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Agencja oficjalnie staje się dziś Agencją Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego, EUSPA, 

co oznacza początek nowej ery unijnego programu kosmicznego. Opierając się na spuściźnie 

Agencji Europejskiego GNSS, EUSPA przyjmie na siebie więcej obowiązków, aby stworzyć 

jeszcze lepsze możliwości dla obywateli UE i gospodarki. 

 
Co się zmieniło? 

 
Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie przestrzeni kosmicznej mandat EUSPA będzie 

obejmował: 

• większą odpowiedzialność w zakresie Galileo i EGNOS, w tym większą odpowiedzialność za 

zarządzanie operacjami i świadczenie usług; 

• akredytację bezpieczeństwa wszystkich komponentów unijnego programu kosmicznego, 

funkcjonowanie centrum monitorowania bezpieczeństwa systemu Galileo, a także 

bezpieczeństwo operacyjne; 

• koordynację związanych z użytkownikami aspektów rządowej łączności satelitarnej Unii 

Europejskiej (GOVSATCOM), w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i innymi 

zaangażowanymi podmiotami; 

• rozwój rynków niższego szczebla i wspieranie innowacji w oparciu o Galileo i EGNOS, a 

obecnie również program Copernicus, z wykorzystaniem mechanizmów finansowania, takich 

jak elementy podstawowe i program „Horyzont Europa”. 

 
Komisja Europejska (KE) może również podjąć decyzję o powierzeniu Agencji w przyszłości innych 

zadań. 

 
Pierwszy zintegrowany program kosmiczny UE 

 
W coraz większym stopniu nasze gospodarki, społeczeństwo i bezpieczeństwo zależą od przestrzeni 

kosmicznej. Europa ma ogromne możliwości, których nie można zaprzepaścić. Tworząc EUSPA, Unia 

Europejska jeszcze bardziej zwiększy zwrot z inwestycji poczynionych przez obywateli UE w ramach 

unijnego programu kosmicznego, zwiększając jego wkład w realizację priorytetów UE. Cel ten zostanie 

osiągnięty przede wszystkim poprzez wykorzystanie synergii między różnymi komponentami programu, 

zwłaszcza między nawigacją, obserwacją Ziemi i bezpieczną komunikacją, aby stymulować innowacje 

w wielu sektorach – powiedział dyrektor wykonawczy EUSPA Rodrigo da Costa. 

 
Nowa agencja odgrywa kluczową rolę w akredytacji bezpieczeństwa wszystkich komponentów unijnego 

programu kosmicznego. Zapewnienie akceptowalnej gotowości do podejmowania ryzyka w odniesieniu 

do poszczególnych komponentów ma kluczowe znaczenie dla ochrony, bezpieczeństwa i autonomii 

Unii i jej państw członkowskich. Państwa członkowskie, jako organ ds. akredytacji bezpieczeństwa 
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unijnego programu kosmicznego, wspólnie ponoszą odpowiedzialność za spełnienie wymogów 

bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich komponentów związanych z przestrzenią kosmiczną – 

oświadczył Bruno Vermeire, przewodniczący Rady Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa EUSPA. 

 
Dzięki kluczowemu wkładowi EUSPA nowy unijny program kosmiczny zapewnia usprawnione 

podejście do rozwoju i wykorzystania potencjału kosmicznego UE. Zagwarantuje to ciągłość usług i 

bezpieczeństwo infrastruktury i systemów, zapewniając jednocześnie środki na rozwój roli UE w 

przestrzeni kosmicznej. Konsoliduje to sztandarowe programy Galileo/EGNOS i Copernicus, wspiera 

realizację priorytetów UE, w szczególności Zielonego Ładu, transformacji cyfrowej, a także zwiększa 

odporność Europy i przyczynia się do bezpieczeństwa i ochrony jej obywateli, otwiera również drogę 

do dalszych inicjatyw, takich jak bezpieczna łączność. 

 
EUSPA odegra kluczową rolę we wdrażaniu unijnego programu kosmicznego i 

urzeczywistnieniu ambicji UE w dziedzinie przestrzeni kosmicznej – stwierdził Rodrigo da Costa, 

dyrektor wykonawczy nowej Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego. 

 
### 

 
Informacje o Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) 

 
Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) zapewnia bezpieczne europejskie 

usługi nawigacji satelitarnej, promuje komercjalizację danych i usług Galileo, EGNOS i programu 

Copernicus oraz koordynuje przyszły program rządowej łączności satelitarnej GOVSATCOM. EUSPA 

odpowiada za akredytację bezpieczeństwa wszystkich komponentów unijnego programu kosmicznego. 

Wspierając rozwój innowacyjnego i konkurencyjnego sektora kosmicznego oraz współpracując z całą 

unijną społecznością kosmiczną, EUSPA przyczynia się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i 

transformacji cyfrowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Unii i jej obywateli, 

wzmacniając jednocześnie jej autonomię i odporność. 

 
Więcej na temat EUSPA 
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EUSPA Communications Officer 
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Tel.: +420 237 766 627 
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