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Revizija umetne inteligence na Evropskem računskem sodišču 

o Umetna inteligenca je ključna za prihodnjo konkurenčnost gospodarstva.  
o Evropski uniji grozi, da bo v tej ključni tehnološki tekmi zaostala. 
o Revizorji bodo ocenili načrtovane ukrepe EU za spodbujanje razvoja umetne 

inteligence. 

Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je začelo ocenjevati ukrepe EU, s katerimi se podpira 
razvoj umetne inteligence. Revizorji bodo preučili, ali načrti in finančni ukrepi Evropske 
komisije prispevajo k temu, da postane Evropa vodilna v svetu na področju umetne inteligence.  

Umetna inteligenca je ključna za digitalni prehod EU ter njeno industrijsko politiko in strateško 
avtonomijo. Revolucija na tem področju je v polnem razmahu, vendar Evropa pri ključnih vidikih, 
kot je financiranje, še vedno zaostaja. Po ocenah naj bi se v ZDA v umetno inteligenco vlagalo 
dvakrat toliko kot v EU. V letu 2021 umetne inteligence ni uporabljala niti desetina podjetij v EU 
(8 %), pri čemer so bile med državami EU velike razlike. Medtem ko je na Danskem umetno 
inteligenco uporabljala skoraj četrtina podjetij (24 %), jih je bilo drugod le nekaj več kot 15 % 
(17 % na Portugalskem in 16 % Finskem). V nekaterih državah članicah je bil ta delež celo nižji od 
5 %: na Češkem, v Grčiji, Latviji in Litvi (po 4 %), v Bolgariji, Estoniji, na Cipru, Madžarskem in 
Poljskem (po 3 %) ter v Romuniji (1 %). 

„Umetna inteligenca bo številnim sektorjem nedvomno prinesla veliko pomembnih koristi,“ je 
povedal član Sodišča Mihails Kozlovs, ki bo vodil revizijo. „Preveč je na kocki za konkurenčnost EU, 
da bi si lahko dovolili napake. Z revizijo želimo ugotoviti, ali si EU dovolj prizadeva za to, da ne bi 
zamudila priložnosti v tej veliki tehnološki revoluciji.“ 

Da bi bila EU konkurenčna, je za to področje v proračunih za obdobje med letoma 2014 in 2027 
skupaj dodelila nekaj manj kot 10 milijard EUR. Poleg tega bo vsaj 20 % od 724 milijard EUR, ki so 
na voljo v mehanizmu za okrevanje in odpornost po pandemiji, namenjenih digitalnemu 
prehodu EU. Sredstva bodo na voljo tudi iz sklada InvestEU, in sicer v obliki proračunskega 
jamstva EU v višini 6,6 milijarde EUR, s katerim naj bi se privabljale javne in zasebne naložbe v 
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raziskave, inovacije in digitalizacijo. V splošnem naj bi se ciljajo na to, da se naložbe v umetno 
inteligenco v tem desetletju postopno povečajo na 20 milijard EUR na leto. 

Z revizijo se bo preverilo, ali so v EU vzpostavljeni ključni pogoji za spodbujanje razvoja umetne 
inteligence. Revizorji bodo zlasti preučili, ali Evropska komisija s sredstvi EU uspešno podpira 
vzpostavitev ustreznega in konkurenčnega evropskega ekosistema umetne inteligence ter pri tem 
upošteva njeno strateško pomembnost in morebitna tveganja za varnost. 

Splošne informacije  

Evropska komisija je leta 2018 sprejela načrt za umetno inteligenco, ki je bil usklajen na ravni EU 
in katerega splošni cilj je doseči vodilno vlogo pri razvoju in uvajanju vrhunske umetne inteligence 
ter zagotavljanju etičnih in varnih proizvodov na tem področju. Načrt je bil posodobljen leta 2021. 

Napovednik revizije 02/2023 – Artificial intelligence in the EU v angleščini je na voljo na spletišču 
Sodišča. Napovedniki revizije temeljijo na pripravljalnem delu, opravljenem pred začetkom 
revizije. Niso revizijska opažanja, zaključki ali priporočila. Revizijsko poročilo naj bi bilo 
pripravljeno približno v enem letu. 

Kontakti za medije 

Tiskovni urad Sodišča: press@eca.europa.eu  

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