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Agencija je danes uradno postala Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA), kar 

zaznamuje začetek novega obdobja za vesoljski program EU. EUSPA bo nadgradila zapuščino 

Agencije za evropski GNSS in prevzela še več odgovornosti, da bi ustvarila še več priložnosti 

za državljane in gospodarstvo EU. 

 
Kaj se je spremenilo? 

 
V skladu z novo uredbo o vesolju bo mandat agencije EUSPA zdaj vključeval: 

• večje odgovornosti v programih Galileo in EGNOS, vključno z večjimi upravljavskimi 

odgovornostmi za operacije in zagotavljanje storitev; 

• varnostno akreditacijo vseh komponent vesoljskega programa EU, delovanje centra za nadzor 

varnosti Galileo in operativno varnost; 

• usklajevanje uporabniških vidikov vladnih satelitskih komunikacij Evropske unije 

(GOVSATCOM) v tesnem sodelovanju z državami članicami in drugimi udeleženimi subjekti; 

• razvoj prodajnih trgov ter spodbujanje inovacij na podlagi programov Galileo in EGNOS ter 

odslej tudi programa Copernicus, in sicer s spodbujanjem mehanizmov financiranja, kot sta 

Temeljni elementi in Obzorje Evropa. 

 
Evropska komisija se lahko tudi odloči, da bo agenciji v prihodnosti zaupala tudi druge naloge. 

 
Prvi celovit vesoljski program EU 

 
„Naše gospodarstvo, naša družba in naša varnost so vse bolj odvisni od vesolja. Evropo čakajo izjemne 

priložnosti, ki jih ne sme zamuditi. Z ustanovitvijo agencije EUSPA bo Evropska unija še povečala 

donosnost naložb državljanov EU v vesoljski program EU, tako da bo okrepila svoj prispevek k 

prednostnim nalogam EU. To bomo dosegli predvsem z izkoriščanjem sinergij med različnimi elementi 

programa, zlasti navigacijo, opazovanjem Zemlje in varnimi komunikacijami, s čimer bomo spodbudili 

inovacije v številnih gospodarskih panogah,“ je povedal izvršni direktor agencije EUSPA Rodrigo da 

Costa. 

 
„Nova agencija ima osrednjo vlogo pri varnostni akreditaciji vseh elementov vesoljskega programa EU. 

Zagotavljanje pripravljenosti za tveganje na sprejemljivi ravni za različne elemente je ključnega pomena 

za zaščito, varnost in avtonomijo Unije in njenih držav članic. Države članice v skupni vlogi organa za 

varnostno akreditacijo vesoljskega programa EU prevzemajo skupaj to odgovornost, da bi izpolnile 

varnostne zahteve za vse vesoljske komponente,“ je povedal Bruno Vermeire, predsednik sveta za 

varnostno akreditacijo pri agenciji. 

 
Novi vesoljski program EU s ključnim prispevkom agencije EUSPA omogoča poenostavljen pristop k 
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razvoju in uporabi vesoljskih zmogljivosti EU. To bo zagotovilo neprekinjeno delovanje ter varnost 

infrastrukture in sistemov, hkrati pa tudi sredstva za razvoj vloge EU v vesolju. Tako se združujejo 

programi Galileo/EGNOS in Copernicus, podpira se izvajanje prednostnih nalog EU, zlasti zelenega 

dogovora in digitalnega prehoda, povečuje se odpornost Evrope ter prispeva se k varnosti in zaščiti 

njenih državljanov, odpirajo pa se tudi možnosti za nadaljnje pobude, kot je zavarovana povezljivost. 

 
„EUSPA bo imela ključno vlogo pri izvajanju vesoljskega programa EU in uresničevanju 

vesoljskih ambicij EU,“ je zaključil izvršni direktor nove agencije Rodrigo da Costa. 

 
### 

 
O Agenciji Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) 

 
Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) zagotavlja varne in zaščitene evropske 

satelitske navigacijske storitve, spodbuja komercializacijo podatkov in storitev sistemov Galileo, 

EGNOS in Copernicus ter usklajuje prihodnji program vladnih satelitskih komunikacij Evropske unije 

GOVSATCOM. Odgovorna je za varnostno akreditacijo vseh komponent vesoljskega programa EU. S 

spodbujanjem razvoja inovativnega in konkurenčnega vesoljskega sektorja ter sodelovanjem s celotno 

vesoljsko skupnostjo EU prispeva k evropskemu zelenemu dogovoru ter digitalnemu prehodu, varnosti 

in zaščiti Unije in njenih državljanov, hkrati pa krepi njeno avtonomnost in odpornost. 

 
Več o agenciji EUSPA 

Rodrigo da Costa 
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