
PRESSEMEDDELELSE FRA EUSPA 

www.euspa.europa.eu 

Oplysningerne er underlagt en ansvarsfraskrivelse, meddelelse om ophavsret og beskyttelse af 
personoplysninger. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Siden oprettelsen har EU Agenturet for Rumprogrammet (EUSPA) øget adgangen til EU's 
rumdata og -tjenester, ikke kun i Europa, men også rundt om i verden. Med en ny Galileo-satellit 
i kredsløb, adskillige satellitnavigationstjenester på plads og masser af nye på vej, 
eksemplificerer EUSPAs første år dens mission om at forbinde rummet med brugernes behov. 
 
Den Europæiske Union er med Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse af EU's rumforordning slået 
ind på en ny bane i rummet. Med to avancerede satellitnavigationssystemer, Galileo og EGNOS, 
verdens førende jordobservationssystem (EO), Copernicus og den kommende GOVSATCOM er Den 
Europæiske Union i stand til at imødegå klimaforandringerne og sætte skub i den digitale økonomi og 
samtidig sikre EU's suverænitet. 
 
EUSPA driver Europas satellitnavigationssystemer Galileo og EGNOS. 
 
 EUSPA fungerer også som gatekeeper i forhold til et sikkert EU-rumprogram, så slutbrugerne kan have 
tillid til, at de rumbaserede data, de er afhængige af, er sikre og pålidelige.  Agenturet spiller en central 
rolle i markedsudbredelsen af de data og tjenester, som udbydes gennem komponenterne i EU's 
rumprogram. EUSPA forvalter også udviklingen af GOVSATCOM-knudepunkter, som giver en sikker 
og omkostningseffektiv kommunikationskapacitet med henblik på at sikre sikkerhedskritiske statslige 
missioner, operationer og infrastruktur. 

EUSPA markerer sin første årsdag ved at reflektere over agenturets hidtidige resultater: 

• To nye banebrydende tjenester er på vej: Højpræcisionstjeneste og Galileo OSNMA 

• Ibrugtagning af en ny Galileo-satellit, som giver slutbrugerne yderligere præcision 

• Offentliggørelse af EO- og GNSS-markedsrapporten, en omfattende 
markedsundersøgelse, der oplyser iværksættere og investorer om tendenser. 

• 3,1 milliarder solgte Galileo-kompatible smartphones på globalt plan siden 2016 
 
"Jeg er mere end stolt af det, EUSPA har opnået i løbet af et år. Jeg er også stolt over at stå i spidsen 
for en organisation med engagerede og servicemindede fagfolk, der arbejder for at gøre EU's 
rumprogram tilgængeligt for borgerne," udtaler Rodrigo da Costa, administrerende direktør for EUSPA. 
"EUSPA gør fortsat sit bedste for at hjælpe Unionen og dens borgere med at udnytte de 
socioøkonomiske fordele ved rummet mest muligt." 
 
Læs mere her 
 
Om Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA) 
Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA) leverer sikre europæiske 
satellitnavigationstjenester, fremmer kommercialiseringen af Galileo-, EGNOS- og Copernicusdata og 
-tjenester samt koordinerer EU's kommende statslige satellitkommunikationsprogram, GOVSATCOM. 
EUSPA er ansvarlig for sikkerhedsgodkendelsen af alle komponenterne i EU's rumprogram. Gennem 
sin udvikling af en innovativ og konkurrencedygtig rumsektor og sit samarbejde med hele EU's 
rumfællesskab bidrager EUSPA til den europæiske grønne pagt og digitale omstilling, til Unionens 
sikkerhed, autonomi og modstandsdygtighed og til alle EU-borgeres tryghed og beskyttelse. 
 
Hvis du ønsker yderligere information: 
Marie Ménard, kommunikationsmedarbejder i EUSPA: Marie.Menard@euspa.europa.eu  
Tlf.: +420 237 766 627    -    Mobil: +420 602 619 776 
 

EUSPA fejrer sine 365 dage med nye tjenester, flere brugere og 

en ny Galileo-satellit i drift. 
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https://twitter.com/EU4Space
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