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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor de benoeming van de adjunct-algemeen directeur van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen 

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

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van het bestuur van het Europees Fonds voor strategische 

investeringen van 19 juli 2018 voor de herbenoeming van de adjunct-algemeen-

directeur (C8-0424/2018), 

– gezien artikel 7, lid 6, van Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en 

de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische 

investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese 

investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 

en (EU) nr. 1316/2013 – het Europees Fonds voor strategische investeringen1,  

– gezien artikel 122 bis van zijn Reglement, 

– gezien het gezamenlijk overleg van de Begrotingscommissie en de Commissie 

economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 55 van het Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de Commissie economische en 

monetaire zaken (A8-0312/2018), 

A. overwegende dat overeenkomstig artikel 7, lid 6, van Verordening (EU) 2015/1017 de 

algemeen directeur en de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI door de EIB moeten 

worden benoemd voor een eenmalig hernieuwbare vaste termijn van drie jaar, na 

goedkeuring door het Europees Parlement en aan de hand van een open en transparante 

selectieprocedure overeenkomstig de procedures van de EIB, gedurende welke het 

Europees Parlement in elke fase naar behoren en tijdig op de hoogte wordt gehouden;  

B. overwegende dat het bestuur van het EFSI op 19 juli 2018 een voorstel heeft 

aangenomen voor de herbenoeming van de algemeen directeur en de adjunct-algemeen-

directeur van het EFSI en dit voorstel heeft doorgezonden aan het Europees Parlement; 

C. overwegende dat de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire 

zaken op 25 september 2018 een hoorzitting hebben gehouden met Iliyana Tsanova, de 

voorgedragen kandidaat voor de functie van adjunct-algemeen-directeur van het EFSI, 

gedurende welke zij een openingswoord hield en vervolgens vragen van de 

commissieleden heeft beantwoord; 

1. hecht zijn goedkeuring aan de benoeming van Iliyana Tsanova als adjunct-algemeen 

directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen; 

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

                                                 
1 PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1. 
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Europese Investeringsbank en de regeringen van de lidstaten. 
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BIJLAGE 1: CURRICULUM VITAE VAN ILIYANA TSANOVA 

PROFIEL 

 
 Bekleedt momenteel de functie van adjunct-algemeen-directeur van het 

Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), een garantiefaciliteit van 
26 miljard EUR die door de EU ter beschikking is gesteld aan de Europese 
Investeringsbankgroep om strategische investeringen in de EU te ondersteunen. 
Verantwoordelijk voor het operationele beheer van het EFSI en medevoorzitter 
van het investeringscomité van het EFSI.  

 Meer dan tien jaar ervaring met ontwikkelingsfinanciering bij de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD), Londen, VK. Functies variërend 
van bankier tot directeur, op het vlak van financiële engineering en 
medefinanciering door de EU. Een aantal niet-uitvoerende bestuursfuncties bij 
infrastructuurfondsen en nutsbedrijven.  

 In 2013 en 2014 benoemd als vicepremier met verantwoordelijkheid voor EU-
fondsenbeheer in twee verschillende demissionaire kabinetten in Bulgarije. 

 Academische achtergrond in bedrijfs- en zakelijke financiering. Diploma MSc in 
Financiën van de Universiteit voor Nationale en Wereldeconomie in Sofia, 
Bulgarije en postuniversitair diploma financieel beheer van Georgetown 
University in Washington DC, VS. Gewerkt aan een onafhankelijk 
onderzoeksproject over de ontwikkeling van hypotheekfinanciering in 
ontwikkelingslanden met een gastbeurs van Georgetown University en USAID 
voor geselecteerde beroepsbeoefenaars uit Midden- en Oost-Europa.  
 

