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EUSPA sărbătorește primele 365 de zile de existență cu noi
servicii, mai mulți utilizatori și un nou satelit Galileo în funcțiune!
EUSPA/PR/22/05 Praga, 12 mai 2022
De la crearea sa, Agenția UE pentru Programul Spațial (EUSPA) a sporit accesul la datele și serviciile
spațiale ale UE, nu numai în Europa, ci și în întreaga lume. Cu un nou satelit Galileo pe orbită, mai multe
servicii de navigație prin satelit și multe altele noi în curs, primul an al EUSPA exemplifică misiunea sa de
a lega spațiul de nevoile utilizatorilor.
Prin adoptarea Regulamentului UE privind spațiul de către Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European,
Uniunea Europeană s-a angajat pe o nouă traiectorie spațială. Cu două sisteme de navigație prin satelit de ultimă
generație, Galileo și EGNOS, cu cel mai performant sistem de observare a Pământului (EO) din lume, Copernicus,
și cu viitorul Govsatcom, Uniunea Europeană este capabilă să abordeze schimbările climatice și să promoveze
economia digitală, asigurând în același timp suveranitatea UE.
EUSPA operează sistemele europene de navigație prin satelit Galileo și EGNOS. De asemenea, EUSPA este
gardianul unui program spațial sigur al UE, oferind utilizatorilor finali încrederea că datele derivate din spațiu de
care au nevoie sunt sigure și securizate. Agenția joacă un rol central în adoptarea pe piață a datelor și serviciilor
oferite de componentele Programului spațial al UE. De asemenea, EUSPA coordonează dezvoltarea de centre
Govsatcom, care vor oferi capacități de comunicare sigure și eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru
misiunile, operațiunile și infrastructura guvernamentală critice din punctul de vedere al securității și siguranței.
Pentru a marca prima sa aniversare, EUSPA trece în revistă realizările sale de până acum:
•
două noi servicii de pionierat în curs de implementare: Serviciul de mare precizie (High Acurracy
Service - HAS) și Galileo OSNMA (Open Service Navigation Message Authentication);
•
intrarea în funcțiune a noului satelit Galileo, care oferă mai multă precizie utilizatorilor finali;
•
publicarea Raportului de piață referitor la EO și GNSS, un studiu cuprinzător cu informații privind
piața, care prezintă antreprenorilor și investitorilor tendințele din domeniu;
•
3,1 miliarde de smartphone-uri compatibile cu Galileo începând din anul 2016.
„Sunt foarte mândru de realizările agenției EUSPA în decursul unui an. De asemenea, sunt mândru să mă aflu la
conducerea unei organizații cu profesioniști dedicați, cu o mentalitate orientată spre servicii, care lucrează pentru
a face spațiul UE accesibil cetățenilor”, a declarat Rodrigo da Costa, directorul executiv al EUSPA. „EUSPA își
menține angajamentul de a ajuta Uniunea și cetățenii săi să optimizeze beneficiile socio-economice ale spațiului.”
Citiți mai multe informații aici
Despre Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial (EUSPA)
Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial (EUSPA) oferă servicii europene de navigație prin satelit sigure
și securizate, promovează comercializarea datelor și serviciilor Galileo, EGNOS și Copernicus și coordonează
viitorul program guvernamental de comunicații prin satelit al UE, GOVSATCOM. EUSPA răspunde de acreditarea
de securitate a tuturor componentelor programului spațial al UE. Promovând dezvoltarea unui sector spațial
inovator și competitiv și colaborând cu întreaga comunitate spațială a UE, EUSPA contribuie la Pactul verde
european și la tranziția digitală, la siguranța și securitatea Uniunii și a cetățenilor săi, consolidând totodată
autonomia și reziliența acesteia.
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