
Милојко Спајић и Јаков Милатовић оснивају "Покрет Европа сад": Излазимо самостално на изборе. Не желимо сарадњу ни са ДПС-ом ни са ДФ-ом
понедељак, 27 јун 2022 16:48

 Циљ Покрета Европа сад након освајања власти идуће године је да Црна Гора 2023.
има просјечну зараду од хиљаду еура, минималну пензију од 450 еура, нула одсто
незапослености, односно - ко жели да ради, имаће услове за достојанствен рад, поручио
је бивши министар Милојко Спајић.

  

Он је, између осталог, најавио и излазак на локалне изборе.

  

Спајић и бивши министар Јаков Милатовић предсатвили су данас на прес конференцији
програмске циљеве и принципе Покрета Европа сад.

  

Милатовић је казао да су он и Спајић били министри у првој демократској влади у Црној
Гори и да су постигли одличне резултате на пољу економије.
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Како је навео, подигли су животни стандард грађана упркос катастрофалном затеченом
стању.

  

Он је рекао да је партитократија била мјера успјеха у Црној Гори, а да су постигнути
значајни резултати Владе у којој су они били.

  

"Наша економија је у 2022. години за 400 милиона еура већа него у 2020. години", рекао
је Милатовић.

  

Истакао је и да је Црне Гора у прошлој години имала историјски најмањи дефицит
буџета од 1,6 одсто БДП, што је једна од најмањих стопа дефицита у Европи.

  

"Наша земља сада има смањење јавног дуга. Имали смо током криза 2009. и 2012.
повећање јавног дуга, сада имамо смањење...Апсолутно, програм Европа сад је оснажио
јавне финансије", рекао је.

  

Подсјетио је на рекордну туристичку сезону и на значајан прилив страних директних
инвестиција (СДИ).

  

Спајић је додао да је као један од разлога за смјену владе Здравка Кривокапића
наведен мањи прилив СДИ, али да бројке говоре другачије.

  

"Ако се зна да Хрватска и Албанија нијесу имале економски раст у односу на 2020.
годину, ми смо имали снажан раст 2021. То јасно све говори".

  

Спајић је рекао да је неистина да је програм Европа сад произвео инфлацију у Црној
Гори.
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"САД има вецу инфлацију, Србија и 11 европских земаља имају вецу инфлацију од Црне
Горе... Инфлација је увезена, због рата у Украјини", казао је Спајић.

  

Милатовић је подсјетио и да су повећали минималну пензију, увели дјечјији додатак...

  

"Повећане су старачке накнаде, исправили смо неправде у рударско-металурском
сектору и увели накнаде за новорођенчад...", навео је Милатовић.

  

Спајић је додао да су тражили начин да направе бољи амбијент и зауставе одлазак
младих из Црне Горе.

  

Самостално на изборе, сарадња с партијама које су окренуте будућности

  

Спајић је рекао да је њихов долазак на политичку сцену неминовност и да их одлагање
избора неће спријечити.

  

Потврдио је да ће изаћи на локалне изборе.

  

На питање кога виде као партнера, Спајић је одговорио да грађани виде реалне
резултате и очекују гласове са свих полова.

  

Казао је да неће улазити у предизборне коалиције, већ да ће сами ићи на изборе.

  

Спајић је казао да не могу да сарађују са Демократском партијом социјалиста (ДПС) која
и данас испорава програм Европа сад, нити са Демократским фронтом који их је "рушио
15 мјесеци".
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"Не желимо да сарађујемо са таквим партијама. Сарађиваћемо с партијама које су
окренуте будућности", поручио је Спајић.

  

Милатовић је казао да желе ванредне парламентарне изборе заједно са локалним
изборима у октобру.

  

"Ми смо за те изборе спремни", казао је Милатовић. Он је позвао парламентарну већину
и Владу да то дају грађанима (избори у октобру) јер су грађани незадовољни.

  

Кривокапић рекао да не жели активно да се бави политиком

  

Спајић је, на питање каква је позиција бившег премијера Здравка Кривокапића у
Покрету, одговорио да је Кривокапић рекао да не жели активно да се бави политиком.

  

На питања да ли има још министара из бивше Владе у Покрету и ко ће имати кључне
функције, Спајић је одговорио да су жељели да презентују идеју и да сада није битно ко
ће имати неку функцију.

  

Он је рекао да разговарају са некима из бивше администрације.

  

Милатовић је рекао да ће органи партије бити бирани на конгресу који ће бити
вјероватно у августу или септембру.

