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KSČM BUDE V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH PROSAZOVAT:
EKONOMIKA

Za ekonomiku pružnou, hospodárnou a kontrolovatelnou!
- vytváření podmínek pro překonání nedostatků ekonomiky v kraji - zlepšení stavu
veřejných financí, zvýšení pružnosti ekonomiky
- zefektivnění výkonu státní správy - snížení počtu úředníků v samosprávách, zkvalitnění výkonu samosprávy, snížení nehospodárnosti kraje - zbytečně drahé projekty, neefektivní bankovní operace, zlepšit informační a administrativní systém
- rovnoměrné čerpání dotací ze státního rozpočtu, ze státních fondů a fondů Evropské unie na rozvoj obcí, využívání grantů vyhlášených krajem
- důslednou veřejnou kontrolu veřejných záležitostí a rozpočtů na obecní a krajské
úrovni
ZAMĚSTNANOST, PODPORA DROBNÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

Možnost pracovat všem a rozšíření nabídky pracovních míst!
- vytváření nových pracovních příležitostí
- rozvoj služeb
- zlepšení přístupu k informacím, poradenským službám, vzdělávání a aplikacím výsledků výzkumu a vývoje
ROZVOJ VENKOVA - REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Šumava není pokusný králík!
- přijetí zákona na ochranu Národního parku Šumava
- opatření k zastavení vysídlování občanů z vesnic a příhraničních oblastí, vytvářením pracovních příležitostí
- rozvoj zemědělské výroby a konkurenceschopnosti zemědělských produktů
- dořešení návratu historického majetku obcím zpět do jejich majetku, (např. od vojenských lesů)
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Za dostupnou a rychlou dopravu!
- zajištění potřebné dopravní obslužnosti a návaznosti spojů v celém kraji
- urychlení výstavby dálnice D3 Praha - České Budějovice - hranice a R4
- urychlení výstavby IV. železničního koridoru
- řešení výstavby obchvatů obcí a měst tam, kde je silniční doprava neúnosná

ENERGETICKÉ ZDROJE

Pro energii z Temelína!
- rozvoj jaderné technologie a dostavby dalších 2 bloků JE Temelín (energetická
bezpečnost státu a zachování relativně dostupné energie za rozumnou cenu)
- ponechání velké energetiky ve státním sektoru
BEZPEČNOST OBČANŮ

Chceme právní stát a naši bezpečnost!
- snižování kriminality dětí a mládeže budováním zábavných center
- prohlubování a podporování drogové prevence
- boj proti korupci
KULTURA, PÉČE O PAMÁTKY A ROZVOJ TURISTICKÉHO RUCHU

Podpora národní kultury a kulturních tradic!
- budování informačních center
- rozvoj zájmové činnosti - akce pro mladé umělce (výstavy, sympozia)
- zachování dostupnosti kultury, sportu a kulturního dědictví všem
ŠKOLSTVÍ

Bezplatné školství a zvýšená pozornost učňovskému školství!
- přizpůsobení sítě středních škol a odborných učilišť trhu práce
- zachování systému speciálních škol v kraji
- zvýšení odpovědnosti kraje za kvalitu vzdělávání a její srovnatelnost
- rozšiřování možností zájmové činnosti mládeže a účasti v soutěžích a olympiádách
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Zdravotnickou péči přístupnou všem!
- zajištění dostupné a vysoce kvalifikované bezplatné lékařské služby pro všechny
občany kraje
- iniciovat legislativní návrh na převod krajských nemocnic z akciových společností
na odpovídající formu neziskové společnosti
- postupnou výstavbu domů s pečovatelskou službou a ústavů následné péče pro
seniory
- nerušit LSPP, rozšířit pohotovostní službu zejména v oborech stomatologie a pediatrie
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