
Propozim për një Direktivë për 
raportimin e qëndrueshmërisë së Korporatave



Sfondi 
Nevoja për rregulla të reja

Probleme për përgatitësit
• Pasiguri se çfarë të raportoni
• Kërkesa për informacione shtesë/të 

ndryshme
• Nuk mund të merret informacion 

adekuat nga furnitorët dhe klientët

Mungojnë informacionet për investitorët, 
pjesëmarrësit e tregut financiar

Flukset e kufizuara të kapitalit drejt 
kompanive të qëndrueshme

Deficiti i llogaridhënies

Probleme për përdoruesit
• Disa kompani nuk raportojnë asnjë 

informacion
• Informacioni relevant nuk raportohet
• Krahasueshmëria
• Besueshmëria
• Gjetshmëria dhe përdorshmëria (dixhitale)

Situata shumë dinamike: 
problemet për përdoruesit dhe 

kostot për përgatitësit do të 
rriten pa asnjë veprim të BE-së

Kostot dhe barra administrative



Përmbajtja e propozimit 
Ndryshimet kryesore

Standardet e 
BE-së Auditimi

Fushëveprimi

Vendndodhja 
e 

informacionit 
të raportuar

Sanksionet 
dhe zbatimi

Etiketimi 
dixhital

Temat &
zonat e 

raportimit



Përmbajtja e propozimit 
Fushëveprimi: cilat kompani?

Të gjitha 
kompanitë e 

mëdha

Të gjitha 
kompanitë e 

listuara
(përveç mikro)

 Përfshin kompanitë jo-BE të listuara në tregjet e rregulluara të BE-së.

NVM-të e listuara: 3-vjeçar hap pas hapi dhe regjim më i thjeshtë raportimi.

 Filiali përjashtohet nëse kompania amë raporton sipas kërkesave të BE-së (ose ekuivalente nëse kompani 
jo-BE).



Përmbajtja e propozimit 
Mbulimi i temave të qëndrueshmërisë

Mjedisi
1. Zbutja e ndryshimeve 

klimatike
2. Përshtatja ndaj 

ndryshimeve klimatike
3. Ujore dhe detare
4. Përdorimi i burimeve dhe 

CE
5. Ndotja
6. Biodiversiteti dhe 

ekosistemet

Pasqyron Taksonominë e BE-
së

Sociale
1. Mundesi te barabarta
2. Kushtet e punës
3. Të drejtat e njeriut

1 dhe 2 bazohen në Shtyllën 
Evropiane të të Drejtave 
Sociale

Qeverisja
1. Roli dhe përbërja e bordit 

dhe menaxhmentit
2. Etika & kultura korporative

(përfshirë ryshfetin dhe 
korrupsionin)

3. Angazhimet politike
4. Marrëdhëniet e biznesit
5. Kontrolli dhe menaxhimi i 

riskut



Përmbajtja e propozimit 
Materialitet i dyfishtë



Modeli dhe strategjia e biznesit…
qëndrueshmëria

mundësitë

planet e tranzicionit

interesat e palëve me interes

ndikimet

zbatimi i strategjisë

Përmbajtja e propozimit 
Fushat e nevojshme të raportimit

 Neni 1, paragrafët 3 dhe 7
 Recital: 26-31

Dhe…

objektivat dhe progresi

roli i bordit dhe menaxhimit

politikat

procesi i kujdesit të duhur

ndikimet kryesore negative

veprimet e marra për të parandaluar, 
zbutur ose korrigjuar ndikimet negative

rreziqet kryesore dhe menaxhimi i 
riskut

treguesit

procesi për të identifikuar informacionin 
e raportuar

jomaterialet



• Standardet për kompanitë e mëdha E detyrueshme

• Standardet për NVM- të

Përmbajtja e propozimit 
Standardet

E detyrueshme - për NVM-të nën 
fushëveprimin (me letra me vlerë të 
listuara në tregjet e rregulluara të BE-
së)

Vullnetare - për të gjitha NVM-të e 
tjera



plotësojnë kriteret e cilësisë 
(kuptueshmëria, rëndësia, besueshmëria, 
verifikueshmëria, përfaqësimi besnik) 

mbulojnë tema të detajuara E, S dhe 
G

të marrë parasysh legjislacionin dhe 
iniciativat e BE-së ( informacion që FMP 
duhet të përmbushë detyrimet e tyre në 
SFDR, kriteret e TR…)

marrin parasysh iniciativat globale të 
përcaktimit të standardeve

Përmbajtja e propozimit 
Standardet

 Grupi Këshillues Evropian i 
Raportimit Financiar ( EFRAG ) 
zhvillon draft standardet
Komisioni miraton standardet si 

akte të deleguara pas konsultimit 
me organet përkatëse të BE-së



Çfarë?

