PERSBERICHT
Samen met meer dan 50 bedrijven en verenigingen roept ista op tot meer tempo
in klimaatbescherming en energietransitie
Essen, Duitsland, 10 november, 2017. Specifieke klimaateisen voor onderhandelaars van de
coalitie
Terwijl de Klimaatveranderingsconferentie van de VN, COP23, plaatsvindt in Bonn doet ista in
een brede alliantie van 52 grote en middelgrote bedrijven en bedrijfsverenigingen een beroep
op de partijen aanwezig bij de verkennende coalitiegesprekken om klimaatbescherming een
kerntaak voor de toekomstige Duitse regering te maken. In hun openbaar verzoek eisen de
bedrijven dat klimaatbescherming, de energietransitie, en het tot uitvoering brengen van het
Klimaatactieplan 2050 als hervormingsprogramma voor Duitsland op de agenda worden
gezet.
"De toekomstige ‘Jamaica-coalitie’ (CDU/FDP/Groenen) heeft alles in huis om de koers voor
een succesvolle en economische energietransitie uit te stippelen. De nadruk dient te liggen op
het overkoepelende doel en de wil om zaken in beweging te krijgen. Dat gaat alleen maar
lukken als iedereen hun ingenomen posities opgeeft en openstaat voor de coalitiepartners,"
zegt Thomas Zinnöcker, CEO van ista.
"Het innemen van een voortrekkerspositie op het gebied van klimaatbescherming biedt een
geweldige gelegenheid om innovatie te promoten en de economische concurrentiepositie van
Duitsland te versterken," staat er in de verklaring, die ook als advertentie in de Frankfurter
Allgemeine Zeitung verschijnt. "De nieuwe Duitse coalitieregering zou de transformatie naar
een CO2-neutrale economie moeten versnellen. Om dit te bereiken zou zij nauw samen
moeten werken met partners in en buiten Europa." De energie-intensieve industriële bedrijven
van Duitsland vroegen om een intelligent beleidskader dat de noodzakelijke overgang naar
minder CO2 mogelijk maakt en hun internationale concurrentiepositie veilig stelt.
Teneinde energie-efficiëntie te vergroten eisen de bedrijven en verenigingen ook dat de
coalitiepartijen meer vaart zetten achter het energie-efficiënt renoveren van gebouwen,
bijvoorbeeld door middel van fiscale stimuleringsmaatregelen. "Het succes van de
energietransitie in gebouwen hangt in sterke mate af van betrouwbare
investeringsvoorwaarden, innovatie en de kosteneffectiviteit van de maatregelen," zegt
Zinnöcker. "Meer dan ooit tevoren verwachten eigenaren en huurders een haalbare oplossing
van de politiek. Daarom moeten maatregelen die geringe investeringen met zich meebrengen
voorop staan bij de energietransitie in gebouwen. Alleen op deze manier kan Duitsland dichter
bij het behalen van zijn klimaatdoelstellingen komen."
Bedrijven met meer dan 450.000 werknemers in Duitsland
Samen hebben de bedrijven meer dan 450.000 werknemers in Duitsland alleen al, en een
wereldwijde omzet van meer dan 350 miljard euro (meer dan de Duitse begroting in 2017). De
coördinatie van de verklaring is in handen van Stiftung 2°, B.A.U.M. en de ontwikkelings- en
milieuorganisatie German watch.
De ondertekenaars van de verklaring zijn grote en middelgrote in Duitsland opererende
bedrijven en verenigingen vanuit een breed gamma van sectoren, waaronder 6 bedrijven die
in de DAX 30 genoteerd staan en veel bekende namen. Energie-intensieve industriële
bedrijven en exploitanten van steenkolencentrales ondersteunen het verzoek. Veel bedrijven
die getekend hebben, hebben niet direct baat bij het afschaffen van het gebruik van steenkool

of de energietransitie. De ondertekenaars zijn echter bereid om hun bijdrage te leveren aan de
bescherming van het klimaat.
Duitse versie van de verklaring: www.germanwatch.org/de/14633
Engelse versie van de verklaring: www.germanwatch.org/en/14634
52 ondertekenaars van de verklaring:
Adidas Group | AIDA Cruises | Alfred Ritter GmbH & Co. KG | Alba Group | ALDI SÜD |
Alnatura | Baufritz | Bausparkasse Schwäbisch Hall | CEWE | DAIKIN Airconditioning
Germany | Deutsche Börse | Deutsche ROCKWOOL | Deutsche Telekom | Deutsche Wohnen
| elobau | EnBW | ENTEGA | E.ON | EPSON Deutschland | EWE | Gegenbauer Holding | GLS
Bank | Hermes Germany | HOCHTIEF | Interseroh | ista International | IWAN BUDNIKOWSKY
| Lebensbaum | LR Facility Services | Max Bögl | Metro | Naturstrom | Nestlé Deutschland |
Otto Group | Papier- und Kartonfabrik Varel | PUMA | SAP | Schneider Schreibgeräte | Schüco
International KG | Siemens | Sparda-Bank München | Stadtwerke München | Stadtwerke
Tübingen | Tchibo | Triodos Bank | Trianel | Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V.
(VDV) | Viebrockhaus | WALA | Wilkhahn | Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie e.V (ZVEI)
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Over ista
ista is een van de toonaangevende bedrijven in het verbeteren van de energie-efficiëntie in de
bouwsector. Met onze producten en diensten, helpen wij duurzaam energie te besparen en
CO2 uitstoot te verlagen en energiekosten te verminderen. Ista heeft zich gespecialiseerd in
de zogenaamde submetering, incasso, facturatie en transparante visualisatie van
verbruiksgegevens collectief gestookte gebouwen en commercieel vastgoed. Als basis
hiervoor past ista ultramoderne meetapparatuur toe voor energiemeting en datamanagement.
Alle meetsystemen zijn radiografisch uitleesbaar en omvatten o.a. warmtekostenverdelers,
watermeters en warmtemeters. Het bedrijf telt meer dan 5.400 werknemers in 24 landen
wereldwijd en helpt de eindgebruikers van ongeveer twaalf miljoen woon- en commerciële
units bij de besparing van energie. In 2016 bedroegen de verkoopresultaten van de ista groep
850,4 miljoen euro. Meer informatie beschikbaar op www.ista.com.
Over CVC Capital Partners
CVC Capital Partners is een toonaangevend private equity bedrijf. CVC is in 1981 opgericht
en heeft vandaag de dag een netwerk van 24 vestigingen en circa 430 werknemers in heel
Europa, Azië en Amerika. In totaal beheert CVC meer dan USD 60 miljard aan activa. CVC
heeft meer dan 300 investeringen afgerond in een breed scala aan industrieën en landen over
de hele wereld. De 50 bedrijven waarin CVC momenteel investeert tellen ca. 285.000
medewerkers wereldwijd.

