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Kopš tās izveides ES Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA) ir palielinājusi piekļuvi ES 
kosmosa datiem un pakalpojumiem ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Ar jaunu Galileo satelītu 
Orbītā, vairākiem satelītnavigācijas pakalpojumiem un daudziem jauniem pakalpojumiem, 
EUSPA pirmais gads ir piemērs tās misijai saistīt kosmosu ar lietotāju vajadzībām. 
 
Pateicoties ES Padomes un Parlamenta pieņemtajai ES kosmosa regulai, Eiropas Savienība ir sev 
nospraudusi jaunu kosmosa trajektoriju. Ar divām mūsdienīgām satelītnavigācijas sistēmām Galileo un 
EGNOS, pasaulē labāko Zemes novērošanas (EO) sistēmu Copernicus un gaidāmo GOVSATCOM 
Eiropas Savienība spēj pievērsties klimata izmaiņām un virzīt digitālo ekonomiku, vienlaikus nodrošinot 
ES suverenitāti. 
 
EUSPA izmanto Eiropas satelītnavigācijas sistēmas Galileo un EGNOS. Turklāt EUSPA ir arī drošas 
ES kosmosa programmas vārtzine, nodrošinot galalietotājiem pārliecību ar apziņu, ka no kosmosa 
iegūtie dati, uz kuriem viņi paļaujas, ir droši un aizsargāti.  Aģentūrai ir centrālā loma ES kosmosa 
programmas komponentu piedāvāto datu un pakalpojumu aptveršanai tirgū. Turklāt EUSPA pārvalda 
GOVSATCOM centru attīstību, lai tie sagādātu drošas un rentablas saziņas iespējas, ieguldot 
aizsardzībā un drošībai svarīgās valsts misijās, operācijās un infrastruktūrā. 

Atzīmējot pirmo gadadienu, EUSPA piemin savus līdzšinējos sasniegumus: 

• Tiek sniegti divi pilnīgi nebijuši pakalpojumi: augstas precizitātes pakalpojumus un 
Galileo OSNMA 

• Sākta jauna Galileo satelīta izmantošana, lai uzlabotu precizitāti galalietotājiem 

• Publicēts EO un GNSS tirgus ziņojums — vispusīgs tirgus izlūkdatu pētījums, kas sniedz 
informāciju par tendencēm uzņēmējiem un investoriem. 

• 3,1 miljards Galileo-iespējotu viedtālruņu pārdoti visā pasaulē kopš 2016. gada 
 
“Esmu vairāk kā lepns par EUSPA sasniegumiem gada laikā. Turklāt es lepojos ar iespēju vadīt 
organizāciju, kurā strādā pārliecināti profesionāļi, kuru domāšana ir orientēta uz pakalpojumiem un kuru 
darbs uzlabo ES pilsoņu piekļuvi kosmosam,’’ izsakās EUSPA izpilddirektors Rodrigo da Kosta 
(Rodrigo da Costa). “EUSPA uzticīgi turpina sniegt palīdzību, lai Savienība un tās pilsoņi varētu 
maksimāli izmantot sociāli ekonomiskos ieguvumus no kosmosa.” 
 
Vairāk lasiet šeit 
 
Par Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūru (EUSPA) 
Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA) nodrošina drošus Eiropas 
satelītnavigācijas pakalpojumus, veicina Galileo, EGNOS un Copernicus datu un pakalpojumu 
komercializāciju un koordinē ES gaidāmo starpvaldību satelītsakaru programmu GOVSATCOM. 
EUSPA atbild par visu ES Kosmosa programmas komponentu drošības akreditāciju. Veicinot 
inovatīvas un konkurētspējīgas kosmosa nozares attīstību un sadarbojoties ar visu ES kosmosa 
kopienu, EUSPA veicina Eiropas zaļo kursu un digitālo pārkārtošanos, Savienības un tās iedzīvotāju 
drošumu un drošību, vienlaikus stiprinot tās autonomiju un noturību. 

Plašāka informācija: 
Marie Ménard, EUSPA komunikācijas koordinatore: Marie.Menard@euspa.europa.eu  
Tālr.: +420 237 766 627    -    Mob. tālr.: +420 602 619 776 
 

EUSPA atzīmē pirmās 365 dienas kopš savas pastāvēšanas ar 

jauniem pakalpojumiem, lielāku lietotāju skaitu un jaunu Galileo 

satelītnavigācijas sistēmu darbībā! 
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