Začlenění problematiky udržitelného rozvoje do studijního oboru Eurospráva
Anotace
Příspěvek má stručně prezentovat obsah a způsob začlenění problematiky udržitelného
rozvoje v rámci studijního oboru Eurospráva na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.
Cílem příspěvku je specifikovat rozsah začlenění této problematiky v rámci povinného
předmětu Environmentální politika EU a stručně uvést i navazující volitelný předmět .
Předmět Environmentální politika EU je členěn do tří navazujících modulů. Úvodní modul
je zaměřen na obecné vymezení předmětu, cílů, principů, metod a nástrojů environmentální
politiky. Navazující modul je věnován vývoji mezinárodní environmentální politiky jako
rámci pro formování environmentální politiky EU, jíž je věnován poslední modul. V rámci
příspěvku jsou stručně vymezena základní témata, zabývající se problematikou udržitelného
rozvoje v jednotlivých modulech.
V prvním modulu jsou vymezeny základní pojmy a principy environmentální politiky, tedy
i kategorie udržitelného rozvoje jako priorita a zásady /podmínky/, jež byly formulovány pro
jeho dosažení v oblasti kvality životního prostředí a využívání přírodních zdrojů.
V části zaměřené na proces formování mezinárodní environmentální politiky je problematika
udržitelného rozvoje jeho součástí již od počátku 70tých let /Stockholmské konference/,
následují základní milníky a jsou charakterizovány základní etapy ve vývoji mezinárodní
environmentální politiky směrem k udržitelnému rozvoji v globálním měřítku.
Poslední část charakterizuje vznik a vývoj environmentální politiky a formování politiky
udržitelného rozvoje v rámci EU, vývoj jejich zakotvení v primární legislativě a rozvoj
nástrojů jejich implementace v členských státech EU. Proces formování environmentální
politiky EU směrem k udržitelnému rozvoji je charakterizován ve vztahu k mezinárodní
environmentální politice. V návaznosti na revizi 5. environmentálního akčního programu jsou
podrobněji vymezeny základní etapy cardiffského procesu - formování sektorových strategií
udržitelnosti - až po jeho integraci do lisabonského procesu. Závěrečným tématem je
6.environmentální akční program EU a následně rozvíjené tématické strategie.
Navazující volitelný předmět Hospodaření s přírodními zdroji v EU vychází z témat 6EAP
a Tématické strategie k udržitelnému využívání přírodních zdrojů a začleňuje problematiku
jednotlivých strategií udržitelnosti využívání přírodních zdrojů.
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