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Ο Προϋπολογισμός του 2017 είναι το επόμενο βήμα για το μακροχρόνιο πρόγραμμα της Κυβέρνησης 
με το οποίο σχεδιάζει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να ενδυναμώσει τη μεσαία τάξη. Ο 
Καναδάς είναι πατρίδα πολύ καλά μορφωμένου και άριστα εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού, αλλά 
καθώς οι απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος αλλάζουν, θα πρέπει να αλλάζει και η εκπαίδευση 
και η εξειδίκευση που απαιτεί η κάθε εργασία. Οι αλλαγές στην οικονομία – στην πατρίδα μας αλλά 
και σ’όλο τον κόσμο – παρουσιάζουν απίστευτες ευκαιρίες στη μεσαία τάξη και σε όσους πασχίζουν 
να είναι μέλη της.

Με τη σημαντική του επικέντρωση στις καινοτομίες, τις δεξιότητες, τις συνεργασίες και τη 
δικαιοσύνη, ο Προϋπολογισμός του 2017 προχωρά ένα βήμα πιο κοντά σε ένα μέλλον ευημερίας για 
όλους τους Καναδούς. Βοηθά τους σκληρά εργαζόμενους, ταλαντούχους και δημιουργικούς πολίτες να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ηγηθούν των πιο πετυχημένων βιομηχανιών και των 
εταιρειών ταχείας ανάπτυξης, ενώ επενδύει στην ευημερία των Καναδών με μια επικέντρωση στην 
πνευματική υγεία, τη φροντίδα στο σπίτι και την ιατρική περίθαλψη των Αυτοχθόνων κατοίκων.

Σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Μπιλ Μορνό κατέθεσε το δεύτερο προϋπολογισμό της Κυβέρνησης 
– οικοδομώντας μια ισχυρή Μεσαία Τάξη – ο οποίος συνεχίζει την επένδυση στη μεσαία τάξη
Καναδών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, αλλάζει τις γειτονιές και τις κοινότητές μας και παρέχει 
σε κάθε Καναδό μια πραγματική και δίκαιη ευκαιρία στην επιτυχία.

Ο Προϋπολογισμός του 2017 θα:

• Εφοδιάσει τους Καναδούς εργαζόμενους με τις δεξιότητες και τα εργαλεία που
χρειάζονται για να πετύχουν σε μια οικονομία που αλλάζει. Ο Προϋπολογισμός του 2017
τοποθετεί τους ικανούς, ταλαντούχους και δημιουργικούς πολίτες στο κέντρο μιας πιο
καινοτόμας οικονομίας. Κάνει έξυπνες επενδύσεις ώστε να βοηθήσει τους ενήλικες
εργαζόμενους να διατηρήσουν ή να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους ώστε να προσαρμοστούν
στις αλλαγές της νέας οικονομίας και να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν τις
δεξιότητες και την εργασιακή εμπειρία που χρειάζονται για να ξεκινήσουν την καριέρα τους.

• Κάνει ένα σημαντικό βήμα στην κατάκτηση της ισότητας των φύλων με την πρώτη φορά
για τον Καναδά Διακήρυξη Ισότητας Φύλων, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για ανοιχτό και
διαφανή διάλογο για το ρόλο που παίζει το φύλο στην διαμόρφωση της πολιτικής.

• Ενδυναμώνει το δημόσιο κρατικό σύστημα υγείας του Καναδά ώστε να υπηρετεί τις
ανάγκες των Καναδών. Ο Προϋπολογισμός του 2017 επιβεβαιώνει τις χρηματοδοτικές
συμφωνίες της κυβέρνησης και με τις 12 επαρχίες και περιοχές, επενδύοντας σε καλύτερες
πρωτοβουλίες σπιτικής φροντίδας και διανοητικής υγείας που θα βοηθήσουν τις οικογένειες
που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες περισσότερο.



• Προωθεί τις προσπάθειες του Καναδά να χτίσει μια οικολογική αναπτυσσόμενη
οικονομία, επενδύοντας σε οικολογικές υποδομές που μειώνουν τις εκπομπές καυσαερίων,
προμηθεύουν καθαρό αέρα και ασφαλές πόσιμο νερό και προωθούν τις ανανεώσιμες μορφές
ενέργειας. Ο Προϋπολογισμός του 2017 επίσης κάνει σημαντικά βήματα για την υποστήριξη
των Παν-καναδικών υποδομών για οικολογική ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή.

• Τοποθετεί τον Καναδά στην ηγετική αιχμή μιας οικονομίας που αλλάζει, και συμβάλλει
στο να εξασφαλίσει πως οι Καναδοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνονται σε εργασίες
του μέλλοντος. Ο Προϋπολογισμός του 2017 βοηθά τις εταιρείες να διασυνδεθούν σε
παγκόσμια κλίμακα, λύνει τις σύγχρονες προκλήσεις με μια καινοτόμα και συνεργατική
προσέγγιση και βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν όλα όσα χρειάζονται για ανάπτυξη.

• Οικοδομεί ισχυρότερες κοινότητες, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην προσχολική μόρφωση,
τους παιδικούς σταθμούς και προσβάσιμη κατοικία. Ο Προϋπολογισμός του 2017 προτείνει ένα
στιβαρό τρόπο δράσης για να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής όλων των Καναδών με
περισσότερα πολιτιστικά και ψυχαγωγικά κέντρα, όπως επίσης και ασφαλείς και προσβάσιμους
δημόσιους χώρους.

• Προωθεί την επανασυμφιλίωση με τους Αυτόχθονες πληθυσμούς, επενδύοντας σε υποδομές
και την υγειονομική κάλυψη των Πρώτων Εθνών και των Ινούι, καθώς και σε μέτρα για την
προώθηση, την αναβίωση της γλώσσας και του πολιτισμού.

• Κάνει το φορολογικό σύστημα πιο ισότιμο για τη μεσαία τάξη. Ο Προϋπολογισμός του
2017 θα κλείσει τις φορολογικές “τρύπες”, θα πατάξει την φοροδιαφυγή, θα βελτιώσει τα
υπάρχοντα φορολογικά μέτρα για τα άτομα και τις οικογένειες και θα εξαλείψει τα μέτρα που
είναι ανεπαρκή ή δεν εφαρμόζονται πλέον. Δια μέσου του Προϋπολογισμού 2017 η κυβέρνηση
θα κάνει επίσης βήματα για να μειώσει τις φοροαπαλλαγές που δυσανάλογα ωφελούν τους
πλούσιους.

Αναλαμβάνοντας δράση σήμερα – επενδύοντας σ’αυτά που οι Καναδοί χρειάζονται για να πετύχουν 
σήμερα και στο μέλλον – ο Προϋπολογισμός 2017 θα βοηθήσει να ισχυροποιηθεί μια οικονομία που 
θα είναι κατάλληλη για κάθε Καναδό.

Απόσπασμα

“Ο Προϋπολογισμός του 2017 αφορά την εργασία. Αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τη 
μεσαία τάξη σήμερα, ενώ θα προετοιμάζει τους Καναδούς για τις θέσεις εργασίας του αύριο. Το 
επόμενο βήμα του σχεδίου μας για την Καναδική οικονομία είναι να κάνουμε τις έξυπνες, υπεύθυνες 
επενδύσεις που χρειαζόμαστε για να είμαστε καινοτόμοι και ανταγωνιστικοί, ενώ θα βελτιώνουμε την 
υγεία των κοινοτήτων μας, εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.”

Μπιλ Μορνό, Υπουργός Οικονομικών
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