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Θέμα: Απόφαση της Επιτροπής να αναθέσει σύμβαση στην BlackRock για την παρακολούθηση 
της ανάπτυξης των παραγόντων ΠΚΔ στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ και στις εταιρικές 
επενδυτικές πολιτικές

Στις 8 Απριλίου 2020, η Επιτροπή ανέθεσε στην BlackRock σύμβαση για την παρακολούθηση της 
ανάπτυξης των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για τον τραπεζικό τομέα της 
ΕΕ και τις εταιρικές επενδυτικές πολιτικές.

Η εταιρεία BlackRock είναι σημαντικός παγκόσμιος διαχειριστής επενδύσεων για τον τραπεζικό τομέα 
και τον τομέα παραγωγής ενέργειας με βάση τον άνθρακα, με την παρούσα αξία των στοιχείων 
ενεργητικού της να αποτιμάται σε 87,3 δισεκατομμύρια USD. Έχει αντιταχθεί επανειλημμένα στα 
σχέδια της Επιτροπής να εξετάσει τον αντίκτυπο των εταιρειών στο περιβάλλον και στην κλιματική 
αλλαγή. Είναι πιθανό ότι θα διαχειρίζεται στοιχεία ενεργητικού που θα συνδέονται με την ανάκαμψη 
μετά την κρίση του COVID.

Η ανάθεση αυτή έγινε μετά την επιλογή της BlackRock από τις ΗΠΑ για την παροχή συμβουλών 
σχετικά με την αγορά ομολόγων και χρεωστικών τίτλων. Σε εποχή κρίσης, η απόφαση της Επιτροπής 
εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη βούλησή της να θέσει πρώτα την κυριαρχία της ΕΕ. Ως 
αποτέλεσμα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να ανοίξει εκ νέου την 
προαναφερθείσα πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Γνωρίζει η Επιτροπή ότι η απόφασή της να αναθέσει σύμβαση στην BlackRock:

1. οδηγεί σε σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων καθώς η εταιρεία θα καθορίζει ειδικές 
κατευθυντήριες γραμμές ανά τομέα με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνεται;

2. παρέχει σε μια αμερικανική εταιρεία σημαντικό περιθώριο να επηρεάσει νόμους της ΕΕ;

3. θέτει σε κίνδυνο τη δίκαιη εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας στον χρηματοοικονομικό τομέα;


