Witam. Nazywam się Mike Schreiner. Jestem przewodniczącym partii Green Party of Ontario [Partia Zieloni Ontario] oraz
kandydatem na przedstawiciela Guelph w Parlamencie Ontario. Jestem przekonany, że Guelph może stać się pionierem
na terenie prowincji Ontario w zakresie gospodarki wykorzystującej rozwiązania ekologiczne. Dzięki temu możliwe będzie
stworzenie miejsc pracy, gdzie na pierwszym miejscu stać będzie dobro ludzi oraz ochrona naszej planety. Pragnę zostać
orędownikiem mieszkańców Guelph i walczyć o wspaniałą przyszłość dla nas oraz naszych dzieci i wnuków.
Czas wykonać krok w przyszłość! Partia Green Party of Ontario dysponuje dokładnie skalkulowanym
dziewięciopunktowym programem, którego celem jest ochrona ludzi oraz dbanie o nasze ulubione miejsca przy
jednoczesnym wykorzystaniu najnowocześniejszych ekologicznych rozwiązań. Będziemy iść z duchem czasu i wspierać
działalność publiczną oraz innowacyjne rozwiązania mające na celu walkę z kryzysem w dziedzinie mieszkalnictwa,
zdrowia psychicznego i zagadnień klimatycznych. Zachowamy przy tym pełną przejrzystość, jeśli chodzi o koszty naszych
działań.
Stanowiska pracy
●
●
●

Stworzenie gospodarki nakierowanej na rozwiązania ekologiczne poprzez przekazanie 3,1 miliarda dolarów na
programy wspierające biznes w celu wprowadzania innowacji w zakresie technologii ekologicznych, większego
zaawansowania procesów produkcyjnych oraz wytwarzania naturalnych produktów.
Dążenie do zwiększania energooszczędności w domach i przedsiębiorstwach poprzez wdrożenie wartego 4,18
miliardów dolarów programu Green Building and Business Program [Ekologia w budownictwie i biznesie], który
ma na celu zmniejszenie zużycia energii, obniżenie kosztów rachunków i tworzenie nowych miejsc pracy.
Wprowadzenie niższych podatków od wynagrodzeń dla 400 000 małych firm mających siedzibę na terenie
prowincji Ontario, gwarantując większą swobodę w przepływie pieniądza w celu umożliwienia im oferowania
lepszych płac i tworzenia większej liczby miejsc pracy w naszej społeczności.

Ludzie
●
●
●

Wprowadzenie wymogu, w myśl którego 20 procent nowych inwestycji mieszkaniowych będzie miało przystępne
ceny, w celu zwalczania problemów w dziedzinie mieszkalnictwa.
Inwestycja o wartości 4,1 miliarda dolarów jako pierwszy krok w kierunku ochrony zdrowia psychicznego w
ramach programu OHIP+ i przekształcenie systemu opieki zdrowotnej, aby skuteczniej zapobiegać występowaniu
chorób.
Wdrożenie gwarancji dochodu podstawowego jako zupełnie nowy sposób na zwalczanie nierówności płac i
ograniczenie procedur biurokratycznych w przypadku osób żyjących w ubóstwie.

Planeta
●
●
●

Trwała ochrona głównych obszarów rolniczych i regionów zasobnych w wodę na terenie Ontario, w tym
rozszerzenie obszaru Greenbelt oraz opracowanie lepszych przepisów odnośnie korzystania z cennych zasobów.
Do roku 2050 uzyskanie wskaźnika 100% w kwestii wykorzystywania energii odnawialnej na terenie Ontario
poprzez zaprzestanie stosowania drogiej energii jądrowej i stawianie na tańszą energię wodną, oraz powszechne
stosowanie źródeł odnawialnych.
Stworzenie niegenerującej zanieczyszczeń i dobrze skomunikowanej sieci transportowej dzięki wdrożeniu
systemu zrównoważonego finansowania, w ramach którego stosuje się opracowane przez ekspertów i
sprawdzające się w innych krajach narzędzia do obliczania kosztów związanych z siecią dróg.
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