EUSPAN LEHDISTÖTIEDOTE
EUSPA juhlii ensimmäistä vuottaan, jonka aikana se on saanut
uusia palveluja, lisää käyttäjiä ja uuden Galileo-satelliitin
käyttöön!
EUSPA/PR/22/05 Praha, 12.5.2022
EU:n avaruusohjelmavirasto (EUSPA) on perustamisestaan lähtien lisännyt EU:n avaruustietojen ja palvelujen saatavuutta, ei vain Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa. Uusi Galileo-satelliitti Orbitissa,
useita satelliittinavigointipalveluja käytössä ja paljon uusia käynnissä, EUSPAn ensimmäinen vuosi on
esimerkki sen missiota yhdistää avaruus käyttäjien tarpeisiin.
Euroopan unionin neuvoston ja parlamentin hyväksyttyä EU:n avaruusasetuksen Euroopan unioni aloitti uuden
vaiheen. Kahdella huipputason satelliittinavigointijärjestelmällään (Galileo ja EGNOS), maailman huippua
edustavalla maapallon havainnointijärjestelmällään, Copernicus-järjestelmällään ja tulevalla valtiollisen
satelliittiviestinnän (GOVSATCOM) ohjelmallaan Euroopan unioni pystyy torjumaan ilmastonmuutosta ja
edistämään digitaalitaloutta samalla kun varmistetaan EU:n suvereenius.
EUSPA on Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien (Galileo ja EGNOS) operaattori. EUSPA on myös EU:n
turvallisen avaruusohjelman portinvartija ja parantaa loppukäyttäjien luottamusta siihen, että avaruudesta saatu
data, josta niiden toiminta on riippuvaista, on turvallista ja suojattua. Virastolla on keskeinen rooli EU:n
avaruusohjelman eri komponenteista saatavien datan ja palveluiden kaupallisessa hyödyntämisessä. EUSPA
hallinnoi myös GOVSATCOM-keskusten kehittämistä. Ne mahdollistavat suojatut ja kustannustehokkaat
viestintävalmiudet turvallisuuden kannalta kriittisissä valtiollisissa tehtävissä, operaatioissa ja infrastruktuureissa.
Ensimmäisen syntymäpäivänsä kunniaksi EUSPA esittelee saavutuksiaan tähän mennessä:
•
Tulossa on kaksi uutta uraauurtavaa palvelua: High Accuracy Service ja Galileo OSNMA
•
Uuden Galileo-satelliitin käyttöönotto – loppukäyttäjät saavat entistäkin tarkempaa dataa
•
Maapallon havainnointijärjestelmää ja GNSS-järjestelmää koskevan markkinaraportin
julkaiseminen – kattava markkinatutkimusraportti, josta yrittäjät ja sijoittajat saavat tietoa
suuntauksista
•
Maailmassa on myyty 3,1 miljardia Galileo-yhteensopivaa älypuhelinta vuodesta 2016 alkaen
”Olen valtavan ylpeä siitä, mitä kaikkea EUSPA on saavuttanut vain vuoden aikana. Olen myös innoissani siitä,
että saan johtaa organisaatiota, jossa työskentelee asialle omistautuneita ja palvelusuuntautuneita ammattilaisia,
joiden työ mahdollistaa sen, että kansalaiset voivat hyödyntää EU:n avaruusdataa”, kertoo Rodrigo da COSTA,
EUSPAn pääjohtaja. ”EUSPA on sitoutunut auttamaan unionia ja sen kansalaisia maksimoimaan avaruudesta
saatavia sosioekonomisia hyötyjä.”
Lue lisää täältä
Tietoa Euroopan unionin avaruusohjelmavirastosta (EUSPA)
Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto (EUSPA) tarjoaa turvallisia ja suojattuja Euroopan
satelliittinavigointipalveluja, edistää Galileon, EGNOSin ja Copernicuksen tietojen ja palvelujen kaupallista
hyödyntämistä sekä koordinoi EU:n tulevaa valtiollisen satelliittiviestinnän (GOVSATCOM) ohjelmaa. EUSPA
vastaa EU:n avaruusohjelman kaikkien komponenttien turvallisuusjärjestelyn hyväksynnästä. EUSPA edistää
innovatiivisen ja kilpailukykyisen avaruusalan kehittämistä ja tekee yhteistyötä koko EU:n avaruusyhteisön kanssa.
Näin se myötävaikuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja digitaaliseen siirtymään sekä unionin ja sen
kansalaisten turvallisuuteen ja vahvistaa samalla unionin autonomiaa ja sietokykyä.
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Tietoihin sovelletaan vastuuvapauslauseketta, tekijänoikeusilmoitusta ja henkilötietojen suojaa
koskevaa ilmoitusta.

