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Täna algab liidu kosmoseprogrammi uus ajastu, kui senisest ametist saab ametlikult Euroopa 

Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA). Tuginedes Euroopa GNSSi Agentuuri eelnevale 

tegevusele, võtab EUSPA endale rohkem kohustusi, et luua veelgi rohkem võimalusi ELi 

kodanike ja majanduse jaoks. 

 
Mis on muutunud? 

 
Uue kosmosemääruse kohaselt hõlmavad EUSPA volitused nüüd järgmist: 

• suuremad kohustused seoses Galileo programmi ja Euroopa Geostatsionaarse 

Navigatsioonilisasüsteemiga (EGNOS), sealhulgas tõhustatud halduskohustused seoses 

tegevuse ja teenuse osutamisega; 

• kõigi liidu kosmoseprogrammi komponentide turvalisuse akrediteerimine, Galileo 

turbeseirekeskuse käitamine ning operatiivjulgeolek; 

• Euroopa Liidu riikliku satelliitside (GOVSATCOM) kasutajapõhiste aspektide koordineerimine 

tihedas koostöös liikmesriikide ja muude asjaomaste üksustega; 

• järgmise etapi turgude arendamine ning Galileo programmil, EGNOSel ja nüüd ka Copernicuse 

programmil põhineva innovatsiooni soodustamine, võimendades selliseid 

rahastamismehhanisme nagu „Fundamental Elements“ ja programm „Euroopa horisont“. 

 
Lisaks võib Euroopa Komisjon otsustada anda ametile tulevikus ka muid ülesandeid. 

 
Esimene ELi integreeritud kosmoseprogramm 

 
„Meie majandus, ühiskond ja ohutus sõltuvad üha enam kosmosest. Euroopa ees on uskumatud 

võimalused, mida ei saa jätta kasutamata. EUSPA loomisega suurendab Euroopa Liit veelgi ELi 

kodanike liidu kosmoseprogammi tehtud investeeringute tasuvust, tugevdades selle panust ELi 

eesmärkidesse. See saavutatakse peamiselt sellega, et võimendatakse programmi mitmesuguseid 

komponente, eelkõige sünergiaid navigatsiooni, Maa seire ja turvalise side vahel, et edendada 

innovatsiooni paljudes sektorites,“ selgitas EUSPA tegevdirektor Rodrigo da Costa. 

 
„Uuel ametil on oluline roll liidu kosmoseprogrammi kõigi komponentide turvalisuse akrediteerimisel. 

Liidu ja liikmesriikide turvalisuse, ohutuse ja autonoomia jaoks on väga oluline tagada eri komponentide 

vastuvõetav riskivalmidus. Tegutsedes liidu kosmoseprogrammi turvalisuse akrediteerimise asutusena, 

vastutavad liikmesriigid ühiselt selle eest, et kõik kosmosekomponendid vastavad turvalisusnõuetele,“ 

teatas EUSPA turvalisuse akrediteerimise nõukogu eesistuja Bruno Vermeire. 

 
EUSPA olulise panusega tagab uus liidu kosmoseprogramm ühtlustatud lähenemisviisi ELi 

kosmosevarade arendamiseks ja kasutamiseks. See tagab teenuse järjepidevuse ning taristu ja 
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süsteemide turvalisuse, tagades samas vahendid, et arendada ELi rolli kosmoses. Sellega 

koondatakse juhtprogrammid Galileo/EGNOS ja Copernicus, toetatakse ELi prioriteetide, eelkõige 

Euroopa rohelise kokkuleppe ja digiülemineku rakendamist, parandatakse Euroopa vastupanuvõimet, 

aidatakse tagada liidu kodanike ohutus ja julgeolek, luues seega ka võimalused tulevasteks algatusteks 

nagu turvaline ühenduvus. 

 
„EUSPA-l on keskne roll liidu kosmoseprogrammi rakendamisel ja ELi kosmosealaste 

eesmärkide teostamisel,“ tõdes uue Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti tegevdirektor Rodrigo 

da Costa. 

 
### 

 
Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet 

 
Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA) tagab ohutud ja turvalised Euroopa 

satelliitnavigatsiooni teenused, edendab Galileo programmi, EGNOSe ja Copernicuse programmi 

andmete ja teenuste turustamist ning koordineerib ELi tulevast riikliku satelliitside programmi 

GOVSATCOM. EUSPA vastutab kõigi liidu kosmoseprogrammi komponentide turvalisuse 

akrediteerimise eest. Soodustades innovatiivse ja konkurentsivõimelise kosmosesektori arengut ning 

kogu ELi kosmosekogukonda kaasates, aitab EUSPA kaasa Euroopa rohelisele kokkuleppele ja 

digiüleminekule ning liidu ja selle kodanike ohutusele ja julgeolekule, tugevdades samas liidu 

autonoomiat ja vastupanuvõimet. 

 
Lisateave EUSPA kohta 
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