AFASE opgericht als Duitse vereniging
Brussel, 29 mei 2013. De Alliance for Affordable Solar Energy (AFASE) werd vorige
week opgericht als een vereniging (Verein) naar Duits recht.
"AFASE is de belangrijkste stem voor de Europese zonne-energiebedrijven en ik ben er trots
op om haar voorzitter te zijn. We vechten voor een open markt en tegen importheffingen in
onze innovatieve, toonaangevende Europese zonne-energieindustrie, die we allemaal
samen gedurende vele jaren hebben helpen opbouwen. Ik kan gewoon niet stilzwijgend
blijven toekijken hoe een paar Europese zonne-fabrikanten een hele industrie op het spel
zetten", zegt Thorsten Preugschas, voorzitter van AFASE en CEO van Soventix.
De vereniging werd naar Duits recht opgericht door zeven Europese zonne-energiebedrijven:
Soventix (Duitsland), Solarclarity, Oskomera Solar Power Solutions en Freenergics
(Nederland), BNRG Renewables (Ierland), INAM (Spanje) en Ergo Home Energy (Cyprus).
Het bestuur van de vereniging bestaat uit Thorsten Preugschas, Peter J. Desmet, algemeen
directeur van Solarclarity en Dennis Gieselaar, algemeen directeur van Oskomera Solar
Power Solutions.
AFASE vertegenwoordigt een diverse groep van Europese up- en downstream zonneenergiebedrijven. "Het aantal bedrijven dat AFASE ondersteunt is meer dan verdrievoudigd
sinds het begin van 2013. Vandaag telt AFASE meer dan 575 leden, wat wel aangeeft dat er
toenemende bezorgdheid in de industrie heerst over de mogelijke importheffingen ", zegt
Peter Desmet, bestuurslid van AFASE en algemeen directeur van Solarclarity.
"AFASE is een transparante Europese organisatie die meer dan 60.000 banen in de EU en
meer dan 20 miljard omzet vertegenwoordigt met als doel de Europese zonneenergiebedrijven een sterke stem te verlenen in het debat over importheffingen terwijl de
lobbygroep EU ProSun niet meer dan 8.000 banen vertegenwoordigt en haar leden niet
publiek maakt. Dit weerlegt het argument van sommigen die beweren dat AFASE een
organisatie is die gedreven wordt door Chinese fabrikanten en hun importeurs", voegt Dennis
Gieselaar, bestuurslid van AFASE en algemeen directeur van Oskomera Solar Power
Solutions, hieraan toe.

Noot voor redactie
Over AFASE:
De Alliance for Affordable Solar Energy (AFASE) is een coalitie van ruim 575 bedrijven in de Europese zonneenergiesector, die samen goed zijn voor meer dan 60.000 arbeidsplaatsen. AFASE wijst via collectieve
belangenbehartiging en communicatie op de risico's van protectionisme en brengt de voordelen van vrijhandel
voor zonne-energieproducten voor het voetlicht.
AFASE informeert beleidsmakers, het bedrijfsleven en burgers over:

de wereldwijde verbonden productieketen van zonne-energie

de werkgelegenheid en economische voordelen in de EU als gevolg van zonne-energie

het belang van kostenbesparingen binnen de zonne-energiesector voor de doelstellingen van de EU op
het gebied van klimaat en duurzame energie

de nadelige gevolgen van protectionisme voor de werkgelegenheid.
Ga voor meer informatie naar: www.afase.org
AFASE verwelkomt donaties om vrijhandel te ondersteunen via www.afase.org.
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