Mihails KOZLOVS
Syntynyt Preilissä, Latviassa vuonna 1976

Koulutus
Yliopistotutkinto organisaatioiden ja julkisten politiikkojen tarkastuksen alalta, Lorrainen yliopisto
Johtotason MBA-tutkinto, City University London, Cass Business School, erinomaisin tiedoin
Ylempi korkeakoulututkinto yhteiskuntatieteissä, Latvian yliopisto
Alempi korkeakoulututkinto yhteiskuntatieteissä, Riian teknillinen yliopisto
Eurooppa-opintoja Latvian yliopistossa
Työkokemus
Toukokuusta 2016 alkaen:
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen
o

Työskentelee nykyisin IV jaostossa (Markkinoiden sääntely ja kilpailukykyinen talous)
Seuraavia aiheita koskevien tarkastusten/arviointien raportoiva jäsen: EU:n rahoitus Euronewsille,
EU:n toimielinten eettiset toimintapuitteet, rahoituslaitoksille myönnettävä valtiontuki, EU:n
avaruusresurssit, rahanpesun torjuntaa koskevat EU:n toimet, tilintarkastustuomioistuimen
huomautukset monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 sekä vuosikertomusten 2018, 2019 ja
2020 neljäs luku (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky). Tarkastusten laatua valvovan komitean
jäsen ja hallintoasioiden komitean varajäsen. Tilintarkastustuomioistuimen vuosien 2021–2025
strategiasta vastaavan strategiaa ja tulevan kehityksen ennakointia käsittelevän neuvoa-antavan
paneelin jäsen. Tilintarkastustuomioistuimen edustaja tilintarkastustuomioistuimen, komission ja
EIP:n välisen tarkastusjärjestelyjä koskevan kolmikantasopimuksen sovittelukomiteassa. Osallistuu
parhaillaan uuden kolmikantasopimuksen neuvotteluihin.

o

Työskenteli toukokuusta 2016 helmikuuhun 2018 V jaostossa (Unionin rahoitus ja hallinto).
Raportoiva jäsen seuraavilla aihealueilla: monivuotisen rahoituskehyksen arviointi, Euroopan
strategisten investointien rahastoa (ESIR) koskeva lausunto, ESIR-rahastoja sekä kansalaisten ja
sidosryhmien osallistumista EU:n lainsäädäntöön koskevien tuloksellisuustarkastusten
suunnitelmat, vuosikertomusten 2016 ja 2017 toinen luku (Talousarvio ja varainhallinto).
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen eettisen komitean varajäsen lokakuusta 2016
kesäkuuhun 2017.

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
T +352 4398 – 1
E eca-info@eca.europa.eu

eca.europa.eu

Huhtikuu 2012 – huhtikuu 2016:
Varajohtaja (talous, rahoitus, EU:n talousarvio – Ecofin-neuvosto), neuvonantaja, Euroopan strategisten
investointien rahastoa käsittelevän EU:n ministerineuvoston työryhmän ja finanssineuvosten työryhmän
puheenjohtaja Latvian EU-puheenjohtajuuden aikana, Latvian valtiovarainministeriö ja Latvian pysyvä
edustusto EU:ssa, Bryssel
Lokakuu 2010 – huhtikuu 2012:
Johtokunnan puheenjohtajan (Suomen, Norjan ja Latvian edustaja) neuvonantaja, Euroopan
jälleenrakennus- ja kehityspankki, Lontoo
Toukokuu 2003 – lokakuu 2010:
Neuvonantaja (talous, rahoitus, EU:n talousarvio, verotus), Latvian pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel
Tammikuu 2002 – toukokuu 2003:
Johtaja, EU:hun liittymisestä vastaava osasto, valtiovarainministeriö, Riika
Helmikuu 2001 – tammikuu 2002:
EU:hun liittymisestä vastaavan yksikön päällikkö, valtiovarainministeriö, Riika
Tammikuu 2000 – huhtikuu 2000:
Harjoittelija, Euroopan komissio, talouden ja rahoituksen pääosasto, Bryssel
Kesäkuu 1996 – joulukuu 1999:
Useita perustason työtehtäviä yksityisellä ja julkisella sektorilla ja korkeakouluissa
Saavutukset ja tunnustukset
Latvian tasavallan hallituksen myöntämä tunnustus, marraskuu 2015
Pääministerin tunnustus henkilökohtaisesta panoksesta Latvian menestyksekkään
puheenjohtajakauden hyväksi vuonna 2015 ja euron käyttöön ottamiseksi Latviassa vuonna 2014

EU:n

Ulkoasiainministeriön tunnustus euron käyttöönoton edistämisestä Latviassa, 2014
Valtiovarainministeriön kunniamerkki Latvian etujen erinomaisesta edustamisesta ja edistämisestä EU:n
taloudessa ja varainhoidossa, 2008
Julkaisut
“Sixth edition of the ECA Award – for research on EU added value and public sector auditing”; ECA Journal,
nro°3/2020
“Auditing the ethical framework of EU institutions: easier said than done”; ECA Journal, toukokuu 2019
“Future EU budget decision-making enters the crucial stage”; ECA Journal, marraskuu 2017
“Professor Mario Monti at the European Court of Auditors: Results of the work of the High Level Group
on Own Resources (HLGOR)”; ECA Journal, huhtikuu 2017
”European Strategic Investment Fund (EFSI): the negotiation process”; Latvian Interests in the EU,
marraskuu 2015 (latviaksi)
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