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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων
(N8-0101/2018 - C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων, της 19ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τον εκ νέου διορισμό του 
αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του (C8-0424/2018),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών 
Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 122α του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 55 του 
Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0000/2018),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1017, ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του 
ΕΤΣΕ διορίζονται από την ΕΤΕπ για καθορισμένη θητεία τριών ετών, άπαξ 
ανανεώσιμη, μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ανοικτή και διαφανή 
διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤΕπ, κατά τη διάρκεια της 
οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται δεόντως και εγκαίρως σε όλα τα 
στάδια· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Ιουλίου 2018 το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ 
ενέκρινε πρόταση για τον εκ νέου διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και του 
αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ, και τη διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 η Επιτροπή Προϋπολογισμών και η 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγαν ακρόαση με την 
Iliyana Tsanova, προταθείσα υποψήφια για τη θέση της αναπληρώτριας εκτελεστικής 
διευθύντριας του ΕΤΣΕ, κατά την οποία η υποψήφια προέβη σε εναρκτήρια δήλωση 
και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των μελών των επιτροπών·

                                               
1 ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.
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1. εγκρίνει/αρνείται να εγκρίνει τον διορισμό της Iliyana Tsanova ως αναπληρώτριας 
εκτελεστικής διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στις κυβερνήσεις των κρατών 
μελών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ILIYANA TSANOVA

ΠΡΟΦΙΛ
 Επί του παρόντος κατέχει τη θέση της αναπληρώτριας εκτελεστικής διευθύντριας του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), ενός μηχανισμού 
εγγυήσεων ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ που παρέχεται από την ΕΕ στον όμιλο 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη στήριξη στρατηγικών επενδύσεων στην 
ΕΕ. Διαθέτει αρμοδιότητες για την επιχειρησιακή διαχείριση του ΕΤΣΕ και 
συμπροεδρεύει της επιτροπής επενδύσεων του ΕΤΣΕ. 

 Εμπειρία άνω των 10 ετών στον τομέα της αναπτυξιακής τραπεζικής, στην Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο). 
Κατείχε θέσεις από τραπεζικό στέλεχος υποστήριξης (Associate banker) έως 
διευθύντρια του τμήματος χρηματοοικονομικής τεχνικής και ενωσιακής 
συγχρηματοδότησης. Κατείχε διάφορες μη εκτελεστικές θέσεις σε διοικητικά 
συμβούλια ταμείων υποδομών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. 

 Το 2013 και το 2014 διορίστηκε αναπληρώτρια πρωθυπουργός αρμόδια για τη 
διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ σε δύο ξεχωριστές υπηρεσιακές κυβερνήσεις της 
Βουλγαρίας.

 Ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον τομέα της εταιρικής και επιχειρηματικής 
χρηματοδότησης. Κάτοχος τίτλου MSc στα Χρηματοοικονομικά από το 
Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας (Σόφια, Βουλγαρία) και 
πιστοποιητικού μεταπτυχιακών σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διαχείριση από το 
Πανεπιστήμιο Georgetown (Ουάσινγκτον, ΗΠΑ). Εργάστηκε σε ανεξάρτητο 
ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την ανάπτυξη της ενυπόθηκης χρηματοδότησης στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ως επισκέπτρια επιστημονική συνεργάτρια στο πλαίσιο 
υποτροφίας που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Georgetown και την USAID σε 
επιλεγμένους επαγγελματίες από την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιανουάριος 
2016-

Σήμερα

Αναπληρώτρια εκτελεστική διευθύντρια, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων, ΕΤΕπ (Λουξεμβούργο)
 Προτάθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ και διορίστηκε κατόπιν ακρόασης 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 Είναι αρμόδια, από κοινού με τον εκτελεστικό διευθυντή, για τη διαχείριση του ΕΤΣΕ 

και συμπροεδρεύει στις συνεδριάσεις της επιτροπής επενδύσεων του ΕΤΣΕ. Η 
επιτροπή επενδύσεων είναι υπεύθυνη για την έγκριση της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ 
για επενδύσεις με δανειακά κεφάλαια, επενδύσεις βάσει εγγύησης και επενδύσεις 
μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις επενδυτικές πολιτικές και τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΕΤΣΕ. 

 Αρμοδιότητες σε σχέση με την υλοποίηση του ΕΤΣΕ και την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων του ΕΤΣΕ μέσω στενής συνεργασίας με τον Όμιλο ΕΤΕπ και το 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ. Συμβολή στην ανάπτυξη και την υλοποίηση των 
στρατηγικών προτεραιοτήτων και στόχων του ΕΤΣΕ·

 Εκπροσώπηση του ΕΤΣΕ έναντι εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και σε 
συναντήσεις υψηλού επιπέδου, ομιλίες και μέσα ενημέρωσης. 

