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Preses relīze 
Luksemburgā, 2023. gada 20. martā 

Eiropas Revīzijas palātas uzmanības centrā – mākslīgais intelekts 

o Mākslīgais intelekts (MI) ir ļoti svarīgs ekonomikas konkurētspējai nākotnē  
o ES saskaras ar risku atpalikt šajā svarīgajā tehnoloģiskajā sacīkstē 
o Revidenti vērtēs ES pasākumus, kas plānoti MI attīstības veicināšanai 

Eiropas Revīzijas palāta sāk izvērtēt ES rīcību mākslīgā intelekta (MI) attīstības atbalstam. 
Revidenti pārbaudīs, vai Eiropas Komisijas plāni un finanšu pasākumi veicina Eiropas kā 
pasaules līderes MI jomā pozicionēšanu.  

Mākslīgais intelekts ir būtisks ES digitālajai pārkārtošanai, tās rūpniecības politikai un 
stratēģiskajai autonomijai. Revolūcija ir sākusies, bet Eiropa joprojām atpaliek tādos svarīgos 
aspektos kā finansēšana. Tiek lēsts, ka Eiropas Savienībā mākslīgā intelekta jomā ieguldītā summa 
ir uz pusi mazāka nekā ASV. Mazāk nekā viens no desmit uzņēmumiem Eiropas Savienībā (8 %) 
2021. gadā izmantoja MI, un starp ES valstīm bija ievērojamas atšķirības. Lai gan MI izmantoja 
gandrīz viens no katriem četriem uzņēmumiem Dānijā (24 %) un vairāk nekā 15 % — Portugālē 
(17 %) un Somijā (16 %), šis īpatsvars bija zem 5 % Čehijas Republikā, Grieķijā, Latvijā un Lietuvā 
(visās 4 %), Bulgārijā, Igaunijā, Kiprā, Ungārijā un Polijā (visās 3 %) un Rumānijā (1 %). 

“Mākslīgais intelekts neapšaubāmi dos daudzus ievērojamus ieguvumus plašā nozaru spektrā,” 
sacīja ERP loceklis Mihails Kozlovs, kurš vadīs šo revīziju, “un likmes ES konkurētspējai ir pārāk 
augstas, tāpēc nepieciešams rīkoties. Revīzijā mēs noskaidrosim, vai tiek pieliktas pietiekamas 
pūles, lai novērstu to, ka Eiropa neizmanto iespējas piedalīties šajā lielajā tehnoloģiskajā 
revolūcijā”. 

Lai varētu konkurēt šajās sacīkstēs, laikposmā no 2014. līdz 2027. gadam ES plānoja piešķirt 
gandrīz 10 miljardus EUR no sava budžeta. Turklāt ES digitālo pārkārtošanos finansēs vismaz ar 
20 % no 724 miljardiem EUR, kas ir pieejami saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu 
(ANM). Visbeidzot, fonds InvestEU izmantos ES budžeta garantiju 6,6 miljardu EUR apmērā un 
mobilizēs publiskās un privātās investīcijas pētniecībai, inovācijai un digitalizācijai. Kopumā 
mērķis ir šīs desmitgades laikā pakāpeniski palielināt ieguldījumus mākslīgajā intelektā līdz 
20 miljardiem EUR gadā. 
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Revīzijā tiks pārbaudīts, vai Eiropas Savienībā ir ieviesti galvenie nosacījumi MI attīstības 
veicināšanai. Jo īpaši revidenti pētīs, vai Eiropas Komisija nodrošina, ka ES nauda efektīvi atbalsta 
pienācīgas un konkurētspējīgas Eiropas mākslīgā intelekta ekosistēmas izveidi, ņemot vērā 
MI stratēģisko nozīmi un iespējamos drošuma un drošības riskus. 

Konteksts  

Eiropas Komisija 2018. gadā pieņēma koordinētu ES līmeņa plānu MI jomā, kura vispārējais 
mērķis ir panākt vadošo lomu progresīva MI izstrādē un ieviešanā, kā arī nodrošināt ētiskus un 
drošus MI produktus. Plāns tika atjaunināts 2021. gadā. 

Ieskats gaidāmajā revīzijā 02/2023 “Mākslīgais intelekts Eiropas Savienībā” ir pieejams angļu 
valodā ERP tīmekļa vietnē. Ieskats gaidāmajā revīzijā ir dokuments, kura pamatā ir sagatavošanas 
darbs, kas veikts pirms revīzijas sākšanas. Tajā paustās atziņas nav uzskatāmas par revīzijas 
apsvērumiem, secinājumiem vai ieteikumiem. Revīzijas ziņojums ir gaidāms gada laikā. 

Kontaktinformācija presei 

ERP preses birojs: press@eca.europa.eu  

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