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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus 
pavaduotojo skyrimo
(N8-0101/2018 - C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE))

(Pritarimas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 19 d. Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) 
valdančiosios tarybos pasiūlymą dėl esamo ESIF vykdomojo direktoriaus pavaduotojo 
skyrimo dar vienai kadencijai (C8-0424/2018),

– atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų 
centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų 
(ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų 
fondo1, 7 straipsnio 6 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122a straipsnį,

– atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
pranešimą (A8-0000/2018),

A. kadangi Reglamento (ES) 2015/1017 7 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad ESIF 
vykdomąjį direktorių ir vykdomojo direktoriaus pavaduotoją Europos investicijų bankas 
(EIB) skiria nustatytai trejų metų kadencijai, gavęs Europos Parlamento pritarimą, po 
atviro ir skaidraus pagal EIB procedūras vykdomo atrankos proceso, kurio visuose 
etapuose Europos Parlamentas tinkamai ir laiku informuojamas; 

B. kadangi 2018 m. liepos 19 d. ESIF valdančioji taryba priėmė pasiūlymą dėl esamų ESIF 
vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimo dar vienai 
kadencijai ir perdavė šį pasiūlymą Europos Parlamentui;

C. kadangi 2018 m. rugsėjo 25 d. Biudžeto komitetas ir Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetas surengė Iliyanos Tsanovos, pasiūlytos kandidatės eiti ESIF vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojo pareigas, klausymą, per kurį kandidatė pasakė įžanginę kalbą 
ir po to atsakė į komitetų narių pateiktus klausimus;

1. pritaria/ nepritaria Iliyanos Tsanovos skyrimui Europos strateginių investicijų fondo 
(ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotoja;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Europos investicijų 
bankui ir valstybių narių vyriausybėms.
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1 PRIEDAS. ILIYANOS TSANOVOS GYVENIMO APRAŠYMAS

PROFILIS

 Šiuo metu eina Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), Europos investicijų 
banko grupei ES suteiktos 26 mlrd. EUR garantijų priemonės, kurios tikslas –
remti strategines investicijas Europos Sąjungoje, vykdomojo direktoriaus 
pavaduotojo pareigas. Atsakinga už ESIF veiklos administravimą. ESIF Investicijų 
komiteto bendrapirmininkė. 

 Daugiau kaip 10 metų patirties vystymosi bankininkystės srityje, įgyta Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banke Londone (Jungtinė Karalystė), kuriame ėjo įvairias 
pareigas: nuo asocijuotojo bankininko iki Finansų inžinerijos ir ES bendro 
finansavimo padalinio direktoriaus, taip pat buvo keleto infrastruktūros fondų ir 
komunalinių paslaugų bendrovių valdybų narė, neinanti vykdomųjų pareigų. 

 2013 ir 2014 m. ėjo už ES lėšų valdymą atsakingo ministro pirmininko 
pavaduotojo pareigas dviejose laikinosiose Bulgarijos vyriausybėse.

 Akademinis išsilavinimas – įmonių ir verslo finansų srities. Įgytas Nacionalinės ir 
pasaulio ekonomikos universiteto (Sofija, Bulgarija) finansų krypties magistro 
laipsnis ir Džordžtauno Universiteto Vašingtone (JAV) finansų valdymo srities 
podiplominių studijų sertifikatas. Naudodamasi vizituojančio mokslininko 
stipendija, kurią rinktiniams Centrinės ir Rytų Europos specialistams skiria 
Džordžtauno Universitetas ir agentūra USAID, vykdė nepriklausomą hipotekos 
finansavimo raidos besivystančiosiose šalyse mokslinių tyrimų projektą. 

PATIRTIS

Nuo 2016 m. 
sausio mėn.

iki šiol

EIB Europos strateginių investicijų fondo vykdomojo direktoriaus 
pavaduotoja, Liuksemburgas
 ESIF valdančiosios tarybos nominuota ir paskirta po klausymo Europos 

Parlamente.
 Kartu su vykdomuoju direktoriumi yra atsakinga už ESIF administravimą ir 

pirmininkavimą ESIF Investicijų komitetui. Investicijų komitetui pavesta tvirtinti 
ES garantijos naudojimą paskolai, garantijai ir investicijoms į nuosavą kapitalą 
pagal ESIF investicijų politiką ir gaires. 

 Atsakinga už ESIF įgyvendinimą ir ESIF strateginių tikslų siekimą glaudžiai 
bendradarbiaujant su EIB grupe ir ESIF valdančiąja taryba. Dalyvauja formuojant 
ir įgyvendinant ESIF strateginius prioritetus ir tikslus.