  

На питање како ће покрет бити идеолошки одређен, Спајић је одговорио да не желе да
угрожавају било чији идентитет.

  

"Сви су добродошли. Треба сви да се окупимо око заједничких идеја и да дамо
максимално у том правцу", поручио је Спајић.
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Он је позвао све грађане који су гласали ДПС, ДФ и све партије које, како каже, нијесу
испунили њихова очекивања, да их казне тако што ће Покрету Европа сад дати власт
прво на локалним, па на парламентарним изборима.

  

"Државу за 60 дана спасили од банкрота"

  

Спајић је, одговарајући на оптужбе због Фонда здравства, рекао да су Црну Гору за 60
дана спасили од банкрота.

  

Рекао је да су за за већа издвајања за Фонд од 350 милиона имали мањи дефицит него
претходна ДПС влада за мања издвајања.

  

Милатовић је позвао бивше раднике Монтенегро ерлајнса да протестују испред ДПС-а,
јер је он уништио ту компанију и не само ту.

  

"Сад видимо да се ДПС враћа, не на мала, већ на велика врата враћа у државне
компаније да их воде на начин на који су водили Плантаже, Монтенегро ерлајнс,
Жељезнице итд. То је срамно", оцијенио је Милатовић.

  

Милатовић је навео и да су "практично умрли" Монтенегро ерлајнс спасили креирајући
Аир Монтенегро и на тај начин, како је рекао, сачували ваздушни саобраћај у Црној
Гори.

  

"Авиони које има Аир Монтенегро су у његовом власништву. То, нажалост, није био
случај са Монтенегро ерлајнсом. Једини начин да се сачува ваздушни саобраћај био је
прављење нове компаније", рекао је бивши министар економског развоја.

  

"Јесмо ли ми били министри десет година?"
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Он је, одговарајући на оптужбе да је бивша влада успорила европске интеграције, рекао
да су контрадикторне информације из Европске комисије, чији је извјештај за Црну Гору
био повољан.

  

Казао је да ће се у октобру ове године у новом извјештају ЕК видјети шта су реалне
информације и шта је урадила 42. Влада.

  

"За улазак у ЕУ су важни економски критеријуми, наша земља за претходних 15 година
није имала за годину дана овако изванредне економске и финансијске критеријуме као
што смо их ми оставили након само годину и нешто дана у ужасном амбијенту у којем смо
функционисали", казао је Милатовић.

  

Додао је да се пуно урадило, парламент је у децембру усвојио пуно важних докумената
из области владавине права и то ће све бити рефлектовано у новом извјештају.

  

"Преговарамо 10 година. Јесмо ли ми били министри десет година? Ко је био на челу
земље десет година? Што нијесмо ушли 2015?", питао је Милатовић.

  

Словачка је, како је додао за три године завршила процес приступања ЕУ.

  

"Што нијесмо ушли са Хрватском у ЕУ? То су права питања, остало је демагогила које су
се грађани наслушали 30 година, па сјашите више. Кажем политичарима у црној Гори,
сјашите више са наших леђа", поручио је Милатовић.

  

"Посвећени смо изградњи демократског и солидарног друштва"

  

Милатовић је представио начела и вриједности новооснованог покрета.
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"Вјерујемо да су достојанство и слобода људске личности неупитни и неповредиви, али и
да су индивидуалне слободе комплементарне одговорности и дужности појединца према
заједници. Посвећени смо изградњи демократског и солидарног друштва, заступајући
неприкосновеност приватне својине. Снажно подржавамо развој науке и културе, као
кључних дјелатности од државног и друштвеног значаја, заснованих на идејама
академске и умјетничке аутономије", навео је Милатовић.

  

Вјерују, како каже, у слободу говора, мишљења и изражавања, афирмишу јавну размјену
ставова лишену сваког вида цензуре и репресије, истичу вишевјековну државност и
слободарске традиције Црне Горе и уважавају њен културно-историјски идентитет у
различитим периодима њене прошлости.

  

Покрет, како је рекао Милатовић, вјерује у припадност Црне Горе европској заједници
држава и народа и залаже се за приступање Европској унији. Афирмишу добросусједске
односе и посвећени су јачању мултилатерализма, нарочито циљевима прокламованим у
Повељи УН-а.

  

Додао је да се залажу за друштво једнаких шанси, у којем компетенције, лично залагање
и професионални интегритет представљају одлучујуће факторе при запошљавању и
напредовању...

  

(Вијести)
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