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VÝSLEDKY EVROPSKÉHO SUMMITU: DOHODA NA JEDNOTNÉM BANKOVNÍM DOHLEDU
Ve středu 12. prosince se před Evropskou radou konalo setkání ministrů financí EU
(formace Rady ECOFIN), kteří dosáhli shody na podobě jednotného bankovního dohledu.
Jednotný bankovní dohled EU má být základním kamenem tzv. bankovní unie. Z dohody,
která byla ve čtvrtek a pátek dojednána premiéry či prezidenty členských států vyplývá, že
jednotný dohled nad bankami bude provádět Evropská centrální banka. Dohledu bude
podléhat pouze 150 až 200 bank. Tj. zbývajících 5800 menších bank uvnitř EU zůstane
mimo jednotný EU dohled - pod dohledem národních regulátorů. Jednotný dohled má být
spuštěn v roce 2014 a závazný má být pro členské země eurozóny, účast dalších členských
států je dobrovolná. Česká republika se dle premiéra Nečase do jednotného dohledu
nezapojí. Dalším krokem tzv. bankovní unie má být zřízení mechanismu pro vypořádání
problémů bank. Z ostatních témat summitu lze zmínit postoupení další tranše Řecku,
zavedení daně z finančních transakcí či diskuze o dokončení hospodářské a měnové unie.
V rámci posledního tématu nebylo dosaženo zásadního posunu. Evropská rada vyzvala
svého předsedu Van Rompuye, aby za podpory předsedy Evropské komise Barrosa připravil
„nový jízdní řád“ další ekonomické integrace EU do summitu v červnu 2013. Závěry
Evropské rady zmiňují také potřebu zajištění demokratické legitimity a odpovědnosti
při prohlubování integrace EU. K tomuto procesu mají přispět nové mechanismy, které
zvyšují míru spolupráce mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem
v souladu s článkem 13 tzv. Fiskálního paktu. Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty
byly vyzvány, aby společně vymezily organizaci a způsob podpory konference svých
zástupců zaměřené na projednávání otázek týkajících se hospodářské a měnové unie.
SOUDNÍ DVŮR EU VYHOVĚL ŽALOBĚ FRANCIE PROTI SLOUČENÍ PLENÁRNÍCH ZASEDÁNÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE ŠTRASBURKU
Svým včerejším rozsudkem vyhověl Soudní dvůr EU žalobě Francie (s podporou
Lucemburska) na neplatnost rozhodnutí Evropského parlamentu sloučit dvě plenární
zasedání ve Štrasburku. Tribunál Soudního dvora připomněl, že smlouvy zákonodárcům
ukládají uspořádat za rok 12 plenárních zasedání ve Štrasburku, což je jedno ze sídel
Evropského parlamentu. Tzv. pendlování mezi sídly Evropského parlamentu ve Štrasburku
(plenární zasedání), Bruselu (výbory a frakční zasedání) a v Lucemburku (sekretariát)
představuje obrovskou finanční i ekologickou zátěž. Kvůli tomu, že se v srpnu obvykle
nezasedá, se v říjnu konají dvě schůze. Europoslanci se v roce 2011 usnesli, že v roce 2012
a 2013 sloučí dvě zasedání do jednoho týdne, čímž ušetří peníze i životní prostředí.
Při posledním hlasování (23. října 2012) podpořilo zavedení jednotného sídla Evropského
parlamentu 518 z celkového počtu 754 poslanců (69 % všech poslanců). Pro jednotné sídlo
Evropského parlamentu je potřeba schválení všemi 27 členskými státy, v současné době
však nelze počítat minimálně se souhlasem Francie a Lucemburska.
EVROPSKÝ PARLAMENT SCHVÁLIL PO NĚKOLIKA DESETILETÍCH EVROPSKÝ PATENT
V úterý 11. prosince podpořil Evropský parlament zavedení tzv. unijního patentního
balíčku, jehož cílem je od roku 2014 snížit registrační náklady firmám a zjednodušit
registrační proces i proceduru ochrany patentu. Schválením evropského patentu má být
stimulován růst a podpořeny inovace v EU. Vytvoření jednotného patentového systému
trvalo více než 30 let. Kompromis byl nalezen na červnové Evropské radě. Debatu provázely
především neshody Německa, Francie a Británie o to, kde bude sídlit soud rozhodující
o patentových sporech. Na základě kompromisu bude soud rozdělen podle typů patentů
do Mnichova, Paříže a Londýna. Hlavní sídlo bude ve francouzském hlavním městě.
Dosavadní schvalovací proces je dle studií v EU až šedesátkrát dražší než v Číně
a osmnáctkrát dražší než v USA, protože doposud bylo nutné patenty registrovat v každé
zemi zvlášť. I přes nalezenou shodu není celá konstrukce evropského patentu jednoduchá:
První nařízení zřizující evropský patent bylo odsouhlaseno 25 členskými státy (kromě Itálie
a Španělska) a Evropským parlamentem v proceduře spolurozhodování. Druhé nařízení
týkající se překladů bylo schváleno 25 členskými státy (opět bez Itálie a Španělska)
s konzultací Evropského parlamentu. Třetí část balíčku, kterou se mezivládní dohodou
zřizuje evropský patentový úřad, byla podpořena 26 členskými státy (tentokrát pouze
bez Španělska). Normu kvůli jazykovým právům a aplikaci mechanismu posílené
spolupráce napadly u Soudního dvora Evropské unie Španělsko a Itálie. Verdikt se očekává
v následujících měsících. Pokud soud stížnost Itálie a Španělska odmítne, měl by jednotný
patent platit – po ratifikaci třetí části balíčku v jednotlivých členských státech - od ledna
2014.

