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Sociálne vplyvy -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť  a na zamestnanosť


Sociálne vplyvy predkladaného materiálu -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie   domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.  
Bez vplyvov.


Kvantifikujte: 

Rast/pokles výdavkov v súčasnosti nie je možné kvantifikovať.

Zákonom budú ovplyvnené osoby, ktoré získali vzdelanie (stredné odborné, úplné stredné, vyššie odborné, vysokoškolské prvého až tretieho stupňa) v zahraničí a potrebujú jeho uznanie na výkon regulovaného povolania alebo na účely pokračovania v štúdiu na území Slovenskej republiky. Zároveň budú ovplyvnení poskytovatelia služieb bez uznania odbornej kvalifikácie. Ovplyvnené budú aj osoby, ktorým bude vydávaný európsky profesijný preukaz na účely dočasného a príležitostného poskytovania služieb v inom členskom štáte alebo na účely usadenia sa v členskom štáte.
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov            na priemerného obyvateľa

- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov                  za jednotlivé ovplyvnené  skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom



4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.

Návrh zákona prispieva k zvýšeniu mobility, tak v rámci prístupu na trh práce, ako aj v rámci prístupu k pokračovaniu v štúdiu.

4.3.  Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:

Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.

Nemá vplyv na rodovú rovnosť.

Rovnosť príležitostí na trhu práce sa zlepšuje v prípade osôb, ktoré majú záujem poskytovať služby na území Slovenskej republiky, ak je dané povolanie regulovaným v členskom štáte, v ktorom už bolo vykonávané, resp. ak poskytovateľ služieb toto povolanie  už v členskom štáte vykonával najmenej jeden rok. Zavedením možnosti overenia dosiahnutého vzdelania sa zlepšuje rovnosť príležitostí pre osoby, ktorým bol udelený azyl alebo doplnková ochrana a ktoré pre dôvody spojené s udelením azylu alebo doplnkovej ochrany nemôžu predložiť doklad o vzdelaní.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.

Aké sú  vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
 
Materiál zlepšuje mobilitu na trhu práce v rámci Európskej únie.

Zároveň sa vytvára ochrana prostredia trhu práce tým, že odborná kvalifikácia sa neuzná, ak by jej uznanie bolo na úkor všeobecného záujmu, najmä zdravia, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľa alebo ochrany životného prostredia.




