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На 18 януари 2011 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с
член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена
инициатива относно:
„Бъдещето
на
младите
земеделски
(становище по собствена инициатива).

производители

в

Европа“

Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която
беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на
21 юни 2011 г.
На 474-тата си пленарна сесия, проведена на 21 и 22 септември 2011 г. (заседание от
22 септември), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище
със 136 гласа „за“ и 6 гласа „въздържал се“.
*
*

*

1.

Заключения и препоръки

1.1

Статистическите данни показват ясно общо намаляване на броя на младите
селскостопански производители и процес на изоставяне на селскостопанската дейност.
Пред този необратим феномен, който е в очевидно противоречие с необходимостта от
посрещане на предизвикателството, свързано с изхранването, ЕИСК би желал
политиката в подкрепа на младите селскостопански производители да се превърне в
истински приоритет на европейските и националните институции.

1.2

ЕИСК признава, че селските райони предоставят нови възможности, от които могат да
се възползват младежите, живеещи в тези райони. Селскостопанските дейности стават
все по-сложни и технологизирани и изискват по-добра подготовка. Младите хора имат
предимство, тъй като става въпрос подходът към селскостопанската дейност да бъде
предприемачески, съвременен и адаптиран към новите технологии. Ако разполага с
инструменти и подходяща законодателна рамка, подмладеният селскостопански сектор
има повече възможности да се справи с предизвикателството, свързано с
продоволствената сигурност, като произвежда качествени хранителни продукти при
рационално използване на природните ресурси.
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Основните проблеми на младите селскостопански производители се коренят в трудния
достъп до земя и кредити. В това отношение следва спешно да се разработят нови
системи за достъп до земя и да се гарантира достъп до кредити посредством европейска
система за гаранции.

1.4

ЕИСК предлага да се създаде европейска обсерватория, която да анализира и да
оценява проблемите, свързани със започването на дейност, предаването и всички
въпроси, отнасящи се до приемствеността между поколенията в селското стопанство,
по принцип.

1.5

Подкрепата за младите селскостопански производители не може да се свежда само до
развитието на селските райони. В настоящия контекст на преразглеждане на ОСП в
първия ѐ стълб би било целесъобразно да се предвиди нова линия помощи,
предназначени конкретно за младите хора. В рамките на втория стълб на ОСП е
необходимо помощите за започване на дейност да се превърнат в задължителна мярка в
целия Европейски съюз.

1.6

Една от нерешените задачи в Европа е улесняването на предаването на стопанствата на
младите хора. ЕИСК счита, че подобряването на пенсионния режим, което ще позволи
на земеделските стопани да се оттеглят при приемливи условия, би допринесло
значително за успеха на тези политики.

1.7

Обучението и новите технологии в служба на младите селскостопански производители
са основата за развитие на предприемаческия дух. Теоретичното, несъобразено със
съвременните изисквания обучение не е достатъчно, младите хора имат нужда от
постоянна професионална помощ, адаптирана към реалните нужди на тяхната дейност.
ЕИСК предлага да се създаде нова програма за обмен между млади селскостопански
производители „Erasmus farmer“, да се адаптира програмата „Леонардо“ и, с оглед на
застаряването на заетите в този сектор, отправя искане за нови възможности за участие
на младите хора в селскостопански кооперации и организации. Трябва да се насърчава
провеждането на специално обучение и образование, включващо летни лагери и други
дейности, за децата от селските райони.

1.8

Европейският съюз носи голяма отговорност по отношение на младите
селскостопански производители. Въпреки това е необходимо държавите-членки, в
рамките на техните правомощия, да предоставят данъчни облекчения, да премахнат
бюрократичните пречки, да инвестират в инфраструктури и обществени услуги в
селските райони, да насърчават скъсените вериги и диверсификацията и, в крайна
сметка, да допринасят за превръщането на селските райони в привлекателно място за
живеене и работа.
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Младите селскостопански производители в Европа

2.1

Изминаха десет години откакто ЕИСК изготви последното си становище относно
1
младите селскостопански производители . За съжаление опасенията, изразени в
становището, се оказаха основателни. Броят на младите селскостопански
производители не само продължи да намалява главоломно, но тези, които с цената на
големи усилия се задържат в сектора, са изправени, десет години по-късно, пред
перспектива, която предлага по-скоро мрак, отколкото светлина в края на тунела.

