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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE 

om forslag om udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for Den 

Europæiske Fond for Strategiske Investeringer 

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

(Godkendelse) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til forslaget fra styringsrådet for Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer (EFSI) af 19. juli 2018 om udnævnelse af fondens viceadministrerende 

direktør (C8-0424/2018), 

– der henviser til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 25. juni 2015 

om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for 

Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om 

ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske 

Fond for Strategiske Investeringer1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 122a, 

– der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Økonomi- og 

Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55, 

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A8-

0312/2018), 

A. der henviser til, at det i artikel 7, stk. 6, i forordning (EU) nr. 2015/1017 bestemmes, at 

den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør for EFSI udnævnes af 

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) for en periode af tre år, der kan forlænges én 

gang, efter godkendelse fra Europa-Parlamentet, ved en åben og gennemsigtig 

udvælgelsesproces i overensstemmelse med EIB's procedurer, hvorunder Europa-

Parlamentet holdes behørigt og rettidigt informeret på alle trin;  

B. der henviser til, at styringsrådet for EFSI den 19. juli 2018 vedtog et forslag om 

genudnævnelse af den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør for 

EFSI og fremsendte forslaget til Europa-Parlamentet; 

C. der henviser til, at Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget den 25. september 

2018 foretog en høring af Iliyana Tsanova, den indstillede kandidat til stillingen som 

viceadministrerende direktør for EFSI, hvorunder hun fremsatte en indledende 

erklæring og derefter besvarede spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne; 

1. godkender udnævnelsen af Iliyana Tsanova til stedfortrædende administrerende direktør 

for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer; 

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den 

                                                 
1 EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1. 
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Europæiske Investeringsbank og medlemsstaternes regeringer. 
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BILAG 1: CURRICULUM VITAE FOR ILIYANA TSANOVA 

PROFIL 

 
 Bestrider for nuværende stillingen som viceadministrerende direktør for Den 

Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), som er en 
garantifacilitet på 26 mia. EUR stillet til rådighed af EU for EIB-Gruppen til 
støtte for strategiske investeringer i EU. Ansvarlig for driftsforvaltning af EFSI 
og medforsæde i EFSI's investeringskomité.  

 Over 10 års erfaring med udviklingsbankarbejde ved Den Europæiske Bank for 
Genopbygning og Udvikling (EBRD) i London (Det Forenede Kongerige). 
Bestredet stillinger fra associeret bankfuldmægtig til direktør for 
finansieringstekniske instrumenter og EU-samfinansiering. Har beklædt en 
række menige bestyrelsesposter for infrastrukturfonde og forsyningsselskaber.  

 Udnævnt i 2013 og 2014 til vicepremierminister med ansvar for forvaltning af 
EU-finansieringsmidler i to forretningsminiserier i Bulgarien. 

 Akademisk baggrund inden for virksomheds- og forretningsfinansiering. 
Kandidatgrad i finansforhold fra Universitetet for National- og 
verdensøkonomi i Sofia (Bulgarien), og Ph.d. i finansiel forvaltning fra 
Georgetown-universitetet i Washington, D.C. (USA). Har arbejdet på 
selvstændigt forskningsprojekt om udvikling i realkreditfinansiering i 
udviklingslandene på gæstestipendium fra Georgetown-universitetet og USAID 
for udvalgte fagspecialister fra Central- og Østeuropa.  
 

ERFARING 

Jan 2016 

i dag 

Viceadministrerende direktør, Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer, EIB, Luxembourg 
 Udnævnt af EFSI's Styringsråd og udpeget efter høring i Europa-Parlamentet. 
 Er sammen med den adm. direktør ansvarlig for ledelse af EFSI og medleder af 

møder i EFSI's investeringskomité. Investeringskomitéen er ansvarlig for at 
godkende anvendelsen af EU-garantier for lån, garantier og 
egenkapitalinvesteringer i tråd med EFSI's investeringspolitikker og 
retningslinjer.  

 Ansvar for EFSI-implementering og indfrielse af EFSI's strategiske 
målsætninger gennem tæt samarbejde med EIB-gruppen og EFSI-styringsrådet. 
Bidrag til udvikling og implementering af de strategiske prioriteringer og 
målsætninger fastsat for EFSI; 

 Repræsentation af EFSI over for eksterne interessenter, ved møder på højt 
niveau, foredrag og presse.  

 Politikdialog vedr. kyndig anvendelse af finansielle instrumenter, 
reguleringsmæssige og juridiske rammer, virkningsfuld styring og strategisk 
orientering. 
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Marts 2015 - jan. 
2016 

 
Direktør, EU-samfinansiering og finansieringstekniske instrumenter, 
Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), 
London 
 
Ansvar for udvikling af strategisk samarbejde med Europa-Kommissionen (EC) om 
udformning og styring af innovative finansieringsinstrumenter inden for forskning 
og innovation, energieffektivitet, byudvikling, miljø og klimafinansiering, SMV-
finansiering. Rådgivning om relateret politikker til EC, statslige myndigheder, 
finansielle institutioner og andre EBRD-klienter. Ansvar for etablering og 
personaleopstilling af nyt direktorat, formulering af strategiske målsætninger for 
arbejdshold og forretningsudvikling. Direkte ansvarlig over for driftsdirektøren.  
 

Aug 2014- 

Nov 2014 

Vicepremierminister med ansvar for EU-finansieringsforvaltning i 
bulgarsk forretningsministerium, udpeget af Bulgariens præsident. 

April 2009 - aug. 
2014 

Ledende bankfuldmægtig, Den Europæiske Bank for Genopbygning 
og Udvikling, Enhed for kommune- og miljøinfrastruktur, London 
 Enhedsleder for forretningsrelateret oprindelse, gennemførelse og 

implementering af gæld og egenkapitalbaserede infrastrukturinvesteringer i 
Sydøsteuropa, Ukraine og Rusland.  

