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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezetőigazgató-helyettesének kinevezésére 

irányuló javaslatról 

(N8-0101/2018 – C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE)) 

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) irányítóbizottságának az 

ESBA ügyvezetőigazgató-helyettese kinevezésének megújítására vonatkozó 2018. 

július 19-i javaslatára (C8-0424/2018), 

– tekintettel az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és 

az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alapról – 

szóló, 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 7. 

cikkének (6) bekezdésére,  

– tekintettel eljárási szabályzata 122a. cikkére, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság által az 

eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére 

(A8-0312/2018), 

A. mivel az (EU) 2015/1017 rendelet 7. cikkének (6) bekezdése arról rendelkezik, hogy az 

ESBA ügyvezető igazgatóját és helyettes ügyvezető igazgatóját az Európai Beruházási 

Bank (EBB) eljárásainak megfelelően nyílt és átlátható kiválasztási eljárást – amelynek 

valamennyi szakaszában az Európai Parlamentet megfelelő módon és kellő időben 

tájékoztatni kell –, valamint az Európai Parlament általi jóváhagyást követően az EBB 

nevezi ki határozott, három évig tartó időtartamra, amely egy alkalommal megújítható;  

B. mivel 2018. július 19-én az ESBA irányítóbizottsága az ESBA ügyvezető igazgatójának 

és helyettes ügyvezető igazgatója kinevezésének megújítására irányuló javaslatot 

fogadott el, amelyet továbbított az Európai Parlamentnek; 

C. mivel 2018. szeptember 25-én a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági és Monetáris 

Bizottság meghallgatást tartott Ilijana Canovával, az ESBA helyettes ügyvezető 

igazgatói pozíciójára javasolt jelölttel, aki bevezető nyilatkozatot tett, majd válaszolt a 

bizottság tagjai által feltett kérdésekre; 

1. egyetért Ilijana Canovának az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető 

igazgatójává történő kinevezésével; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 

                                                 
1 HL L 169., 2015.7.1., 1. o. 
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Európai Stratégiai Beruházási Alapnak valamint a tagállamok kormányainak. 
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1. MELLÉKLET: Ilijana Canova ÖNÉLETRAJZA 

PROFIL 

 
 Jelenleg az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA), az EU által az Unió stratégiai 

beruházásainak támogatására az Európai Beruházási Bank Csoportnak nyújtott 26 
milliárd EUR összegű garanciaeszköz ügyvezetőigazgató-helyettese. Feladata az ESBA 
üzemeltetési igazgatása és ő látja el az ESBA beruházási bizottságának társelnökségét.  

 Több mint 10 év banki tapasztalatot szerzett az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 
Banknál (EBRD) (London, Egyesült Királyság). Számos pozíciót töltött be a banki 
ügyintézőtől az igazgatóig, a pénzügyi tervezés és az uniós társfinanszírozás terén. 
Több nem ügyvezető igazgatósági megbízatást látott el infrastrukturális alapoknál és 
közüzemi vállalatoknál.  

 2013-ban és 2014-ben Bulgária két külön ügyvivő kormánya is az uniós alapok 
kezeléséért felelős miniszterelnök-helyettessé nevezte ki. 

 Vállalat- és üzletfinanszírozás területén folytatott egyetemi tanulmányokat. 
Mesterszintű pénzügy szakos egyetemi diplomát szerzett a Nemzeti és Világgazdasági 
Egyetemen (Szófia, Bulgária), és pénzügyi igazgatás terén posztgraduális végzettséget 
szerzett a Georgetown Egyetemen (Georgetown University, Washington, USA). „A 
jelzáloghitel alapú finanszírozás alakulása fejlődő országokban” témájú független 
kutatási projektben vett részt a Georgetown University és a USAID egyes kiválasztott 
közép- és kelet-európai szakértőknek odaítélt vendégkutatói ösztöndíja keretében.  
 

TAPASZTALAT 

2016. 
január 

jelen 

Ügyvezetőigazgató-helyettes, Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA), 
EBB, Luxemburg 
 Az ESBA irányítóbizottsága jelölte és meghallgatását követően az Európai Parlament 

nevezte ki. 
 Az ügyvezető igazgatóval együtt felelős az ESBA irányításáért és az ESBA beruházási 

bizottságának társelnökségéért. A beruházási bizottság feladata a kölcsönökhöz, 
beruházásokhoz/hitelgaranciákhoz? és tőkeberuházásokhoz nyújtott uniós garancia 
igénybevételének jóváhagyása az ESBA beruházási politikáinak és iránymutatásainak 
megfelelően.  