2.2

На европейско равнище на всеки девет земеделски стопани над 55 години се пада по
един селскостопански производител под 35 години. В някои държави-членки, като
Португалия, Испания, Италия, Обединеното кралство или България, делът на младите
селскостопански производители е действително нисък (само по един млад
селскостопански производител на всеки 20 земеделски стопани над 55 години). Все пак
в страни като Полша, Австрия или Германия, картината е различна: там съотношението
е 1 към 3. Тези различия се обясняват основно със съществуването в някои държави на
благоприятни законодателни рамки, чрез които се насърчава приемствеността между
поколенията в селското стопанство посредством стимули за предаване на стопанствата.

2.3

Анализът на селскостопанските структури показва системно намаляване, макар и с
различна интензивност, на броя на земеделските стопани и много по-засилен процес на
застаряване, отколкото в другите икономически сектори. От 2000 г. се наблюдава
намаляване на броя на селскостопанските производители с 9% и около 45% по-малко
млади селскостопански производители.

2.4

В дългосрочен план загубата на активи не може да се компенсира с увеличаване на
производителността. В контекст на голяма нестабилност на цените на суровините
специално значение придобиват стратегически понятия като продоволствено
2
обезпечаване и суверенитет , които по различни поводи бяха разгледани в становищата
на ЕИСК. Опазването на околната среда и останалите обществени блага представляват
обществен интерес. Те не могат да бъдат внасяни, затова ролята на селскостопанските
производители надхвърля рамките на чисто икономическа дейност. Стратегията
„Европа 2020“, основаваща се на еколокосъобразен, интелигентен и устойчив растеж,
би била чиста утопия, ако вече няма селскостопански производители.

1
2

ОВ С 36, 8.2.2002 г., стр. 29-35 „Нова икономика, общество на знанието и развитие на селските райони. Перспективи за
младите селскостопански производители“.
ОВ С 54, 19.2.2011 г., стр. 20-23 „Сигурност на доставките в селското стопанство и хранителната промишленост в ЕС“.
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Стратегическият характер на селското стопанство не се поставя под съмнение, но
процесът на изоставяне на селскостопанската дейност като че ли не спира. Затова в
рамките на реформата на ОСП спешно и задълбочено трябва да се обмисли каква
насока е необходима, за да стане селското стопанство по-привлекателно и порентабилно. Положението е особено критично в сектора на животновъдството. Ако
младите хора не намират благоприятна среда за развитие на професията, всички
конкретни и добронамерени мерки в помощ на започване на дейност, обучение,
прехвърляне на собственост, данъчно облагане и т.н. ще бъдат безполезни.

3.

Предизвикателствата пред младите земеделски производители в Европа

3.1

Европейското селско стопанство е в процес на промяна. Според мнозина става въпрос
за преход към нов селскостопански модел. Младите селскостопански производители са
тези, които ще трябва да отговорят на новите предизвикателства и да насочат своята
селскостопанска дейност към определените цели. Липсата на стабилни дългосрочни
политики създаде такава несигурност и нестабилност в сектора, че това оказа влияние
върху икономическото планиране на селскостопанските производители.

3.2

Селскостопанските производители се намират в парадоксална ситуация − те поемат
повече рискове, правят повече инвестиции, имат по-високи производствени разходи,
по-добре са обучени и въпреки това цените, заплащани за техните продукти, никога не
са били толкова ниски. Дискусията относно инструментите и конкретните политики,
насочени към младите селскостопански производители, не бива да прикрива факта, че
селскостопанската дейност в Европа ще намалява, ако на селскостопанските
производители не се гарантира минимална рентабилност и справедлива цена за техните
продукти. За да могат производителите да живеят от плодовете на своя труд, ЕИСК
препоръчва да се регулират селскостопанските пазари, въз основа на прозрачност на
пазарите за селскостопански продукти, организация на търговията с храни, даваща
възможност за продоволствена независимост и създаване на големи селскостопански
региони за производство и търговия. Поради това, че правилата на СТО не са
съобразени със селското стопанство, е уместно да се предвидят специфични инстанции,
както препоръчва по-специално Движението за световна организация за селско
стопанство (MOMAGRI).
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Дисбалансите във веригата за хранителни доставки разубеждават младите хора да
предприемат селскостопански дейности. Функционирането на веригата се
характеризира с големи разлики между цените, които получават селскостопанските
производители, и крайната цена, заплащана от потребителите, липса на прозрачност и
3
злоупотреби .

