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Dnes sa agentúra oficiálne stáva Agentúrou Európskej únie pre vesmírny program EUSPA, čo 

predstavuje začiatok novej éry Vesmírneho programu Únie. Agentúra EUSPA vychádza z odkazu 

Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém a preberá ďalšiu zodpovednosť, 

aby mohla vytvoriť ešte viac príležitostí pre občanov a hospodárstvo EÚ. 

 
Čo sa zmení? 

 
Podľa nariadenia o novom vesmírnom programe bude mandát agentúry EUSPA odteraz zahŕňať: 

• vyššiu mieru zodpovednosti v rámci systémov Galileo a EGNOS vrátane posilnenia riadiacich 

zodpovedností za prevádzku a poskytovanie služieb, 

• bezpečnostnú akreditáciu všetkých zložiek Vesmírneho programu Únie, prevádzku Strediska 

na monitorovanie bezpečnosti systému Galileo spolu s prevádzkovou bezpečnosťou, 

• koordináciu používateľských aspektov vládnej satelitnej komunikácie Európskej únie 

(GOVSATCOM) v úzkej spolupráci s členskými štátmi a inými zúčastnenými subjektmi, 

• rozvíjanie odberateľských  trhov  a podporovanie inovácií  založených na systémoch Galileo  

a EGNOS, v súčasnosti aj vrátane systému Copernicus, s využitím mechanizmov 

financovania, ako sú Fundamental Elements a program Horizont Európa. 

 
Európska komisia (EK) sa môže takisto rozhodnúť v budúcnosti poveriť agentúru ďalšími úlohami. 

 
Vôbec prvý integrovaný vesmírny program EÚ 

 
„Naše ekonomiky, naša spoločnosť a naša bezpečnosť čoraz viac závisia od kozmického priestoru. 

Európa má neuveriteľné príležitosti, ktoré nesmie premeškať. Vytvorením agentúry EUSPA Európska 

únia ďalej zvýši návratnosť investícií občanov EÚ do Vesmírneho programu Únie tým, že sa posilní 

príspevok agentúry k prioritám EÚ. To sa dosiahne predovšetkým využitím synergií medzi rôznymi 

zložkami programu,  najmä  v  oblasti  navigácie,  pozorovania  Zeme  a zabezpečenej  komunikácii,  

s cieľom stimulovať inovácie v širokom spektre odvetví,“ uviedol výkonný riaditeľ agentúry EUSPA 

Rodrigo da Costa. 

 
„Nová agentúra zohráva kľúčovú úlohu v zaisťovaní bezpečnostnej akreditácie všetkých zložiek 

Vesmírneho programu Únie. Zabezpečenie prijateľnej ochoty podstupovať riziká, pokiaľ ide o rôzne 

zložky programu, je rozhodujúce pre ochranu, bezpečnosť a autonómiu Únie a jej členských štátov. 

Členské štáty, ktoré spoločne plnia funkciu orgánu bezpečnostnej akreditácie Vesmírneho programu 

Únie, túto povinnosť vykonávajú kolektívne, aby boli splnené bezpečnostné požiadavky pre všetky 

vesmírne zložky“, vyhlásil predseda rady pre bezpečnostnú akreditáciu agentúry EUSPA Bruno 

Vermeire. 

Zriadením Agentúry Európskej únie pre 

vesmírny program (EUSPA) sa Vesmírny 

program Únie posúva na novú dráhu 
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Vďaka zásadnému príspevku agentúry EUSPA nový Vesmírny program Únie zabezpečuje 

zjednodušený prístup k rozvoju a využívaniu vesmírnych prostriedkov EÚ. Tým sa zaručí kontinuita 

služieb a bezpečnosť infraštruktúry a systémov a zároveň sa zabezpečia prostriedky na rozvoj úlohy 

EÚ   v kozmickom   priestore.  Povedie  to  ku  konsolidácii  hlavných  programov  Galileo/EGNOS     

a Copernicus, k podpore vykonávania priorít EÚ, najmä zelenej dohody, digitálnej transformácie, 

posilneniu odolnosti Európy a zvýšeniu bezpečnosti a ochrany jej občanov, ako aj otvoreniu dverí 

ďalším iniciatívam, ako je zabezpečené pripojenie. 

 
„Agentúra EUSPA bude  zohrávať kľúčovú úlohu pri vykonávaní Vesmírneho programu Únie   

a napĺňaní ambícií EÚ v oblasti kozmického priestoru,“ uzavrel výkonný riaditeľ novej Agentúry 

Európskej únie pre vesmírny program Rodrigo da Costa. 

 
### 

 
O Agentúre Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) 

 
Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) poskytuje bezpečné a chránené služby 

európskej satelitnej navigácie, podporuje obchodné využitie údajov a služieb systémov Galileo, 

EGNOS a Copernicus a koordinuje nadchádzajúci vládny program satelitnej komunikácie EÚ 

GOVSATCOM. Agentúra EUSPA je zodpovedná za bezpečnostnú akreditáciu všetkých zložiek 

Vesmírneho programu Únie. Podporovaním rozvoja inovačného a konkurencieschopného kozmického 

sektora a spoluprácou s celým vesmírnym spoločenstvom EÚ prispieva agentúra EUSPA k Európskej 

zelenej dohode a digitálnej transformácii, k bezpečnosti a ochrane Únie a jej občanov a zároveň 

posilňuje jej autonómiu a odolnosť. 

 
Viac o agentúre EUSPA 

Rodrigo da Costa 
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