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Šodien aģentūra oficiāli kļūst par Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūru (EUSPA), 

iezīmējot jauna laikmeta sākumu ES Kosmosa programmai. Pamatojoties uz Eiropas GNSS 

aģentūras mantojumu, EUSPA uzņemsies lielāku atbildību, lai radītu vēl vairāk iespēju ES 

iedzīvotājiem un ekonomikai. 

 
Kas ir mainījies? 

 
Saskaņā ar jauno Kosmosa regulu EUSPA pilnvaras tagad ietvers: 

• lielāku atbildību Eiropas satelītnavigācijas sistēmā (Galileo) un Eiropas Ģeostacionārās 

navigācijas pārklājuma dienestā (EGNOS), tostarp paplašinātus vadības pienākumus par 

darbību un pakalpojumu sniegšanu; 

• visu ES Kosmosa programmas komponentu drošības akreditāciju, Galileo drošības 

uzraudzības centra darbību, kā arī darbības drošību; 

• Eiropas Savienības valdības satelītsakaru (GOVSATCOM) ar lietotājiem saistīto aspektu 

koordināciju, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm un citām iesaistītajām struktūrām; 

• lejupējo tirgu attīstīšanu un inovācijas veicināšanu, pamatojoties uz Galileo un EGNOS un 

tagad arī Copernicus, piesaistot finansēšanas mehānismus, piemēram, Fundamental Elements 

un programmu “Apvārsnis Eiropa”. 

 
Eiropas Komisija (EK) var arī nolemt nākotnē uzticēt aģentūrai citus uzdevumus. 

 
Pirmā integrētā ES kosmosa programma 

 
“Mūsu ekonomika, sabiedrība un drošība arvien vairāk ir atkarīga no kosmosa. Eiropai ir neticamas 

iespējas, ko nedrīkst neizmantot. Izveidojot EUSPA, Eiropas Savienība vēl vairāk palielinās atdevi no 

ES pilsoņu ieguldījumiem ES Kosmosa programmā, stiprinot tās ieguldījumu ES prioritāšu īstenošanā. 

Tas tiks panākts, galvenokārt izmantojot sinerģijas starp dažādajiem programmas komponentiem, jo 

īpaši navigāciju, Zemes novērošanu un drošu komunikāciju, lai sekmētu inovāciju daudzās nozarēs,” 

sacīja EUSPA izpilddirektors Rodrigo da Costa. 

 
“Jaunajai aģentūrai ir būtiska funkcija visu ES Kosmosa programmas komponentu drošības 

akreditācijā. Savienības un tās dalībvalstu drošībai, aizsardzībai un autonomijai ir ļoti svarīgi nodrošināt 

pieņemamu vēlmi uzņemties risku attiecībā uz dažādajiem komponentiem. Dalībvalstis, rīkodamās kā 

ES Kosmosa programmas Drošības akreditācijas iestāde, kopīgi īsteno šo atbildību, lai izpildītu drošības 

prasības attiecībā uz visiem kosmosa komponentiem,” paziņoja EUSPA Drošības akreditācijas 

padomes priekšsēdētājs Bruno Vermeire. 

 
Ar EUSPA būtisko ieguldījumu jaunā ES Kosmosa programma paredz racionalizētu pieeju ES kosmosa 
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resursu attīstīšanai un izmantošanai. Tā garantēs pakalpojumu nepārtrauktību un infrastruktūras un 

sistēmu drošību, vienlaikus nodrošinot līdzekļus ES funkcijas attīstīšanai kosmosa jomā. Tā nostiprina 

pamatprogrammas Galileo/EGNOS un Copernicus, atbalsta ES prioritāšu – jo īpaši zaļā kursa – 

īstenošanu, digitālo pāreju, kā arī stiprina Eiropas noturību un veicina tās iedzīvotāju drošību un 

aizsardzību, paverot arī iespējas turpmākām iniciatīvām, piemēram, drošai savienojamībai. 

 
“EUSPA būs svarīga funkcija ES Kosmosa programmas īstenošanā, un tā pārvērtīs ES ambīcijas 

kosmosa jomā par realitāti,” nobeigumā norādīja jaunās Eiropas Savienības Kosmosa programmas 

aģentūras izpilddirektors Rodrigo da Costa. 

 
### 

 
Par Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūru (EUSPA) 

 
Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA) sniedz drošus un aizsargātus Eiropas 

satelītnavigācijas pakalpojumus, veicina Galileo, EGNOS un Copernicus datu un pakalpojumu 

komercializāciju un koordinē gaidāmo ES valdības satelītsakaru programmu GOVSATCOM. EUSPA ir 

atbildīga par visu ES Kosmosa programmas komponentu drošības akreditāciju. Veicinot inovatīvas un 

konkurētspējīgas kosmosa nozares attīstību un sadarbojoties ar visu ES kosmosa kopienu, EUSPA 

palīdz īstenot Eiropas zaļo kursu un digitālo pāreju un garantēt Savienības un tās iedzīvotāju 

aizsardzību un drošību, vienlaikus stiprinot savu autonomiju un noturību. 

 
Vairāk par EUSPA 

Rodrigo da Costa 
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