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Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 20 Μαρτίου 2023 

Η τεχνητή νοημοσύνη στο μικροσκόπιο του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου 

o Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχει καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας στο μέλλον  

o Η ΕΕ κινδυνεύει να μείνει πίσω στον σημαντικό αυτό τεχνολογικό αγώνα δρόμου 
o Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πρόκειται να αξιολογήσει τη δράση που 

προγραμματίζει η ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης της ΤΝ 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) αρχίζει σύντομα την αξιολόγηση των μέτρων στήριξης 
που έχει λάβει η ΕΕ για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Πρόκειται να εξετάσει 
κατά πόσον τα σχέδια και τα χρηματοδοτικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βοηθούν την 
Ευρώπη να αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στην ΤΝ.  

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι καίριος παράγοντας για την ψηφιακή μετάβαση, τη βιομηχανική 
πολιτική και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Αν και η επανάσταση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, η 
Ευρώπη έχει μείνει πίσω σε βασικές πτυχές όπως η χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 
το ποσό που επενδύεται στην ΤΝ στην ΕΕ είναι το μισό αυτού που επενδύεται στις ΗΠΑ. 
Το 2021, λιγότερο από μία στις 10 επιχειρήσεις της ΕΕ (8 %) χρησιμοποιούσαν ΤΝ, ενώ οι 
αποκλίσεις μεταξύ των χωρών της είναι μεγάλες. Αν και η ΤΝ χρησιμοποιούνταν σχεδόν σε μία 
στις τέσσερις επιχειρήσεις στη Δανία (24 %) και σε πάνω από το 15 % των επιχειρήσεων στην 
Πορτογαλία (17 %) και τη Φινλανδία (16 %), το ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο του 5 % στην 
Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, τη Λετονία και τη Λιθουανία (4 % σε όλες), στη Βουλγαρία, την 
Εσθονία, την Κύπρο, την Ουγγαρία και την Πολωνία (3 % σε όλες), και στη Ρουμανία (1 %). 

«Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποφέρει πολλά και αξιοσημείωτα οφέλη σε 
πολλούς τομείς», δήλωσε ο Mihails Kozlovs, Μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου, «και ότι 
το στοίχημα για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ είναι τόσο μεγάλο που δεν υπάρχει περιθώριο για 
λάθη. Με τον έλεγχό μας θα φανεί κατά πόσον καταβάλλονται αρκετές προσπάθειες ώστε η 
Ευρώπη να μη χάσει το τρένο αυτής της σημαντικής τεχνολογικής επανάστασης». 

Προκειμένου να μη μείνει εκτός αγώνα, μεταξύ 2014 και 2027 η ΕΕ προβλέπει να διαθέσει από 
τον προϋπολογισμό της περί τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ της. Επιπλέον, τουλάχιστον το 20 % 
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των 724 δισεκατομμυρίων ευρώ που διατίθενται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα χρηματοδοτήσει τη ψηφιακή 
μετάβαση της ΕΕ. Τέλος, το ταμείο InvestEU θα κινητοποιήσει, μέσω εγγυήσεων από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις 
στην έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση. Γενικός στόχος είναι, κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας αυτής, να αυξηθούν σταδιακά οι επενδύσεις στην ΤΝ σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως. 

Στο πλαίσιο του ελέγχου, θα εξεταστεί κατά πόσον έχουν τεθεί στην ΕΕ οι βασικές προϋποθέσεις 
για την τόνωση της ανάπτυξης της ΤΝ. Ειδικότερα, το ΕΕΣ θα εξετάσει κατά πόσον η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι ενωσιακοί πόροι στηρίζουν αποτελεσματικά τη δημιουργία ενός 
κατάλληλου και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης, 
λαμβανομένων υπόψη της στρατηγικής σημασίας της ΤΝ και των πιθανών κινδύνων για την 
ασφάλεια και την προστασία. 

Γενικές πληροφορίες  

Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε συντονισμένο σχέδιο σε επίπεδο ΕΕ για την ΤΝ, με 
γενικό στόχο την εξασφάλιση πρωταγωνιστικού ρόλου στην ανάπτυξη και τη χρήση της ΤΝ 
αιχμής, καθώς και στη διασφάλιση προϊόντων ΤΝ με εχέγγυα ηθικής και ασφάλειας. Το σχέδιο 
αυτό επικαιροποιήθηκε το 2021. 

Το δελτίο ελέγχου 02/2023, με τίτλο «Artificial intelligence in the EU», είναι διαθέσιμο στα 
αγγλικά στον ιστότοπο του ΕΕΣ. Τα δελτία ελέγχου βασίζονται στις προπαρασκευαστικές 
εργασίες που εκτελούνται πριν από την έναρξη ενός ελέγχου. Δεν πρέπει να θεωρούνται ως 
παρατηρήσεις, συμπεράσματα ή συστάσεις ελέγχου. Η σχετική έκθεση ελέγχου αναμένεται να 
είναι διαθέσιμη σε έναν χρόνο από τώρα. 

Επικοινωνία με τον Τύπο 

Γραφείο Τύπου του ΕΕΣ: press@eca.europa.eu  

— Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - κιν.: (+352) 691 551 502 
— Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu - κιν.: (+352) 621 552 224 
— Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - κιν.: (+352) 691 553 547  
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