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În data de 17 octombrie, la Bruxelles, BEREC va desfășura al șaselea Forum adresat entităților interesate, în cadrul căruia reprezentanți ai industriei
telecomunicațiilor și  ai celei digitale pot interacționa cu BEREC și își pot exprima punctele de vedere privind  proiectul de Program al BEREC pentru anul
2019, eficiența organizației și implicarea factorilor interesați, precum și investițiile eficiente în telecomunicații la nivel european.
 
Sporirea gradului de implicare a entităților interesate și construirea unei viziuni comune în ceea ce privește bazele promovării investițiilor eficiente în telecomunicații la
nivel european vor fi în centrul preocupărilor atât pentru conturarea Programului  de lucru al BEREC pe anul 2019 cât și pentru îndeplinirea sarcinilor BEREC în contextual
noului Cod European al Comunicațiilor Electronice (EECC).
 
Prima masa rotundă va fi moderată de Philippe Defraigne (director al Cullen International), care va aduce în dezbatere eficiența BEREC și gradul de implicare a factorilor
interesați, alături de Kevin Martin (Facebook), Daniel Pataki (GSMA), Profesor David Coen (University College London) și Ursula Pachl (BEUC).
 
Cea de-a doua masă rotundă va fi dedicată provocărilor întâmpinate în promovarea conectivității, a accesului și a gradului de utilizare în ceea ce privește rețelele de mare
capacitate în raport cu cetățenii și întreprinderile din Uniunea Europeană. Moderatorul Tony Shortall (director Telage), alături de Dr. Jonathan Dann (RBC), Frank Sixt
(Hutchison Whampoa), Dr. Martin Wrulich (McKinsey), Gabrielle Gauthey (Caisse des Depots) și Emanuele Tarantino (University Manheim) își vor exprima opinia cu
privire la oportunitățile de investiții în domeniul telecom la nivel european în comparație cu cele la nivel global și la factorii care determină atractivitatea investițiilor în
acest domeniu, în general.
 
Cu ocazia acestui Forum, Jeremy Godfrey (ComReg), care va prelua președinția BEREC în 2019, va prezenta principalele domenii de interes pentru activitatea BEREC în
anul 2019, așa cum sunt prevăzute în proiectul de Program al BEREC pentru anul viitor, care a fost lansat în consultare publică la data de 10 octombrie.
Această consultare publică este deschisă până la data de 7 noiembrie 2018. Proiectul de Program de lucru cuprinde fluxuri de lucru pentru fiecare dintre cele
cinci Priorități Strategice ale BEREC și vizează cu precădere sarcinile principale, obligatorii, care revin BEREC în contextual noului EECC.
 
Președintele BEREC în anul 2018, Johannes Gungl (RTR), va deschide lucrările Forumului, iar Directorul General al DG CONNECT, Roberto Viola, va adresa cuvântul de
închidere.
 
Forumul BEREC adresat entităților interesate este deschis publicului și va fi transmis în direct pe pagina de internet a BEREC. Toți cei interesați sunt invitați să adreseze
întrebări vorbitorilor și/sau să posteze reacții la discuții pe Twitter, folosind #BERECforum.
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