3.4

ЕС участва в амбициозен процес на либерализиране на търговията в
Средиземноморския басейн, Меркосур, Канада и др. Младите селскостопански
производители си задават въпроси как да съвместят производство с високи стандарти
по отношение на качеството, околната среда и социалните аспекти с вноса на продукти
с ниски цени, които са твърде далеч от европейските стандарти за производство. Този
процес насърчава концентрация на производството в по-конкурентоспособните райони
4
и обрича на изоставяне голяма част от селските райони .

3.5

Реформата на ОСП е друга възможност за насочване на подкрепата към нуждите на
младите селскостопански производители и съсредоточаване на помощта към
производството на селскостопански стоки. Подкрепата за младите не означава
пренебрегване на възрастните. Става въпрос да се потърси съгласувана рамка за
помощи, която да гарантира жизнеспособността на селскостопанската дейност.

3.6

Политиката за започване на дейност традиционно насочва усилията на европейското
законодателство към младите селскостопански производители. Настъпил е моментът да
се предприемат нови мерки в полза на дейността на младите хора посредством първия
и втория стълб на ОСП. Приоритизирането на отпусканите помощи трябва да се
извършва въз основа на нов модел.

3.7

Публичните власти трябва да се ангажират решително с изтъкването и насърчаването
на селскостопанския труд. Въпреки огромния обем европейско законодателство по
отношение на етикетирането, качеството и насърчаването, се наблюдава значително
непознаване и нарастваща липса на интерес към производството на здравословни и
5
качествени продукти . Европейските потребители изразходват едва 14% от бюджета си
за храни. ЕИСК признава значението на твърде важната дейност на професионалните
селскостопански организации на национално и европейско равнище, които по
педагогичен начин разпространяват информация и популяризират труда на
селскостопанските производители и стратегическата роля на хранително-вкусовия
сектор.

3
4
5

ОВ С 48, 15.2.2011 г., стр. 145-149 „По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“.
ОВ С 255, 22.9.2010 г., стр. 1-9 „Търговия и продоволствена сигурност“.
ОВ С 18, 19.1.2011 г., стр. 5-10 „Селскостопанският модел на Общността: качество на производството и информиране на
потребителите като елементи на конкурентоспособността“.
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Европейското мото „От фермата до масата“, т.н. „проследяемост“ трябва да бъде
представено на потребителя по съгласуван начин. Стратегията за качеството на
продукцията е много важно условие за конкурентоспособността на предприятията и за
здравето на потребителите; въз основа на това в обсега ѐ на действие следва ефективно
да се включат и продуктите, които се внасят в ЕС от трети страни, за да се възпират
нелоялните търговски практики и да се води борба с тях.

3.9

Бюджетът винаги е основен елемент от всяка стратегия, но ЕИСК признава, че много от
мерките, необходими за запазването на жизнеспособността на селскостопанската
дейност, са свързани не с допълнително финансиране, а с политическата воля да се
заложи на промяната и на съгласувана дългосрочна стратегия, която да подобри
6
привлекателността на селската среда .

4.

Сфери на действие
Развитие на селските райони − започване на дейност

4.1

Европейският дебат относно бъдещето на младите земеделци и животновъди
традиционно се съсредоточава върху анализа на политиката за започване на дейност.
Въпреки че са оскъдни и непълни, статистическите данни ясно показват, че
приоритетите и размерът на помощите за младите на територията на Европа са твърде
разнородни. Докато страни като Франция заделят около 10% от бюджета за развитие на
селските райони за започване на дейност от страна на младите хора, в други страни
като Нидерландия, Малта, Ирландия, Словакия и др., по различни причини не
съществуват мерки в подкрепа на започването на дейност. В целия ЕС през финансовия
период 2007-2013 г. 3% от фондовете за развитие на селските райони ще бъдат
посветени на младите хора. Средната възраст на младите хора, които започват дейност,
е 28 години. ЕИСК счита, че с оглед на стратегическото значение на започването на
дейност за целия ЕС би било целесъобразно тази мярка да се определи като
задължителна в плановете за развитие на селските райони и да се определи минимален
задължителен процент за помощите.

