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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piacról
(2010/2277(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé. A magas szinten versenyképes 
szociális piacgazdaságért. 50 javaslat az együttes munka, vállalkozás és a 
cserekapcsolatok javítása érdekében” című bizottsági közleményre (COM(2010)0608),

– tekintettel „Az egységes piac megteremtése a fogyasztók és a polgárok számára” című, 
2010. május 20-i állásfoglalására1,

– tekintettel Mario Monti „Az egységes piac új stratégiája” című, 2010. május 9-i 
jelentésére,

– tekintettel a Bizottság „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című közleményére (COM(2010)2020),

– tekintettel a Bizottság „Az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezése: Innovatív 
Unió” című közleményére (COM(2010)0546),

– tekintettel a Bizottság „Intelligens szabályozás az Európai Unióban” című közleményére 
(COM(2010)0543),

– tekintettel az európai digitális menetrendről szóló bizottsági közleményre 
(COM(2010)0245),

– tekintettel a kkv-k európai uniós közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésének 
értékeléséről szóló jelentésre2, 

– tekintettel „A határokon átnyúló elektronikus végfogyasztói kereskedelem az EU-ban” 
című bizottsági közleményre (COM(2009)0557),

– tekintettel a Bizottság 2009. június 29-i ajánlására az egységes piac működésének javítását 
célzó intézkedésekről,

– tekintettel a közbeszerzések környezetbaráttá tételéről szóló bizottsági közleményre 
(COM(2008)0400), 

– tekintettel a „Gondolkozz előbb kicsiben!” – Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: 
„Small Business Act” című bizottsági közleményre (COM(2008)0394), 

– tekintettel az „Egységes piac a 21. századi Európa számára” című bizottsági közleményre 
(COM(2007)0724) és a közleményt kísérő, „Az egységes piac: az elért eredmények 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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áttekintése” című bizottsági munkadokumentumra (SEC(2007)1521),

– tekintettel a „Lehetőségek, hozzáférés és szolidaritás: a 21. századi Európa új 
társadalomképe felé” című bizottsági közleményre (COM(2007)0726),

– tekintettel a közbeszerzésekre és koncessziókra vonatkozó közösségi jognak az 
Intézményesített PPP-kre (IPPP) való alkalmazásáról szóló bizottsági értelmező 
közleményre (C(2007)6661),

– tekintettel az „Ideje magasabb sebességbe kapcsolni: Az új növekedési és foglalkoztatási 
partnerség” című bizottsági közleményre (COM(2006)0030),

– tekintettel a Tanácsnak a kisvállalkozói intézkedéscsomagra vonatkozó 2010. december 
10-i következtetéseire,

– tekintettel az e-kereskedelemi belső piac kialakításáról szóló 2010. szeptember 21-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a közbeszerzéseket érintő új fejleményekről szóló 2010. május 18-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel a belső piaci eredménytábláról szóló 2010. március 9-i állásfoglalására3,

– tekintettel a „Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés: az innováció serkentése a 
fenntartható, minőségi európai közszolgáltatások érdekében“ című, 2009. február 3-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel az „Ideje magasabb sebességbe kapcsolni – a vállalkozói szellem és növekedés 
Európájának megteremtése” című, 2006. november 30-i állásfoglalására15,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a … véleményére 
(A7-0000/2010),

A. mivel fontos, hogy minden szinten helyreállítsuk az egységes piacba vetett bizalmat, és 
felszámoljuk az induló vállalkozások előtt álló akadályokat; mivel a túlzott adminisztratív 
terhek kedvét szegik az induló vállalkozásoknak;

B. mivel a piacok szétszabdaltsága minden vállalkozást hátrányosan érint, de a kkv-k 
különösen érzékenyek az ebből adódó problémákra;

