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Rinneadh EUSPA, Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis, den 

Ghníomhaireacht go hoifigiúil inniu, agus tús á chur le ré nua do Chlár Spáis an Aontais 

Eorpaigh (AE). Agus é ag cur le hobair na Gníomhaireachta Eorpaí GNSS, glacfaidh EUSPA 

tuilleadh freagrachtaí ar mhaithe le tuilleadh deiseanna fós a chruthú do shaoránaigh AE agus 

don gheilleagar. 

 
Cad iad na hathruithe atá i gceist? 

 
Faoin Rialachán nua Spáis, áireofar na nithe seo a leanas anois leis an sainordú atá ag EUSPA: 

• freagrachtaí méadaithe i leith Galileo agus EGNOS, lena n-áirítear freagrachtaí breise 

bainistíochta i leith oibríochtaí agus soláthar seirbhíse; 

• creidiúnú slándála a dhéanamh ar na comhpháirteanna uile de Chlár Spáis AE, Lárionad 

Faireacháin Slándála Galileo a oibriú, mar aon le slándáil oibríochtúil; 

• comhordú a dhéanamh ar na gnéithe úsáideora de Chumarsáid Satailíte Rialtais an Aontais 

Eorpaigh (GOVSATCOM), agus é ag dlúth-chomhoibriú leis na Ballstáit agus le heintitis eile 

lena mbaineann; 

• margaí iartheachtacha a fhorbairt agus nuálaíocht atá bunaithe ar Galileo agus ar EGNOS a 

chothú, lena n-áirítear nuálaíocht atá bunaithe ar Copernicus anois, agus sásraí cistiúcháin 

amhail Eilimintí Bunúsacha agus Fís Eorpach á ngiaráil. 

 
Is féidir go gcinnfidh an Coimisiún Eorpach (CE) cúraimí eile a chur ar an nGníomhaireacht sa todhchaí 

freisin. 

 
An chéad chlár comhtháite spáis riamh de chuid AE 

 
“Bíonn ag méadú ar an méid a bhíonn ár ngeilleagair, ár sochaí agus ár sábháilteacht ag brath ar an 

Spás. Tá sárdheiseanna ar fáil don Eoraip agus is gá na deiseanna sin a thapú. Trí EUSPA a chruthú, 

méadóidh an tAontas Eorpach arís eile an toradh ar an infheistíocht a dhéanann saoránaigh AE i gClár 

Spáis AE trí threisiú le rannchuidiú an Chláir le tosaíochtaí AE. Bainfear é sin amach go príomha trí 

ghiaráil a dhéanamh ar na sineirgí idir na comhpháirteanna éagsúla den Chlár, go háirithe 

loingseoireacht, faire na Cruinne agus cumarsáid shlán, ar mhaithe leis an nuálaíocht a bhrú chun cinn 

ar fud raon leathan earnálacha,” arsa Rodrigo da Costa, Stiúrthóir Feidhmiúcháin EUSPA. 

 
“Tá croíról ag an nGníomhaireacht nua maidir le creidiúnú slándála a dhéanamh ar na comhpháirteanna 

uile de Chlár Spáis an Aontais Eorpaigh. Tá géarghá ann le fonn inghlactha riosca a áirithiú do na 

comhpháirteanna difriúla sin ar mhaithe le slándáil, sábháilteacht agus neamhspleáchas an Aontais 

agus a chuid Ballstát. Agus iad ag teacht le chéile ina gcáil mar Údarás um Chreidiúnú Slándála le 

haghaidh Chlár Spáis an Aontais Eorpaigh, cuireann na Ballstáit an fhreagracht sin i gcrích ar bhonn 
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comhchoiteann chun na ceanglais slándála do gach ceann de na comhpháirteanna spáis a 

chomhlíonadh,” a dhearbhaigh Bruno Vermeire, Cathaoirleach ar Bhord EUSPA um Chreidiúnú 

Slándála. 

 
A bhuí leis an rannchuidiú ríthábhachtach a dhéanann EUSPA, éascaítear le Clár nua Spáis AE cur 

chuige cuíchóirithe a ghlacadh i leith sócmhainní spáis AE a fhorbairt agus a úsáid. Ráthóidh sé sin 

leanúnachas seirbhíse agus slándáil bonneagair agus córas, á áirithiú an tráth céanna go mbeifear in 

ann forbairt a dhéanamh ar an ról atá ag AE i réimse an Spáis. Comhdhlúthaíonn sé sin na cláir 

shuaitheanta, mar atá cláir Galileo/EGNOS agus Copernicus; tacaíonn sé le tosaíochtaí AE a chur chun 

feidhme, go háirithe an Comhaontú Glas agus an t-aistriú digiteach; feabhsaíonn sé athléimneacht na 

hEorpa agus rannchuidíonn sé le sábháilteacht agus slándáil a cuid saoránach; agus réitíonn sé an 

bealach le haghaidh tionscnaimh eile amhail nascacht dhaingnithe. 

 
“Imreoidh EUSPA ról ríthábhachtach chun Clár Spáis an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme 

agus chun uaillmhianta spáis an Aontais a bhaint amach,” arsa Rodrigo da Costa, Stiúrthóir 

Feidhmiúcháin Ghníomhaireacht nua an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis. 

 
### 

 
Maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA) 

 
Soláthraíonn Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA) seirbhísí Eorpacha 

loingseoireachta satailíte atá sábháilte agus slán; cuireann sí tráchtálú shonraí agus sheirbhísí Galileo, 

EGNOS agus Copernicus chun cinn; agus comhordaíonn sí GOVSATCOM, an clár cumarsáide satailíte 

rialtais atá le teacht ó AE. Tá EUSPA freagrach as creidiúnú slándála a dhéanamh ar na 

comhpháirteanna uile de Chlár Spáis AE. Trí chabhrú le hearnáil spáis atá nuálach agus iomaíoch a 

fhorbairt agus trí dhul i dteagmháil le pobal iomlán Spáis AE, rannchuidíonn EUSPA leis an 

gComhaontú Glas don Eoraip agus leis an aistriú digiteach a bhaint amach agus le sábháilteacht agus 

slándáil an Aontais agus a chuid saoránach a áirithiú, agus neamhspleáchas agus athléimneacht an 

Aontais á threisiú aige an tráth céanna. 
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