4.2

ЕИСК счита, че европейският режим за започване на дейност трябва да бъде гъвкав, с
цел насърчаване на включването в сектора, най-вече по отношение на сроковете.
Пречка са сложността и огромната бюрократичност на системата. В някои случаи
държавите-членки би трябвало да предвидят различни планове за започване на дейност
с различна продължителност и следователно с диференцирано финансиране. В много
страни изискването за ангажиране със започване на дейност за най-малко петгодишен
период затруднява вземането на решение от страна на младите хора да се включат в
сектора. Помощите за започване на дейност следва да се структурират на различни

6

ОВ С 132, 3.5.2011 г., стр. 63-70 „Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите
предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс“.
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-7равнища, всъщност би било целесъобразно да се разграничи подкрепата за млади
селскостопански производители на пълно и непълно работно време. Освен това в
новата законодателна рамка на ЕС следва да се имат предвид не само младите
селскостопански производители, които ще започнат дейност, считано от 2014 г., но и
тези, които са започнали по-рано.
Ролята на младите в първия стълб на ОСП
4.3

Текущата реформа на ОСП следва да обърне специално внимание на положението на
младите селскостопански производители в рамките на нов модел за преки помощи. По
отношение на преките плащания Комисията следва да се насочи към приоритетно
подпомагане на младите земеделски стопани. Тази помощ би могла да се изразява в
допълнителен процент помощи за определени селскостопански производители, считани
за приоритетни, сред които и младите. Друга възможност би била да се създаде
специфично плащане за младите селскостопански производители. Въпросното плащане
не следва да се основава на площта, а да бъде модулирано съгласно критерии като
заетост, вид стопанство или вложени инвестиции. ЕИСК подкрепя текущия анализ на
концепцията за активен селскостопански производител като бенефициер на помощите
и посочва необходимостта от обмисляне на концепцията за активна кооперация.
Ролята на младите земеделски производители във втория стълб на ОСП

4.4

Целта на втория стълб на ОСП, подобно на първия, е да оказва съществена подкрепа за
предоставяне на помощ и мотивация на младите земеделски производители в
изпълнението на тяхната дейност.

4.4.1

Мерките по втория стълб на ОСП могат и трябва да създават необходимите
предпоставки, даващи възможност за достъп на младите земеделски производители до
мерките, така че да бъдат взети предвид всички искания в случай че бюджетните
средства не достигат.

4.4.2

В рамките на втория стълб следва да бъдат създадени необходимите структури за
подкрепа на младите земеделски производители, като консултантска служба и служба
за подпомагане на животновъдните стопанства. Тъй като животните се нуждаят от
ежедневни грижи и работа от страна на животновъдите, без нито ден изключение, в
държавите-членки следва да бъдат предприети съответните политически мерки и да
бъдат създадени организации, които да гарантират заместването на стопаните по време
на болест или отпуск. Съществуването на служба за подпомагане на стопанствата
представлява съществен фактор за младите, в момента когато вземат решение дали да
запазят или закрият семейното предприятие. Младите хора днес вече не са склонни да
се занимават с управлението на стопанство, знаейки че през целия си живот трябва да
работят 365 дни в годината, без никога да могат да ползват отпуск. Предвид това, че в
редица държави-членки все още липсва подобна служба за подпомагане, в рамките на
втория стълб на ОСП следва да се предвидят задължителни мерки, които да дават
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-8възможност на животновъдите да ползват такава услуга в случай на заболяване
(включително по време на отпуска по майчинство преди и след раждането), както и по
време на свободните дни или периода на годишен отпуск.
Обучение – нови технологии
4.5

Обучението на бъдещите селскостопански производители е една от основните
предпоставки за успеха на селскостопанската дейност. Докато в някои държави
обучението е подходящо, в други се наблюдават огромни разлики между обучението,
предлагано от администрациите, и реалните нужди на земеделските стопани.
Селскостопанските организации трябва да бъдат вземани предвид в процеса на
обучение на младите земеделски стопани. На младите хора следва да се предлага
качествено обучение от висококвалифицирани преподаватели, въз основа на
осъвременени програми, адаптирани към нуждите на младите селскостопански
производители. Понякога курсовете за обучение се превръщат в бюрократична
формалност с цел получаване на достъп до помощите и не са достатъчно поощрявани.
Това поражда проблематична липса на мотивация, още повече, когато са налице
необходимите условия за превръщането на обучението в много полезен инструмент за
младите селскостопански производители. Необходимо е обучението да има
практическа насоченост. Датският модел е успял да интегрира успешно теоретичното и
практическото обучение в стопанствата. За получаването на „зелена карта“ са
необходими три години и осем месеца.

