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Angående: Kommissionens beslut att tilldela BlackRock ett kontrakt för övervakning av utvecklingen 
av ESG-kriterier i EU:s banksektor och bankernas investeringspolitik

Den 8 april 2020 tilldelade kommissionen BlackRock ett kontrakt för övervakning av utvecklingen av 
riktlinjer för miljömässig hållbarhet för EU:s banksektor och bankernas investeringspolitik.

BlackRock är en stor internationell investeringsförvaltare för banksektorn och sektorn för kolbaserad 
energiproduktion, med tillgångar som för närvarande värderas till 87,3 miljarder US-dollar. BlackRock 
har upprepade gånger motsatt sig kommissionens planer på att undersöka företagens inverkan på 
miljön och klimatförändringarna. BlackRock kommer sannolikt att förvalta tillgångar kopplade till 
återhämtningen efter covid-19.

Denna kontraktstilldelning skedde efter det att USA hade valt BlackRock som rådgivare i fråga om 
köp av obligationer och skuldinstrument. I dessa kristider väcker kommissionens beslut allvarliga 
farhågor när det gäller dess vilja att sätta EU:s suveränitet i första rummet. Kommissionen borde 
därför överväga en att på nytt utlysa den ovannämnda anbudsinfordran.

Är kommissionen medveten om följande konsekvenser av beslutet att tilldela BlackRock ett kontrakt:

1. Att det skapar en finansiell intressekonflikt eftersom företaget kommer att fastställa 
sektorsspecifika riktlinjer som det måste efterleva?

2. Att det ger ett amerikanskt företag omfattande möjligheter att påverka EU:s lagstiftning?

3. Att det äventyrar ett rättvist genomförande av den gröna given inom finanssektorn?


