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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2023 m. kovo 20 d. 

Dirbtinis intelektas Europos Audito Rūmų radarų ekrane 

o Dirbtinis intelektas yra labai svarbus būsimam ekonomikos konkurencingumui  
o Kyla rizika, kad ES šiose pagrindinėse technologinėse lenktynėse atsiliks 
o Auditoriai įvertins planuojamus ES veiksmus dirbtinio intelekto plėtrai skatinti 

Europos Audito Rūmai pradeda vertinti ES veiksmus, kuriais remiamas dirbtinio intelekto 
vystymas. Auditoriai tikrins, ar Europos Komisijos planai ir finansinės priemonės padeda 
Europai tapti pasauline lydere dirbtinio intelekto srityje.  

Dirbtinis intelektas yra labai svarbus ES skaitmeninei pertvarkai, jos pramonės politikai ir 
strateginiam savarankiškumui. Revoliucija vyksta, tačiau Europa vis dar atsilieka pagrindinių 
aspektų, pavyzdžiui, finansavimo, srityje. Apskaičiuota, kad ES į dirbtinį intelektą investuota suma 
yra perpus mažesnė už JAV investuotą sumą. 2021 m. dirbtinį intelektą naudojo mažiau nei 1 iš 
10 ES įmonių (8 %), ir ES šalyse yra didelių skirtumų. Nors dirbtinį intelektą naudojo beveik 1 iš 4 
įmonių Danijoje (24 %) ir daugiau nei 15 % Portugalijoje (17 %) ir Suomijoje (16 %), ši dalis 
sumažėjo iki mažiau nei 5 % Čekijoje, Graikijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (visose 4 %), Bulgarijoje, 
Estijoje, Kipre, Vengrijoje ir Lenkijoje (visose 3 %) ir Rumunijoje (1 %). 

„Dirbtinis intelektas neabejotinai atneš daug didelės naudos įvairiuose sektoriuose, – teigė auditui 
vadovausiantis Europos Audito Rūmų narys Mihails Kozlovs, – ir su ES konkurencingumu susijusi 
rizika yra per didelė, kad būtų galima suklysti. Audito metu nustatysime, ar dedamos pakankamos 
pastangos, kad Europa neprarastų galimybės vykstant šiai didelei technologinei revoliucijai.“ 

Kad galėtų dalyvauti šiose lenktynėse, 2014–2027 m. ES iš savo biudžeto numatė skirti beveik 
10 milijardų eurų. Be to, bent 20 % iš 724 milijardų eurų sumos, skiriamos pagal pandeminę 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP), bus panaudota ES skaitmeninei 
pertvarkai finansuoti. Be to, „InvestEU“ fondu bus sutelktos viešosios ir privačiosios investicijos, 
pasinaudojant 6,6 milijardo eurų ES biudžeto garantija moksliniams tyrimams, inovacijoms ir 
skaitmeninimui. Apskritai siekiama per šį dešimtmetį palaipsniui padidinti investicijas į dirbtinį 
intelektą iki 20 milijardų eurų per metus. 

https://www.eca.europa.eu/
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Audito metu bus tikrinama, ar ES yra sudarytos pagrindinės sąlygos dirbtinio intelekto plėtrai 
skatinti. Visų pirma auditoriai tikrins, ar Europos Komisija užtikrina, kad ES lėšomis būtų 
veiksmingai remiamas tinkamos ir konkurencingos Europos dirbtinio intelekto ekosistemos 
kūrimas, atsižvelgiant į strateginę dirbtinio intelekto svarbą ir galimą riziką saugai ir saugumui. 

Bendra informacija  

2018 m. Europos Komisija priėmė suderintą ES lygmens planą dėl dirbtinio intelekto, kurio 
bendras tikslas – pirmauti kuriant ir diegiant pažangiausią dirbtinį intelektą, taip pat užtikrinant 
etiškus ir saugius dirbtinio intelekto produktus. Šį planą ji atnaujino 2021 m. 

Preliminari audito apžvalga 02/2023 „Dirbtinis intelektas ES“ pateikta anglų kalba Audito Rūmų 
interneto svetainėje. Preliminarios audito apžvalgos pagrįstos prieš audito pradžią atliktu 
parengiamuoju darbu. Jos neturėtų būti laikomos audito pastabomis, išvadomis ar 
rekomendacijomis. Audito ataskaitą tikimasi paskelbti po vienų metų. 

Kontaktai spaudai 

Audito Rūmų spaudos tarnyba: press@eca.europa.eu  

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