C. mivel sokan úgy tartják, hogy az egységes piac eddig leginkább a nagyvállalatok számára 
volt kedvező, miközben a kkv-k az EU növekedésének motorja;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0320.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0173.
3 HL C 349.E, 2010.10.22., 25. o.
4 HL C 67. E, 2010.3.18., 10. o.
5 HL C 316. E, 2006.12.22., 378. o.
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D. mivel az Unióban az utóbbi években elért alacsony szintű növekedés egyik fő oka az 
innováció hiánya; mivel a környezetkímélő technológia terén az innováció lehetőséget 
nyújt a hosszú távú növekedés és a környezetvédelem összeegyeztetésére;

E. mivel az Európa 2020 stratégia keretében kitűzött célok elérése érdekében az egységes 
piacnak biztosítania kell az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés feltételeit; 
mivel az egységes piacnak megfelelőbb közeggé kell válnia az uniós vállalatok által 
folytatott innováció és kutatás számára;

F. mivel a kockázati tőke fontos forrása az új, innovatív vállalkozások finanszírozásának; 
mivel a különböző uniós tagállamokban befektetni kívánó kockázatitőke-alapok jelenleg 
akadályokba ütköznek e téren;

G. mivel az IKT fejlesztése és uniós vállalatok általi széles körű használata jövőbeli 
növekedésünk szempontjából kulcsfontosságú;

H. mivel az elektronikus kereskedelem és az e-szolgáltatások – ideértve az e-kormányzati 
szolgáltatásokat – uniós szinten továbbra is fejletlenek;

I. mivel a postai ágazat és a postai rendszerek és szolgáltatások közötti interoperabilitás és 
együttműködés előmozdítása jelentősen befolyásolhatja a határokon átnyúló elektronikus 
kereskedelem fejlődését;

J. mivel a szerzői jogok elektronikus kezelése még nem elég hatékony, és ez az 
audiovizuális termékek piacának nagyfokú felaprózodásához vezet, ami károsan hat az 
uniós vállalkozásokra; mivel egy ténylegesen egységes audiovizuális piac létrejöttének 
mind a vállalkozások, mind a fogyasztók nyertesei lennének; 

K. mivel a hamisítás és a kalózkodás csökkenti az elektronikus kereskedelembe vetett 
bizalmat, és a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó szabályok felaprózottságának 
fenntartását ösztönzi, megbénítva az egységes piacon belüli inovációt;

L. mivel az adózásra vonatkozó rendelkezések, például a vállalati adózás vagy a HÉA-
bevallás terén fennálló különbségek súlyos akadályt jelentenek a határokon átnyúló 
ügyletek lebonyolításakor; mivel ezeket az akadályokat az adókulcsok egységesítése 
nélkül is el lehet hárítani;

M. mivel a határokon átnyúló beszerzések a közbeszerzési piac elenyésző hányadát teszik ki 
annak ellenére, hogy az uniós cégek számára a részvétel lehetősége adott; mivel a kkv-k 
hozzáférése a közbeszerzési piacokhoz továbbra is korlátozott;

N. mivel gazdasági növekedésünk jelentős részét a szolgáltatások adják; mivel a 
szolgáltatások egységes piaca a szolgáltatási irányelv hiányosságai és késedelmes 
végrehajtása miatt továbbra sem elég fejlett;

Bevezetés

1. üdvözli a Bizottság „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé” című közleményét és 
különösen annak a vállalkozásokat szolgáló erős, fenntartható és méltányos növekedésről 
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szóló harmadik fejezetét;

2. hangsúlyozza az egységes piac fontosságát az uniós vállalkozások versenyképessége és az 
európai gazdaságok növekedése szempontjából, és üdvözli a közleményben tükröződő 
holisztikus megközelítést;

I. 1. prioritás: Az innovatív egységes piac

3. határozottan támogatja egy európai szabadalom és egy egységes szabadalmi bíráskodási 
rendszer létrehozását az egységes piac innovációbaráttá tétele érdekében; hangsúlyozza, 
hogy a többnyelvű szabadalmak költségterhe hátráltatná az innovációt az egységes piacon;

4. támogatja olyan uniós kötvények kibocsátását, amelyek célja, hogy támogassák az 
innovációt az egységes piacon;

5. kéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a határokon átnyúló beruházásokat, és dolgozzon ki 
jogalkotási keretet, amely lehetővé teszi, hogy a kockázatitőke-alapokat szabadon 
fektethessék be az egységes piacon, a származási tagállamra való tekintet nélkül;

6. elismeri a közbeszerzés, különösen a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés 
jelentőségét és az innováció egséges piacon való ösztönzésében betöltött szerepét; arra 
bátorítja a tagállamokat, hogy alkalmazzák a kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzést annak érdekében, hogy kulcsfontosságú kezdő lökést adjanak az innovatív és 
környezetbarát technológiák új piacainak, egyszersmind javítsák a közszolgáltatások 
minőségét és hatékonyságát; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hatékonyabban 
tájékoztassák az állami hatóságokat a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzésre 
kínálkozó, már meglévő lehetőségekről;  kéri a Bizottságot, hogy térképezze fel, hogyan 
könnyíthető meg a határokon átnyúló közös beszerzés; 

7. sürgeti a tagállamokat, hogy innovációs klaszterek létrehozásával és a kkv-k uniós 
kutatási programokban való részvételének megkönnyítésével törekedjenek az innovációs 
erőforrások fokozottabb összevonására;

II. 2. prioritás: A digitális egységes piac

8. üdvözli a Bizottságnak az elektronikus aláírásról szóló irányelv felülvizsgálatára 
vonatkozó javaslatát; hangsúlyozza az elektronikus személyazonosság és elektronikus 
azonosítás uniós szintű, kölcsönös elismerésének szükségességét;

9. kéri a Bizottságtól a megfelelő intézkedések megtételét a vállalkozások elektronikus 
kereskedelembe vetett bizalmának fokozása érdekében, nevezetesen a szerződésjog 
lehetőség szerinti harmonizációja és a határokon átnyúló adósságbehajtás megkönnyítése 
révén;

10. sürgeti a tagállamokat, hogy az interneten vásárolt termékek eredményes kiszállításának 
és utánkövethetőségének megkönnyítése érdekében teljes körűen hajtsák végre a postai 
szolgáltatásokról szóló harmadik irányelvet (2008/06/EK);

11. hangsúlyozza, hogy létre kell hozni az interneten hozzáférhető audiovizuális termékek 
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egységes piacát a szerzői jogok elektronikus kezelésének javítása révén, biztosítva, hogy a 
jogok birtokosai megkapják az alkotómunkájukért járó megfelelő ellentételezést; 

12. kiemeli, hogy arányosan és társadalmi támogatás mellett fokozni kell az internetes 
kalózkodás elleni küzdelmet a rendelkezésre álló technológia lehető legteljesebb 
kiaknázásával, ugyanakkor az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett;

III.3. prioritás: A vállalkozásbarát egységes piac 

13. kéri a Bizottságot, hogy javítsa a kkv-k tőkepiacokhoz való hozzáférését a különböző 
uniós finanszírozási lehetőségekkel – például a versenyképességi és innovációs program 
keretében, az Európai Beruházási Banktól vagy az Európai Beruházási Alaptól 
igényelhető finanszírozással – kapcsolatos tájékoztatás kiszélesítése és a finanszírozási 
eljárások könnyebbé és gyorsabbá tétele, valamint a velük járó bürokratikus terhek 
csökkentése révén;

14. hangsúlyozza a határokon átnyúló tevékenységek előtt álló adóakadályok elhárításának 
fontosságát; úgy véli, hogy a vállalkozásoknak világosabb HÉA-szabályozást és HÉA-
bevallási kötelezettségeket kell előírni az alkalmazkodási költségek korlátozása és az 
uniós cégek versenyképességének javítása céljából; 

15. hangsúlyozza, hogy egy közös, megerősített vállalati adóalap növelné a vállalati 
adókulcsok átláthatóságát és javítaná azok összevethetőségét, ami csökkentené a 
határokon átnyúló tevékenyégek előtt álló akadályokat;

