Σχέδιο δράσης για
μέριμνα και
ευκαιρίες
Η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα του Οντάριο και η
δημιουργία καλών θέσεων εργασίας
Η οικονομία του Οντάριο αλλάζει ταχύτατα. Καθώς αυτές οι αλλαγές διευρύνουν το κοινωνικό
χάσμα, η κυβέρνηση έχει καταρτίσει ένα σχέδιο για να οικοδομήσει ένα δικαιότερο και καλύτερο
Οντάριο, παρέχοντας σε όλους τους δημότες της επαρχίας την ευκαιρία που χρειάζονται για να
αντεπεξέλθουν και να προοδεύσουν.

Σχέδιο δράσης για τη
δημιουργία καλών θέσεων
εργασίας και την
ανάπτυξη

Δωρεάν δίδακτρα

Υποστήριξη των Βόρειων
Επιχειρήσεων

Νέα χρηματοδότηση ύψους
935 εκατομμυρίων δολαρίων
σε βάθος τριετίας για την
υποστήριξη των επιχειρήσεων,
των φοιτητών και των
πτυχιούχων, καθώς επίσης για
να προσελκύσουμε σημαντικές,
καλά αμειβόμενες θέσεις
εργασίας.

Δωρεάν φοίτηση σε κολέγια και
πανεπιστήμια για
περισσότερους από 225.000
φοιτητές κάθε ηλικίας. Στους
φοιτητές από οικογένειες με
χαμηλό και μεσαίο εισόδημα
προβλέπεται ότι τα δίδακτρα
θα είναι δωρεάν ή χαμηλά.

Παροχή επιπλέον 85
εκατομμυρίων δολαρίων για
την επόμενη τριετία για στήριξη
της δημιουργίας θέσεων
εργασίας και της καινοτομίας
στον Βορρά.

Πώς δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες
Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο:
• Δωρεάν φοίτηση σε κολέγια και πανεπιστήμια για περισσότερους από 225.000 φοιτητές
κάθε ηλικίας. Δωρεάν ή χαμηλά δίδακτρα για φοιτητές από οικογένειες χαμηλού και
μεσαίου εισοδήματος. Τα δίδακτρα είναι δωρεάν για εισοδήματα μέχρι και 90.000
δολάρια, ενώ φοιτητές από οικογένειες με εισόδημα έως και 175.000 δολάρια μπορεί να
δικαιούνται οικονομικής αρωγής.

•

Προετοιμασία των φοιτητών για καλές θέσεις εργασίας με την παροχή 132 εκατομμυρίων
δολαρίων σε βάθος τριετίας για την ανάπτυξη προγραμμάτων μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των φοιτητών και των
εργοδοτών.

•

Εκσυγχρονισμός του προγράμματος μαθητείας του Οντάριο με επένδυση ύψους 170
εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος τριετίας προκειμένου να δοθούν περισσότερες
ευκαιρίες επαγγελματικής εκμάθησης σε φοιτητές.

•

Περισσότερες ευκαιρίες μάθησης στην πράξη για τους φοιτητές και τους πρόσφατους
απόφοιτους μέσω μιας πρόσθετης επένδυσης ύψους 12 εκατομμυρίων δολαρίων στο
Ταμείο Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας (Career Ready Fund).

•

Πολυαναμενόμενη αύξηση για 1,2 εκατομμύρια άτομα στο Οντάριο, αυξάνοντας τον
ελάχιστο μισθό στα 14 δολάρια την ώρα από την 1η Ιανουαρίου 2018 και στα 15 δολάρια
την ώρα από την 1η Ιανουαρίου 2019.

•

Βοήθεια σε εξειδικευμένους νεοφερμένους προκειμένου να βρουν απασχόληση
επενδύοντας επιπλέον 45,6 εκατομμύρια δολάρια σε βάθος τριετίας για το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα Ontario Bridge Training Program.

Πώς βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο:
•

Αρωγή στις εταιρείες για να παραμείνουν ανταγωνιστικές μειώνοντας τον συντελεστή
φόρου εισοδήματος για μικρές επιχειρήσεις κατά 22%.

•

Πρόταση για την ενίσχυση των εκπτώσεων φόρου για ενέργειες έρευνας και ανάπτυξης
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να επενδύσουν και ως εκ τούτου να
προωθηθεί η καινοτομία στην οικονομία του Οντάριο.

•

Πιο δίκαιοι χώροι εργασίας για όλους, αντιμετωπίζοντας το μισθολογικό χάσμα μεταξύ
των φύλων και αυξάνοντας τη διαφάνεια στις διαδικασίες πρόσληψης προτείνοντας
νομοθεσία που θα θέτει κανόνες, ώστε σε όλες τις δημόσιες θέσεις εργασίας να
αναφέρεται το μισθολογικό κλιμάκιο.

