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Kommissionen har siden 2016 været forkæmper for dagsordenen for bæredygtig finansiering. 
Dette har været med til at gøre Den Europæiske Union førende på verdensplan på dette 
område. Kommissionen vil fortsætte med at fremme denne dagsorden i Europa og på 
verdensplan. EU's mål er at arbejde hurtigt, men også på en troværdig måde. EU's politikker 
skal derfor understøttes af et solidt videnskabeligt arbejde og solide videnskabelige 
undersøgelser. Blandt de mange rapporter, som Kommissionen har bestilt for at indhente 
oplysninger, som skal danne grundlag for de næste tiltag vedrørende bæredygtig finansiering, 
findes en undersøgelse, som BlackRock har fået til opgave at udføre. 

Et udvalg bestående af fem medlemmer fra forskellige generaldirektorater i Kommissionen 
evaluerede de ni tilbud, der blev modtaget vedrørende den pågældende undersøgelse. I 
overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne for EU-institutionerne1 er Kommissionen 
ikke i stand til at videregive navne og andre personoplysninger om medlemmerne af 
evalueringsudvalget.

I overensstemmelse med finansforordningens bestemmelser var tildelingskriteriet "det bedste 
forhold mellem pris og kvalitet". Tabellerne i bilaget giver detaljerede resultater om de syv 
tilbud, der ansås for at være i overensstemmelse med mindstekravene i udbudsbetingelserne, 
samtidig med at de afviste tilbudsgiveres navne beskyttes af kommercielle grunde.

Da BlackRocks pris rent faktisk lå betydeligt under den maksimale værdi for undersøgelsen, 
som Kommissionen havde fastsat i overensstemmelse med finansforordningens bestemmelser 
om priser, og forekom at være unormalt lav, bad Kommissionen BlackRock om yderligere 
oplysninger om deres pristilbud. Den anvisningsberettigede fandt ikke noget i forklaringerne, 
der kunne føre til, at BlackRocks tilbud skulle anses for at være unormalt lavt, og ej heller at 
der skulle sættes spørgsmålstegn ved tilbudsgiverens evne til at levere de tilbudte 
kvalitetsydelser. 

Da det anbefalede, at kontrakten skulle tildeles BlackRock, var evalueringsudvalget særligt 
opmærksom på eventuelle modstridende erhvervsmæssige interesser og har nøje fulgt de 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018.



relevante bestemmelser i finansforordningen. I lyset af de specifikke opgaver, der skal udføres 
i forbindelse med den pågældende undersøgelse, har evalueringsudvalget ikke påvist nogen 
modstridende erhvervsmæssige interesser mellem kontrahentens opgaver og nuværende 
investeringspraksis. 

Det er Kommissionens opgave at udvikle værktøjer og mekanismer til integration af 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG-faktorer) i EU's tilsynsrammer for 
banker og i bankernes forretningsstrategier og investeringspolitik efter høring af alle 
interessenter. Formålet med den undersøgelse, som BlackRock fik til opgave at udføre, er at 
kortlægge situationen og vanskelighederne på nuværende tidspunkt, hvilket er det første skridt 
i udviklingen af fremtidige redskaber og mekanismer.

Kommissionen havde ingen begrundelse for at annullere den pågældende udbudsprocedure 
(f.eks. påvisning af fejl, uregelmæssigheder eller svig i forbindelse med udbudsproceduren). 
Når en tilbudsgiver opfylder alle kriterier vedrørende udelukkelse, udvælgelse og tildeling 
(f.eks. BlackRock), er der i finansforordningen ikke noget retsgrundlag for, at Kommissionen 
kan afvise at underskrive kontrakten med den vindende tilbudsgiver, medmindre den beslutter 
at annullere hele udbudsproceduren. 

Ikke desto mindre vil Kommissionen fortsat være på vagt og følge udviklingen i 
undersøgelsen nøje. Kommissionen er rede til at ophæve kontrakten med kontrahenten, hvis 
denne ikke nøje overholder kontraktens bestemmelser. Kommissionen vil kun acceptere 
BlackRocks endelige rapport, hvis den er i overensstemmelse med alle kontraktens vilkår og 
betingelser. Den endelige rapport vil blive offentliggjort og vil blive gjort til genstand for 
offentlig kontrol.

For yderligere oplysninger om proceduren, der blev fulgt ved tildelingen af kontrakten til 
BlackRock, opfordrer Kommissionen de ærede medlemmer til at se den detaljerede 
forklaring, der er udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene2. 

2 https://ec.europa.eu/info/files/information-awarding-contract-carry-out-study-integrating-environmental-social-
and-governance-esg-objectives-eu-banking-rules_en
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