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Agencija EU za vesoljski program (EUSPA) od svoje ustanovitve povečuje dostop do vesoljskih podatkov 

in storitev EU, ne le v Evropi, ampak po vsem svetu. Z novim satelitom Galileo v orbiti, več vzpostavljenimi 

satelitskimi navigacijskimi storitvami in številnimi novimi v teku, prvo leto EUSPA ponazarja njeno 

poslanstvo povezovanja vesolja s potrebami uporabnikov. 

 

Ko sta Svet EU in Parlament sprejela uredbo EU o vesolju, se je Evropska unija podala na novo pot proti vesolju. 

Z najsodobnejšima satelitskima navigacijskima sistemoma Galileo in EGNOS, sistemom Copernicus, ki je najboljši 

sistem za opazovanje Zemlje na svetu, in prihodnjim programom GOVSATCOM se je Evropska unija sposobna 

spopasti s podnebnimi spremembami in spodbujati digitalno gospodarstvo, hkrati pa zagotavljati svojo suverenost. 

 

Agencija EUSPA upravlja evropska satelitska navigacijska sistema Galileo in EGNOS. Deluje tudi kot varuh 

varnega vesoljskega programa EU, ki končnim uporabnikom daje jamstvo za to, da so podatki, ki so pridobljeni iz 

vesolja in od katerih so uporabniki odvisni, zaščiteni in varni.  Agencija ima osrednjo vlogo pri spodbujanju prodora 

podatkov in storitev, ki jih ponujajo komponente vesoljskega programa EU, na trg. Upravlja tudi razvoj vozlišč 

GOVSATCOM, ki bodo zagotavljala varne, stroškovno učinkovite komunikacijske zmogljivosti za varnostne in 

varnostno kritične vladne misije, operacije in infrastrukturo. 

Agencija EUSPA ob svoji prvi obletnici izpostavlja svoje dosedanje dosežke: 

• dve novi inovativni storitvi v razvoju: storitev zagotavljanja visoke natančnosti in Galileo OSNMA; 

• začetek delovanja novega satelita Galileo, ki uporabnikom omogoča večjo natančnost; 

• objava poročila o trgu storitev opazovanja Zemlje in GNSS, tj. obsežne študije tržnih informacij, v 

kateri se podjetniki in vlagatelji lahko seznanijo s trendi; 

• 3,1 milijarde pametnih telefonov, ki podpirajo sistem Galileo, prodanih po vsem svetu od leta 2016. 

 

„Zelo sem ponosen na to, kaj vse je EUSPA dosegla v enem letu. Ponosen sem tudi, da sem na čelu organizacije 

s tako predanimi, storitveno usmerjenimi strokovnjaki, ki si prizadevajo, da bi bil vesoljski program EU dostopen 

vsem državljanom,“ pravi Rodrigo da Costa, izvršni direktor EUSPA. „EUSPA si bo še naprej prizadevala pomagati 

Uniji in njenim državljanom, da bi kar najbolj povečali socialno-ekonomske koristi vesolja.“ 

 

Več informacij je na voljo tukaj 

 

O Agenciji Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) 

Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) zagotavlja varne in zaščitene evropske satelitske 

navigacijske storitve, spodbuja komercializacijo podatkov in storitev sistemov Galileo, EGNOS in Copernicus ter 

usklajuje prihodnji program vladnih satelitskih komunikacij Evropske unije GOVSATCOM. Odgovorna je za 

varnostno akreditacijo vseh komponent vesoljskega programa EU. S spodbujanjem razvoja inovativnega in 

konkurenčnega vesoljskega sektorja ter sodelovanjem s celotno vesoljsko skupnostjo EU prispeva k evropskemu 

zelenemu dogovoru ter digitalnemu prehodu, varnosti in zaščiti Unije in njenih državljanov, hkrati pa krepi njeno 

avtonomnost in odpornost. 

Več informacij: 

Marie Ménard, uradnica za komuniciranje pri agenciji EUSPA: Marie.Menard@euspa.europa.eu  

Telefon: +420 237 766 627    -    Mobilni telefon: +420 602 619 776 

 

EUSPA prvih 365 dni svojega obstoja obeležuje z novimi 

storitvami, večjim številom uporabnikov in novim satelitom 

Galileo! 
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