•

Στήριξη των εταιρειών ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές, δίνοντας σε όλες τις
περιφέρειες την ευκαιρία να προσελκύσουν σημαντικές επενδύσεις από τον ιδιωτικό
τομέα, παρέχοντας επιπλέον 500 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 10 χρόνια στο
Ταμείο Νέας Οικονομίας της επαρχίας.

•

Στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του Οντάριο, προωθώντας το διεθνές
εμπόριο, αυξάνοντας την παρουσία του Οντάριο σε βασικές εξαγωγικές αγορές και
αναζητώντας νέες οικονομικές και επιχειρηματικές συνεργασίες σε όλο τον κόσμο.

•

Υποστήριξη της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης με την επένδυση επιπλέον 200
εκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 10 χρόνια για τη δημιουργία και τη διατήρηση
περίπου 38.000 θέσεων εργασίας, καθώς επίσης για την προσέλκυση περισσότερων από
1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τοπικές επενδύσεις.

•

Συνέχιση της επένδυσης 120 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για τη μείωση του κόστους
ηλεκτρικής ενέργειας για τις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον Βορρά.

•

Συνέχιση της προαγωγής της δίκαιης ανάπτυξης, με ίσες ευκαιρίες και χωρίς διακρίσεις,
επενδύοντας 85 εκατομμύρια δολάρια σε βάθος τριετίας, αυξάνοντας τη χρηματοδότηση
του Northern Ontario Heritage Fund Corporation στα 150 εκατομμύρια δολάρια το 2021
και ξεκινώντας νέα προγράμματα.

Πώς επενδύουμε στην υποδομή
Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο:
•

Δημιουργία σύγχρονης και αποδοτικής υποδομής επενδύοντας περίπου 230
δισεκατομμύρια δολάρια σε 14 έτη, ξεκινώντας από το 2014-15, για έργα προτεραιότητας
όπως νοσοκομεία, σχολεία, μεταφορές, γέφυρες και δρόμους.

•

Βελτίωση της διαμετακόμισης στην περιοχή του Ευρύτερου Τορόντο και του Χάμιλτον
(GTHA) με την εφαρμογή του GO Regional Rail Rail, μια επένδυση ύψους 21,3
δισεκατομμυρίων δολαρίων που μετατρέπει το σύστημα σε περιφερειακό σύστημα
ταχείας διαμετακόμισης. Οι εβδομαδιαίες μετακινήσεις σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό
δίκτυο GO θα αυξηθούν από περίπου 1.500 σε περίπου 6.000 έως το 2025, με
υπηρεσίες μετ' επιστροφής, ολοήμερες και 15 λεπτών, για τους μετακινούμενους και τις
οικογένειες σε ολόκληρη την περιοχή.

•

Αύξηση της σιδηροδρομικής υπηρεσίας GO κατά περισσότερο από 70%, προσθέτοντας
περίπου 800 επιπλέον δρομολόγια τρένων κάθε εβδομάδα στο δίκτυο GO από το 2013.

•

Επένδυση σε μεγάλα έργα ταχείας διαμετακόμισης σε όλη την περιοχή GTHA για
γρήγορη, αποτελεσματική και αξιόπιστη μεταφορά, όπως: το έργο Eglinton Crosstown
LRT με 25 σταθμούς που συνδέει 54 δρομολόγια λεωφορείων, τρεις σταθμούς μετρό,
τρεις γραμμές διέλευσης GO και το UP Express, το Finch West LRT για διασύνδεση του
Humber College με τον νέο σταθμό μετρό Finch West TTC, και το Hurontario LRT για
διασύνδεση του GO Transit και των συστημάτων διαμετακόμισης της Μισισάγκα και του
Μπράμπτον που αναμένεται να ξεκινήσει το 2022.

•

Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και προσφορά περισσότερων ταξιδιωτικών
επιλογών για τους μετακινούμενους και τις οικογένειες με επένδυση 79 δισεκατομμυρίων
δολαρίων στα δημόσια μεταφορικά μέσα για τα επόμενα 10 χρόνια,
συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του Ottawa LRT, του έργου ταχείας
διαμετακόμισης Waterloo ION και του συστήματος ταχείας διαμετακόμισης London Bus.

•

Υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη στήριξη μιας στρατηγικής αλλαγής στα εισιτήρια σε
περιφερειακό επίπεδο για την περιοχή GTHA, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής
έκπτωσης εισιτηρίου για τους χρήστες της κάρτας PRESTO που κάνουν μετεπιβίβαση
μεταξύ GO Transit ή UP Express και TTC.

•

Επέκταση της σύνδεσης ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές και βόρειες κοινότητες με
πρόσθετη επένδυση 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος τριετίας.

