EUSPA SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EUSPA az első 365 napot új szolgáltatásokkal, több
felhasználóval és egy új Galileo műholddal ünnepli.
EUSPA/PR/22/05 Prága, 2022. 05. 12.
Az EU Ügynökség Űrprogramért (EUSPA) létrehozása óta növeli az uniós űradatokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, nemcsak Európában, hanem az egész világon. Az Orbit új Galileo
műholdjával, számos műholdas navigációs szolgáltatással és rengeteg új fejlesztéssel az EUSPA
első éve jól példázza azt a küldetését, hogy összekapcsolja a teret a felhasználói igényekkel.
Az uniós űrrendeletnek az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament általi elfogadásával az Európai
Unió új űrpályát állított fel. Két legkorszerűbb műholdas navigációs rendszer, a Galileo és az EGNOS, a világ
legmagasabb Föld-megfigyelési rendszere, a Kopernikusz és a közelgő GOVSATCOM képes kezelni az
éghajlatváltozást és irányítani a digitális gazdaságot, miközben biztosítja az EU szuverenitását.
Az EUSPA üzemelteti a Galileo és az EGNOS európai műholdas navigációs rendszereket. Az EUSPA
egyben a biztonságos uniós űrprogram kapuőre is, amely biztosítja a végfelhasználók számára azt a
bizalmat, hogy tudják, hogy a tőlük függő, világűrből származó adatok biztonságosak és védettek. Az
ügynökség központi szerepet játszik az uniós űrprogram komponensei által kínált adatok és szolgáltatások
piaci elterjedésében. Az EUSPA irányítja a GOVSATCOM-központok fejlesztését is, amelyek biztonságos,
költséghatékony kommunikációs képességeket biztosítanak a biztonsági és védelmi szempontból kritikus
kormányzati missziók, műveletek és infrastruktúra számára.
Az első évforduló alkalmából az EUSPA az eddigi eredményeit tükrözi:
• Két új úttörő szolgáltatás van folyamatban: Nagy pontosságú szolgáltatás és Galileo OSNMA
• Új Galileo-műhold üzembe helyezése a végfelhasználók számára további pontosság
biztosítása érdekében
• A Föld-megfigyelési és GNSS-piaci jelentés, közzététele, amely átfogó piackutatási
tanulmány, amely tendenciákat mutat be a vállalkozók és a befektetők számára.
• 3.1 milliárd Galileo-kompatibilis okostelefont értékesítettek 2016 óta.
„Nagyon büszke vagyok az EUSPA által egy év alatt elért eredményekre. Büszke vagyok arra is, hogy egy
kifejezetten erre a célra szakosodott szakemberekből álló szervezet élére állok, aki szolgáltatásorientált
szemlélettel dolgozik, hogy az uniós teret hozzáférhetővé tegye a polgárok számára” – mondja Rodrigo da
Costa, az EUSPA ügyvezető igazgatója. „Az EUSPA továbbra is elkötelezett amellett, hogy segítse az Uniót
és polgárait a világűr társadalmi-gazdasági előnyeinek maximalizálásában.”
Lásd még
Az Európai Unió Űrprogramügynökségéről (EUSPA)
Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA) biztonságos európai műholdas navigációs szolgáltatásokat nyújt,
ösztönzi a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz program adatainak és szolgáltatásainak kereskedelmi
hasznosítását és koordinálja az Unió készülő állami műholdas kommunikációs programját, a Govsatcomot. Az
EUSPA feladata az uniós űrprogram valamennyi komponensének biztonsági tanúsítása. Az innovatív és
versenyképes űrágazat fejlődésének támogatásával és a teljes uniós űrkutatói közösség összefogásával az EUSPA
hozzájárul az európai zöld megállapodáshoz és a digitális átálláshoz, az Unió és polgárainak biztonságához,
miközben erősíti az EU függetlenségét és rezilienciáját.
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