
Предлог за Директивата за известување 
за корпоративната одржливост



Основни информации
Потребата за нови правила

Проблеми за подготвувачите
• Несигурност што да се пријави
• Барања за дополнителни/различни 

информации
• Не можат да добијат соодветни 

информации од своите добавувачи и 
клиенти

Недостасуваат информации за 
инвеститорите, учесниците на 

финансиските пазари

Ограничен проток на капитал кон 
одржливи компании

Дефицит на отчетност

Проблеми за корисниците
• Некои компании не пријавуваат никакви 

информации
• Не се пријавуваат релевантни информации
• Споредливост
• Сигурност
• Можност за наоѓање и користење (дигитално)

Ситуацијата е многу 
динамична:проблемите за 

корисниците и трошоците за 
подготвувачите ќе се зголемат 

без ЕУ да преземе акција

Трошоци и административен товар



Содржина на предлогот
Главни промени

ЕУ стандарди РевизијаОбем

Локација на 
пријавените 
информации

Санкции и 
спроведува

ње

Дигитално 
обележувањ

е

Теми и 
области на 

известување



Содржина на предлогот
Обем: кои компании?

Сите 
големи 

компании

Сите 
котирани 
компании
(освен микро)

 Ги опфаќа и компаниите што не се од ЕУ, но што котираат на регулираните пазари во ЕУ.

 Котирани МСП: 3 години постепено воведување и поедноставен режим на пријавување.  

Субсидијарите се изземени ако компанијата сопственик пријавува во согласност со условите на 
ЕУ (или еквивалентни услови за компанија што не е од ЕУ).



Содржина на предлогот
Опфаќање на темите на одржливоста

Животна средина
1. Ублажување на 

климатските промени
2. Прилагодување на 

климатските промени
3. Вода и мориња
4. Користење на ресурсите 

и ЦЕ
5. Загадување
6. Биодиверзитет и 

екосистеми

Ја пресликува 
таксономијата на ЕУ

Социјални аспекти
1. Еднакви можности
2. Работни услови
3. Човекови права

1 и 2 се засноваат на 
Европскиот столб на 
социјални права

Управување
1. Улога и состав на 

одборот и на 
раководството

2. Етика и корпоративна 
култура (вклучувајќи 
мито и корупција)

3. Политичко ангажирање
4. Деловни односи
5. Контрола и управување 

со ризиците



Содржина на предлогот
Двојна материјалност

ЦСРД РАЗЈАСНУВА ДЕКА СЕ БАРА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА:

Информации потребни да се разбере развојот, 
успешноста и позицијата на компанијата

Луѓето и 
средината влијаат 

врз компанијатаКОМПАНИЈАТА ЛУЃЕТО И 
СРЕДИНАТА

КОМПАНИЈАТА ЛУЃЕТО И 
СРЕДИНАТА

Компанијата влијае 
врз луѓето и 
средината

Влијанието на компанијата 
врз луѓето и средината може 

да биде финансиски 
материјално



Деловен модел и стратегија…
 отпорност

 можности

 планови за транзиција

 интереси на чинителите

 влијанија

 спроведување на 
стратегијата

Предлог содржина
Пропишани области за 
пријавување

 Член 1, ставови 3 и 7
 Точка: 26-31

и… 

 таргети на напредок

 улога на одборот и раководството

 политики

 процес на длабинска анализа

 главни неповолни влијанија

 активности преземени за спречување, 
ублажување или отстранување на 
неповолните влијанија

 главни ризици и управување со ризикот

 показатели

 процес за утврдување на пријавените 
информации

 нематеријални средства



• Стандарди за големи компании Задолжителни

• Стандарди за МСП

Содржина на предлогот
Стандарди

Задолжителни – за МСП во 
опфатот (со котирани хартии од 
вредност на регулираните пазари 
во ЕУ)

Доброволни - за сите други МСП



 задоволување на критериумите за 
квалитет (разбирливост, релевантност, 
сигурност, потврдливост, верно 
претставување)

 покривање на деталните теми Е, 
С и Г

 земање предвид на 
законодавството и иницијативите 
на ЕУ (информации што треба да ги 
усогласат ФМП со нивните обврски во 
СФДР, критериуми на ТР…)

 земање предвид на светските 
иницијативи за воспоставување 
стандарди

Содржина на предлогот
Стандарди

 Европската советодавна група за 
финансиско известување (ЕФРАГ) 
развива нацрт стандарди
Комисијата усвојува стандарди 

како делегирани акти по 
консултации со релевантни тела 
на ЕУ



Што?

 ‘Ограничено обезбедување’ 

 ‘Разумно обезбедување’ ако 
комисијата усвои стандарди за 
обезбедување за разумно 
обезбедување

Вклучување на ТР објавувањата од 
член 8

Кој?

Ревизорот што ја врши 
задолжителната ревизија (измени на 
директивата за ревизија)

Сите други акредитирани независни 
даватели на услуги за обезбедување, 
под услов да е предмет на условите што 
се во согласност со оние пропишани во 
Директивата за ревизија во поглед на 
обезбедувањето на известувањето за 
одржливоста

Содржина на предлогот
Обезбедување



Некотирани компании

 Утврдени минимални санкции

Котирани компании

 Се разјаснува дека националните 
надлежни органи (ННО) се 
одговорни за спроведувањето

 Насоките на ЕСМА за ННО да 
промовираат надзор на 
приближувањето

(Минималните санкции се веќе 
утврдени)

Содржина на предлогот
Надзор и казни



Содржина на предлогот
Главни промени споредено со постоечките одредби

Постоечки одредби на НФРД Предлог ЦСПД

Обем Големи ПИЕ со повеќе од 500 вработени Сите големи и сите котирани (на пр. котирани микро, вкл. и котирани
што не се од ЕУ)

Двојна 
материјалност

Одредена нејаснотија Јасност: двете перспективи да бидат одделно разгледани

Теми Прашања на животната средина, социјални прашања и прашања за
вработените, почитување на човековите права, антикорупција и
мито

Аспекти на животната средина, социјални и аспекти на управувањето
(практино како НФРД плус управување)

Области на 
пријавување

Ограничена листа Подетална и екстензивна листа

Стандарди Компаниите објавуваат ако користат стандарди Задолжителни ЕУ стандарди за големи компании.

Поедноставни стандарди за МСП (задолжителни за котираните МСП,
доброволни за сите други МСП).

Локација Раководството автоматски пријавува, но МС може да дозволи
одделен извештај

Извештај на раководството

Обезбедување Само проверка на постоењето Ограничено обезбедување. Разумното обезбедување доколку ЦОМ
усвои стандарди за обезбедување за разумно обезбедување

Дигитално Нема услов Означување на информациите за одржливост

Надзор и казни Котирани компании: нејасонија околу улогата на ННО

Некотирани компании: нема конкретни санкции

Котирани: Се разјаснува улогата на ННО и насоките на ЕСМА за ННО

Некотирани: минимални санкции



• 21 април 2021 година: Комисијата го усвои предлогот

• К2 2022 година: Ко-законодавците постигнуваат согласност за ниво 1

• Средина на 2022 година: првата група нацрт стандарди е готова

• Треба да се постигне согласност за преостанатите рокови

Развојот на стандардите ќе почне паралелно на преговорите за 
законодавството на ниво 1.

Начелни рокови
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