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Nuo pat įkūrimo ES kosmoso programos agentūra (EUSPA) padidino prieigą prie ES kosmoso 
duomenų ir paslaugų ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Su nauju Galileo palydovu 
Orbitoje, keliomis palydovinės navigacijos paslaugomis ir daugybe naujų, pirmieji EUSPA metai 
parodo jos misiją susieti erdvę su vartotojų poreikiais. 
 
ES Tarybai ir Parlamentui patvirtinus ES kosmoso reglamentą, Europos Sąjunga nustatė naują 
kosmoso srities kryptį. Turėdama dvi naujausias palydovinės navigacijos sistemas, „Galileo“ ir EGNOS, 
ir aukščiausios klasės pasaulinę žemės stebėjimo (ŽS) sistemą, „Copernicus“ ir būsimą GOVSATCOM, 
Europos Sąjunga gali spręsti klimato kaitos keliamus uždavinius ir skatinti skaitmeninę ekonomiką kartu 
užtikrindama ES suverenumą. 
 
EUSPA valdo Europos palydovinės navigacijos sistemas „Galileo“ ir EGNOS. EUSPA taip pat atsako 
už saugią ES kosmoso programą ir rūpinasi, kad galutinių naudotojų iš kosmoso gaunami reikalingi 
duomenys būtų saugūs ir patikimi.  Agentūra atlieka pagrindinį vaidmenį rinkoje naudojant duomenis ir 
paslaugas, kurios siūlomos pagal ES kosmoso programos sudedamąsias dalis. EUSPA taip pat valdo 
GOVSATCOM centrų plėtrą, kuriuose užtikrinami saugūs, ekonomiškai efektyvūs komunikacijos 
pajėgumai, susiję su saugai ypač svarbiomis vyriausybių misijomis, operacijomis ir infrastruktūra. 

Minėdama pirmų veiklos metų sukaktį, EUSPA pristato ligšiolinius laimėjimus: 

• Netrukus bus pradedamos teikti dar dvi novatoriškos paslaugos: didelio tikslumo 
paslauga ir „Galileo“ OSNMA. 

• Siekiant didesnio tikslumo galutinių naudotojų atžvilgiu, paleistas nujas „Galileo“ 
palydovas. 

• ŽS ir GNSS rinkos ataskaitos, t. y. išsamaus rinkos žvalgybos tyrimo, kuriame 
pateikiamos verslininkams ir investuotojams skirtos įžvalgos, paskelbimas. 

• Nuo 2016 m. visame pasaulyje parduota 3,1 mlrd. išmaniųjų telefonų, kuriuose įdiegta 
„Galileo“ sistema. 

 
„Labai didžiuojuosi vienerių metų EUSPA pasiekimais. Taip pat labai džiaugiuosi galėdamas vadovauti 
organizacijai, kurioje dirba atsidavę ir į paslaugas orientuoti specialistai, besistengiantys užtikrinti ES 
kosmoso prieinamumą piliečiams, – teigia EUSPA vykdomasis direktorius Rodrigo da Costa. – EUSPA 
ir toliau pasiryžusi padėti Sąjungai ir jos piliečiams kuo labiau išnaudoti socialinę ir ekonominę kosmoso 
naudą.“ 
 
Daugiau informacijos rasite čia 
 
Apie Europos Sąjungos kosmoso programos agentūrą (EUSPA) 
EUSPA teikia saugias ir patikimas Europos palydovinės navigacijos sistemos paslaugas, skatina 
Galileo, EGNOS ir Copernicus duomenų ir paslaugų komercinimą, taip pat koordinuoja būsimą ES 
vyriausybinio palydovinio ryšio programą GOVSATCOM. EUSPA yra atsakinga už visų ES kosmoso 
programos komponentų saugumo akreditavimą. Skatindama naujoviško ir konkurencingo kosmoso 
sektoriaus plėtrą ir bendradarbiaudama su visa ES kosmoso bendruomene, EUSPA prisideda prie 
Europos Žaliojo kurso ir skaitmeninės pertvarkos, ES ir jos piliečių saugumo, kartu stiprindama 
Sąjungos savarankiškumą ir atsparumą. 
 
Daugiau informacijos: 
Marie Ménard, EUSPA komunikacijos pareigūnė Marie.Menard@euspa.europa.eu  
Tel. +420 237 766 627    -    Mob. tel. +420 602 619 776 
 

EUSPA jau lygiai vienus metus teikia naujas paslaugas – 

daugiau naudotojų ir naujas veikiantis „Galileo“ palydovas! 
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https://www.facebook.com/EU4Space/
https://www.linkedin.com/company/euspa
https://twitter.com/EU4Space
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.youtube.com/euspa
https://www.euspa.europa.eu/newsroom/news/another-step-eu%E2%80%99s-positioning-system-nikolina-joins-galileo-family
https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/uploads/euspa_market_report_2022.pdf
https://usegalileo.eu/EN/
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