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Przedmiot: Decyzja Komisji o udzieleniu zamówienia przedsiębiorstwu BlackRock w celu 
nadzorowania rozwoju czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i 
ładu korporacyjnego w unijnym sektorze bankowym oraz w ramach strategii 
inwestycyjnych przedsiębiorstw

W dniu 8 kwietnia 2020 r. Komisja udzieliła przedsiębiorstwu BlackRock zamówienia w zakresie 
nadzorowania prac nad wytycznymi w sprawie zrównoważenia środowiskowego w unijnym sektorze 
bankowym oraz w ramach strategii inwestycyjnych przedsiębiorstw.

BlackRock to globalny podmiot zarządzający inwestycjami w sektorze bankowym oraz w sektorze 
produkcji energii w oparciu o węgiel, a jego aktywa wycenia się obecnie na 87,3 mld USD. 
Przedsiębiorstwo to regularnie sprzeciwia się planom Komisji przewidującym uwzględnianie wpływu 
działalności przedsiębiorstw na środowisko i zmianę klimatu. Jest prawdopodobne, że BlackRock 
będzie zarządzać aktywami związanymi z odbudową gospodarczą po epidemii COVID.

Zamówienia udzielono po tym, jak Stany Zjednoczone wybrały to przedsiębiorstwo jako doradcę w 
sprawie zakupu obligacji i dłużnych papierów wartościowych. W okresie kryzysu decyzja Komisji 
budzi poważne obawy co do jej woli zadbania o to, by na pierwszym miejscu stawiać suwerenność 
UE. W konsekwencji Komisja powinna rozważyć możliwość ponownego otwarcia wspomnianej wyżej 
procedury zaproszenia do składania ofert.

Czy Komisja zdaje sobie sprawę, że jej decyzja o udzieleniu zamówienia przedsiębiorstwu 
BlackRock:

1. prowadzi do finansowego konfliktu interesów, gdyż przedsiębiorstwo to będzie opracowywać 
wytyczne sektorowe, których samo będzie musiało przestrzegać?

2. umożliwia amerykańskiemu przedsiębiorstwu znaczny wpływ na ustawodawstwo w UE?

3. zagraża uczciwemu wdrożeniu koncepcji zielonego ładu w sektorze finansowym?