 Felelős az ESBA stratégiai célkitűzéseinek ESBA általi végrehajtásáért és 
megvalósításáért az EBB Csoporttal és az ESBA irányítóbizottságával együtt. Az 
ESBA stratégiai prioritásainak és célkitűzéseinek kidolgozásához és végrehajtásához 
való hozzájárulás; 

 Az ESBA képviselete külső érdekelt felek előtt, magas szintű üléseken, előadásokon és 
a médiában.  

 A pénzügyi eszközök, szabályozási és jogi keretek, hatékony irányítás és stratégiai 
orientáció hatékony használatához kapcsolódó politikai párbeszéd. 
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2015. 
március –  
2016. 
január 

 
Igazgató, uniós társfinanszírozás és pénzügyi tervezés, Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank, London, Egyesült Királyság 
 
A kutatás és innováció, az energiahatékonyság és a városfejlesztés, a környezetvédelem és 
az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a kkv-k finanszírozása terén megvalósuló innovatív 
pénzügyi eszközök kidolgozása és kezelése céljából az Európai Bizottsággal (EB) folytatott 
stratégiai együttműködés kidolgozása. Szakpolitikai tanácsadás az EB, kormányzati 
hatóságok, pénzügyi intézmények és az EBRD egyéb ügyfelei számára. Egy új igazgatóság 
felállítása, munkatársakkal való ellátása, a csoport stratégiai célkitűzéseinek kialakítása és 
üzletfejlesztés. Az operatív igazgató közvetlen beosztottja.  
 

2014. 
augusztus –  

2014. 
november 

Az uniós alapok kezeléséért felelős, a bolgár elnök által kinevezett 
miniszterelnök-helyettes a bolgár ügyvivő kormányban. 

2009. 
ápri lis–
2014. 
augusztus 

Szenior banktisztviselő, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, települési 
és környezeti infrastruktúrával foglalkozó csoport, London, Egyesült 
Királyság 
 A délkelet-európai, ukrajnai és oroszországi saját és idegen tőkével megvalósított 

infrastrukturális beruházások beindításáért, végrehajtásáért felelős csoportvezető  
 A nyugat-balkáni infrastrukturális beruházásokhoz kockázatmegosztást és idegen 

tőkével történő finanszírozást biztosító, 100 millió EUR értékű beruházási eszköz, a 
településiinfrastruktúra-fejlesztési alap (specializált beruházási alap, SICAV) 
igazgatótanácsának elnöke Vezető szerep a alap koncepcionális fejlesztésében és 
strukturális kialakításában, valamint a források előteremtésében.  

 A bolgár FLAG, a települési infrastrukturális beruházásokhoz az uniós kohéziós és 
strukturális alapok mellett vegyes finanszírozást biztosító innovatív beruházási eszköz 
igazgatótanácsának tagja  

 2008 és 2010 között a Sofia Water igazgatótanácsának tagja, amely a szófiai (Bulgária) 
vízellátásért és szennyvízszolgáltatásokért felelős, speciális célokat szolgáló eszköz, 
melynek többségi tulajdonosa a United Utilities, egy Egyesült Királyságban bejegyzett 
(részvény)társaság.  

 Feladatai közé tartozott a nemzetközi pénzügyi intézményekkel, az Európai 
Bizottsággal, a felelősségi körébe tartozó kormányokkal és szabályozó hatóságokkal 
való kapcsolatok kezelése és politikai párbeszéd folytatása.  

 

2013. 
március –  
2013. 
június 

Az uniós alapok kezeléséért felelős, a bolgár elnök által kinevezett 
miniszterelnök-helyettes és miniszter a bolgár ügyvivő kormányban.  
 