 ' Siguria e kufizuar '

 ' Siguria e arsyeshme' nëse Komisioni 
miraton standarde sigurie për siguri të 
arsyeshme

Përfshirë Neni 8 të shpalosjeve

OBSH?

Auditues ligjor ( ndryshime në Direktivën e 
Auditimit)

Çdo ofrues tjetër i pavarur i akredituar i 
shërbimeve të sigurimit, me kusht që i 
nënshtrohet kërkesave që janë në përputhje 
me ato të përcaktuara në Direktivën e 
Auditimit, në lidhje me sigurimin e raportimit 
të qëndrueshmërisë

Përmbajtja e propozimit 
Siguria



Kompanitë e jolistuara

 Paketa minimale e sanksioneve të 
specifikuara

Kompanitë e listuara

 Sqaron se autoritetet kompetente 
kombëtare (NCA) janë përgjegjëse 
për zbatimin

 Udhëzimet e ESMA-s për NCA-të 
për të promovuar mbikëqyrjen 
konvergjente

(Seti minimal i sanksioneve është 
specifikuar tashmë)

Përmbajtja e propozimit 
Mbikëqyrja dhe ndëshkimet



Përmbajtja e propozimit 
Ndryshimet kryesore në krahasim me dispozitat ekzistuese

Dispozitat ekzistuese NFRD CSRD e propozuar
Fushëveprimi PIE të mëdha, me më shumë se 500 punonjës Të gjitha të mëdha dhe të gjitha të listuara (p.sh. mikros të 

listuara, duke përfshirë listën jashtë BE-së)

Materialitet i 
dyfishtë

Disa paqartësi Qartësia: të dy këndvështrimet duhet të trajtohen më vete

Temat Çështjet mjedisore, sociale dhe të punonjësve, 
respektimi i të drejtave të njeriut, anti-korrupsioni dhe
ryshfeti

Mjedisi, Social, Qeverisje (në fakt, suikurse për NFRD plus 
qeverisjen)

Zonat e raportimit Lista e kufizuar më e detajuar dhe e gjerë

Standardet Kompanitë zbulojnë nëse përdorin një standard Të detyrueshme të BE-së për kompanitë e mëdha.
Standarde më të thjeshta për NVM-të (të detyrueshme për 
NVM-të e listuara, vullnetare për të gjitha NVM-të e tjera).

Vendndodhja Raporti i menaxhmentit si parazgjedhje, por vendet
anitare mund të lejojë raport të veçantë

Raporti i menaxhmentit

Sigurimi Vetëm kontrolli i ekzistencës Siguri e kufizuar. Siguri e arsyeshme duhet që COM të 
miratojë standarde sigurie për siguri të arsyeshme

Dixhitale Asnjë kërkesë Informacion për qëndrueshmërinë e shënimit

Mbikëqyrja dhe 
ndëshkimet

Kompanitë e listuara: mungesa e qartësisë për rolin e 
NCA-ve
Kompanitë jo të listuara: nuk ka sanksione specifike

Listuar: Sqaroni rolin e NCA-ve dhe udhëzimet e ESMA-s 
për NCA-të
Jo të listuara: sanksione minimale



• 21 Prill 2021 : Komisioni miratoi propozimin

• T2 2022 : Bashkëligjvënësit arrijnë marrëveshje në nivelin 1

• Mesi i vitit 2022 : grupi i parë i draft standardeve gati

• Të arrihet marrëveshja për orarin e mbetur

Zhvillimi i standardeve do të fillojë paralelisht me negociatat për legjislacionin 
e nivelit 1.

Afati kohor tregues



Faleminderit

© Bashkimi Evropian 2022

Përveç nëse shënohet ndryshe, ripërdorimi i këtij prezantimi autorizohet sipas licencës CC BY 4.0 . Për çdo përdorim ose riprodhim të elementeve 
që nuk janë në pronësi të BE-së, mund të duhet të kërkohet leje drejtpërdrejt nga mbajtësit e të drejtave përkatëse.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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