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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de nomeação do Diretor Executivo Adjunto do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos
(N8-0101/2018 – C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta do Conselho Diretivo do Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos, de 19 de julho de 2018, referente à nomeação do seu Diretor Executivo 
Adjunto (C8-0424/2018),

– Tendo em conta o artigo 7.º, n.º 6, do Regulamento (UE) n.º 2015/1017 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de junho de 2015, que cria o Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos, a Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento 
e o Portal Europeu de Projetos de Investimento e que altera os Regulamentos (UE) n.º 
1291/2013 e (UE) n.º 1316/2013 – Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos1, 

– Tendo em conta o artigo 122.°-A do seu Regimento,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Orçamentos e da Comissão 
dos Assuntos Económicos e Monetários, nos termos do artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários (A8-0000/2018),

A. Considerando que, nos termos do artigo 7.º, n.º 6, do Regulamento (UE) n.º 2015/1017, 
o Diretor Executivo e o Diretor Executivo Adjunto do FEIE são nomeados pelo BEI 
para um mandato de três anos, renovável uma vez, após aprovação pelo Parlamento 
Europeu, na sequência de um processo de seleção aberto e transparente, em consonância 
com os procedimentos do BEI, durante o qual o Parlamento Europeu deve ser devida e 
atempadamente informado em todas as suas fases; 

B. Considerando que, em 19 de julho de 2018, o Conselho Diretivo do FEIE aprovou uma 
proposta de nomeação do Diretor Executivo e do Diretor Executivo Adjunto do FEIE, 
que transmitiu ao Parlamento Europeu;

C. Considerando que, em 25 de setembro de 2018, a Comissão dos Orçamentos e a 
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários procederam à audição de Iliyana 
Tsanova, candidata proposta para as funções de Diretora Executiva Adjunta do FEIE, 
durante a qual a candidata proferiu uma declaração inicial e em seguida respondeu às 
perguntas dos membros das comissões;

1. Aprova/ Não aprova a nomeação de Iliyana Tsanova para Diretora Executiva do Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos

                                               
1 JO L 169 de 1.7.2015, p. 1.
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2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho, à Comissão, 
ao Banco Europeu de Investimento e aos governos dos Estados-Membros.
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ANEXO 1: CURRICULUM VITAE DE ILIYANA TSANOVA

PERFIL

 Ocupa atualmente o cargo de Diretora Executiva Adjunta do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE), um mecanismo de garantia de 26 mil milhões 
de euros concedido pela UE ao Grupo do Banco Europeu de Investimento para 
apoiar investimentos estratégicos na UE. Responsável pela gestão operacional do 
FEIE e pela copresidência do Comité de Investimento do FEIE. 

 Possui mais de 10 anos de experiência no domínio do desenvolvimento bancário 
adquirida junto do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), 
em Londres (Reino Unido). Ocupou diversos lugares, nomeadamente de banqueira 
associada e diretora, nas áreas da engenharia financeira e do cofinanciamento da 
UE.  Ocupou alguns cargos não executivos em conselhos de administração de 
fundos de infraestruturas e empresa de serviços públicos. 

 Em 2013 e 2014, foi nomeada Vice-Primeira-Ministra responsável pela gestão dos 
fundos da UE em dois governos de gestão distintos da Bulgária.

 Formação universitária em financiamento de empresas. Titular de um mestrado em 
Finanças pela Universidade de Economia Nacional e Mundial de Sófia (Bulgária) e 
de um diploma de pós-graduação em Gestão Financeira pela Universidade de 
Georgetown - Washington DC, EUA. Participou num projeto de investigação 
independente sobre desenvolvimento de crédito hipotecário nos países em 
desenvolvimento, no âmbito de bolsas atribuídas a cientistas convidados pela 
Universidade de Georgetown e pela USAID, destinadas a profissionais oriundos da 
Europa Central e Oriental. 

