Doložka
vybraných vplyvov


A.1. Názov materiálu: Návrh na uzavretie Dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej 
        Termín začatia a ukončenia PPK: 14.4.2014-29.4.2014  

A.2. Vplyvy:

 Pozitívne 
 Žiadne 
 Negatívne 
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,



– sociálnu exklúziu,



– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť



4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

 

A.3. Poznámky
Výdavky súvisiace s realizáciou dohody budú zabezpečené dotknutými subjektmi v rámci ich schválených limitov výdavkov na príslušný rozpočtový rok, bez zvýšených finančných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. 
Samotný materiál nezakladá vplyvy na informatizáciu spoločnosti, ale predpokladá súčinnosť a spoluprácu v oblasti informačnej spoločnosti, ktorá bude zameraná na podporu dialógu a výmeny skúseností, pokiaľ ide o regulačné otázky a otázky politiky v oblasti informačnej  spoločnosti vrátane využívania takých informačných a komunikačných technológií, ako je elektronická verejná správa, elektronické vzdelávanie a elektronické zdravotníctvo, a o politiky zamerané na zmenšenie digitálnej priepasti. 
 
      
A.4. Alternatívne riešenia
 



A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako gestor posudzovania vplyvov na rozpočet verejnej správy a zamestnanosť vo verejnej správe navrhlo doplniť do bodu A.3 nasledovný údaj: "Výdavky súvisiace s realizáciou dohody budú zabezpečené dotknutými subjektmi v rámci ich schválených limitov výdavkov na príslušný rozpočtový rok, bez zvýšených finančných požiadaviek na rozpočet verejnej správy".
Ďalej Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako gestor posudzovania vplyvov na informatizáciu spoločnosti navrhlo doplniť do bodu A.3 nasledovný údaj: "Samotný materiál nezakladá vplyvy na informatizáciu spoločnosti, ale predpokladá súčinnosť a spoluprácu v oblasti informačnej spoločnosti, ktorá bude zameraná na podporu dialógu a výmeny skúseností, pokiaľ ide o regulačné otázky a otázky politiky v oblasti informačnej  spoločnosti vrátane využívania takých informačných a komunikačných technológií, ako je elektronická verejná správa, elektronické vzdelávanie a elektronické zdravotníctvo, a o politiky zamerané na zmenšenie digitálnej priepasti". 


 
 

