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EDF, CEA i AREVA tworzą Platformę Francuskiego
Atomu
W celu wypracowywania spójnych stanowisk wobec najważniejszych wyzwań stojących przed
francuską energetyką jądrową i przygotowania stosownych decyzji EDF, CEA i AREVA
postanowiły utworzyć Platformę Francuskiego Atomu (Plateforme France Nucléaire - PFN),
instancję trójstronnej debaty na najważniejsze tematy dotyczące tego sektora we Francji i na
arenie międzynarodowej.
W skład tego zbierającego się raz na kwartał gremium wejdzie sześć osób z kierownictwa
trzech podmiotów, w tym dyrektor generalny CEA i prezesi EDF i AREVA. Przewodnictwo
będzie rotacyjne, pierwszy roczny mandat przewodniczącego będzie pełnił prezes AREVA.
Celem PFN jest poprawa łącznej efektywności trzech podmiotów w szczególności poprzez
wypracowanie wspólnej wizji wyzwań stojących przed branżą w średniej i długiej perspektywie
czasowej, co przyczyni się do przygotowania i wdrożenia decyzji podejmowanych przez Radę
ds. Polityki Jądrowej przy prezydencie Francji (Conseil de Politique Nucléaire).
PFN przyjęła na rok 2016 plan pracy obejmujący priorytetowe na dziś zagadnienia: perspektywy
francuskiego sektora jądrowego w powiązaniu z realizacją ustawy o transformacji
energetycznej, strategia międzynarodowa branży we współpracy z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego oraz pozostałymi zainteresowanymi resortami,
przegląd opcji technologicznych reaktora EPR NM, wzmocnienie więzi z małymi i średnimi
przedsiębiorstwami z branży w powiązaniu z pracami Strategicznego Komitetu Przemysłu
Jądrowego (Comité Stratégique de Filière Nucléaire) oraz koordynacja stanowisk w sprawie
zmian regulacyjnych w szczególności w dziedzinie celów i wymagań bezpieczeństwa
jądrowego. PFN będzie też pracować nad przyszłością zamkniętego cyklu paliwowego we
Francji i za granicą, nad optymalizacją projektu głębokiego składowiska geologicznego
odpadów CIGEO, rozwojem technologii likwidacji reaktorów oraz programem badań i rozwoju
reaktorów czwartej generacji.
Zmierzenie się z głębokimi zmianami zachodzącymi w energetyce jądrowej, skądinąd bardzo
konkurencyjnej, wymagało od EDF, CEA i AREVA powołania instancji umożliwiającej
koordynację działań. Powstanie PFN przyczyni się istotnie do rozwoju francuskiego sektora
energetyki jądrowej.
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Grupa EDF
Grupa EDF, istotny uczestnik transformacji energetycznej, jest firmą zintegrowaną, działającą w dziedzinach
wytwarzania, przesyłu, obrotu, sprzedaży energii oraz usług energetycznych. EDF jest światowym liderem
energetyki niskoemisyjnej i dysponuje zróżnicowanym miksem produkcyjnym obejmującym elektrownie
atomowe, wodne, odnawialne i konwencjonalne. Grupa pośredniczy w dostawie energii i usług do 37,8 mln
klientów, w tym 28,3 mln we Francji. W 2015 roku skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 75 mld euro, z
czego 47,2% wypracowano poza Francją. EDF jest notowany na paryskiej giełdzie.

