
Avropa İttifaqının EU4Digital təşəbbüsü çərçivəsində 2021-ci ilin sonuna 
qədər Şərqi Tərəfdaş ölkələri arasında vahid rouminq məkanının 
tətbiqi, milli tənzimləyici orqanların müstəqilliyinin artırılması və 
radiotezlik spektri bölgüsü üzrə əlaqələndirilmiş strategiyaların 
hazırlanması istiqamətində səylərə dəstək vermək nəzərdə tutulub.

Dünya Bankı tərəfindən həyata keçirilən EU4Digital Broadband layihəsi, 
Şərq Tərəfdaşlığı regionunda oxşar Aİ strategiyalarına uyğun olaraq genişzolaqlı 
rabitəyə dair milli strategiyaların həyata keçirilməsi vasitəsilə genişzolaqlı 
internetin tətbiqinin sürətləndirilməsinə dəstək vermişdir.

Rouminq
Regionda rouminq qiymətlərinə 
da i r  vah id  yanaşman ın 
hazırlanması və icrası.

R e g i o n a l  r o u m i n q 
razılaşmasının 2021-ci ilin 
payız aylarında imzalanması və 
2022-ci ildən etibarən qüvvəyə 
minməsi gözlənilir.

Altı tərəfdaş ölkədə olan müştərilər 
üçün rouminq qiymətlərində 
87% azalma olacağı planlaşdırılır.

Aİ və Şərqi tərəfdaşlıq ölkəsi nazirləri 
Aİ və ŞT ölkələri arasında 
vahid rouminq məkanının 
yaradılmasının mümkünlüyünü 
nəzərdən keçirməyə dair razılığa 
gəliblər.

Tənzimləmə
E lek t ron  r ab i t ə  ü z rə  mi l l i 
tənzimləyici  orqanların 
təşkilati və maliyyə cəhətdən 
müstəqilliyini gücləndirmək.

Müstəqil tənzimləyicilər elektron 
kommunikasiya bazarları, xidmət və 
şəbəkələrin inkişafını dəstəkləməklə 
rəqabət,  invest is iya  və 
istehlakçı maraqları arasında 
tarazlıq təmin edirlər.

Azı beş tərəfdaş ölkədə müstəqil 
tənzimləyicilərin yaradılması nəzərdə 
tutulub.

Radiotezlik 
spektri

Altı Şərqi tərəfdaşlıq ölkəsində 700 
MHz tezliyinin istifadəyə verilməsi 
üçün əlaqələndirilmiş yanaşma 
prosesinə dəstək.

Radiotezlik spektri üzrə 
regional razılaşmanın 2021-ci 
ilin payız aylarında imzalanması 
gözlənilir: razılaşma tərəfdaş ölkələr 
və Aİ arasında radiotezlik spektri 
ehtiyatlarının uzlaşdırılmış istifadəsini 
təmin edəcək.

Mövcud sistemlərdən 700 MHz 
tezliyini istifadəyə vermək və 
beynəlxalq mobil rabitə xidmətlərinə, 
xüsusən də 5G-yə təyin etmək 
nəzərdə tutulub. 

Telekommunikasiya 
qaydaları

#EU4Digital



2021-ci ilin payız ayları
Şərqi tərəfdaşlıq ölkələri RRR-ni imzalamağı planlaşdırır.

2023 - 2025 
Rouminq qiymətləri təklif olunan plana uyğun olaraq düşür. Bu dövrün sonunda müştərilərin 
rouminq xərclərinin 87% azalacağı gözlənilir.

1 yanvar 2026
Müştərilərin rouminq xərclərinin Aİ-nin yeni topdansatış qiymətlərinin əks olunması və hesablanmış 
səmərəli daxili qiymətlərin əlavə olunması nəticəsində pərakəndə satış qiymətlərini təyin 
etməklə daha da azaldılacağı gözlənilir.

1 yanvar 2022
Razılaşma qüvvəyə minir, Şərqi tərəfdaşlıq ölkələrindəki insanlar altı tərəfdaş ölkə daxilində 
rouminq xidmətindən istifadə edərkən mobil xidmətlər üçün daha az xidmət haqqına cəlb 
olunacaqlar.

2021-ci il boyunca
RRR-nin məqsədlərinə və icrasına nail olmaq üçün zəruri olan hər hansı bir qanuni düzəlişlərin 
qəbulu.

Regional Rouminq Razılaşmasının (RRR) icrası ilə bağlı 
gözlənilən vaxt çərçivəsi

https://eufordigital.eu/az/thematic-area/telecom-rules/

Telekommunikasiya qaydaları şəbəkəsi sahəsindəki bu məqsədləri 
ötürməyə yönəlmiş Aİ dəstəyi sayəsində rouminq tariflərinin 
azalması, rəqabət qabiliyyətinin artması və sərmayələrin 

cəlb olunmasına səbəb olacaq daha güclü qanunvericilik, eləcə də 
istehlakçıların hüquqlarının qorunması və gələcəkdə yeni  

simsiz genişzolaqlı rabitə və 5G texnologiyasının tətbiqi 
formasında Şərq Tərəfdaşlığı regionunda vətəndaşlar  

və müəssisələrin mənfəətlər qazanacağı  
nəzərdə tutulub.

Altı Şərqi tərəfdaşlıq 
ölkəsi üçün rouminq 

razılaşmasının ümumi 
müsbət təsiri 

€4.6 milyon avro 
dəyərində qiymətləndirilir.

Keçid dövrünün sonunda 
(2026-cı ildə), regionda 

rouminq istehlakçıları 
üçün pərakəndə satış 

qiymətlərinin 87% 
azalması gözlənilir.  


