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Tlačová správa 
Luxemburg 20. marca 2023 

Umelá inteligencia na obrazovke radaru Európskeho dvora 
audítorov 

o Umelá inteligencia je kľúčová pre budúcu konkurencieschopnosť hospodárstva  
o EÚ čelí riziku zaostávania v týchto kľúčových technologických pretekoch 
o Audítori posúdia opatrenia EÚ plánované na podporu rozvoja umelej inteligencie 

Európsky dvor audítorov začína posudzovať opatrenia EÚ na podporu rozvoja umelej 
inteligencie. Audítori preskúmajú, či plány a finančné opatrenia Európskej komisie prispievajú 
k tomu, aby sa Európa stala globálnym lídrom v oblasti umelej inteligencie.  

Umelá inteligencia je kľúčom k digitálnej transformácii EÚ, jej priemyselnej politiky a strategickej 
autonómii. Revolúcia prebieha, ale Európa stále zaostáva v kľúčových aspektoch, ako je 
financovanie. Odhaduje sa, že suma investovaná do umelej inteligencie v EÚ je polovičná ako 
suma investovaná v USA. Menej než 1 z 10 podnikov v EÚ (8 %) využíval umelú inteligenciu v roku 
2021, pričom medzi krajinami EÚ boli výrazné rozdiely. Zatiaľ čo takmer jeden zo štyroch 
podnikov v Dánsku (24 %) využíval umelú inteligenciu a viac než 15 % v Portugalsku (17 %) 
a Fínsku (16 %), tento podiel klesol pod 5 % v Českej republike, Grécku, Lotyšsku a Litve (všetky 
4 %), v Bulharsku, Estónsku, na Cypre, v Maďarsku a Poľsku (všetky 3 %) a v Rumunsku (1 %). 

„Umelá inteligencia nepochybne prinesie mnoho značných výhod v širokej škále odvetví,“ povedal 
Mihails Kozlovs, člen EDA, ktorý bude viesť tento audit, „a dôležitosť konkurencieschopnosti EÚ je 
príliš vysoká na to, aby to nevyšlo. V rámci nášho auditu určíme, či sa vynakladá dostatočné úsilie 
na to, aby sa zabránilo tomu, aby Európa v tejto veľkej technologickej revolúcii chýbala.“ 

Na to, aby EÚ mohla súťažiť v týchto pretekoch, plánuje vyčleniť takmer 10 mld. EUR zo svojho 
rozpočtu v rokoch 2014 až 2027. Okrem toho aspoň 20 % zo 724 mld. EUR sprístupnených v rámci 
nástroja na podporu obnovy a odolnosti po pandémii (RRF) bude financovať digitálnu 
transformáciu EÚ. A napokon, fond InvestEU zmobilizuje verejné a súkromné investície 
prostredníctvom rozpočtovej záruky EÚ vo výške 6,6 mld. EUR na výskum, inovácie a digitalizáciu. 
Celkovým cieľom je v priebehu tohto desaťročia postupne zvyšovať investície do umelej 
inteligencie na 20 mld. EUR ročne. 

https://www.eca.europa.eu/
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V rámci auditu skontrolujeme, či sú v EÚ zavedené kľúčové podmienky na podporu rozvoja 
umelej inteligencie. Audítori preskúmajú najmä to, či Európska komisia zabezpečuje, aby peniaze 
EÚ účinne podporovali vytvorenie riadneho a konkurencieschopného európskeho ekosystému 
umelej inteligencie, pričom zohľadnia strategický význam umelej inteligencie a potenciálne riziká 
pre bezpečnosť a ochranu. 

Základné informácie  

Európska komisia prijala v roku 2018 koordinovaný plán pre umelú inteligenciu na úrovni EÚ 
s celkovým cieľom dosiahnuť vedúce postavenie vo vývoji a zavádzaní špičkovej umelej 
inteligencie, ako aj zabezpečiť etické a bezpečné produkty umelej inteligencie. Tento plán 
aktualizovala v roku 2021. 

Podkladový dokument k auditu 02/2023 Umelá inteligencia v EÚ je k dispozícii v angličtine na 
webovom sídle EDA. Podkladové dokumenty k auditom sú založené na prípravnej práci vykonanej 
pred začiatkom auditu. Nemali by sa považovať za audítorské pripomienky, závery 
ani odporúčania. Audítorská správa je naplánovaná približne o rok. 

Kontakt pre tlač 

Tlačové oddelenie EDA: press@eca.europa.eu  

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