EXPERIÊNCIA

Janeiro de 
2016

presente

Diretora Executiva Adjunta do Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos, BEI, Luxemburgo
 Proposta pelo Conselho Diretivo do FEIE e nomeada na sequência de uma 

audição do Parlamento Europeu.
 Responsável, com o Diretor Executivo, pela gestão do FEIE e pela copresidência 

das reuniões do Comité de Investimento (CI) do FEIE. O CI aprova a utilização 
da garantia da UE para empréstimos, da garantia e do investimento em capital 
próprio, em conformidade com as políticas e orientações do FEIE em matéria de 
investimento. 

 Responsável pela execução do FEIE e pela realização dos seus objetivos 
estratégicos em estreita colaboração com o Grupo BEI e o Conselho Diretivo do 
FEIE. Participação na elaboração e execução das prioridades e dos objetivos 
estratégicos do FEIE;

 Representação do FEIE junto das partes interessadas externas, em reuniões de alto 
nível, intervenções públicas e nos meios de comunicação social. 

 Diálogo político relacionado com a utilização eficaz dos instrumentos financeiros, 
os quadros regulamentares e jurídicos, a governação eficaz e a orientação 
estratégica.
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Março de 2015 
- janeiro de 
2016

Diretora, Cofinanciamento e Engenharia Financeira da UE, Banco Europeu 
de Reconstrução e Desenvolvimento, Londres, Reino Unido

Responsável pelo desenvolvimento da cooperação estratégica com a Comissão 
Europeia (CE) no âmbito da conceção e gestão de instrumentos financeiros inovadores 
no domínio da investigação e inovação, da eficiência energética e do desenvolvimento 
urbano, do ambiente e do financiamento da ação climática, e do financiamento das 
PME. Prestação de aconselhamento político à CE, às autoridades governamentais, às 
instituições financeiras e a outros clientes do BERD. Responsável pela criação de uma 
nova direção e respetivo pessoal, pelo desenvolvimento dos objetivos estratégicos da 
equipa e pelo desenvolvimento empresarial. Sob a responsabilidade direta do Diretor 
Geral Administrativo. 

Agosto de 
2014

Novembro de 
2014

Vice-Primeira Ministra responsável pela gestão dos fundos da UE no 
Governo de gestão da Bulgária, nomeada pelo Presidente búlgaro.

Abril de 2009 
- agosto de 
2014

Banqueira sénior, Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, 
Equipa de Infraestruturas Municipais e Ambientais, Londres, Reino 
Unido.
 Chefe de equipa para a criação, execução e implementação de investimentos em 

infraestruturas de títulos de dívida e de capital próprio na Europa do Sudeste (SEE 
), na Ucrânia e na Rússia. 

 Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento das 
Infraestruturas Municipais (SICAV), um instrumento de investimento no valor de 
100 milhões de euros, que assegura a partilha dos riscos e um financiamento 
através de empréstimos para investimentos em infraestruturas nos Balcãs 
Ocidentais. Papel central na elaboração concetual e estrutural dos fundos, bem 
como na sua obtenção. 

 Membro do Conselho de Administração do FLAG, na Bulgária, um veículo de 
investimento inovador que fornece financiamento misto aos investimentos em 
infraestruturas municipais, paralelamente aos fundos estruturais e de coesão da UE. 

 De 2008 a 2010 - membro do Conselho de Administração da Sofia Water (águas de 
Sófia), um veículo para fins especiais, responsável pela prestação de serviços de 
abastecimento e de saneamento de águas em Sófia (Bulgária), maioritariamente 
detido pela United Utilities, uma empresa com sede no Reino Unido. 

 Responsável pela gestão das relações e pelo diálogo político com as instituições 
financeiras internacionais, a Comissão Europeia, os governos e as autoridades 
reguladoras da região em causa. 

