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Luxembourg, 2023. március 20. 

A mesterséges intelligencia az Európai Számvevőszék 
látókörében 

o A mesterséges intelligencia (MI) kulcsfontosságú szerepet játszik a gazdaság 
jövőbeli versenyképessége szempontjából  

o Az Európai Unió azt kockáztatja, hogy lemarad ebben a fontos technológiai 
versenyben 

o A számvevők megvizsgálják a mesterséges intelligencia fejlesztésének fellendítését 
célzó uniós fellépéseket 

Az Európai Számvevőszék most kezdi ellenőrzését a mesterséges intelligencia fejlesztésének 
támogatására irányuló uniós intézkedésekről. A számvevők azt vizsgálják, hogy az Európai 
Bizottság tervei és pénzügyi intézkedései elősegítik-e, hogy Európa globális vezető szerepet 
töltsön be a mesterséges intelligencia terén. 

A mesterséges intelligencia döntő tényező az Unió digitális átállását, iparpolitikáját és stratégiai 
autonómiáját illetően. Jelenleg is zajlik e forradalmi változás, de Európa még lemaradásban van 
olyan alapvető kérdésekben, mint a finanszírozás. Becslések szerint az Unióban fele annyit 
fektetnek be a mesterséges intelligenciába, mint az Egyesült Államokban. 2021-ben az Unió 
vállalkozásainak kevesebb mint egytizede (8%) használt mesterséges intelligenciát, és az uniós 
országok között jelentős különbségek mutatkoztak. Míg Dániában majdnem minden negyedik 
vállalkozás (24%) alkalmazta a mesterséges intelligenciát, Portugáliában és Finnországban pedig a 
vállalkozások több mint 15%-a (17%, illetve 16%), ez az arány 5% alatt marad a Cseh Köztársaság, 
Görögország, Lettország és Litvánia esetében (mindegyiküknél 4%), Bulgária, Észtország, Ciprus, 
Magyarország és Lengyelország esetében (mindegyiküknél 3%), valamint Romániában (1%). 

„A mesterséges intelligencia kétségtelenül egy sor ágazatban jelentős előnyökkel jár majd – 
nyilatkozta Mihails Kozlovs, az ellenőrzést vezető számvevőszéki tag –, és az Unió 
versenyképessége szempontjából túl nagy a tét ahhoz, hogy elmulasszuk a lehetőségeket. 
Ellenőrzésünk célja, hogy megállapítsuk, elégségesek-e az intézkedések ahhoz, hogy Európa ne 
maradjon le ebben a nagy jelentőségű technológiai forradalomban.” 
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Hogy kivehesse részét ebből a versenyből, az Unió a 2014–2027-es időszakra közel 10 milliárd 
eurót irányzott elő a költségvetéséből. Emellett a pandémiás helyreállítási és rezilienciaépítési 
eszköz (RRF) keretében rendelkezésre bocsátott 724 milliárd euró legalább 20%-a szintén az Unió 
digitális átállását fogja finanszírozni. Végezetül az InvestEU Alap egy 6,6 milliárd euró összegű 
uniós költségvetési garancia révén igyekszik bevonni a köz- és magánberuházásokat a kutatás, az 
innováció és a digitalizáció területére. Összességében a cél az MI-beruházások fokozatos, évi 
20 milliárd euróra történő növelése az évtized során. 

A számvevők meg fogják vizsgálni, hogy fennállnak-e az Unióban a mesterséges intelligencia 
fejlesztésének fellendítéséhez szükséges alapvető feltételek. Elsősorban azt fogják ellenőrizni, 
hogy az Európai Bizottság biztosítja-e, hogy az uniós források eredményesen támogassák egy 
megfelelő és versenyképes európai mesterségesintelligencia-ökoszisztéma létrehozását, 
figyelembe véve a mesterséges intelligencia stratégiai jelentőségét, valamint a biztonságot és 
védelmet fenyegető potenciális kockázatokat. 

Háttér-információk  

Az Európai Bizottság 2018-ban uniós szintű összehangolt tervet fogadott el a mesterséges 
intelligenciára vonatkozóan azzal az átfogó céllal, hogy az Unió vezető szerepet töltsön be az 
élvonalbeli mesterséges intelligencia fejlesztésében és bevezetésében, valamint annak 
biztosításában, hogy az MI-termékek etikusak és biztonságosak legyenek. A tervet a Bizottság 
2021-ben aktualizálta. 

Az „Artificial intelligence in the EU” (Mesterséges intelligencia az Unióban) című, 02/2023. sz. 
ellenőrzési előzetes angol nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján. Az ellenőrzési előzetesek 
az ellenőrzés megkezdése előtt végzett előkészítő munkán alapulnak. Tartalmuk nem tekinthető 
ellenőrzési észrevételeknek, következtetéseknek vagy ajánlásoknak. Az ellenőrzési jelentés maga 
körülbelül egy év múlva várható. 

A sajtó rendelkezésére áll: 

a Számvevőszék sajtóirodája: press@eca.europa.eu  

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

 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/ecadefault.aspx
mailto:press@eca.europa.eu
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu
mailto:damijan.fiser@eca.europa.eu
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu

	A mesterséges intelligencia az Európai Számvevőszék látókörében
	Háttér-információk 
	A sajtó rendelkezésére áll:


