
EUSPA PRANEŠIMAS SPAUDAI 

www.euspa.europa.eu 
Šiai informacijai taikomas atsakomybės ribojimo pareiškimas, autorinių teisių ir asmens duomenų 
apsauga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiandien, kai agentūra oficialiai tapo Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra 

(EUSPA), išaušta nauja ES kosmoso programos era. Remdamasi Europos GNSS agentūros 

(GSA) veikla, EUSPA prisiims daugiau atsakomybės, siekdama kurti dar daugiau galimybių ES 

piliečiams ir ekonomikai.  

 
Kas naujo? 

 
Pagal naująjį Kosmoso reglamentą, nuo šiol EUSPA įgaliota: 

• prisiimti didesnę atsakomybę už Galileo ir EGNOS veiklą, įskaitant didesnę atsakomybę už 

operacijų ir paslaugų teikimo valdymą; 

• vykdyti visų ES kosmoso programos komponentų saugumo akreditavimą, rūpintis Galileo 

saugumo stebėsenos centru ir jo operatyvinio saugumu; 

• koordinuoti su vartotojais susijusius Europos Sąjungos vyriausybinio palydovinio ryšio 

GOVSATCOM aspektus, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir kitais 

susijusiais subjektais; 

• plėtoti galutines grandies rinkas ir skatinti kurti inovacijas, grindžiamas Galileo ir EGNOS, o 

dabar – ir Copernicus veikla ir tokiais finansavimo mechanizmais, kaip  

„Pagrindiniai elementai“ (angl. Fundamental Elements) ir „Europos horizontas“ (angl. Horizon 
Europe). 

 
Ateityje Europos Komisija (EK) Agentūrai gali patikėti ir kitas užduotis. 

 
Pirmoji ES integruota kosmoso programa 

 
„Mūsų ekonomika, visuomenė ir saugumas vis labiau priklauso nuo kosmoso. Europa laukia puikios 

galimybės, kurių negalima praleisti. Įsteigdama EUSPA, Europos Sąjunga toliau sieks didinti ES 

piliečių investicijų į ES kosmoso programą grąžą, labiau padėdama įgyvendinti ES prioritetus. Tai 

pasieksime visų pirma didindami įvairių programos komponentų, ypač navigacijos, Žemės stebėjimo ir 

saugaus ryšio sinergiją, taip skatindami inovacijas įvairiuose sektoriuose“, – teigė EUSPA vykdomasis 

direktorius Rodrigo da Costa. 

 
„Naujajai agentūrai tenka pagrindinis vaidmuo užtikrinant visų ES kosmoso programos komponentų 

saugumo akreditavimą. Užtikrinti priimtiną įvairių komponentų riziką yra labai svarbu Sąjungos ir jos 

valstybių narių saugumui ir autonomijai. Valstybės narės, kaip ES kosmoso programos saugumo 

akreditavimo institucijos, renkasi šią atsakomybę, kad atitiktų visų kosmoso komponentų saugumo 

reikalavimus“, – pareiškė EUSPA Saugumo akreditavimo valdybos pirmininkas Bruno Vermeire. 
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Naujai ES kosmoso programai, kurioje numatyta laikytis supaprastinto požiūrio į ES kosmoso išteklių 

plėtrą ir naudojimą, didžiausią pagalbą teikia EUSPA. Tai užtikrins paslaugų tęstinumą ir infrastruktūros 

bei sistemų saugumą, taip pat priemones, kurios skirtos ES vaidmeniui kosmose plėtoti. Taip 

sustiprinamos pavyzdinių Galileo, EGNOS ir Copernicus programų veiklos, remiamas ES prioritetų, 

visų pirma Žaliojo kurso ir skaitmeninės pertvarkos įgyvendinimas, didinamas Europos atsparumas ir 

prisidedama prie jos piliečių saugumo, taip pat atveriamos galimybės vykdyti tokias iniciatyvas kaip 

saugus ryšys. 

 
„EUSPA atliks labai svarbų vaidmenį įgyvendinant ES kosmoso programą ir paversdama ES 

kosmoso užmojus realybe“, – apibendrino naujosios Europos Sąjungos kosmoso programos 

agentūros vykdomasis direktorius Rodrigo da Costa. 

 
### 

 
Apie Europos Sąjungos kosmoso programos agentūrą (EUSPA) 

 
EUSPA teikia saugias ir patikimas Europos palydovinės navigacijos sistemos paslaugas, skatina 

Galileo, EGNOS ir Copernicus duomenų ir paslaugų komercializavimą ir koordinuoja būsimą ES 

vyriausybinio palydovinio ryšio programą GOVSATCOM. EUSPA yra atsakinga už visų ES kosmoso 

programos komponentų saugumo akreditavimą. Skatindama novatoriško ir konkurencingo kosmoso 

sektoriaus plėtrą ir bendradarbiaudama su visa ES kosmoso bendruomene, EUSPA prisideda prie 

Europos Žaliojo kurso ir skaitmeninės pertvarkos, Sąjungos ir jos piliečių saugumo, kartu stiprindama 

ES savarankiškumą ir atsparumą. 

 
Daugiau apie EUSPA 

Rodrigo da Costa 

 

 

Daugiau informacijos: 

Cristina Comunian 

EUSPA Communications Officer 

Cristina.Comunian@euspa.europa.eu 

Tel. +420 234 766 780 

Mob. tel. +420 778 537 344 

 
 

Marie Ménard 

EUSPA Communications Officer 

Marie.Menard@euspa.europa.eu 

Tel. +420 237 766 627 

Mob. tel. +420 602 619 776
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