 Διάλογος πολιτικής σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των χρηματοδοτικών 
μέσων, τα κανονιστικά και νομικά πλαίσια, την αποτελεσματική διακυβέρνηση και τον 
στρατηγικό προσανατολισμό.
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Μάρτιος 
2015-
Ιανουάριος 
2016

Διευθύντρια, Χρηματοοικονομική τεχνική και ενωσιακή συγχρηματοδότηση, 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (Λονδίνο, Ηνωμένο 
Βασίλειο)

Αρμοδιότητες σε σχέση με την ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων στον 
τομέα της έρευνας και καινοτομίας, της ενεργειακής απόδοσης και της αστικής ανάπτυξης, 
της χρηματοδότησης για το περιβάλλον και το κλίμα, και της χρηματοδότησης των ΜΜΕ. 
Παροχή συμβουλών σε θέματα πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις κρατικές αρχές, 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους πελάτες της ΕΤΑΑ. Αρμόδια για τη σύσταση 
και τη στελέχωση μιας νέας διεύθυνσης, την ανάπτυξη των στρατηγικών στόχων της ομάδας 
και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Αναφέρεται απευθείας στον 
γενικό επιχειρησιακό διευθυντή. 

Αύγουστος 
2014-

Νοέμβριος 
2014

Αναπληρώτρια πρωθυπουργός αρμόδια για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ 
στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βουλγαρίας, διορισθείσα από τον Πρόεδρο της 
Βουλγαρίας.

Απρίλιος 
2009-
Αύγουστος 
2014

Ανώτερο τραπεζικό στέλεχος, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης, Ομάδα Δημοτικών και Περιβαλλοντικών Υποδομών (Λονδίνο, 
Ηνωμένο Βασίλειο)
 Επικεφαλής ομάδας για έναρξη, εκτέλεση και υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές 

χρεωστικών και μετοχικών τίτλων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ουκρανία και τη 
Ρωσία. 

 Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ταμείου ανάπτυξης δημοτικών υποδομών 
(SICAV), ενός επενδυτικού μέσου με πόρους ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο 
παρέχει επιμερισμό των κινδύνων και χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια για 
επενδύσεις σε υποδομές στα Δυτικά Βαλκάνια. Ηγετικός ρόλος στην εννοιολογική 
ανάπτυξη του ταμείου και στον καθορισμό της διάρθρωσής του, καθώς και στην 
άντληση κεφαλαίων. 

 Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου για τις Τοπικές Αρχές και Διοικήσεις 
(FLAG) στη Βουλγαρία, ενός καινοτόμου επενδυτικού μέσου που παρέχει μεικτή 
χρηματοδότηση για επενδύσεις σε δημοτικές υποδομές, παράλληλα με το Ταμείο 
Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. 

 Από το 2008 έως το 2010 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας 
ύδρευσης της Σόφιας (Sofiiska Voda), ενός φορέα ειδικού σκοπού, υπεύθυνου για την 
παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στη Σόφια (Βουλγαρία), ο οποίος ανήκει 
κατά πλειοψηφία στη United Utilities, μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

 Αρμοδιότητες όσον αφορά τη διαχείριση σχέσεων και τον διάλογο πολιτικής με τα 
διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τις 
ρυθμιστικές αρχές στο αντίστοιχο πεδίο ευθύνης. 

Μάρτιος 
2013-Ιούνιος 
2013

Αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός αρμόδια για τη διαχείριση των 
κονδυλίων της ΕΕ στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βουλγαρίας, διορισθείσα από 
τον Πρόεδρο της Βουλγαρίας. 
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Απρίλιος 
2006-

Απρίλιος 
2009

Ανώτερο τραπεζικό στέλεχος, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης, Ομάδα Δημοτικών και Περιβαλλοντικών Υποδομών (Κεντρικά 
γραφεία στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο)
 Γεωγραφική εστίαση στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κροατία και τη Ρωσία
 Καθοδήγηση και διεύθυνση ομάδων έργου για τη διάρθρωση, τη διαπραγμάτευση και 

την υλοποίηση επενδυτικών έργων στον τομέα των υδάτων και των λυμάτων, της 
παραγωγής και της παροχής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, των δημόσιων 
μεταφορών και της διαχείρισης των αποβλήτων. 

 Διάρθρωση και χρηματοδότηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). 
Επιτυχή αποτελέσματα ως επικεφαλής έργου για την αναδιάρθρωση ενός βασικού 
έργου ΣΔΙΤ στην περιοχή, με ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη διαχείριση 
σημαντικού αριθμού συμφερόντων (εταιρεία έργου, παραχωρούσα αρχή, ρυθμιστική 
αρχή, μέτοχοι, συγχρηματοδότες).

