BLOG
Atos compenseert
CO2-uitstoot
door investering
in windmolens
Onze natuurlijke hulpbronnen raken
wereldwijd snel uitgeput. Daarom
is het nodig dat we op een andere
manier gaan nadenken over hoe
we produceren en consumeren.
Van die verantwoordelijkheid is ook
Atos zich bewust en reden voor ons
milieuprogramma Atos’ Environmental
Sustainability.
Atos zet voortdurend in op het reduceren van haar CO2voetafdruk. Hieraan geven we op allerlei manieren invulling:
van de modernisering van onze datacenters en een steeds
grotere inzet van hernieuwbare energie tot en met CO2-reductie
en het verbeteren van onze energie-efficiëntie.
Een recente mijlpaal betreft onze investeringen in drie
windmolenparken in India. Daarmee compenseren we in één
keer onze totale wereldwijde CO2-uitstoot van 2018.

Hernieuwbare energie
Het project ging in 2010 van start in drie regio’s in India:
Karnataka, Gujarat en Maharashtra. In deze windmolenparken
draait alles om het gebruik van hernieuwbare energie. Dat
heeft tot nu toe geresulteerd in de plaatsing van maar liefst 137
windturbines. De drie windmolenparken produceren jaarlijks
109,6 Megawatt en voorzien meer dan 40.000 huishoudens
van energie.
Ook zorgen de parken voor een hogere productiecapaciteit
van lokale bedrijven en leveren zij een bijdrage aan de lokale
economie (door het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen),
het onderwijs en initiatieven gericht op een goede
gezondheidszorg.
In aanvulling op de compensatie van de CO2-uitstoot die
afkomstig is van onze datacenters, kunnen we door dit
project nu óók waarborgen dat de CO2-emissies die worden
veroorzaakt op onze kantoren én door zakelijke reizen worden
geneutraliseerd.
Het zijn belangrijke initiatieven waarmee we óók onze klanten
willen inspireren bij de verduurzaming van hun organisatie.
Oplossingen die worden gehost in één van onze datacenters
stellen bijvoorbeeld ook hen in staat hun CO2-uitstoot te
compenseren.

DNA
Duurzaamheid is onderdeel van het DNA van Atos. Als
aanbieder van digitale services geloven we in de kracht
van technologie en innovatie om blijvende toegevoegde
waarde te creëren, voor onze klanten én een meer duurzame
samenleving.
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