16. kéri a Bizottságot, hogy a közbeszerzési eljárások hatékonyabbá tételével ösztönözze az 
uniós cégeket a határokon átnyúló közbeszerzésekben való részvételre; hangsúlyozza, 
hogy még inkább meg kell könnyíteni a kkv-k közbeszerzési eljárásokban való 
részvételét; 

IV. 4. prioritás: A szolgáltatások egységes piaca

17. hangsúlyozza, hogy megfelelően végre kell hajtani a szolgáltatási irányelvet, és lehetővé 
kell tenni, hogy az eljárásokat interneten is bonyolíthassák, ami számottevően 
csökkenthetné a vállalatok működési költségeit; sürgeti a Bizottságot, hogy fektessen 
különös hangsúlyt az online szolgáltatások egységes piacának fejlesztésére;

18. kéri a Bizottságot, hogy ösztönözze az üzleti szolgáltatási ágazat fejlesztését, és hozza 
meg a szükséges szabályozási intézkedéseket, melyek védik a kiskereskedelmi kkv-kat a 
nagyvállalatok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataival szemben;

19. felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot egy, a szolgáltatási koncessziókra 
vonatkozó jogi keretre, amely biztosítaná az átláthatóságot, az ajánlattevők tényleges jogi 
védelmét és a jogbiztonságot;

20. hangsúlyozza a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv megfelelő 
végrehajtásának fontosságát; sürgeti a Bizottságot, hogy – ahol alkalmazható – terjesszen 
elő javaslatokat egy Unió-szerte használatos szakmai kártya létrehozására;
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21. üdvözli az Európai Bizottság azon szándékát, hogy javaslatot tesz a szabványosítási keret 
jogalkotási reformjára, amely a szolgáltatásokat is érintené;

22. kiemeli a belső piac külső dimenzióinak fontosságát, különösen a fő kereskedelmi 
partnerekkel a szabályozás terén folytatott együttműködés fontosságát, melynek célja a 
szabályozások közelítésének, a harmadik országokban alkalmazott rendszerek 
egyenértékűségének, valamint a nemzetközi szabványok szélesebb körű alkalmazásának 
előmozdítása;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A Bizottság 2010 októberében „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé” címmel 
közleményt adott ki, hogy új lendületet adjon az egységes piac kiépítésének. A közlemény 
első részében a Bizottság olyan intézkedéseket javasol, melyek a nagyobb, fenntartható és 
méltányos üzleti növekedés előmozdítását szolgálják.

Európa mára a világ legnagyobb gazdaságává vált. Az egységes piac a vállalkozások és a 
fogyasztók számára már most is alapvető fontosságú, de a jelenleginél még nagyobb 
növekedést is képes generálni, még több munkahelyet tud kínálni, és teljes potenciálját ma 
még fel sem tudjuk becsülni. Külön figyelmet kell szentelni a kkv-knak, mivel bennük rejlik a 
legnagyobb fejlődési és munkahelyteremtési potenciál. Ezért rendkívül fontos a fenntartható 
gazdasági növekedés ösztönzése.

Az egységes piac és az itt működő vállalkozások létfontosságúak az uniós gazdaságok 
jövőbeli növekedése szempontjából. A jelentéstervezet felvázolja az uniós vállalkozások 
igényeit jobban kielégítő és a korábbinál nagyobb növekedést generáló, erős egységes piac 
kiépítéséhez szükséges, prioritást élvező intézkedéseket. Az előadó négy csoportba rendezte a 
prioritásokat, melyek célja, hogy az egységes piacot olyan innovatív, üzletbarát környezetté 
alakítsa, mely a digitális gazdaságon alapul, és ahol ténylegesen megvalósul a szolgáltatások 
szabad mozgása.

