
EUSPA PRESSITEADE 

www.euspa.europa.eu 

Teabele kohaldatakse lahtiütlust, autoriõiguse märget ja isikuandmete kaitset. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alates selle loomisest on ELi Kosmoseprogrammi Agentuur (EUSPA) suurendanud juurdepääsu 
ELi kosmoseandmetele ja -teenustele mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. Kuna orbiidil 
on uus Galileo satelliit, olemas on mitu satnaviteenust ja käimas on palju uusi, on EUSPA 
esimene aasta näide selle missioonist siduda ruum kasutajate vajadustega. 
 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastuvõetud ELi kosmosemäärusega seadis Euroopa Liit end uuele 
kosmosetrajektoorile. Kahe tipptasemel satelliitnavigatsioonisüsteemi (Galileo ja EGNOSe), 
tipptasemel Maa seire süsteemi Copernicuse ja uue riikliku satelliitside programmi abil suudab Euroopa 
Liit tulla toime kliimamuutustega ja edendada digimajandust, tagades samas ELi suveräänsuse. 
 
EUSPA haldab Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteeme Galileo ja EGNOS. EUSPA vastutab ka ELi 
kosmoseprogrammi turvalisuse eest, pakkudes lõppkasutajatele kindlustunnet, et kosmosest saadud 
andmed, millest nad sõltuvad, on ohutud ja turvalised.  Amet mängib keskset rolli ELi 
kosmoseprogrammi pakutavate andmete ja teenuste turule toomisel. EUSPA juhib ka riikliku 
satelliitside programmi sõlmpunktide arendamist, mis pakuvad turvalisi ja kulutõhusaid sidevõimalusi 
julgeoleku ja ohutuse seisukohalt oluliste valitsusmissioonide, operatsioonide ja taristu jaoks. 

Oma esimese aastapäeva tähistamiseks võtab EUSPA kokku oma senised saavutused 

• Kavandatud on kaks uut teedrajavat teenust: täppisteenus ja Galileo OSNMA 

• Uue Galileo satelliidi kasutuselevõtt lõppkasutajatele suurema täpsuse tagamiseks 

• Maa seire süsteemide ja ülemaailmsete satelliitnavigatsioonisüsteemide turuaruande 
„Maa seire ja GNSSi süsteemide turuaruanne“ avaldamine. See on põhjalik turu-uuring, 
mis pakub ettevõtjatele ja investoritele suundumuste ülevaadet. 

• Alates 2016. aastast on kogu maailmas müüdud 3,1 miljardit Galileo toega nutitelefoni. 
 
„Olen EUSPA aastaga saavutatu üle väga uhke. Samuti olen uhke selle üle, et juhin organisatsiooni, 
kus töötavad pühendunud ja teenustele orienteeritud mõtteviisiga spetsialistid selle nimel, et muuta ELi 
kosmos kodanikele kättesaadavaks,“ ütles EUSPA tegevdirektor Rodrigo da Costa. „EUSPA on 
jätkuvalt pühendunud sellele, et aidata ELil ja selle kodanikel kosmose sotsiaal-majanduslikku kasu 
maksimeerida.“ 
 
Lisateave 
 
Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet 
Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA) tagab ohutud ja turvalised Euroopa 
satelliitnavigatsiooni teenused, edendab Galileo programmi, EGNOSe ja Copernicuse programmi 
andmete ja teenuste turustamist ning koordineerib ELi tulevast riikliku satelliitside programmi 
GOVSATCOM. EUSPA vastutab kõigi liidu kosmoseprogrammi komponentide turvalisuse 
akrediteerimise eest. Soodustades innovatiivse ja konkurentsivõimelise kosmosesektori arengut ning 
kogu ELi kosmosekogukonda kaasates, aitab EUSPA kaasa Euroopa rohelisele kokkuleppele ja 
digiüleminekule ning liidu ja selle kodanike ohutusele ja julgeolekule, tugevdades samas liidu 
autonoomiat ja vastupanuvõimet. 

 
Lisateave: 
Marie Ménard, EUSPA teabevahetusametnik: Marie.Menard@euspa.europa.eu  
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