 Atstovauja ESIF susitikimuose su išorės suinteresuotaisiais subjektais, aukšto lygio 
susitikimuose, renginiuose ir bendraudama su žiniasklaida. 

 Palaiko dialogą politikos klausimais, susijusiais su efektyviu finansinių priemonių 
naudojimu, reglamentavimo ir teisinėmis sistemomis, veiksmingu valdymu ir 
strategine orientacija.

                                                                                                                                                  
1 OL L 169, 2015 7 1, p. 1.
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2015 m. kovo 
mėn. – 2016 m. 
sausio mėn.

Direktorė, ES bendro finansavimo ir finansų inžinerijos padalinys, Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), Londonas, Jungtinė Karalystė

Atsakinga už strateginio bendradarbiavimo su Europos Komisija plėtojimą siekiant 
kurti ir valdyti novatoriškas finansines priemones mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
energijos vartojimo efektyvumo ir miestų plėtros, aplinkosaugos ir  veiksmų klimato 
srityje  finansavimo, MVĮ finansavimo srityse. Europos Komisijos, vyriausybinių 
institucijų, finansų įstaigų ir kitų ERPB klientų konsultavimas susijusiais politikos 
klausimais. Atsakinga už naujo direktorato kūrimą ir personalo įdarbinimą, komandos 
strateginių tikslų suformulavimą ir veiklos plėtrą. Tiesiogiai atskaitinga vyriausiajam 
operacijų vadovui. 

2014 m. 
rugpjūčio mėn. 
–

2014 m. 
lapkričio mėn.

Bulgarijos prezidento paskirta ministro pirmininko pavaduotoja laikinojoje 
Bulgarijos vyriausybėje, atsakinga už ES lėšų valdymą

2009 m. 
balandžio mėn. 
– 2014 m. 
rugpjūčio mėn.

Vyresnioji bankininkė,  Municipalinės ir aplinkos infrastruktūros padalinys, 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), Londonas, Jungtinė 
Karalystė
 Paskolų ir kapitalo infrastruktūros investicijų verslui suteikimo, vykdymo ir 

įgyvendinimo Pietryčių Europoje, Ukrainoje ir Rusijoje grupės vadovė. 
 Municipalinės infrastruktūros plėtrai skirto specializuoto investicijų fondo 

(SICAV), 100 mln. EUR vertės poveikio investicijų priemonės, kuri teikia rizikos 
pasidalijimo ir skolos finansavimą Vakarų Balkanų infrastruktūros projektuose, 
direktorių valdybos pirmininkė. Vadovaujamosios funkcijos rengiant fondo 
koncepciją, formuojant jo struktūrą ir pritraukiant lėšų. 

 Bulgarijos novatoriškos investicijų priemonės FLAG, kuri teikia mišrų 
finansavimą municipalinės infrastruktūros investicijoms kartu su ES sanglaudos ir 
struktūriniais fondais, direktorių valdybos narė. 

 2008–2010 m. – už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Sofijoje 
(Bulgarija) atsakingos specialiosios paskirties priemonės „Sofia Water“, kurios 
akcijų paketas priklauso į biržos sąrašą Jungtinėje Karalystėje įtrauktai įmonei 
„United Utilities“, direktorių valdybos narė. 

 Atsakinga už ryšius ir dialogą politikos klausimais su tarptautinėmis finansų 
įstaigomis, Europos Komisija, vyriausybėmis ir reglamentavimo institucijomis 
pavestose srityse. 

2013 m. kovo 
mėn. – 2013 m. 
birželio mėn.

Bulgarijos prezidento paskirta ministro pirmininko pavaduotoja ir už ES 
lėšų valdymą atsakinga ministrė laikinoje Bulgarijos vyriausybėje 
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2006 m. 
balandžio mėn. 
–

2009 m. 
balandžio mėn.

Pagrindinė bankininkė,  Municipalinės ir aplinkos infrastruktūros 
padalinys, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) būstinė, 
Londonas, Jungtinė Karalystė
 Geografinė veiklos sritis – Bulgarija, Serbija, Kroatija ir Rusija
 Vadovavo projektų komandoms, kūrusioms investicinių vandentvarkos, 

vandenvalos, elektros ir šiluminės energijos gamybos ir tiekimo, viešojo transporto 
ir atliekų tvarkymo projektų struktūrą, derėjosi dėl jų ir juos įgyvendino, ir 
administravo tų komandų veiklą. 

