Xin chào quý vị! Tôi là Mike Schreiner, Lãnh đạo Đảng Green Party of Ontario và là ứng cử viên MPP tiếp theo
của Guelph. Tôi tin rằng Guelph có thể lãnh đạo Ontario hướng tới nền kinh tế trong sạch để có thể tạo ra việc
làm đặt trọng tâm vào người dân và hành tinh của chúng ta lên trước nhất. Tôi sẽ trở thành người chiến thắng
vì Guelph. Tôi sẽ chiến đấu vì một tương lai thịnh vượng và đáng sống cho chúng ta và con em chúng ta.
Bây giờ đã đến lúc tiến về tương lai. Đảng Green Party of Ontario có một nền tảng chín điểm để bảo vệ người
dân và những địa điểm mến yêu của chúng tôi trong khi nắm bắt những cơ hội trong nền kinh tế trong sạch
đang tiến triển này. Chúng tôi sẽ chủ động chuyển mình theo hướng trái bóng sẽ lăn tới chứ không phải là nơi
mà nó đã lăn đến. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các dịch vụ công mạnh mẽ và các giải pháp tiên tiến để chống lại
những cuộc khủng hoảng về nhà ở, sức khỏe tâm thần và khí hậu. Chúng tôi sẽ trung thực với quý vị ở cách
chúng tôi chi tiêu.
Việc làm
● Xây dựng một cầu nối tới nền kinh tế trong sạch bằng cách định hướng $3,1 tỷ vào các chương trình
hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới sáng kiến công nghệ sạch, sản xuất tiên tiến và sản phẩm sinh học.
● Tăng tiết kiệm năng lượng cho nhà ở và doanh nghiệp của chúng ta với Chương trình Green Building
and Business trị giá $4,18 tỷ nhằm tiết kiệm năng lượng, cắt giảm chi phí hóa đơn và tạo việc làm.
● Giảm thuế tiền lương cho 400.000 doanh nghiệp nhỏ tại Ontario, giúp giảm bớt gánh nặng dòng tiền
cho doanh nghiệp để có thể trả lương tốt hơn và tạo ra nhiều việc làm hơn cho cộng đồng.
Người dân
● Mở ra cơ hội nhà ở để mọi người đều có một nơi mà mình đủ khả năng để gọi là nhà bằng cách yêu
cầu 20% các dự án phát triển nhà ở mới phải có giá cả phải chăng.
● Đầu tư $4,1 tỷ như bước đầu tiên hướng tới việc chi trả cho sức khỏe tâm thần theo OHIP+ và biến hệ
thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta trở thành hệ thống phòng ngừa bệnh tật.
● Triển khai chương trình Đảm Bảo Thu Nhập Cơ Bản như một cách hoàn toàn mới để giải quyết bất
bình đẳng thu nhập và loại bỏ thói quan liêu cho những người sống trong cảnh nghèo đói.
Hành tinh
● Bảo vệ vĩnh viễn vùng đất nông nghiệp và nguồn nước chính của Ontario, bao gồm mở rộng
Greenbelt, tăng cường các luật liên quan đến việc sử dụng các nguồn tài nguyên quý giá của chúng ta.
● Cấp điện cho Ontario bằng 100% năng lượng có thể tái tạo trước năm 2050 bằng cách nói không với
điện hạt nhân tốn kém và nói có với nguồn thủy điện chi phí thấp và nguồn năng lượng có thể tái tạo
dựa trên cộng đồng.
● Xây dựng giao thông công cộng sạch và được kết nối tốt và thanh toán bằng nguồn tài trợ bền vững
thông qua các công cụ định giá đường xá được chuyên gia đề xuất mà đã và đang được áp dụng trên
khắp thế giới.
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