A szolgáltatások szabad piaca, amennyiben jól működik, jelentős növekedési potenciált rejt, 
amely előmozdítja gazdaságaink talpraállását. Fenntartható munkahelyeket kizárólag 
fenntartható növekedés képes garantálni. További lépéseket kell tenni a szolgáltatási irányelv 
(külön figyelemmel az online szolgáltatásokra) és a szakmai képesítések elismeréséről szóló 
irányelv megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében. Továbbá – ahol alkalmazható –
komolyan fontolóra kell venni az Unió-szerte használatos szakmai kártya bevezetését, mivel 
jelentősen javíthatja az uniós polgárok mobilitását és egyszerűsítheti az uniós vállalkozások 
munkaerő-felvételi eljárásait.

Továbbá megfelelő jogi keretet kell létrehozni a szolgáltatási koncessziók számára, és 
biztosítani kell, hogy a szabványosítási keret reformja a szolgáltatásokra is kiterjedjen.

A versenyképesség növelése és a növekedés előmozdítása érdekében az Uniónak szüksége 
van egységes digitális piacra. További érv ennek kiépítésére, hogy az EU-nak fel kell 
zárkóznia azokhoz az országokhoz, melyek Európánál gyorsabban tettek lépéseket a digitális 
gazdaság felé. 

Az elektronikus kereskedelem jelentősen növelheti a nemzetközi kereskedelem volumenét. A 
Bizottságnak tovább kell finomítania az elektronikus kereskedelem jogi kereteit, és 
gondoskodnia kell a nemzeti rendelkezések közötti, e-kereskedelmet hátráltató különbségek 
megszüntetéséről. Ösztönözni kell az elektronikus kereskedelmet, és növelni kell az abba 
vetett bizalmat, nemcsak a fogyasztók, hanem a használatától olykor vonakodó vállalkozások 
körében is. Ezért – ahol lehet – harmonizálni kell a szerződésjogot, és meg kell könnyíteni a 
határokon átnyúló adósságbehajtást. 
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Tovább kell fejleszteni az e-kormányzati szolgáltatásokat, hisz ez csökkenthetné a 
vállalkozások működési költségeit, ha a hatóságokkal folytatott ügyintézés online eljárások 
keretei között is megoldható lenne, és a költségcsökkentés alapvető versenyképességi 
tényező. Ezért kulcsfontosságú az elektronikus személyazonosság és elektronikus azonosítás 
kölcsönös elismerésének biztosítására, továbbá az elektronikus aláírásról szóló irányelv 
felülvizsgálatára vonatkozó javaslat.

Az egységes piacnak minden vállalkozás számára előnyt kell jelentenie, de különös hangsúlyt 
kell fektetni a kkv-kra, mivel számukra nagyobb nehézséget jelent az egységes piac kínálta 
előnyök teljes kiaknázása. A kkv-k az EU növekedésének motorja, és ők biztosítják a 
munkahelyek döntő részét. Ennek ellenére nagy problémát jelent számukra tevékenységeik 
kiszélesítése és az innováció, mivel az erre irányuló fejlesztéseket nehezen tudják 
finanszírozni. Az adminisztratív terhek is fékezik őket, ezért ezeket csökkenteni kell. 
Orvosolni kell továbbá a kkv-k tőkéhez jutási nehézségeit, amint azt a Bizottság is teljes 
joggal kiemeli. 

Az EU-nak fontos intézkedéseket kell hoznia a kkv-k befektetők előtti láthatóságának 
javítására is.  Javítani kell a kkv-k információkhoz való hozzáférését és a velük folytatott 
kommunikációt.  A kkv-knak tisztában kell lenniük az egységes piac kínálta lehetőségekkel és 
a nekik szánt – különösen az EU által biztosított – pénzügyi eszközökkel. Meg kell könnyíteni
továbbá a kkv-k számára az innovációt, és fontos lenne javítani a kutatási programokban való 
részvételre irányuló képességeiket. 

