Mihails KOZLOVS
Narodil sa v roku 1976 v Prejli v Lotyšsku.

Vzdelanie:
Program Executive MBA na univerzite City University London, Cass Business School
Magister v odbore sociálne vedy, Lotyšská univerzita
Bakalár v odbore sociálne vedy, Technická univerzita v Rige
Euro-fakulta, Lotyšská univerzita
Odborná prax:
Od mája 2016: člen Európskeho dvora audítorov
Pôsobí v komore V „Financovanie a správa Únie“, je člen - spravodajca pre kontrolu viacročného
finančného rámca, stanovisko k Európskemu fondu pre strategické investície (EFSI) a kapitolu 2
výročnej správy 2016
Apríl 2012 – apríl 2016: zástupca riaditeľa (hospodárstvo, financie, rozpočet EÚ – ECOFIN), poradca,
predseda pracovnej skupiny Rady ministrov EÚ pre Európsky fond pre strategické investície
a predseda pracovnej skupiny finančných radcov počas lotyšského predsedníctva EÚ
Lotyšské ministerstvo financií a Stále zastúpenie Lotyšska pri EÚ, Brusel
Október 2010 – apríl 2012: poradca riaditeľa výkonnej rady (zastupujúci Fínsko, Nórsko a Lotyšsko)
v Európskej banke pre obnovu a rozvoj, Londýn
Máj 2003 – október 2010: radca (hospodárstvo, financie, rozpočet EÚ, zdaňovanie) na Stálom
zastúpení Lotyšska pri EÚ, Brusel
Január 2002 – máj 2003: riaditeľ na útvare integrácie do EÚ, ministerstvo financií, Riga
Február 2001 – január 2002: vedúci útvaru integrácie do EÚ, ministerstvo financií, Riga
Január 2000 – apríl 2000: stážista v Európskej komisii, riaditeľstvo pre hospodárske a finančné
záležitosti, Brusel
Január 1996 – december 1999: rôzne vstupné pozície v súkromnom a verejnom sektore
a v akademickej obci
Úspechy, uznania:
Vyznamenanie od vlády Lotyšskej republiky, november 2015
Čestné uznanie od premiéra za osobný prínos k úspešnému lotyšskému predsedníctvu v EÚ v roku
2015 a k zavedeniu eura v Lotyšsku v roku 2014
Vyznamenanie od ministra pre zahraničné veci: prínos k zavedeniu eura v Lotyšsku v roku 2014

Čestné vyznamenanie od ministra financií: vynikajúce zastupovanie a podpora lotyšských
ekonomických a finančných záujmov v EÚ, 2008
Publikácie
„Európsky fond pre strategické investície (EFSI): priebeh rokovaní“; Lotyšské záujmy v EÚ, november
2015 (v lotyštine)
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