4.6

ЕС следва да подкрепи европейски програми за обучение, насочени към онези
селскостопански производители, които приемат най-малко за една година млади хора,
завършили селскостопанско обучение през предходните две години. Получателят на
помощите следва да се ангажира с изготвянето на план за обучение на младежа, който
би могъл да поеме стопанството, но който по време на процеса на обучение би могъл да
допринесе за стопанството със своите знания и по-новаторска нагласа. В крайна сметка
става въпрос за подкрепа и покриване на нуждите на младите и на възрастните, които
често се допълват. Аналогично, би било целесъобразно в определени европейски
програми като „Леонардо“, Седмата рамкова програма за научни изследвания,
програмата „Младежта в движение“ и други да се създадат специфични линии в
подкрепа на младите селскостопански производители. Според ЕИСК програмата
„Еразъм“, предназначена за студентите и младите предприемачи, следва да бъде
адаптирана, за да даде възможност на младите селскостопански производителите да
участват в нея и да допълват обучението си в други земеделски и животновъдни
стопанства в ЕС.

4.7

Екологичното земеделие представлява интересна алтернатива за включващите се в
сектора, но тя не е единствената. Интегрираното производство или консервационното
земеделие също би трябвало да бъдат насърчавани на европейско равнище. Обучението
трябва да се насочи към нови системи на производство, които да подобряват добивите
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-9и устойчивото управление на природните ресурси. Биотехнологиите също биха могли
7
да разкрият нови възможности за младите селскостопански производители в Европа .
Обединението прави силата
4.8

7

Активното включване на младите в селскостопанските организации и кооперации е
безусловно необходимо, за да се внесат в тях нови идеи, новаторство и по-силен
предприемачески дух. В ситуация на концентриране на търсенето от страна на шепа
големи дистрибуторски вериги става наложително да се даде нов тласък на
кооперациите за подобряване на търговската реализация. Освен това ЕИСК препоръчва
да се създадат централи за продажба, управлявани от селскостопански производители,
с цел те да се изравнят по сила с мощните централи за изкупуване на продукция,
принадлежащи на големите дистрибутори. Във връзка с това следва да се насърчи
участието на млади хора в ръководните органи на кооперациите и включването им в
процеса на вземане на решения, за да може да се извлече полза от тяхното обучение и
предприемаческа визия. Основната селскостопанска кооперация във Франция, Terrena,
разполага с различни комитети за младите хора, които ги въвеждат и обучават за
сложния свят на селскостопанското кооперативно движение.

ОВ С 100, 30.4.2009 г., стр. 44-52 „Европейският съюз пред световното предизвикателство, свързано с храните“.
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- 10 Други европейски политики
4.9

ЕС трябва да използва фондовете на различните европейски политики за да създаде,
първо, привлекателна рамка за живот в селска среда, и второ, да улесни
консолидирането на икономически дейности, които, подобно на селското стопанство,
са в основата на социално-икономическата тъкан на селските райони. Така
европейските проекти в областта на околната среда, изследванията и
предприемачеството трябва да създадат специфични линии за подкрепа на младите
хора по принцип и младите селскостопански производители в частност.
Положителният опит в ЕС в тази област трябва да бъдат използван. Пример в това
отношение е проектът за обмен на Европейската програма „Младежта в действие“
PEJA, който даде възможност на младите селскостопански производители от цяла
Европа да преминат през стойностно обучение в други стопанства в ЕС, и
педагогическата програма „Tellus“ (плод на сътрудничеството на CEJA с Европейската
комисия), която цели запознаване на учениците с труда на земеделските стопани.
Приемствеността между поколенията в селските райони трябва да бъде обявена за цел
на ЕС. Във връзка с това създаването на европейска обсерватория за анализ на
положението и нуждите на младите селскостопански производители би било
подходяща основа за подкрепа на нови законодателни инициативи. Не става въпрос за
създаване на нови бюрократични органи, а за инструменти с ясни и конкретни
функции, чрез които да се извършва анализ и предоставя информация и статистика
относно приемствеността между поколенията в европейското селско стопанство.
Национални инициативи