 Βασικές αρμοδιότητες όσον αφορά τη διαχείριση σχέσεων και τον διάλογο πολιτικής 
στη Βουλγαρία. 

Φεβρουάριος 
2003-
Απρίλιος 
2006

Τραπεζικό στέλεχος υποστήριξης (Associate Banker), Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (Σόφια, Βουλγαρία)
Διαχείριση και υλοποίηση έργων στον τομέα των σιδηροδρόμων, των μεταφορών, των 
υδάτων, και των αερολιμένων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης συμβάσεων 
παραχώρησης. Βασικός ρόλος στην προετοιμασία της επιχειρηματικής στρατηγικής της 
Τράπεζας για τον τομέα των υποδομών στη Βουλγαρία.

Αύγουστος 
2001-
Φεβρουάριος 
2003

Deloitte, Παροχή συμβουλών για την επίλυση διαφορών και δικαστικές 
διαδικασίες (Ουάσινγκτον, ΗΠΑ) και Υπηρεσίες ασφάλισης και παροχής 
συμβουλών (Σόφια, Βουλγαρία)
Ξεκίνησε αρχικά ως ασκούμενη στο τμήμα υπηρεσιών παροχής συμβουλών για την επίλυση 
διαφορών στην Ουάσινγκτον (ΗΠΑ). Συνέχισε στο τμήμα ελέγχου και παροχής συμβουλών 
της Deloitte στη Βουλγαρία, ως ανώτερο ελεγκτικό στέλεχος. Εργάστηκε ως μέλος ομάδας 
ελέγχου σε μια σειρά έργων, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών και διεθνών ελέγχων. 
Εμπειρία ανά κλάδο πελάτη: ασφάλειες, τραπεζικές υπηρεσίες, ενέργεια, κατασκευαστικός 
τομέας, διανομή πετρελαίου και κλωστοϋφαντουργία.

Αύγουστος 
1996-

Αύγουστος 
2000

Commercial Bank Biochim (νυν UniCredit Bulbank) (Σόφια, Βουλγαρία)

Ξεκίνησε ως διαχειρίστρια λογαριασμού, παρέχοντας υπηρεσίες εταιρικού λογαριασμού και 
συμβουλές. Το 1998 προήχθη στη θέση της ανώτερης χρηματοοικονομικής αναλύτριας, με 
αρμοδιότητες στον τομέα της κατάρτισης προϋπολογισμού και της ανάλυσης κόστους-
οφέλους. Εξεύρεση λύσεων για την αναδιάρθρωση και την ενοποίηση υποκαταστημάτων. 
Μέλος της κύριας ομάδας, με καθοδηγητικό ρόλο στην ανάπτυξη προϊόντων και τη 
δημιουργία του εγχειριδίου προϊόντων της Biochim

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Αύγουστος 
2000-
Αύγουστος 
2001

Επισκέπτρια επιστημονική συνεργάτρια. Πανεπιστήμιο Georgetown και 
Πανεπιστήμιο George Washington. Ουάσινγκτον (ΗΠΑ)
Υποτροφία για επισκέπτες επιστημονικούς συνεργάτες που απονέμεται από το 
Πανεπιστήμιο Georgetown και την USAID σε επιλεγμένους επαγγελματίες από την 
Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. Μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς της εταιρικής 
χρηματοδότησης, της εφαρμοσμένης τεχνικής προβλέψεων και της ανάλυσης χρονοσειρών, 
της προηγμένης ανάλυσης δημοσιονομικών καταστάσεων, της χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης, της ανάλυσης επενδύσεων και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ανεξάρτητο 
ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της ανάπτυξης της ενυπόθηκης χρηματοδότησης στις 
χώρες σε μετάβαση.
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EL

Αύγουστος 
1994-
Δεκέμβριος 
1998

MSc. στα Χρηματοοικονομικά. Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας. 
Σόφια (Βουλγαρία)
Σπουδές στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της λογιστικής, των επενδύσεων, της 
τραπεζικής και του δικαίου. Εστίαση στην εταιρική χρηματοδότηση. 

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Δεξιότητες Επιχειρηματικό λογισμικό: Microsoft Office Suite (Word, Excel)

Διακρίσεις Υποτροφία για επισκέπτες επιστημονικούς συνεργάτες, που απονέμεται από την USAID και 
το Πανεπιστήμιο Georgetown για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, Ουάσινγκτον 
(ΗΠΑ).

Επιλέχθηκε ως «Young Global Leader» από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, 2015

Γλώσσες Βουλγαρικά: μητρική. Αγγλικά: άριστη γνώση. Ρωσικά: ικανοποιητική γνώση.
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