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Elsőbbségi, írásbeli választ igénylő kérdés  P-002369/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 138. cikke
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Tárgy: A Bizottság arra vonatkozó határozata, hogy az uniós bankszektor és a vállalati 
befektetési politikák környezeti, társadalmi és irányítási tényezői kidolgozásának 
felügyeletével kapcsolatos szerződést a BlackRocknak ítéli oda

2020. április 8-án a Bizottság a BlackRocknak ítélte oda az uniós bankszektorra és a vállalati 
befektetési politikákra vonatkozó környezeti fenntarthatósági iránymutatások kidolgozásának 
felügyeletére vonatkozó szerződést.

A Blackrock a banki és szénalapú energiatermelési ágazat jelentős globális befektetéskezelője, 
eszközeinek értékét jelenleg 87,3 milliárd USD-ra becsülik. Rendszeresen ellenezte a Bizottság azon 
terveit, hogy a vállalatok környezetre és éghajlatváltozásra gyakorolt hatását megvizsgálják. 
Valószínű, hogy ez a cég fogja a COVID utáni helyreállításhoz kapcsolódó eszközöket kezelni.

A szerződés odaítélésére azt követően került sor, hogy az USA a BlackRockot választotta 
tanácsadójául kötvények és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására. Válság idején a 
Bizottság határozata komoly aggályokat vet fel az Unió szuverenitásának előtérbe helyezésére 
irányuló szándékával kapcsolatban. Ezért a Bizottságnak fontolóra kellene vennie a fent említett 
ajánlati felhívás újbóli meghírdetését.

Tudatában van-e a Bizottság annak, hogy a szerződés BlackRocknak történő odaítélésére vonatkozó 
döntése:

1. pénzügyi összeférhetetlenséghez vezet, mivel a vállalat olyan ágazatspecifikus iránymutatásokat 
fog meghatározni, amelyeknek meg kell felelnie?

2. jelentős mozgásteret biztosít egy amerikai vállalat számára az uniós jogszabályok 
befolyásolására?

3. veszélyezteti-e a zöld megállapodás tisztességes végrehajtását a pénzügyi ágazatban?


