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Tehisintellekt Euroopa Kontrollikoja radariekraanil 

o Tehisintellekt on majanduse tulevase konkurentsivõime jaoks keskse tähtsusega  
o ELil on oht jääda selles olulises tehnoloogiavõidujooksus teistest maha 
o Audiitorid hindavad tehisintellekti arendamiseks kavandatud ELi meetmeid 

Euroopa Kontrollikoda hakkab hindama tehisintellekti arendamise toetamiseks kavandatud ELi 
meetmeid. Audiitorid uurivad, kas Euroopa Komisjoni plaanide ja finantsabi toel on võimalik 
tagada Euroopale tehisintellekti alal ülemaailmne liidripositsioon.  

Tehisintellekt on ELi digiülemineku, tööstuspoliitika ja strateegilise autonoomia jaoks 
võtmetähtsusega. Revolutsioon on käimas, kuid Euroopa on mitmes olulises aspektis (nagu 
rahastamine) endiselt teistest maas. ELis on tehisintellekti investeeritud hinnanguliselt vaid pool 
sellest, mis on panustatud USAs. 2021. aastal kasutas tehisintellekti vähem kui iga kümnes ELi 
ettevõte (8%) ning see näitaja oli liikmesriigiti märkimisväärselt erinev. Kui Taanis kasutas 
tehisintellekti pea veerand ettevõtetest (24%) ning üle 15% oli see näitaja ka Portugalis (17%) ja 
Soomes (16%), siis paljudes riikides oli tehisintellekti kasutavate ettevõtete osakaal juba alla 5%: 
Tšehhi Vabariigis, Kreekas, Lätis ja Leedus 4%, Bulgaarias, Eestis, Küprosel, Ungaris ja Poolas 3% 
ning Rumeenias 1%. 

„Tehisintellekt toob paljudes sektorites kahtlemata märkimisväärset kasu ja tehisintellekti tähtsus 
ELi konkurentsivõime jaoks on liiga suur selleks, et saaksime endale lubada valesid otsuseid,“ 
ütles auditit juhtiv kontrollikoja liige Mihails Kozlovs. „Uurime oma auditiga, kas praegu tehakse 
piisavalt jõupingutusi, et Euroopa selles tehnoloogiliselt revolutsioonilises valdkonnas rongist 
maha ei jääks“. 

Võidujooksus osalemiseks kavandas EL oma eelarvest aastateks 2014–2027 peaaegu 10 miljardit 
eurot. Lisaks eraldatakse ELi digiüleminekule vähemalt 20% pandeemia tagajärgede 
kõrvaldamiseks mõeldud taaste- ja vastupidavusrahastu 724 miljardist eurost. Ka InvestEU 
fondiga kavatsetakse 6,6 miljardi euro suuruse ELi eelarvetagatise toel kaasata teadusuuringute, 
innovatsiooni ja digiteerimise jaoks avaliku ja erasektori investeeringuid. Kokkuvõttes on eesmärk 
suurendada tehisintellekti investeeringud käesoleva aastakümne jooksul järk-järgult 20 miljardi 
euroni aastas. 
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Auditi käigus kontrollitakse, kas ELis on loodud tehisintellekti arengu edendamiseks vajalikud 
peamised tingimused. Eelkõige uurivad audiitorid, kas Euroopa Komisjon tagab, et ELi raha toetab 
tõhusalt asjakohase ja konkurentsivõimelise Euroopa tehisintellekti ökosüsteemi loomist, võttes 
arvesse nii tehisintellekti strateegilist tähtsust, kui ka sellega kaasnevaid võimalikke turva- ja 
julgeolekuriske. 

Selgitav taustteave  

Euroopa Komisjon võttis 2018. aastal vastu ELi tasandil kooskõlastatud tehisintellekti kava, mille 
üldeesmärk on saavutada juhtpositsioon tipptasemel tehisintellekti arendamisel ja 
kasutuselevõtmisel ning tagada eetilised ja turvalised tehisintellektitooted. Kava ajakohastati 
2021. aastal. 

Audititutvustus 02/2023: „Tehisintellekt ELis“ on inglise keeles kättesaadav kontrollikoja 
veebisaidil. Audititutvustused põhinevad enne auditi algust tehtud ettevalmistaval tööl. Neid ei 
tuleks käsitleda auditi tähelepanekute, järelduste või soovitustena. Auditiaruanne peaks valmima 
umbes aasta pärast. 

Pressikontakt 

Kontrollikoja pressibüroo: press@eca.europa.eu  

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