
Ініцыятыва Еўрапейскага саюза EU4Digital падтрымлівае намаганні па 
стварэнні агульнай роўмінгавай прасторы паміж краінамі Усходняга 
партнёрства да канца 2021 года з мэтай узмацнення незалежнасці 
нацыянальных рэгулятыўных органаў і распрацоўкі ўзгодненых стратэгій 
па размеркаванні спектра.

Праект па развіцці шырокапалоснай сеткі EU4Digital Broadband, ажыццёўлены 
Сусветным банкам, садзейнічаў паскоранаму развіццю шырокапалоснай сеткі 
ў краінах рэгіёна Усходняга партнёрства праз разгортванне дзяржаўных стратэгій 
развіцця шырокапалоснай сеткі ў адпаведнасці з падобнымі стратэгіямі ЕС.

Роўмінг
Распрацоўка і ўкараненне агульнага 
падыходу да фарміравання цэн на 
паслугі роўмінгу ў рэгіёне.

Чакаец ца ,  што  Рэг іянальнае 
пагадненне аб роўмінгу будзе 
падпісана восенню 2021 года 
ўступіць у сілу ў 2022 годзе.

Па папярэдняй ацэнцы, цэны на 
паслугі роўмінгу знізяцца на 87% 
для карыстальнікаў з шасці краін-
партнёраў. 

Міністры з ЕС і краін Усходняга 
партнёрства дамовіліся разгледзець 
магчымасць стварэння адзінай 
роўмінгавай прасторы паміж ЕС 
і УП.

Рэгуляцыя
Узмацненне арганізацыйнай і фінансавай 
незалежнасці нацыянальных 
рэгулятыўных органаў у галіне 
электронных камунікацый.

Забеспячэнне незалежнымі рэгулятарамі 
балансу паміж канкурэнцыяй, 
і н в е с т ы ц ы я м і  і  і н т а р э с а м і 
спажыўцоў з адначасовай падтрымкай 
развіцця камунікацыйных рынкаў, 
паслуг і сетак.

Мэта – мець незалежных рэгулятараў 
па меншай меры ў пяці краінах-
партнёрах.

Спектр
Падтрымка каардынаванага падыходу 
да вызвалення частот дыяпазону 
700 МГц у шасці краінах Усходняга 
партнёрства. 

Чакаец ца ,  што  Рэг іянальнае 
пагадненне аб частотах будзе 
падпісана восенню 2021 года. 
Яно забяспечыць  гарманізаванае 
выкарыстанне рэсурсаў спектра паміж 
краінамі-партнёрамі і ЕС.

Мэта складаецца ў вызваленні частаты 
дыяпазону 700 МГц ад існуючых сістэм 
для міжнародных паслуг мабільнай 
сувязі, у прыватнасці 5G.

Нормы тэлекамунікацыйнага 
сектара

#EU4Digital



Восень 2021 года
Планаванне краінамі Усходняга партнёрства падпісання РПР.

2023 - 2025 гады 
Падзенне цэн на паслугі роўмінгу ў адпаведнасці з прапанаванай траекторыяй. Чакаецца, што да 
канца гэтага перыяду выдаткі абанентаў на роўмінг знізяцца на 87%.

1 студзеня 2026 года
Чакаецца, што выдаткі кліентаў на роўмінг працягнуць зніжацца ў выніку пераймання новых аптовых 
расцэнак ЕС і ўсталявання рознічнай нацэнкі праз дапасаванне разлічаных дзеючых цэн на ўнутраным 
рынку. 

1 студзеня 2022 года
Уступленне пагаднення ў сілу, што дазволіць грамадзянам краін Усходняга партнёрства менш плаціць 
за паслугі мабільнай сувязі ў роўмінгу ў межах шасці краін-партнёраў.

Увесь 2021 год
Унясенне неабходных паправак у заканадаўства для дасягнення мэт і выканання ўмоў РПР.

Прагназаваны графік працы над Рэгіянальным пагадненнем аб 
роўмінгу (РПР)

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

Па дасягненні названых мэт у галіне - Норм тэлекамунікацыйнага 
сектара падтрымка  ЕС прынясе відавочную карысць грамадзянам 

і прадпрымальнікам у рэгіёне Усходняга партнёрства ў выглядзе 
больш нізкага кошту паслуг роўмінгу, узмоцненай рэгуляцыі, якая 
прывядзе да павелічэння інвестыцый, узмацнення канкурэнцыі, 
а таксама ўмацавання абароны правоў спажыўцоў і з’яўлення 

магчымасцей выкарыстання новых бяздротавых  
шырокапалосных сетак і 5G.

Для шасці краін Усходняга 
партнёрства агульны станоўчы 

ўплыў пагаднення аб 
роўмінгу  ацэньваецца ў 

€4.6 млн еўра.

Па заканчэнні пераходнага 
перыяду (у 2026 годзе)

чакаецца, што рознічныя цэны 
для карыстальнікаў паслуг 

роўмінгу ў рэгіёне знізяцца на 

87%.  


