
Цифровите технологии са от решаващо значение за да постигне ЕС 
неутралност по отношение на климата до 2050 г. — целта, залегнала 
в Европейския зелен пакт.

5—9 % от 
използваната 
електроенергия

над 2 % от емисиите на парникови 
газове в световен мащаб (колкото 
целия въздушен трафик).

Намаляване на въглеродния отпечатък на сектора на ИКТ

Ако остане неконтролиран, 
въглеродният отпечатък 
на ИКТ може да нарасне 
до 14 % от глобалните 
емисии до 2040 г.

Днес секторът на ИКТ 
е отговорен за:

Същевременно 
технологиите биха могли 
да помогнат за:

2040 г.

намаление на емисиите 
с количество, 7 пъти 
по-голямо от количеството емисии, 
отделяно от самия сектор на ИКТ;

намаление на глобалните 
емисии с до 15 %

Изкуственият интелект, изчисленията със суперкомпютри 
и групираните данни ще дадат възможност за по-добър 
анализ и вземане на по-добри решения във връзка 
с кризата в областта на климата и околната среда. Това 
ще доведе до подобряване на изготвяните политики.
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Предприемане на мерки за подобряване на показателите за 
енергийната ефективност и кръговата икономика в сектора на 

ИКТ — от широколентовите мрежи до центровете за данни и ИКТ 
устройствата.

Въвеждане на нови „продуктови паспорти“, с които на потребителите 
и промишлеността се съобщават данни за произхода на продукта и състава му 
(включително опасните и редки материали), третирането му в края на жизнения 
цикъл и рециклирането.

Подобряване на правилата с цел устройствата да станат по-трайни 
и по-лесни за ремонт и рециклиране.

Подкрепата от страна на 
потребителите е силна.

Проведено неотдавна проучване на 
Евробарометър показва, че 64 % 
от ползвателите биха желали да 
продължат да ползват цифровите 
си устройства за период от 
5—10 години.

Удължаването на жизнения цикъл на всички 
смартфони в ЕС с една година би спестило 2,1 млн. 
тона CO2 годишно до 2030 г., което е равностойно на 
премахването на един милион автомобила от пътищата.

64 %

Инициативата „Дестинация Земя“ ще разработи цифров модел 
(„цифров двойник“) на Земята, с който радикално ще се подобри 
способността на Европа да прогнозира екстремни метеорологични 
условия, да изследва въздействието на изменението на климата 
и да управлява природните и екологичните бедствия.

През март 2020 г. Комисията ще приеме промишлена стратегия на 
ЕС, която ще подпомогне екологичната и цифровата трансформация 
на икономиката на ЕС.

Цифровата стратегия ще помогне на Европейския 
зелен пакт да направи ЕС неутрален по 

отношение на климата

Стартиране на нова промишлена стратегия на ЕС1

Подкрепа за кръговата икономика

Стартиране на инициатива за кръгова електроника

Подобряване на способността на ЕС 
да предвижда и управлява 
екологични катастрофи
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Разработване на интелигентни 
системи за намаляване на 
задръстванията и подобряване на 
мобилността.

Гаранция, че правилата на ЕС за зелените обществени 
поръчки обхващат всички ИКТ продукти и услуги.

Да използваме цифровите технологии 
по-добре за справяне с изменението на 

климата и опазване на околната среда.

Гаранция, че те ще повишат своята енергийна 
ефективност, ще използват енергия от отпадъци 

и повече възобновяеми енергийни източници.
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Подкрепа за 
автоматизирания 
и свързан транспорт

Повишаване на устойчивостта 
на обществените поръчки

Използване на предимствата 
на изкуствения интелект, 
5G, изчисленията в облак 
и периферните изчисления, 
и на интернет на нещата

Постигане до 2030 г. на 
неутралност по отношение на 
климата на центровете за данни 
и инфраструктурите в областта на ИКТ.
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