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Artificiële intelligentie op de radar van de Europese Rekenkamer 

o Artificiële intelligentie (AI) is van cruciaal belang voor het toekomstige 
concurrentievermogen van de economie  

o De EU dreigt achterop te raken in deze belangrijke technologische wedloop 
o Auditors zullen de geplande EU-maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling 

van AI beoordelen 

De Europese Rekenkamer (ERK) is begonnen met de beoordeling van de EU-maatregelen ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI). De auditors zullen 
onderzoeken of de plannen en financiële maatregelen van de Europese Commissie de positie 
van Europa als wereldleider op het gebied van AI bevorderen.  

Artificiële intelligentie is essentieel voor de digitale transitie, het industriebeleid en de 
strategische autonomie van de EU. De revolutie is in volle gang, maar Europa loopt nog steeds 
achter op belangrijke gebieden als financiering. In de EU wordt naar schatting half zoveel in AI 
geïnvesteerd als in de VS. Minder dan 1 op de 10 bedrijven in de EU (8 %) maakte in 2021 gebruik 
van AI, met aanzienlijke verschillen tussen de EU-landen. Zo gebruikte bijna 1 op de 4 bedrijven in 
Denemarken (24 %) AI en meer dan 15 % in Portugal (17 %) en Finland (16 %), maar daalde dit 
percentage tot onder de 5 % in Tsjechië, Griekenland, Letland en Litouwen (alle 4 %), in Bulgarije, 
Estland, Cyprus, Hongarije en Polen (alle 3 %), en in Roemenië (1 %). 

“Artificiële intelligentie zal ongetwijfeld veel aanzienlijke voordelen opleveren in een groot aantal 
sectoren”, zegt Mihails Kozlovs, het ERK-lid dat de controle zal leiden. “Er staat te veel op het spel 
voor het concurrentievermogen van de EU om fouten te maken. Onze controle zal uitwijzen of er 
voldoende inspanningen worden geleverd om te voorkomen dat Europa in deze grote 
technologische revolutie de boot mist.” 

Om in de race te kunnen blijven, wilde de EU tussen 2014 en 2027 bijna 10 miljard EUR uit haar 
begroting toewijzen aan AI. Daarnaast zal ten minste 20 % van de 724 miljard EUR die in het 
kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit van de pandemie (RRF) beschikbaar wordt gesteld, 
worden gebruikt voor de financiering van de digitale transitie van de EU. Ten slotte zal het 
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begrotingsgarantie van 6,6 miljard EUR voor onderzoek, innovatie en digitalisering. Al met al is 
het de bedoeling de investeringen in AI in de loop van dit decennium geleidelijk op te voeren tot 
20 miljard EUR per jaar. 

Bij de controle zal worden nagegaan of in de EU de essentiële voorwaarden ter bevordering van 
de ontwikkeling van AI aanwezig zijn. De auditors zullen met name onderzoeken of de Europese 
Commissie ervoor zorgt dat het EU-geld daadwerkelijk de totstandkoming van een goed en 
concurrerend Europees ecosysteem voor artificiële intelligentie ondersteunt. Ook beoordelen de 
auditors of de Commissie hierbij rekening houdt met het strategische belang van AI en de 
potentiële risico’s voor veiligheid en beveiliging. 

Achtergrondinformatie  

De Europese Commissie heeft in 2018 een gecoördineerd plan voor AI op EU-niveau 
goedgekeurd. De algemene doelstellingen hiervan waren koploper te worden in het ontwikkelen 
en toepassen van geavanceerde AI en ethische en veilige AI-producten te waarborgen. De 
Commissie heeft het plan in 2021 bijgewerkt. 

Vooruitblik op de controle nr. 02/2023 “Artificial intelligence in the EU” is in het Engels 
beschikbaar op de website van de ERK. Vooruitblikken op de controle zijn gebaseerd op het 
voorbereidende werk dat is verricht voor aanvang van een controle. Zij mogen niet worden 
beschouwd als controleopmerkingen, conclusies of aanbevelingen. Het controleverslag wordt 
over ongeveer een jaar verwacht. 

Perscontact 

Persdienst van de ERK: 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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