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Pergunta prioritária com pedido de resposta escrita  P-002369/2020
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
Pascal Durand (Renew), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Gabriele Bischoff 
(S&D), Damian Boeselager (Verts/ALE), Sylvie Brunet (Renew), Delara Burkhardt (S&D), 
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Pascal Canfin (Renew), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Catherine 
Chabaud (Renew), Katalin Cseh (Renew), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Anna Júlia 
Donáth (Renew), Laurence Farreng (Renew), Daniel Freund (Verts/ALE), Alexis Georgoulis 
(GUE/NGL), Dino Giarrusso (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), Charles Goerens (Renew), 
Sandro Gozi (Renew), Christophe Grudler (Renew), Claude Gruffat (Verts/ALE), José Gusmão 
(GUE/NGL), Sophia in 't Veld (Renew), Irena Joveva (Renew), Pierre Karleskind (Renew), 
Fabienne Keller (Renew), Pierre Larrouturou (S&D), Nathalie Loiseau (Renew), Marisa Matias 
(GUE/NGL), Tilly Metz (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), 
Evelyn Regner (S&D), Dominique Riquet (Renew), Alfred Sant (S&D), Irène Tolleret (Renew), 
Véronique Trillet-Lenoir (Renew), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Viktor Uspaskich (Renew), Marie-
Pierre Vedrenne (Renew), Salima Yenbou (Verts/ALE), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), 
Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Daniela Rondinelli (NI), Helmut Geuking (ECR), Damien 
Carême (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Mounir Satouri 
(Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Clotilde Armand (Renew), Malin Björk (GUE/NGL), 
Robert Biedroń (S&D), Eric Andrieu (S&D), Bernard Guetta (Renew), Andreas Schieder (S&D), 
Sylvie Guillaume (S&D), Milan Brglez (S&D), Nora Mebarek (S&D), Josianne Cutajar (S&D)

Assunto: Decisão da Comissão de adjudicar um contrato à sociedade BlackRock para 
supervisionar o desenvolvimento dos fatores ESG no setor bancário da UE e nas 
políticas de investimento das empresas

No dia 8 de abril de 2020, a Comissão adjudicou um contrato à sociedade BlackRock para 
supervisionar o desenvolvimento de orientações de sustentabilidade ambiental para o setor bancário 
da UE e as políticas de investimento das empresas.

A sociedade BlackRock é um dos maiores gestores mundiais de investimentos no setor bancário e 
no setor da produção de energia à base de carbono, cujos ativos estão atualmente avaliados em 
87,3 mil milhões de dólares. A sociedade opôs-se regularmente aos planos da Comissão de analisar 
o impacto das empresas no ambiente e nas alterações climáticas. É provável que a sociedade venha 
a gerir ativos relacionados com a recuperação após o surto de COVID-19.

O referido contrato foi adjudicado à BlackRock na sequência da escolha desta sociedade pelos EUA 
como consultor na aquisição de obrigações e títulos de dívida. Em tempos de crise, a decisão da 
Comissão suscita sérias preocupações em relação à sua vontade de colocar a soberania da UE em 
primeiro lugar. Por consequência, a Comissão deve considerar a possibilidade de reabrir o concurso 
público supracitado.

Está a Comissão ciente de que a sua decisão de adjudicar um contrato à sociedade BlackRock:

1. gera um conflito de interesses financeiros, sendo que a sociedade irá definir orientações 
específicas do setor que ela própria terá de cumprir?

2. dá a uma empresa americana uma margem significativa para influenciar a legislação da UE?

3. compromete a execução equitativa do Pacto Ecológico Europeu no setor financeiro?


