•

Paggamit ng katibayan upang gawing mas mahusay ang mga pagpili
at mapabuti ang resulta.

•

Tumingin sa kabuuan ng pamahalaan upang tumuklas ng
pinakamabisang paraan sa paghahahatid ng mga serbisyo.

•

Ang paggamit ng multi-year approach upang tumuklas ng mga
oportunidad sa pagtitipid sa programa.

•

Tiyakin na ang anumang dagdag sa pasahod na napagkasunduan
sa proseso ng collective bargaining ay mao-offset ng halagang
natipid.
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