ERVARING 

januari 2016 - 

heden 

Adjunct-algemeen-directeur, Europees Fonds voor strategische 
investeringen, EIB, Luxemburg 
 Voorgedragen door het bestuur van het EFSI en benoemd na een hoorzitting bij 

het Europees Parlement. 
 Samen met de algemeen directeur verantwoordelijk voor het beheer van het EFSI 

en medevoorzitter van de vergaderingen van het investeringscomité (IC) van het 
EFSI. Het IC is verantwoordelijk voor de goedkeuring van het gebruik van de EU-
garantie voor leningen, garanties en investeringen met eigen vermogen, in 
overeenstemming met het investeringsbeleid en de investeringsrichtsnoeren van 
het EFSI.  

 Verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van het EFSI en de verwezenlijking 
van de strategische doelstellingen van het EFSI in nauwe samenwerking met de 
EIB-groep en het bestuur van het EFSI. Werkt mee aan de ontwikkeling en 
uitvoering van de strategische prioriteiten en doelstellingen van het EFSI. 

 Vertegenwoordiging van het EFSI bij externe belanghebbenden, vergaderingen op 
hoog niveau, evenementen met toespraken en de media.  

 Beleidsdialoog over het doeltreffende gebruik van financieringsinstrumenten, 
regelgevings- en wetgevingskaders, doeltreffende governance en strategische 
oriëntatie. 
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maart 2015 - 
januari 2016 

 
Directeur, medefinanciering door de EU en financiële engineering, 
Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, Londen, VK 
 
Verantwoordelijk voor het vormgeven van de strategische samenwerking met de 
Europese Commissie (EC), het ontwerpen en beheren van innovatieve 
financieringsinstrumenten op het vlak van onderzoek en innovatie, energie-efficiëntie 
en stedelijke ontwikkeling, milieu- en klimaatfinanciering en financiering voor kmo's. 
Verstrekken van beleidsadvies aan de EC, overheden, financiële instellingen en andere 
klanten van de EBRD. Verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuw directoraat 
en het aannemen van personeel, het uitwerken van de strategische doelstellingen van 
het team en bedrijfsontwikkeling. Rapporteert rechtstreeks aan de directeur-generaal 
administratie  
 

augustus 2014 
- 

november 
2014 

Vicepremier met verantwoordelijkheid voor EU-fondsenbeheer in het 
demissionair kabinet van Bulgarije, benoemd door de president van 
Bulgarije 

apri l 2009 - 
augustus 2014 

Senior bankier, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, 
team Gemeentelijke en Milieu-infrastructuur, Londen, VK 
 Teamleider voor het initiëren, ontwikkelen en ten uitvoer leggen van 

bedrijfsinvesteringen met vreemd of eigen vermogen in infrastructuur in 
Zuidoost-Europa, Oekraïne en Rusland.  

 Voorzitter van de raad van bestuur van het Ontwikkelingsfonds voor 
gemeentelijke infrastructuur (SICAV), een investeringsinstrument ter waarde van 
100 miljoen EUR, dat risicodeling en schuldfinanciering biedt voor 
infrastructuurinvesteringen op de Westelijke Balkan. Leidende rol bij de 
conceptuele invulling en structurele opzet van het fonds en fondsenwerving.  

 Lid van de raad van bestuur van FLAG in Bulgarije, een innovatief 
investeringsinstrument dat gemengde financiering verstrekt aan gemeentelijke 
infrastructuurinvesteringen, samen met de cohesie- en structuurfondsen van de 
EU.  

 Van 2008 tot 2010 – lid van de raad van bestuur van Sofia Water, een special 
purpose vehicle voor watervoorziening en afvalwaterinzameling en -behandeling 
in Sofia, Bulgarije met een meerderheidsaandeel van United Utilities, een in het 
VK geregistreerd bedrijf.  

 Verantwoordelijk voor het relatiebeheer en de beleidsdialoog met internationale 
financiële instellingen, de Europese Commissie, regeringen en toezichthoudende 
instanties in de bevoegde regio.  

