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Az ügynökség a mai nappal hivatalosan az Európai Unió Űrprogramügynökségévé (EUSPA) 

alakul, és ezzel új korszak kezdődik az uniós űrprogramban. Az Európai GNSS Ügynökség 

örökségét folytató EUSPA újabb feladatokat vállal magára, hogy még több lehetőséget 

teremtsen az uniós polgárok és a gazdaság számára. 

 
Mi változott? 

 
Az új űrrendelet értelmében az EUSPA megbízatásába mostantól beletartoznak a következők: 

• kibővült feladatkör a Galileo és az EGNOS programban, beleértve a megnövekedett irányítási 

feladatokat a műveletek és a szolgáltatásnyújtás terén; 

• az uniós űrprogram minden komponensének biztonsági tanúsítása, a Galileo Biztonsági 

Megfigyelőközpont működtetése, az üzemeltetési biztonsággal együtt; 

• az európai uniós állami műholdas kommunikációs rendszer (GOVSATCOM) felhasználókkal 

kapcsolatos szempontjainak koordinációja, szoros együttműködésben a tagállamokkal és más 

érdekelt felekkel; 

• a downstream piacok fejlesztése és az innováció erősítése, támaszkodva a Galileo és az 

EGNOS programra, és most már a Kopernikuszra is, a finanszírozási mechanizmusok, például 

az Alapvető Elemek és a Horizont Európa multiplikátorhatását kihasználva. 

 
Az Európai Bizottság (EB) a későbbiekben úgy határozhat, hogy más feladatokkal is megbízza az 

ügynökséget. 

 
A legelső integrált uniós űrprogram 

 
„A gazdaságunk, a társadalmunk és a biztonságunk egyre nagyobb mértékben függ a világűrtől. Európa 

hihetetlen lehetőségek előtt áll, és ezeket nem szabad kihagyni. Az EUSPA létrehozásával az Európai 

Unió tovább növeli az uniós polgárok által az uniós űrprogramra fordított befektetés megtérülését azzal, 

hogy erősíti az űrprogram hozzájárulását az uniós prioritásokhoz. Ezt elsősorban a program különféle 

összetevői, különösen a navigáció, a Föld-megfigyelés és a biztonságos kommunikáció közötti 

szinergiák kiaknázásával fogjuk elérni, hogy ágazatok széles körében adjunk lendületet az 

innovációnak” – mondta az EUSPA ügyvezető igazgatója, Rodrigo da Costa. 

 
„Az új ügynökség meghatározó szerepet játszik az uniós űrprogram minden komponensének biztonsági 

tanúsításában. A különböző komponensek elfogadható kockázati étvágyának biztosítása döntő 

jelentőségű az Unió és tagállamainak biztonságához és autonómiájához. Az uniós űrprogram 

biztonsági akkreditációs hatóságának minőségében összeülő tagállamok együttesen gyakorolják ezt a 

felelősséget, hogy minden űrkomponens esetében eleget tegyenek a biztonsági követelményeknek” – 

jelentette ki Bruno Vermeire, az EUSPA Biztonsági Akkreditációs Tanácsának elnöke. 

Az Európai Unió Űrprogramügynöksége 

(EUSPA) elindulásával új pályára áll az uniós 

űrkutatás 
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Az EUSPA érdemi közreműködésével az EU új űrprogramja összehangolt megközelítést biztosít az 

uniós űreszközök fejlesztésében és hasznosításában. Ez garantálni fogja a szolgáltatás 

folyamatosságát, az infrastruktúra és a rendszerek biztonságát, egyúttal módot ad az EU űrkutatásban 

betöltött szerepének növelésére. Megszilárdítja a Galileo/EGNOS és a Kopernikusz kiemelt programot, 

támogatja az uniós prioritások, konkrétan a zöld megállapodás és a digitális átállás megvalósítását, 

növeli Európa ellenálló képességét és hozzájárul a polgárainak biztonságához, amivel további 

kezdeményezések, például a biztonságos összekapcsolás előtt is megnyitja az utat. 

 
„Az EUSPA döntő szerepet fog játszani az Unió űrprogramjának végrehajtásában és az uniós 

űrkutatási törekvések valóra váltásában” – összegezte az Európai Unió új 

Űrprogramügynökségének ügyvezető igazgatója, Rodrigo da Costa. 

 
### 

 
Az Európai Unió Űrprogramügynökségéről (EUSPA) 

 
Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA) biztonságos európai műholdas navigációs 

szolgáltatásokat nyújt, ösztönzi a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz program adatainak és 

szolgáltatásainak kereskedelmi hasznosítását és koordinálja az Unió készülő állami műholdas 

kommunikációs programját, a Govsatcomot. Az EUSPA feladata az uniós űrprogram valamennyi 

komponensének biztonsági tanúsítása. Az innovatív és versenyképes űrágazat fejlődésének 

támogatásával és a teljes uniós űrkutatói közösség összefogásával az EUSPA hozzájárul az európai 

zöld megállapodáshoz és a digitális átálláshoz, az Unió és polgárainak biztonságához, miközben erősíti 

az EU függetlenségét és rezilienciáját. 

 
Bővebben az EUSPA-ról 

Rodrigo da Costa 
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