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S Cecottijem je naša
dežela, ki se odloci.

Patto per l’Autonomia
Pat pe Autonomie
Pakt za Avtonomijo
Pakt für die Autonomie

NAŠ PROGRAM,
V POVZETKU
S Paktom avtonomija naše regije vrne
v središče politike, za dobro upravljanje
virov Furlanije - Julijske krajine. Čas je, da
našim državljanom in našim skupnostim
omogočimo resnično izbiro.

GOSPODARSTVO

7 milijard, ki jih
je treba izterjati
Želimo, da regija izterja te vire iz
desetih let od upravnih organov Tondo
/ Serracchiani za izredni načrt za
gospodarstvo, ki opozarja na stanovanjsko
vprašanje, skrb za ozemlje in nova
gospodarstva.
vec o tem www.pattoperlautonomia.eu/01

ZDRAVJE

Za zdravstveno varstvo
v dobrem zdravju
Naš zdravstveni sistem je bil odličen v
Italiji: vrniti ga moramo v službo ljudi.
1000 predpostavk za zmanjšanje čakalnih
listev.
vec o tem www.pattoperlautonomia.eu/02

VLADA

Nova
regija
Nova regija mora pridobiti nove veščine:
izobraževanje in univerzo, ozemlje,
okolje, krajino in zaščito manjšin. Da bi to
naredili, mora država sprejeti korak nazaj
in dovoliti, da se 100% davkov zbira in
upravlja na ozemlju.
vec o tem www.pattoperlautonomia.eu/03

LOKALNE
INSTITUCIJE

Krepitev občin,
reformiranje regije
Lokalne oblasti so temelj naše regije:
zagotavljajo osnovne storitve in
zagovarjajo interese skupnosti in ozemelj.

vec o tem www.pattoperlautonomia.eu/04

POLITIKE
SKUPNOSTI

Prinesite regijo nazaj
v srce gospodarstva
Evrope
Identične in jezikovne razlike so vzvod za
gospodarski razvoj našega ozemlja, da se
Furlanija-Julijska krajina vrne v središče
gospodarstva Evrope.

vec o tem www.pattoperlautonomia.eu/05

PREDSTAVITEV
PAKTA
Pakt je edina formacija za regionalne
volitve 2018, verodostojno za avtonomijo,
ker je neodvisno od kakršne koli oblike
kondicije italijanskih nacionalnih strank.
Želimo obnoviti našo avtonomno regijo
na odličnost, doseženo pred desetletjem
upada Tondo / Serracchiani, ki izkorišča
vrednost teritorialnih identitet, pri
čemer se opira na izkušnje lokalnih
administratorjev in reformira regijo, ki
je deset let sprejela nenehno odštevanje
virov s strani države.

SERGIO
CECOTTI
KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA

62 let, rojen v Furlaniji
Juliski Krajini, bil
je že svetovalec in
predsednik avtonomne
dežele Furlanije - Julijske krajine (19931996) in župan v Vidmu (1998-2008),in
pomagal institucijam, ki je vodil, dospeti na
odlično raven.
Danes je kandidat za predsednika od
Pakt za Avtonomijo, ki izhaja iz srečanja
izkušenj in avtoritete Cecotti ter pristojnosti
nove generacije administratorjev in
politikov, ki so najprej ljubili svojo zemljo.

KAKO GLASATI
Zadostuje, da označite simbol “Patto per
l’Autonomia” (Pakta za avtonomijo), nato pa na
desni strani lahko navedete morebitne prednosti.

SERGIO CECOTTI

Sledite paktu za avtonomijo
www.pattoperlautonomia.eu
www.facebook.com / pattoperlautonomia
Committente responsabile Markus Maurmair