 

maart - juni 
2013 

Vicepremier en minister voor EU-fondsenbeheer in het demissionair 
kabinet van Bulgarije, benoemd door de president van Bulgarije  
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apri l 2006 - 

apri l 2009 

Hoofdbankier, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, team 
Gemeentelijke en Milieu-infrastructuur, hoofdkantoor Londen, VK 
 Geografisch zwaartepunt: Bulgarije, Servië, Kroatië en Rusland. 
 Managen van projectteams voor de structurering van, de onderhandelingen over 

en de uitvoering van investeringsprojecten op het vlak van water en afvalwater, 
opwekking en levering van elektriciteit en warmte-energie, openbaar vervoer en 
afvalbeheer.  

 Structureren en financieren van publiek-private partnerschappen (PPP's). Goede 
staat van dienst als projectleider voor de herstructurering van een belangrijk PPP-
project in de regio als hoofdonderhandelaar voor een groot aantal partijen 
(projectonderneming, cedent, toezichthouder, belanghebbenden, medefinanciers). 

 Belangrijkste verantwoordelijkheden: relatiebeheer en beleidsdialoog in Bulgarije.  

 

februari  2003 
- april 2006 

Bankier, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, Sofia, 
Bulgarije 
Beheer en uitvoering van projecten op het vlak van spoorwegen, vervoer, water en 
luchthavens, waaronder concessionele financiering. Belangrijke rol bij de 
voorbereiding van de zakelijke strategie van de bank voor de infrastructuursector in 
Bulgarije. 

augustus 2001 
- februari 
2003 

Deloitte, Dispute Consulting and Litigation, Washington DC, VS en 
Assurance and Advisory Services, Sofia, Bulgarije 
Begonnen als stagiair bij Deloitte Dispute Consulting Services in Washington DC, VS. 
Daarna werkzaam bij Deloitte Audit and Advisory in Bulgarije als senior controleur. 
Werkte als lid van een auditteam aan een aantal projecten, waaronder wettelijke en 
internationale controles. Ervaring per klantensector: verzekeringen, bankwezen, 
energie, constructie, petroleumdistributie en textielproductie. 

 
augustus 1996 
- 

augustus 2000 

Commerciële bank Biochim (tegenwoordig: UniCredit Bulbank), Sofia, 
Bulgarije  

Begonnen als accountmanager, dienstverlening op het vlak van bedrijfsrekeningen en 

advies. In 1998 bevorderd tot senior financieel analist, verantwoordelijk voor 
budgettering en kosten-batenanalyses. Aandragen van oplossingen voor reorganisaties 
en samenvoegingen van filialen. Onderdeel van het kernteam voor 
productontwikkeling en het opstellen van de producthandleiding van Biochim.  

ACADEMISCHE ACHTERGROND 

augustus 2000 
- augustus 
2001  

Visiting Scholar. Georgetown University en George Washington University. 
Washington DC, VS 
Gastbeurs van Georgetown University en USAID voor geselecteerde 
beroepsbeoefenaars uit Midden- en Oost-Europa. Postuniversitaire vakken 
bedrijfsfinanciën, toegepaste prognoses en tijdreeksanalyses, geavanceerde analyse van 
financiële overzichten, financieel beheer, investeringsanalyse en portefeuillebeheer. 
Onafhankelijk onderzoeksproject over de ontwikkeling van hypotheekfinanciering in 
landen in transitie. 

augustus 1994 
- december 
1998  

MSc in Financiën, Universiteit voor Nationale en Wereldeconomie, Sofia, 
Bulgarije 
Vakken gevolgd op het gebied van financiën, boekhouden, investeringen, bankieren 
en rechten, met als specialisatie bedrijfsfinanciën.  
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ANDERE KWALIFICATIES EN BEURZEN  

Vaardigheden Softwarekennis: Microsoft Office Suite (Word, Excel)  

Prijzen Gastbeurs, toegekend door USAID en Georgetown University voor postuniversitaire 
studie en onderzoek, Washington DC, VS. 

Uitgeroepen tot jonge wereldleider door het World Economic Forum in 2015 

Talen Moedertaal Bulgaars  

Vloeiend in Engels  

Russisch – halfgevorderd niveau 
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