
 

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie wprowadzenia do kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Pełny tekst 
wprowadzenia do kontroli jest dostępny na stronie www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

PL 

Komunikat prasowy 
Luksemburg, 20 marca 2023 r. 

Europejski Trybunał Obrachunkowy prześwietli sztuczną 
inteligencję 

o Sztuczna inteligencja (AI) przesądzi o przyszłej konkurencyjności gospodarczej  
o Istnieje ryzyko, że UE pozostanie w tyle w tym przełomowym wyścigu 

technologicznym 
o Kontrolerzy przeanalizują działania unijne mające przyspieszyć rozwój AI 

Europejski Trybunał Obrachunkowy rozpoczyna właśnie analizę działań podjętych przez UE, by 
wspierać rozwój sztucznej inteligencji (AI). Kontrolerzy sprawdzą, czy rozwiązania planowane 
przez Komisję Europejską i przewidziane finansowanie mogą sprawić, że UE stanie się 
światowym liderem w tej dziedzinie.  

Sztuczna inteligencja stanowi kluczowy element unijnej transformacji cyfrowej, polityki 
przemysłowej i strategicznej autonomii. Rewolucyjne zmiany już się rozpoczęły, ale Europa na 
niektórych polach wciąż za nimi nie nadąża, np. pod względem finansowania. Szacuje się, że 
inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji w UE odpowiadają połowie wydatków USA w tym 
obszarze. W 2021 r. mniej niż jedno na dziesięć przedsiębiorstw w UE (8%) stosowało rozwiązania 
z zakresu AI. Między poszczególnymi państwami członkowskimi zarysowały się przy tym znaczne 
różnice: w Danii sztuczna inteligencja znalazła zastosowanie w niemal jednej czwartej 
przedsiębiorstw (24%), w Portugalii i Finlandii – w ponad 15% firm (odpowiednio 17% i 16%). 
Odsetek ten nie sięga jednak nawet 5% w Czechach, Grecji, na Łotwie i Litwie (4%), w Bułgarii, 
Estonii, na Cyprze, Węgrzech i w Polsce (3%) oraz w Rumunii (1%). 

– Nie ma żadnych wątpliwości, że sztuczna inteligencja przyniesie wiele wymiernych korzyści 
w przeróżnych sektorach – powiedział Mihails Kozlovs, członek Trybunału odpowiedzialny za tę 
kontrolę. – Gra toczy się o wysoką stawkę, UE nie może sobie pozwolić na pozostanie w tyle pod 
względem konkurencyjności – zaznaczył i wyjaśnił, że w ramach kontroli Trybunał sprawdzi, czy 
podejmowane działania są wystarczające, aby Unia nie przegapiła tej wielkiej rewolucji 
technologicznej. 

Aby włączyć się w zachodzące już przemiany, UE zarezerwowała w budżecie niemal 10 mld euro 
na lata 2014–2027. Na sfinansowanie unijnej transformacji cyfrowej zostanie ponadto 
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przeznaczone niemal 20% z 724 mld euro udostępnionych w ramach utworzonego w związku 
z pandemią Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Co więcej, za 
pośrednictwem Funduszu InvestUE udzielone zostaną gwarancje z budżetu UE w wysokości 
6,6 mld euro w obszarze badań naukowych, innowacji i cyfryzacji, co ma pobudzić inwestycje ze 
środków publicznych i prywatnych. Zasadniczym celem na obecne dziesięciolecie jest stopniowe 
zwiększanie nakładów w dziedzinie sztucznej inteligencji, aż osiągną one poziom 20 mld euro 
rocznie. 

W ramach kontroli Trybunał sprawdzi, czy w UE spełniono najważniejsze warunki sprzyjające 
rozwojowi AI. Kontrolerzy zbadają w szczególności, czy Komisja Europejska dba o to, by unijne 
finansowanie skutecznie przyczyniało się do utworzenia w Europie dobrze funkcjonującego, 
konkurencyjnego ekosystemu sztucznej inteligencji. Sprawdzą także, czy Komisja uwzględniła 
strategiczne znaczenie AI i ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa, jakie niesie za sobą 
sztuczna inteligencja. 

Informacje ogólne  

W 2018 r. Komisja Europejska przyjęła na szczeblu unijnym skoordynowany plan w sprawie 
sztucznej inteligencji. Miał on sprawić, że UE zajmie pozycję lidera w rozwijaniu i wdrażaniu 
najnowocześniejszych technologii AI, a także zagwarantować, że rozwiązania te będą etyczne 
i bezpieczne. Plan ten został uaktualniony przez Komisję w 2021 r. 

Wprowadzenie do kontroli 02/2023 pt. „Sztuczna inteligencja w UE” jest dostępne na stronie 
internetowej Trybunału w języku angielskim. Wprowadzenia do kontroli opierają się na wynikach 
prac przygotowawczych podjętych przed rozpoczęciem zadania kontrolnego. Nie zawierają uwag, 
wniosków ani zaleceń pokontrolnych. Sprawozdanie z kontroli ma zostać opublikowane za około 
rok. 

Kontakt dla prasy 

Biuro prasowe Trybunału – e-mail: press@eca.europa.eu  

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