Março de 2013 
– junho de 
2013

Vice-Primeira Ministra e Ministra responsável pela gestão dos fundos da UE 
no Governo de gestão da Bulgária, nomeada pelo Presidente búlgaro. 
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Abril de 2016 
-

abril de 2009

Banqueira principal, Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, 
Equipa de Infraestruturas Municipais e Ambientais, sede em Londres, 
Reino Unido.
 Incidência geográfica na Bulgária, Sérvia, Croácia e Rússia
 Liderança e gestão de equipas de projeto para a estruturação, negociação e 

execução de projetos de investimento no domínio dos recursos hídricos e das 
águas residuais, da produção e do fornecimento de eletricidade e energia térmica, 
dos transportes públicos e da gestão de resíduos. 

 Estruturação e financiamento de parcerias público-privadas (PPP). Bons resultados 
como líder do projeto de reestruturação de um grande projeto de PPP na região, 
enquanto negociadora principal incumbida da gestão de um número considerável 
de interesses (empresa de projeto, entidade concedente, entidade reguladora, 
acionistas, cofinanciadores).

 Principais responsabilidades pela gestão das relações e do diálogo político na 
Bulgária. 

Fevereiro de 
2003 – abril de 
2006

Banqueira associada, Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, 
Sófia (Bulgária)
Gestão e execução de projetos nos setores dos caminhos de ferro, dos transportes, dos 
recursos hídricos e dos aeroportos, incluindo o financiamento de concessões. Papel 
fundamental na preparação da estratégia empresarial do Banco para o setor das 
infraestruturas na Bulgária.

Agosto de 
2001 –
fevereiro de 
2003

Deloitte, Dispute Consulting and Litigation, Washington DC, EUA e 
Assurance and Advisory Services, Sófia (Bulgária)
Entrou como estagiária para a Deloitte Dispute Consulting Services em Washington 
DC, EUA. Continuou como auditora sénior na Deloitte Audit and Advisory, Bulgária. 
Integrada numa equipa de auditoria participou em diversos projetos, nomeadamente 
auditorias oficiais e internacionais. Experiência por setor dos clientes: seguros, banca, 
energia, construção, distribuição de combustíveis e produção têxtil.

Agosto de 
1996

Agosto de 
2000

Banco Comercial Biochim (atualmente UniCredit Bulbank), Sófia (Bulgária)

Começou como gestora de contas prestando serviços contabilísticos 
empresariais, consultoria e aconselhamento. Em 1998, foi promovida a 
analista financeira principal, responsável pela orçamentação e análise de 
custo-benefício. Apresentação de soluções para a reestruturação e consolidação de 
filiais. Membro da principal equipa responsável pelo desenvolvimento de produtos e 
pela criação do manual de produtos da Biochim

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Agosto de 
2000 – agosto 
de 2001

Bolseira convidada. Georgetown University e George Washington 
University. Washington DC, EUA
Bolsa para cientistas convidados atribuída pela Universidade de Georgetown e pela 
USAID a profissionais oriundos da Europa Central e Oriental. Formação pós-
universitária em financiamento de empresas, previsão aplicada e análise de séries 
cronológicas, análise avançada de demonstrações financeiras, gestão financeira, análise 
do investimento e gestão de carteiras. Projeto de investigação independente sobre o 
desenvolvimento de crédito hipotecário nos países em transição.

Agosto de 
1994 –
dezembro de 
1998

Mestrado em Finanças. Universidade de Economia Nacional e Mundial. Sófia, 
BG
Frequentou cadeiras nas áreas das Finanças, Contabilidade, Investimento, Banca e 
Direito. Incidência no financiamento das empresas. 
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OUTRAS QUALIFICAÇÕES E PRÉMIOS/DISTINÇÕES

Competências Software de gestão: Microsoft Office Suite (Word, Excel)

Prémios/ 
distinções

Bolsa de estudos de pós-graduação e investigação atribuída pela USAID e pela 
Universidade de Georgetown , Washington DC, EUA.

Nomeada Young Global Leader pelo Fórum Económico Mundial, 2015.

Línguas Língua materna: búlgaro. Fluente em inglês. Russo - nível intermédio


	1164676PT.docx

