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Dla PGE EJ 1 oznacza to wsparcie dla rozwoju własnych kompetencji w postaci dostępu do bazy najlepszych praktyk w branży,
specjalistycznych raportów czy opracowań , a także możliwości zdobywania wiedzy poprzez udział w pracach globalnych grup
roboczych, warsztatach czy seminariach. To bezpośredni dostęp do najświeższych i precyzyjnych informacji na temat branży oraz
aktywny dialog z organizacjami międzynarodowymi w zakresie regulacji dotyczącym energii jądrowej.
WNA (World Nuclear Assocation) jest głosem przemysłu jądrowego w relacjach z MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej),
ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych), OECD (Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej), komisjami i innymi gremiami
międzynarodowymi. Jej zadaniem jest m.in.: ułatwianie i promowanie na skalę światową pokojowego wykorzystania energii jądrowej jako
zrównoważonego źródła energii, które będzie w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne przyszłych pokoleń; ułatwianie kontaktu i
współpracy pomiędzy firmami; zapewnienie platformy wymiany informacji w zakresie sytuacji na rynku paliwa jądrowego oraz bieżąca
informacja publiczna. Ułatwia współpracę pomiędzy firmami, prowadzi aktywne prace w grupach roboczych: prawna, ochrona
radiologiczna, ekonomika EJ, optymalizacja zasobów, transport, zrównoważony rozwój, łańcuch dostaw, wydobycie uranu, gospodarka
odpadami, regulacyjna, międzynarodowe bezpieczeństwo cyklu paliwowego etc. Więcej: http://www.world-nuclear.org/ (http://www.worldnuclear.org/)
Z kolei Foratom jest zawodowym stowarzyszeniem europejskiego przemysłu nuklearnego. Promuje wśród instytucji europejskich
pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. Jest odpowiedzialny za relacje między przemysłem a instytucjami, zwłaszcza Parlamentem
Europejskim i Komisją Europejską. Dostarcza informacji instytucjom europejskim, mediom i społeczeństwu na temat zagadnień
dotyczących energii jądrowej.. Ponadto koordynuje wymianę informacji na temat zagadnień związanych z energią jądrową. Służy
organizacjom międzynarodowym jako techniczny i ekonomiczny doradca przekazując im wiedzę ekspercką dotyczącą przemysłu
jądrowego. Foratom zrzesza 16 krajowych stowarzyszeń jądrowych z Belgii, Bułgarii, Czech, Holandii, Finlandii, Francji, Niemiec,
Węgier, Włoch, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie to reprezentuje prawie
800 firm europejskich, w tym niektóre z największych przedsiębiorstw.
Więcej: http://www.foratom.org/ (http://www.foratom.org/)