 Formavo viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės struktūrą ir rūpinosi jos 
finansavimu. Pasiekė sėkmingų rezultatų vadovaudama svarbiam regioninio 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės restruktūrizavimo projektui, eidama 
vyriausiojo derybininko funkcijas ir derindama įvairius interesus (projekto 
bendrovės, dotacijos davėjo, reglamentavimo institucijos, akcininkų, bendrą 
finansavimą skiriančių subjektų).

 Pagrindinė atsakomybė už ryšius ir dialogą politikos klausimais Bulgarijoje. 

2003 m. vasario 
mėn. –2006 m. 
balandžio mėn.

Asocijuotoji bankininkė,  Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Sofija 
(Bulgarija)
Geležinkelių, transporto, vandentvarkos, oro uostų projektų vykdymas ir 
įgyvendinimas, įskaitant koncesijų finansavimą. Esminis įnašas rengiant ERPB veiklos 
Bulgarijos infrastruktūros sektoriuje strategiją.

2001 m. 
rugpjūčio mėn. 
– 2003 m. 
vasario mėn.

Įmonės „Deloitte“ Ginčo šalių konsultavimo ir ginčų skyrius, Vašingtonas 
(JAV), ir Draudimo ir konsultavimo paslaugų padalinys, Sofija (Bulgarija)
Pirma – stažuotė įmonės „Deloitte“ Ginčo šalių konsultavimo ir ginčų skyriuje 
Vašingtone (JAV). Vėliau dirbo vyresniąja auditore įmonės „Deloitte“ Audito ir 
konsultacijų padalinyje Bulgarijoje. Su auditorių komanda vykdė keletą projektų, be 
kita ko, teisės aktuose numatyto ir tarptautinio audito projektų.  Įgijo patirties 
draudimo, bankininkystės, energetikos, statybos, naftos skirstymo ir tekstilės gamybos 
srityse.

1996 m. 
rugpjūčio mėn. 
–

2000 m. 
rugpjūčio mėn.

Komercinis bankas „Biochim“ (dabar „UniCredit Bulbank“), Sofija 
(Bulgarija)

Pirmiausia – sąskaitų tvarkytoja, teikianti įmonės sąskaitų aptarnavimo ir konsultacijų 
paslaugas. Po paaukštinimo 1998 m. – vyresnioji finansų analitikė, atsakinga už 
biudžeto sudarymą ir kaštų ir naudos analizę. Rengė filialo pertvarkymo ir 
konsolidavimo sprendimus. Dirbo pagrindinėje komandoje, kuriančioje produktus ir 
rengiančioje banko „Biochim“ produktų vadovą.

AKADEMINIS IŠSILAVINIMAS

2000 m. 
rugpjūčio mėn. 
– 2001 m. 
rugpjūčio mėn.

Vizituojanti mokslininkė. Džordžtauno Universitetas ir Džordžo 
Vašingtono Universitetas. Vašingtonas, JAV
Gavo Džordžtauno Universiteto ir agentūros USAID vizituojančio mokslininko 
stipendiją rinktiniams Centrinės ir Rytų Europos specialistams. Podipominių studijų 
lygio įmonių finansų, taikomojo prognozavimo, laiko eilutės analizės, gilesnės 
finansinių ataskaitų analizės, finansų valdymo, investicijų analizės ir portfelio valdymo 
kursai. Vykdė nepriklausomą hipotekos finansavimo kaitos šalyse, kuriuose vyksta 
pereinamieji procesai, mokslinių tyrimų projektą.

1994 m. 
rugpjūčio mėn. 
– 1998 m. 
gruodžio mėn.

Finansų krypties magistro laipsnis Nacionalinės ir pasaulio ekonomikos 
universitetas Sofija (Bulgarija)
Studijavo finansus, apskaitą, investicijas, bankininkystę ir teisę. Gilinosi į įmonių 
finansų sritį. 
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KITOS ŽINIOS IR APDOVANOJIMAI 

Įgūdžiai Darbinė programinė įranga: „Microsoft Office Suite“ (Word, Excel)

Apdovanojimai Vizituojančio mokslininko stipendija, kurią agentūra USAID ir Džordžtauno 
Universitetas skiria podiplominių studijų ir mokslinių tyrimų reikmėms

Pasaulio ekonomikos forumo paskirtas pasaulio jaunojo lyderio titulas, 2015 m.

Kalbos Bulgarų – gimtoji. Laisvai vartoja anglų. Rusų kalbos žinios – pažengusiojo 
vartotojo.
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