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I dag bliver agenturet officielt Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA) 

og markerer dermed starten på en ny æra for EU's rumprogram. Med udgangspunkt i arven fra 

Det Europæiske GNSS-Agentur vil EUSPA påtage sig et større ansvar for at skabe endnu flere 

muligheder for EU-borgerne og økonomien. 

 
Hvad har ændret sig? 

 
I henhold til den nye rumforordning vil EUSPA's mandat nu omfatte: 

• øget ansvar i Galileo og EGNOS, herunder større forvaltningsansvar i forbindelse med drift og 

levering af tjenester 

• sikkerhedsgodkendelse af alle komponenter i EU's rumprogram, drift af 

Galileosikkerhedsovervågningscentret samt operationel sikkerhed 

• koordinering af de brugerrelaterede aspekter i EU's statslige satellitkommunikation 

(GOVSATCOM) i tæt samarbejde med medlemsstaterne og andre involverede enheder 

• udvikling af markeder i efterfølgende omsætningsled og fremme af innovation baseret på 

Galileo og EGNOS, som nu også omfatter Copernicus, under udnyttelse af 

finansieringsmekanismer som finansieringsprogrammet vedrørende grundlæggende 

elementer og Horisont Europa. 

 
Europa-Kommissionen kan også beslutte at overdrage andre opgaver til agenturet i fremtiden. 

 
Det første EU-integrerede rumprogram nogensinde 

 
"Vores økonomier, samfund og sikkerhed afhænger i stigende grad af rummet. Europa står over for 

utrolige muligheder forude, som ikke må gå tabt. Med oprettelsen af EUSPA øger Den Europæiske 

Union EU-borgernes investeringsafkast i EU's rumprogram yderligere ved at styrke sit bidrag til EU's 

prioriteter. Dette opnås primært ved at udnytte synergien mellem de forskellige programkomponenter, 

navnlig navigation, jordobservation og sikker kommunikation, for at fremme innovation på tværs af en 

bred vifte af sektorer," udtaler EUSPA's administrerende direktør, Rodrigo da Costa. 

 
"Det nye agentur spiller en central rolle i sikkerhedsgodkendelsen af alle komponenterne i EU's 

rumprogram. Sikring af en acceptabel risikovillighed for de forskellige komponenter er afgørende for 

Unionens og medlemsstaternes sikkerhed og autonomi. Medlemsstaterne varetager i fællesskab i 

deres egenskab af sikkerhedsgodkendelsesmyndighed under EU's rumprogram dette ansvar for at 

overholde sikkerhedskravene til alle rumkomponenter," erklærer Bruno Vermeire, formand for Komitéen 

for Sikkerhedsgodkendelse under EUSPA. 

 
Med EUSPA's vigtige bidrag indebærer EU's nye rumprogram en strømlinet tilgang til udviklingen og 

EU's rumprogram på ny kurs med lanceringen 

af Den Europæiske Unions Agentur for 

Rumprogrammet, EUSPA 
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udnyttelsen af EU's rumbaserede aktiver. Dette sikrer kontinuitet i servicen og sikkerheden i 

infrastrukturen og systemerne og sikrer samtidig midlerne til at udvikle EU's rolle i rummet. Det 

konsoliderer flagskibsprogrammerne Galileo/EGNOS og Copernicus, støtter gennemførelsen af EU's 

prioriteter, navnlig den grønne pagt og digital omstilling, øger Europas modstandsdygtighed og bidrager 

til borgernes sikkerhed samt åbner døren for yderligere initiativer, såsom sikker konnektivitet. 

 
"EUSPA kommer til at spille en central rolle i gennemførelsen af EU's rumprogram og i at gøre 

EU's rumambitioner til virkelighed," konkluderer den administrerende direktør for Den Europæiske 

Unions nye rumprogram, Rodrigo da Costa. 

 
### 

 
Om Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA) 

 
Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA) leverer sikre europæiske 

satellitnavigationstjenester, fremmer kommercialiseringen af Galileos, EGNOS' og Copernicus' data og 

tjenester samt koordinerer EU's kommende statslige satellitkommunikationsprogram GOVSATCOM. 

EUSPA er ansvarlig for sikkerhedsgodkendelsen af alle komponenterne i EU's rumprogram. Ved at 

fremme udviklingen af en innovativ og konkurrencedygtig rumsektor og samarbejde med hele EU's 

rumfællesskab bidrager EUSPA til den europæiske grønne pagt og digitale omstilling og Unionens og 

borgernes sikkerhed samtidig med en styrkelse af dens autonomi og modstandsdygtighed. 

 
Mere om EUSPA 

Rodrigo da Costa 
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