4.10

Европейските политики относно младите селскостопански производители трябва да се
придружават от конкретни инициативи, чието приемане е в правомощията на
държавите-членки. Основните проблеми, будещи опасения у младите, са свързани с
наследяването, достъпа до собственост и данъчното третиране. Спешно трябва да се
насърчат ефикасни мерки за стимулиране на включването на земеделските стопани. Но
по принцип в отделните държави-членки на ЕС се наблюдава сложна бюрокрация, от
която зависи успехът на много от тези мерки.
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- 11 4.11

Държавите-членки следва да съсредоточат усилията си върху разработването на
механизми за улесняване на достъпа до земя за младите селскостопански
производители, които да внасят сигурност за значителните инвестиции, които са
необходими и които представляват една от големите пречки пред започването на
дейност. Няколко инициативи на национално равнище показват определени пътища за
действие. Във Франция на дружеството SAFER беше възложено да ограничи
уедряването на парцелите и да насърчи достъпа на младите хора до земя.

Брюксел, 22 септември 2011 г.
Председател
на
Европейския икономически и социален
комитет

Staffan Nilsson
*
*

NB:

*

Следва
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- 12 ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ СТАНОВИЩЕ
на
Европейския икономически и социален комитет

Следните изменения, подкрепени от най-малко една четвърт от подадените гласове, бяха
отхвърлени при обсъждането:

Параграф 3.2 се изменя, както следва:
„Селскостопанските производители се намират в парадоксална ситуация – те поемат
повече рискове, правят повече инвестиции, имат по-високи производствени разходи,
по-добре са обучени и въпреки това цените, заплащани за техните продукти, никога не
са били толкова ниски. Дискусията относно инструментите и конкретните политики,
насочени към младите селскостопански производители, не бива да прикрива факта,
че селскостопанската дейност в Европа ще намалява, ако на селскостопанските
производители не се гарантира нямат перспективи за минимална рентабилност и
справедлива цена за техните продукти, която е пропорционална на производствените
разходи. За да могат производителите да живеят от плодовете на своя труд, ЕИСК
препоръчва да се регулират селскостопанските пазари, въз основа на прозрачност на
пазарите за селскостопански продукти, организация на търговията с храни, даваща
възможност за продоволствена независимост и създаване на големи селскостопански
региони за производство и търговия. Поради това, че правилата на СТО не са
съобразени със селското стопанство, е уместно да се предвидят специфични
инстанции, както препоръчва по-специално Движението за световна организация за
селско стопанство (MOMAGRI).“
Резултат от гласуването:
Гласове „за“: 36
Гласове „против“: 66
Гласове „въздържал се“: 27
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- 13 Параграф 4.7 се изменя, както следва:
„Активното включване на младите в селскостопанските организации и кооперации е
безусловно необходимо, за да се внесат в тях нови идеи, новаторство и по-силен
предприемачески дух. В ситуация на концентриране на търсенето от страна на шепа
големи дистрибуторски вериги става наложително да се даде нов тласък на
кооперациите за подобряване на търговската реализация. Освен това ЕИСК
препоръчва да се създадат централи за продажба, управлявани от селскостопански
производители, с цел те да се изравнят по сила с мощните централи за изкупуване на
продукция, принадлежащи на големите дистрибутори. Във връзка с това следва да се
насърчи участието на млади хора в ръководните органи на кооперациите и
включването им в процеса на взимане на решения, за да може да се извлече полза от
тяхното обучение и предприемаческа визия. Основната селскостопанска кооперация
във Франция, Terrena, разполага с различни комитети за младите хора, които ги
въвеждат и обучават за сложния свят на селскостопанското кооперативно
движение.“
Резултат от гласуването:
Гласове „за“: 47
Гласове „против“: 60
Гласове „въздържал се“: 17
_____________
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