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Vandaag verandert de naam van het Agentschap officieel in het Agentschap van de Europese 

Unie voor het ruimtevaartprogramma, EUSPA. Dit betekent het begin van een nieuw tijdperk 

voor het ruimtevaartprogramma van de Unie. EUSPA bouwt voort op de nalatenschap van het 

Europees GNSS-Agentschap en zal meer verantwoordelijkheden op zich nemen om nog meer 

mogelijkheden voor EU-burgers en de economie te creëren. 

 
Wat is er veranderd? 

 
Overeenkomstig de nieuwe ruimtevaartverordening omvat het mandaat van EUSPA nu: 

• meer verantwoordelijkheden in Galileo en Egnos, waaronder meer 

beheerverantwoordelijkheden voor de activiteiten en dienstverlening; 

• de beveiligingshomologatie van alle onderdelen van het Europees ruimtevaartprogramma, de 

exploitatie van het Galileo-centrum voor de beveiligingscontrole, evenals operationele 

veiligheid; 

• de coördinatie van de gebruikergerelateerde aspecten van satellietcommunicatie voor de 

overheid van de Europese Unie (Govsatcom), in nauwe samenwerking met de lidstaten en 

andere betrokken entiteiten; 

• de ontwikkeling van downstreammarkten en bevordering van innovatie op basis van Galileo en 

Egnos, waaronder nu ook Copernicus, waarbij financieringsmechanismen zoals fundamentele 

elementen en Horizon Europa als hefboom worden aangewend. 

 
Tevens kan de Europese Commissie (EC) in de toekomst besluiten het Agentschap andere taken toe 

te vertrouwen. 

 
Het allereerste geïntegreerde ruimtevaartprogramma van de Europese Unie 

 
“Onze economieën, onze samenleving en onze veiligheid zijn steeds meer afhankelijk van de ruimte. 

Er liggen ongelooflijke kansen voor Europa die we niet mogen mislopen. Door EUSPA op te zetten zal 

de Europese Unie het rendement dat de EU-burger behaalt in het ruimtevaartprogramma van de 

Europese Unie verder vergroten. De bijdrage aan de prioriteiten van de EU wordt op deze wijze 

versterkt. Dit zal in de eerste plaats worden bewerkstelligd door gebruik te maken van synergieën 

tussen de verschillende onderdelen van het programma, met name navigatie, aardobservatie en veilige 

communicatie, en op die manier innovatie te bevorderen in uiteenlopende sectoren,” aldus Rodrigo da 

Costa, uitvoerend directeur van EUSPA. 

 
“Het nieuwe Agentschap heeft een centrale rol in de beveiligingshomologatie van alle onderdelen van 

het ruimtevaartprogramma van de Europese Unie. Het waarborgen van een aanvaardbare 

risicobereidheid voor de verschillende onderdelen is essentieel voor de zekerheid, veiligheid en 
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autonomie van de Unie en de lidstaten. De lidstaten, die samenkomen in hun hoedanigheid van 

instantie voor beveiligingshomologatie van het ruimtevaartprogramma van de Europese Unie, oefenen 

deze verantwoordelijkheid gezamenlijk uit om te voldoen aan de beveiligingsvereisten voor alle 

ruimteonderdelen,” aldus Bruno Vermeire, voorzitter van de Raad voor de beveiligingshomologatie. 

 
Dankzij het nieuwe ruimtevaartprogramma van de Europese Unie, waaraan EUSPA een belangrijke 

bijdrage levert, wordt een gestroomlijnde benadering van de ontwikkeling en het gebruik van de 

ruimteactiva van de EU gerealiseerd. Dit garandeert continuïteit van de diensten en beveiliging van 

infrastructuur en systemen, en waarborgt de middelen om de rol van de EU in de ruimte te ontwikkelen. 

Dit consolideert de vlaggenschipprogramma’s Galileo/Egnos en Copernicus, ondersteunt de uitvoering 

van de prioriteiten van de EU, met name de Green Deal en digitale transitie, vergroot de veerkracht van 

Europa, draagt bij aan de veiligheid en zekerheid van haar burgers en opent de deur naar verdere 

initiatieven zoals beveiligde connectiviteit. 

 
“EUSPA zal een centrale rol spelen bij het uitvoeren van het ruimtevaartprogramma van de 

Europese Unie en het realiseren van de ambities van de EU in de ruimte,” concludeert uitvoerend 

directeur van het nieuwe EU-agentschap voor het ruimtevaartprogramma, Rodrigo da Costa. 

 
### 

 
Over het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (EUSPA) 

 
Het EU-agentschap voor het ruimtevaartprogramma (EUSPA) levert veilige en zekere Europese 

satellietnavigatiediensten, bevordert de commercialisering van gegevens en diensten van Galileo, 

Egnos en Copernicus, en coördineert het komende programma voor satellietcommunicatie voor de 

overheid Govsatcom. EUSPA is verantwoordelijk voor de beveiligingshomologatie van alle onderdelen 

van het ruimtevaartprogramma van de Europese Unie. EUSPA bevordert de ontwikkeling van een 

innoverende en concurrerende ruimtevaartsector en werkt samen met de gehele 

ruimtevaartgemeenschap, waarmee het Agentschap enerzijds bijdraagt aan de Europese Green Deal 

en digitale transitie en de veiligheid en zekerheid van de Unie en haar burgers, en anderzijds de 

autonomie en veerkracht van de Unie versterkt. 

 
Meer over EUSPA 

Rodrigo da Costa 

 

 

Voor meer informatie: 
 

Cristina Comunian 

EUSPA Communications Officer 

Cristina.Comunian@euspa.europa.eu 

Tel.: +420 234 766 780 

Mobiel: +420 778 537 344 

Marie Ménard 

EUSPA Communications Officer 

Marie.Menard@euspa.europa.eu 

Tel.: +420 237 766 627 

Mobiel: +420 602 619 776 
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