 

2006. 
ápri lis–  

2009. 
ápri lis  

Vezető banktisztviselő, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, települési és 
környezeti infrastruktúrával foglalkozó csoport, London, Egyesült Királyság 
 Területi fókusz: Bulgária, Szerbia, Horvátország és Oroszország. 
 Beruházási projektek szerkezetének kialakításával, azokról tárgyalások folytatásával és a 

projektek végrehajtásával foglalkozó projektcsapatok vezetése és irányítása a 
vízgazdálkodás és szennyvízágazat, villamosenergia- és hőenergia-előállítás és -ellátás, 
tömegközlekedés és hulladékgazdálkodás terén.  

 A köz- és magánszféra partnerségei (PPP) szerkezetének kialakítása és finanszírozása. 
Projektvezetőként a régió egyik kulcsfontosságú PPP-projektje szerkezetének sikeres 
átalakítása, főtárgyalóként jelentős számú érdekeltség (projekttársaság, támogatók, 
szabályozók, részvényesek, társfinanszírozók) kezelése révén. 

 Kulcsfeladatok a bulgáriai kapcsolatkezelés és politikai párbeszéd terén.  
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2003. 
február –  
2006. 
ápri lis  

Megbízott banktisztviselő, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, Szófia, 
Bulgária 
Vasúti, közlekedési, vízgazdálkodási, repülőtéri, koncessziós finanszírozást is magukban 
foglaló projektek irányítása és végrehajtása. Központi szerepet játszott a bank üzleti 
stratégiájának a bolgár infrastrukturális ágazatra való felkészítésében. 

2001. 
augusztus –  
2003. 
február 

Deloitte, vitarendezési konzultáció és peres ügyek, Washington, USA és 
biztosítási és tanácsadó szolgáltatások, Szófia, Bulgária 
Először a Deloitte vitarendezési konzultációs szolgálatánál volt gyakornok Washingtonban, 
az USA-ban, majd a Deloitte bulgáriai auditálási és tanácsadó társaságánál volt vezető 
ellenőr. Számos projekten dolgozott egy ellenőrző csapat tagjaként, többek között kötelező 
és nemzetközi ellenőrzéseket is végzett. Az alábbi ágazatok terén szerzett tapasztalatokat: 
biztosítás, banki szolgáltatások, energia, építőipar, kőolaj-forgalmazás és textilipar. 

 
1996. 
augusztus:  

2000. 
augusztus:  

Biochim Kereskedelmi Bank (jelenleg UniCredit Bulbank), Szófia, Bulgária  

Számlavezető menedzserként kezdett, vállalatiszámla-szolgáltatásokat, 

konzultációt és tanácsadást végzett. 1998-ban előléptették pénzügyi vezető 

elemzővé, költségvetés-készítéssel és költség-haszon elemzéssel foglalkozott. 
Bankfiók-szerkezetátalakítási és konszolidációs megoldásokat dolgozott ki. A 
termékfejlesztést vezető és a Biochim termékkézikönyvet létrehozó szakértőcsoport tagja

  

EGYETEMI TANULMÁNYOK 

2000. 
augusztus –  
2001. 
augusztus  

Vendégkutató. Georgetown University és George Washington University. 
Washington, USA 
A Georgetown University és a USAID egyes kiválasztott közép- és kelet-európai 
szakértőknek odaítélt vendégkutatói ösztöndíja. Posztgraduális képzés vállalati pénzügy, 
alkalmazott előrejelző és idősoros elemzés, emelt szintű pénzügyikimutatás-elemzés, 
pénzügyi irányítás, befektetési elemzés és portfóliókezelés terén. Független kutatási projekt 
a jelzáloghitel alapú finanszírozás alakulásáról a fejlődő országokban. 

1994. 
augusztus –  
1998. 
december  

Mesterszintű pénzügy szakos diploma. Nemzeti és Világgazdasági Egyetem, 
Szófia, Bulgária 
Pénzügyi, könyvelési, befektetési, banki és jogi tanulmányok. Fő profilja a vállalati 
finanszírozás.  

EGYÉB VÉGZETTSÉGEK ÉS DÍJAK  

Ismeretek Vállalati szoftver: Microsoft Office Suite (Word, Excel)  

Díjak Vendégkutatói ösztöndíj posztgraduális tanulmányokra és kutatásra a USAID-től és a 
Georgetown Universitytől, Washington, USA 

A Világgazdasági Fórum 2015-ben a Világ Fiatal Vezetői közé választotta. 

Nyelvek Anyanyelve bolgár. Kiválóan beszél angolul. Orosz – középfokú nyelvtudás 
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