Mihails KOZLOVS
Geboren te Preiļi, Letland, in 1976

Opleiding
Universitair diploma, controle van overheidsorganisaties en -beleid, Universiteit van Lotharingen
Executive MBA, City University London, Cass Business School, met onderscheiding
Master in de Sociale Wetenschappen, Universiteit van Letland
Bachelor in de Sociale Wetenschappen, Technische Universiteit van Riga
Eurofaculteit, Universiteit van Letland
Beroepservaring
Sinds mei 2016:
Lid van de Europese Rekenkamer
o

Momenteel werkzaam in kamer IV “Marktregulering en concurrerende economie”.
Rapporterend lid voor de controles/analyses inzake EU-financiering voor Euronews, ethische kaders
in de EU-instellingen, toezicht op staatssteun aan financiële instellingen, ruimteactiva van de EU,
witwasbestrijding door de EU, de opmerkingen van de Rekenkamer over het meerjarig financieel
kader voor 2021-2027 en hoofdstuk 4 “Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid” van
de Jaarverslagen 2018, 2019 en 2020. Lid van het Comité belast met de kwaliteitsbewaking van de
controle en plaatsvervangend lid van het Administratief Comité. Lid van het Raadgevend Comité op
het gebied van strategie en toekomstige ontwikkelingen dat verantwoordelijk was voor de strategie
van de Rekenkamer voor de periode 2021-2025. Vertegenwoordiger van de Rekenkamer in het
bemiddelingscomité voor de tripartiete overeenkomst tussen de Rekenkamer, de Commissie en de
EIB over de controleregelingen. Onderhandelt momenteel over een nieuwe tripartiete
overeenkomst.

o

Van mei 2016 tot februari 2018: werkzaam in kamer V “Financiering en administratie van de Unie”.
Rapporterend lid voor de evaluatie van het meerjarig financieel kader, het advies over het Europees
Fonds voor strategische investeringen (EFSI), de plannen voor de doelmatigheidscontroles inzake
het EFSI en inzake inspraak van burgers in EU wetgeving, en hoofdstuk 2 “Begrotings- en financieel
beheer” van de Jaarverslagen 2016 en 2017.
Plaatsvervangend lid van de ethische commissie van de ERK van oktober 2016 tot juni 2017.
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April 2012 tot april 2016:
Adjunct-directeur (economie, financiën, EU-begroting – Ecofin), adviseur, voorzitter van de werkgroep
van de Raad van Ministers van de EU inzake het Europees Fonds voor strategische investeringen en van
de Groep financiële raden gedurende het Lets voorzitterschap van de EU, Lets Ministerie van Financiën
en permanente vertegenwoordiging bij de EU, Brussel
Oktober 2010 tot april 2012:
Adviseur van de directeur van de raad van bewindvoerders (die Finland, Noorwegen en Letland
vertegenwoordigt) bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, Londen
Mei 2003 tot oktober 2010:
Ambassaderaad (economie, financiën, EU-begroting, belasting) bij de permanente vertegenwoordiging
van Letland bij de EU, Brussel
Januari 2002 tot mei 2003:
Directeur op de afdeling EU-integratie, Ministerie van Financiën, Riga
Februari 2001 tot januari 2002:
Hoofd van de eenheid EU-integratie, Ministerie van Financiën, Riga
Januari 2000 tot april 2000:
Stagiair bij de Europese Commissie, directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken, Brussel
Juni 1996 tot december 1999:
Diverse startersfuncties in de particuliere en publieke sector en in de academische wereld
Prestaties, erkenningen
Teken van waardering uitgereikt door het kabinet van ministers van de Republiek Letland, november 2015
Teken van waardering uitgereikt door de minister-president voor zijn persoonlijke bijdrage aan het
succesvolle Letse voorzitterschap van de EU in 2015 en de invoering van de euro in Letland in 2014
Teken van waardering uitgereikt door de minister van Buitenlandse Zaken: bijdrage aan de invoering van
de euro in Letland in 2014
Getuigschrift van verdienste van de minister van Financiën: uitstekende vertegenwoordiging en
bevordering van Letse economische en financiële belangen in de EU, 2008
Publicaties
“Sixth edition of the ECA Award – for research on EU added value and public sector auditing”; ECA Journal,
nr.°3/2020
“Auditing the ethical framework of EU institutions: easier said than done”; ECA Journal, mei 2019
“Future EU budget decision-making enters the crucial stage”; ECA Journal, november 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, april 2017
“Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI): het onderhandelingsproces” in Letse belangen in
de EU, november 2015 (in het Lets).
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