Az innovációs tevékenység támogatására nem csak a kkv-k, hanem valamennyi vállalkozás 
esetében szükség van. Ezért alapvető a vállalkozások önfinanszírozási lehetőségeinek 
bővítése szempontjából a Bizottság arra irányuló javaslata, hogy a magánszektor 
projektkötvényeket bocsáthasson ki. A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy az ilyen új 
pénzügyi eszközök használatát szabályozó eljárások a kkv-k képességeinek és igényeinek is 
megfelelnek. 

Az európai vállalatok innovációs képességének fokozásához az EU-nak hatékony 
szabályozási keretre van szüksége a kockázati tőke tekintetében, amely a jelentős hozzáadott 
értéket létrehozó, induló innovatív vállalkozások egyik legfontosabb finanszírozási forrása.  
Ezért alapvetően fontos olyan szabályozási keretet létrehozni, amely lehetővé teszi a 
kockázatitőke-alapoknak, hogy bármelyik tagállam területén befektessenek. Az EU nem fog 
tudni az innovatív ágazatokra összpontosítani, ha nem tesz további lépéseket annak 
érdekében, hogy az európai piac a kockázati tőke számára is egységes legyen.

A jelentés a határokon átnyúló beszerzésekkel is foglalkozik, amely egyszerre szolgálja mind 
az uniós cégek, mind az állami hatóságok érdekeit. Az évente kiírt közbeszerzések az ellátás, 
a kivitelezés és a szolgáltatások terén az EU-ban keletkező GDP 17%-át teszik ki. E 
pénzügyi megpróbáltatásokkal teli időkben feltétlenül biztosítani kell, hogy ezt a pénzt a 
leginkább költséghatékony módon használjuk fel. 

Az EU tagállamainak törekedniük kell az innovatív és környezetbarát termékekre és 
szolgáltatásokra irányuló közbeszerzések ösztönzésére. 2009-ben a közszolgálati szerződések 
mindössze 1,5%-át ítélték oda határon túli ajánlattevőknek. Az egységes piaccal kapcsolatos 
eddigi jelentős sikerek ellenére van még lehetőség az elektronikus beszerzés és az 
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internethasználat növelésére a határokon átnyúló vásárlás népszerűsítése érdekében. Különös 
figyelmet kell szentelni a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzésekre és a közös 
beszerzésere.

A kkv-k részesedése az értékhatár feletti közbeszerzésekből 18%-kal alacsonyabb, mint 
gazdasági összsúlyuk. A mikro- és kisvállalkozások valódi reálgazdasági szerepüknél 
lényegesen kisebb arányban képviseltetik magukat. Az információhoz való könnyebb 
hozzáférés, valamint a korlátozott technikai és pénzügyi kapacitásokkal kapcsolatos 
akadályok elhárítása érzékelhetően javítaná a beszerzést végző felek és a potenciális 
ajánlattevők közötti információáramlás hatékonyságát. 

Végül, de nem utolsósorban az adóintézkedések is nagy jelentőséggel bírnak. Az adópolitikák 
összehangolása és a közös, megerősített vállalati adóalap alkalmazása üzletbarátabb 
környezetet teremtene a vállalkozások számára az egységes piacon. Egyik előnye az lenne, 
hogy átláthatóbb adókörnyezetet teremtene az uniós vállalkozások számára, és 
megkönnyítené a tagállamokban alkalmazott különböző vállalati adóalapok összehasonlítását.

Ugyanakkor ez nem az egyetlen olyan akadály, amely a vállalkozások határokon átnyúló 
működését gátolja. Az előadó egy új HÉA-stratégia kidolgozását is támogatja, amely 
pontosítja az adózás szabályait és az európai gazdaságok mai helyzetéhez igazítja azokat, 
fokozva az uniós vállalkozások versenyképességét. A bevallási kötelezettségekre vonatkozó 
szabályokat is megkülönböztetett figyelemmel kell kezelni, mivel gyakran nagy terhet 
jelentenek a vállalkozásoknak és akadályozzák a határokon átnyúló műveleteket.


