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Θέμα: Απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να 
αναθέσει σύμβαση στην BlackRock για μελέτη με αντικείμενο την ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση στόχων (ΠΚΔ) στους 
τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ

Στις 23 Νοεμβρίου 2020 η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια δημοσιοποίησε την απόφασή της σχετικά με 
την απόφαση της Επιτροπής να αναθέσει σύμβαση στην BlackRock για μελέτη με αντικείμενο την 
ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση στόχων (ΠΚΔ) 
στους τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ1. Η Διαμεσολαβήτρια αναφέρει ότι το έγγραφο εσωτερικής 
καθοδήγησης της Επιτροπής έχει σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την παροχή επαρκούς σαφήνειας 
στο προσωπικό της σχετικά με το ζήτημα της εκτίμησης συγκρούσεων συμφερόντων. Η 
Διαμεσολαβήτρια αναφέρει επίσης ότι η υποχρέωση ίσης μεταχείρισης των αιτούντων δεν 
απαλλάσσει την Επιτροπή από την υποχρέωσή της να εξετάζει με κριτικό πνεύμα όλους τους 
παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την εκτέλεση μιας σύμβασης, οι οποίοι δεν ισχύουν στο 
σύνολό τους εξίσου για κάθε προσφέρουσα εταιρεία. Η Διαμεσολαβήτρια καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να επιδείξει μεγαλύτερη επαγρύπνηση και ότι η απόφασή της να αναθέσει 
τη σύμβαση στη BlackRock δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε 
εύλογη αμφιβολία ως προς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων.

1. Προτίθεται η Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της για τις διαδικασίες 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να τις αποσαφηνίσει σε σχέση με πιθανές 
συγκρούσεις συμφερόντων στο προσωπικό της που ασχολείται με τις σχετικές διαδικασίες για 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την πολιτική;

2. Προτίθεται να υποβάλει πρόταση για την επικαιροποίηση και την ενίσχυση των ισχυόντων 
κανόνων, δεδομένου ότι η ΕΕ θα εισέλθει σύντομα σε μια περίοδο δημόσιων δαπανών και 
επενδύσεων πρωτοφανούς επιπέδου, η οποία θα συνδέεται σαφώς με τον ιδιωτικό τομέα;

1 Decision of the European Ombudsman in joint inquiry 853/2020/KR on the European Commission’s decision 
to award a contract to BlackRock Investment Management to carry out a study on integrating environmental, 
social and governance (ESG) objectives into EU banking rules (Απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, 
με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 2020, σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να αναθέσει σύμβαση στην 
BlackRock για μελέτη με αντικείμενο την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη 
διακυβέρνηση στόχων (ΠΚΔ) στους τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ), 
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/135363