 Formand for bestyrelsen for SICAV (fond for udvikling af 
kommunalinfrastruktur), et investeringsredskab på 100 mio. EUR, der 
formidler risikofordeling og gældsfinansiering til infrastrukturinvesteringer på 
det vestlige Balkan. Ledende rolle i den konceptuelle udvikling og strukturelle 
etablering af selve fonden og anskaffelse af midler.  

 Medlem af bestyrelsen for FLAG i Bulgarien, et innovativt investeringsredskab 
der yder blandet finansiering til kommunale infrastrukturprojekter sideløbende 
med EU's samhørigheds- og strukturfonde.  

 Fra 2008 til 2010: Medlem af bestyrelsen for Sofia Vand, en enhed med særligt 
formål (SPV) med ansvar for vandforsyning og kloakering i Sofia; majoriteten i 
selskabet ejet af United Utilities, et britisk børsnoteret selskab.  

 Ansvar for forvaltning af relationer og politikdialog med internationale 
finansielle institutioner, EC, stats- og reguleringsmyndigheder med relevante 
ansvarsområder.  

 

Marts 2013 - 
juni 2013 

Vicepremierminister og minister for forvaltning af EU-
finansieringsmidler i bulgarsk forretningsministerium, udpeget af 
Bulgariens præsident.  
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Apr 2006 –  

Apr 2009 

Ansvarshavende bankfuldmægtig, Den Europæiske Bank for 
Genopbygning og Udvikling, Enhed for kommune- og miljøinfrastruktur 
ved hovedkvarter i London 
 Geografisk fokus på Bulgarien, Serbien, Kroatien og Rusland 
 Ledelse og forvaltning af projektteams for strukturering, forhandling og 

implementering af investeringsprojekter inden for vand og spildevand, 
elektricitet og termoenergiproduktion og -forsyning, offentlig transport og 
affaldsforvaltning.  

 Strukturering og finansiering af offentlig-private partnerskaber. Vellykket 
forløb som projektleder i omstrukturering af centralt offentligt-privat 
partnerskabsprojekt i regionen som ledende forhandler gennem forvaltning af 
et betydeligt antal interesser (Project Company, Grantor, tilsynsmyndigheden, 
aktionærerne, samfinansieringskilder). 

 Nøgleansvarsområder for forvaltning af relationer og politisk dialog i 
Bulgarien.  

 

Feb 2003 –  Apr 
2006 

Associeret bankfuldmægtig, Den Europæiske Bank for Genopbygning og 
Udvikling, Sofia 
Forvaltning og gennemførelse af projekter inden for sektorerne jernbaner, 
transport, vandforsynings og lufthavne, herunder koncessionsfinansiering. Central 
rolle i udformningen af bankens forretningsstrategi for infrastruktursektoren i 
Bulgarien. 

Aug 2001 –  Feb 
2003 

Deloitte, Dispute Consulting and Litigation, Washington, D.C., og 
Assurance and Advisory Services, Sofia 
Startede som praktikant hos Deloitte Dispute Consulting Services i Washington, 
D.C., fortsatte hos Deloittes revisions- og rådgivningsafdeling i Sofia som 
ansvarshavende revisor. Indgik i revisionshold for en række projekter, herunder 
lovpligtig revision og internationale revisioner. Erfaring fra klientbranchen: 
Forsikring, bankvirksomhed, energi, entreprise, oliedistribution og 
tekstilfremstilling. 

 

Aug 1996 

Aug 2000 

Commercial Bank Biochim (i dag UniCredit Bulbank), Sofia  

Startede som account manager, tjenesteydelser inden for 

virksomhedsregnskab, konsulentvirksomhed og rådgivning. 1998 

forfremmet til ledende finansieringsanalytiker med ansvar for budget- og 

cost-benefit-analyse. Udformning af løsninger på filial-omstrukturering og -
konsolidering. Medlem af kerneholdet for ledelse af produktudvikling og 
udarbejdelse af Biochims produktvejledning  

AKADEMISK BAGGRUND 

Aug. 2000 - aug. 
2001  

Gæsteforlæser, Georgetown-universitetet og George Washington-
universitetet, Washington, D.C. 
Gæstestipendium tildelt af Georgetown- universitetet og USAID for udvalgte 
fagfolk fra Central- og Østeuropa. Kandidatprogram i virksomhedsfinans, anvendt 
prognosticering og tidsserie-analyse, avanceret finansieringsoversigtsanalyse, 
finansiel forvaltning, investeringsanalyse og porteføljeforvaltning. Selvstændigt 
forskningsprojekt om udvikling i realkreditfinansiering i overgangslande. 

Aug. 1994 - dec. 
1998  

 Kandidatgrad i finansforhold Universitetet for National- og verdensøkonomi. 
Sofia, Bulgarien 
Fulgt kurser i finansiering, regnskab, investeringer, bankvirksomhed og jura. Fokus 
på virksomhedsfinanser.  



 

PE628.539v02-00 8/9 RR\1165493DA.docx 

DA 

ØVRIGE KVALIFIKATIONER OG TILDELINGER  

Færdigheder Forretningssoftware: Microsoft Office Suite (Word, Excel)  

Tildelinger  Gæstestipendiat tildelt af USAID og Georgetown-universitetet for kandidatstudier 
og -forskning i Washington, D.C. 

Udpeget til Ung Global Leder af Det Verdensøkonomiske Forum i 2015 

Sprogkundskaber Modersmål bulgarsk. Flydende engelsk. Russisk på mellemniveau. 
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