Mihails KOZLOVS
Rojen v kraju Preiļi, Latvija, leta 1976

Izobrazba
magisterij iz poslovnih znanosti (Executive MBA), Cass Business School na univerzi City University
London
magisterij iz družbenih ved, Univerza v Latviji
diploma iz družbenih ved, Tehnična univerza v Rigi
Evropska fakulteta Univerze v Latviji
Delovne izkušnje
od maja 2016: član Evropskega računskega sodišča, član senata V „financiranje in upravljanje unije”,
član poročevalec za pregled večletnega finančnega okvira, mnenje o Evropskem skladu za strateške
naložbe (EFSI) in poglavje 2 letnega poročila za leto 2016
od aprila 2012 do aprila 2016: namestnik direktorja (gospodarstvo, finance, proračun EU – ECOFIN),
svetovalec, predsednik delovne skupine sveta ministrov EU za Evropski sklad za strateške naložbe in
delovne skupine finančnih svetovalcev med latvijskim predsedovanjem EU, latvijsko ministrstvo za
finance in stalno predstavništvo Latvije pri EU, Bruselj
od oktobra 2010 do aprila 2012: svetovalec direktorja izvršnega odbora (predstavnik za Finsko,
Norveško in Latvijo) na Evropski banki za obnovo in razvoj, London
od maja 2003 do oktobra 2010: svetovalec (gospodarstvo, finance, proračun EU, obdavčenje) na
stalnem predstavništvu Latvije pri EU, Bruselj
od januarja 2002 do maja 2003: direktor na oddelku za pridružitev EU na ministrstvu za finance, Riga
od februarja 2001 do januarja 2002: vodja enote za pridružitev EU na ministrstvu za finance, Riga
od januarja 2000 do aprila 2000: praktikant na Evropski komisiji, direktorat za gospodarske in
finančne zadeve, Bruselj
od junija 1996 do decembra 1999: različna delovna mesta na začetni ravni v zasebnem in javnem
sektorju ter akademskem svetu
Dosežki, priznanja
priznanje vlade Republike Latvije, november 2015
priznanje predsednika vlade za osebni prispevek k uspešnemu latvijskemu predsedovanju EU
leta 2015 in uvedbi evra v Latviji leta 2014
odlikovanje ministra za zunanje zadeve za prispevek k uvedbi evra v Latviji leta 2014

priznanje za zasluge ministra za finance za izjemno zastopanje in promocijo latvijskih gospodarskih in
finančnih interesov v EU leta 2008
Objave
Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI): pogajanja; Latvijski interesi v EU, november 2015 (v
latvijščini)
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