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Astăzi, Agenția devine oficial Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial, EUSPA, 

marcând începutul unei noi ere pentru Programul spațial al UE. Bazându-se pe moștenirea 

Agenției GNSS European, EUSPA își va asuma mai multe responsabilități pentru a crea și mai 

multe oportunități pentru cetățenii UE și pentru economie. 

 
Ce s-a schimbat? 

 
Conform noului regulament privind spațiul, mandatul EUSPA va include acum: 

• responsabilități mai mari pentru Galileo și EGNOS, inclusiv responsabilități de management 

mai mari pentru operațiuni și furnizarea de servicii; 

• acreditarea de securitate a tuturor componentelor Programului spațial al UE, funcționarea 

Centrului de monitorizare a securității Galileo, împreună cu securitatea operațională; 

• coordonarea aspectelor legate de utilizator ale comunicațiilor guvernamentale prin satelit ale 

Uniunii Europene (GOVSATCOM), în strânsă colaborare cu statele membre și cu alte entități 

implicate; 

• dezvoltarea piețelor din aval și încurajarea inovării bazate pe Galileo și EGNOS, care includ 

acum și Copernicus, utilizând mecanisme de finanțare precum Elementele fundamentale și 

Orizont Europa. 

 
De asemenea, Comisia Europeană (CE) poate decide să încredințeze agenției și alte sarcini în viitor. 

 
Primul program spațial integrat al UE 

 
„Din ce în ce mai mult, economiile, societatea și siguranța noastră depind de spațiu. Europa are în față 

oportunități incredibile, care nu pot fi ratate. Prin crearea EUSPA, Uniunea Europeană va mări și mai 

mult rentabilitatea investițiilor făcute de cetățeanul UE în programul spațial al UE prin consolidarea 

contribuției sale la prioritățile UE. Acest lucru va fi realizat în principal prin valorificarea sinergiilor între 

diferitele componente ale programului, în special navigația, observarea Pământului și comunicațiile 

securizate, pentru a stimula inovarea într-o gamă largă de sectoare”, a declarat directorul executiv al 

EUSPA, Rodrigo da Costa. 

 
„Noua agenție are un rol central în acreditarea de securitate a tuturor componentelor programului spațial 

al UE. Asigurarea unui apetit la risc acceptabil în cazul diferitelor componente este esențială pentru 

securitatea, siguranța și autonomia Uniunii și a statelor sale membre. Statele membre, reunite în 

calitatea lor de autoritate de acreditare în materie de securitate în Programul spațial al UE, exercită în 

mod colectiv această responsabilitate de a îndeplini cerințele de securitate pentru toate componentele 

spațiale”, a declarat Bruno Vermeire, președintele Consiliului de acreditare de securitate al EUSPA. 

Spațiul UE se înscrie pe o nouă traiectorie odată 

cu lansarea Agenției Uniunii Europene pentru 

Programul spațial, EUSPA 
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Cu contribuția cheie a EUSPA, noul program spațial al UE prevede o abordare raționalizată în ceea ce 

privește dezvoltarea și utilizarea activelor spațiale ale UE. Se va garanta, astfel, continuitatea serviciului 

și securitatea infrastructurii și a sistemelor, asigurând în același timp mijloacele de dezvoltare a rolului 

UE în spațiu. Acest lucru consolidează programele emblematice Galileo/EGNOS și Copernicus, sprijină 

punerea în aplicare a priorităților UE, în special Pactul verde, tranziția digitală, îmbunătățește reziliența 

Europei și contribuie la siguranța și securitatea cetățenilor săi, deschizând totodată calea către noi 

inițiative precum conectivitatea securizată. 

 
„EUSPA va juca un rol cheie în implementarea Programului spațial al UE și transformarea 

ambițiilor spațiale ale UE în realitate”, a conchis directorul executiv al noii Agenții a Uniunii Europene 

pentru Programul spațial, Rodrigo da Costa. 

 
### 

 
Despre Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial (EUSPA) 

 
Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial (EUSPA) oferă servicii europene de navigație prin 

satelit sigure și securizate, promovează comercializarea datelor și serviciilor Galileo, EGNOS și 

Copernicus și coordonează viitorul program guvernamental de comunicații prin satelit al UE, 

GOVSATCOM. EUSPA răspunde de acreditarea de securitate a tuturor componentelor Programului 

spațial al UE. Promovând dezvoltarea unui sector spațial inovator și competitiv și angajându-se cu 

întreaga comunitate spațială a UE, EUSPA contribuie la Pactul verde european și la tranziția digitală, 

la siguranța și securitatea Uniunii și a cetățenilor săi, consolidând totodată autonomia și reziliența 

acesteia. 

 
Mai multe despre EUSPA 

Rodrigo da Costa 

 

 

Pentru mai multe informații: 
 

Cristina Comunian 

EUSPA Communications Officer 

Cristina.Comunian@euspa.europa.eu 

Tel: +420 234 766 780 

Tel. mobil: +420 778 537 344 

Marie Ménard 

EUSPA Communications Officer 

Marie.Menard@euspa.europa.eu 

Tel: +420 237 766 627 
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