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Pressmeddelande 
Luxemburg den 20 mars 2023 

Artificiell intelligens på Europeiska revisionsrättens radar 

o Artificiell intelligens (AI) är avgörande för ekonomins framtida konkurrenskraft.  
o EU riskerar att hamna på efterkälken i den här viktiga tekniska kapplöpningen. 
o EU:s revisorer bedömer EU:s planerade åtgärder för att driva på utvecklingen av AI. 

Europeiska revisionsrätten har inlett en bedömning av EU:s åtgärder för att stödja utvecklingen 
av AI. Revisorerna ska undersöka om Europeiska kommissionens planer och ekonomiska 
åtgärder bidrar till att göra EU världsledande inom AI.  

Artificiell intelligens är avgörande för EU:s digitala omställning, industripolitik och strategiska 
oberoende. Revolutionen pågår, men Europa släpar fortfarande efter på viktiga punkter som 
finansiering. I EU är investeringarna i AI enligt uppskattningar hälften så stora som i USA. Färre än 
vart tionde företag i EU (8 %) använde AI 2021, och skillnaderna mellan EU-länderna är stora. 
Medan nästan vart fjärde företag i Danmark (24 %) och över 15 % av företagen i Portugal (17 %) 
och Finland (16 %) använde AI, var motsvarande andel under 5 % i Tjecken, Grekland, Lettland 
och Litauen (samtliga 4 %), i Bulgarien, Estland, Cypern, Ungern och Polen (samtliga 3 %) och i 
Rumänien (1 %). 

”Artificiell intelligens kommer utan tvekan att föra med sig många stora fördelar inom en rad 
olika sektorer”, säger Mihails Kozlovs, den ledamot av revisionsrätten som kommer att leda 
revisionen, ”och med tanke på att så mycket står på spel för EU:s konkurrenskraft är det viktigt 
att ingenting går fel. Vår revision syftar till att ta reda på om tillräckliga ansträngningar görs för 
att förhindra att EU missar AI-tåget”. 

För att kunna delta i kapplöpningen har EU planerat att avsätta nästan 10 miljarder euro från 
budgeten mellan 2014 och 2027. Dessutom kommer minst 20 % av de 724 miljarder euro som 
görs tillgängliga inom ramen för den pandemirelaterade faciliteten för återhämtning och resiliens 
att finansiera EU:s digitala omställning. Slutligen kommer InvestEU-fonden att mobilisera 
offentliga och privata investeringar genom en EU-budgetgaranti på 6,6 miljarder euro för 
forskning, innovation och digitalisering. Sammantaget är målet att under innevarande årtionde 
gradvis öka investeringarna i AI till 20 miljarder euro per år. 
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Revisorerna kommer att kontrollera om EU har de förutsättningar som krävs för att främja 
utvecklingen av AI. Framför allt kommer de att undersöka om Europeiska kommissionen 
säkerställer att EU-medel på ett ändamålsenligt sätt stöder skapandet av ett lämpligt och 
konkurrenskraftigt europeiskt AI-ekosystem samt att hänsyn tas till AI:s strategiska betydelse och 
de potentiella skydds- och säkerhetsriskerna. 

Bakgrundsinformation  

Europeiska kommissionen antog en samordnad plan för AI på EU-nivå 2018 med det 
övergripande målet att bli ledande inom utveckling och användning av AI med 
spjutspetskvaliteter samt säkerställa etiska och säkra AI-produkter. Planen uppdaterades 2021. 

Förhandsbeskrivning 02/2023 om artificiell intelligens i EU finns på engelska på revisionsrättens 
webbplats. Förhandsbeskrivningar av revisioner bygger på förberedande arbete som utförts 
innan revisionen inleds. De ska inte ses som granskningsiakttagelser, slutsatser eller 
rekommendationer. Granskningsrapporten förväntas bli klar om ungefär ett år. 

Presskontakt 

Revisionsrättens presstjänst: press@eca.europa.eu  

— Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: +352 691551502 
— Damijan Fišer damijan.fiser@eca.europa.eu – M: +352 621552224 
— Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: +352 691553547  
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