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DA 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 20. marts 2023 

Kunstig intelligens på radaren i Den Europæiske Revisionsret 

o Kunstig intelligens (AI) er afgørende for økonomiens fremtidige konkurrenceevne  
o EU risikerer at falde bagud i dette vigtige teknologiske kapløb 
o Revisorerne vil vurdere de planlagte EU-foranstaltninger til fremme af udviklingen 

af kunstig intelligens 

Den Europæiske Revisionsret har indledt en vurdering af EU's indsats for at støtte udviklingen 
af kunstig intelligens (AI). Revisorerne vil undersøge, om Europa-Kommissionens planer og 
finansielle foranstaltninger bidrager til at gøre Europa førende på verdensplan inden for 
kunstig intelligens.  

Kunstig intelligens er afgørende for EU's digitale omstilling, industripolitik og strategiske 
autonomi. Der er en revolution i gang på området, men Europa halter stadig bagud med hensyn 
til centrale aspekter såsom finansiering. Det anslås, at det beløb, der investeres i kunstig 
intelligens i EU, er halvt så stort som det, der investeres i USA. I 2021 anvendte mindre end én ud 
af ti virksomheder i EU (8 %) kunstig intelligens, med betydelige forskelle mellem EU-landene. 
Mens næsten én ud af fire virksomheder i Danmark (24 %) anvendte kunstig intelligens og over 
15 % i Portugal (17 %) og Finland (16 %), var denne andel under 5 % i Tjekkiet, Grækenland, 
Letland og Litauen (alle 4 %), i Bulgarien, Estland, Cypern, Ungarn og Polen (alle 3 %) og  
i Rumænien (1 %). 

"Kunstig intelligens vil utvivlsomt medføre mange væsentlige fordele inden for en lang række 
sektorer," siger Mihails Kozlovs, det medlem af Revisionsretten, der skal lede revisionsarbejdet, 
"og der står for meget på spil for EU's konkurrenceevne til ikke at komme med på vognen. 
Gennem vores revision vil vi vurdere, om der gøres en tilstrækkelig indsats for at sikre, at Europa 
ikke kommer for sent til denne afgørende teknologiske revolution." 

For at kunne være med i kapløbet har EU planlagt at afsætte næsten ti milliarder euro fra sit 
budget mellem 2014 og 2027. Derudover vil mindst 20 % af de 724 milliarder euro, der er stillet 
til rådighed under genopretnings- og resiliensfaciliteten som reaktion på pandemien, finansiere 
EU's digitale omstilling. Endelig vil InvestEU-fonden mobilisere offentlige og private investeringer 
gennem en EU-budgetgaranti på 6,6 milliarder euro til forskning, innovation og digitalisering.  
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Alt i alt er det målet i løbet af dette årti gradvist at øge investeringerne i kunstig intelligens til 
20 milliarder euro om året. 

Med revisionen vil det blive kontrolleret, om centrale betingelser for at fremme udviklingen af 
kunstig intelligens er på plads i EU. Revisorerne vil navnlig undersøge, om Europa-Kommissionen 
sikrer, at EU's midler effektivt støtter skabelsen af et passende og konkurrencedygtigt europæisk 
økosystem for kunstig intelligens, hvor der tages hensyn til den strategiske betydning af AI og 
potentielle sikkerhedsrisici. 

Baggrundsoplysninger  

Europa-Kommissionen vedtog i 2018 en plan for kunstig intelligens, der blev koordineret på  
EU-plan, og hvis overordnede mål var at gøre EU førende inden for udvikling og udbredelse af 
banebrydende kunstig intelligens samt at sikre etiske og sikre AI-produkter. Kommissionen 
ajourførte planen i 2021. 

Orientering om kommende revision 02/2023 med titlen "Artificial intelligence in the EU" kan fås 
på engelsk på Revisionsrettens websted. Orienteringer om kommende revisioner er baseret på 
forberedende arbejde udført før planlagte revisionsopgaver. De skal ikke betragtes som 
revisionsbemærkninger, konklusioner eller anbefalinger. Revisionsberetningen forventes at 
foreligge om ca. et år. 

Pressekontakt 

Revisionsrettens pressekontor: 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  
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