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Idag får byrån det officiella namnet Europeiska unionens rymdprogrambyrå, Euspa, vilket 

markerar början på en ny era för EU:s rymdprogram. Euspa tar över efter Europeiska byrån för 

GNSS och kommer att ha fler ansvarsområden för att skapa ännu fler möjligheter för EU:s 

medborgare och ekonomin. 

 
Vad har förändrats? 

 
Enligt den nya rymdförordningen kommer Euspas uppdrag att omfatta 

• ett utökat ansvar för Galileo och Egnos, däribland ett större ansvar för förvaltningen av 

verksamheten och tillhandahållandet av tjänster, 

• säkerhetsackrediteringen av alla komponenter i EU:s rymdprogram, driften av Galileos 

säkerhetsövervakningscentrum och den operativa säkerheten, 

• samordningen av de användarrelaterade aspekterna av Europeiska unionens statliga 

satellitkommunikation (Govsatcom), i nära samarbete med medlemsstaterna och andra 

berörda enheter, 

• utvecklingen av marknader i efterföljande led och främjandet av innovation baserad på Galileo 

och Egnos, och nu även Copernicus, för att förstärka finansieringsmekanismer som 

Fundamental Elements och Horisont Europa. 

 
Europeiska kommissionen kan även komma att besluta att byrån ska utföra andra uppgifter i framtiden. 

 
EU:s första integrerade rymdprogram någonsin 

 
”Våra ekonomier, vårt samhälle och vår säkerhet blir alltmer beroende av rymden. Europa har 

fantastiska möjligheter som inte får gå förlorade. Genom att inrätta Euspa kommer Europeiska unionen 

att ytterligare öka avkastningen på de investeringar som EU-medborgarna gjort i EU:s rymdprogram 

genom att förstärka dess bidrag till EU:s prioriteringar. Detta kommer i första hand att uppnås genom 

hävstångseffekter och synergier mellan de olika programkomponenterna, i synnerhet navigering, 

jordobservation och säker kommunikation, för att stimulera innovation inom en rad olika sektorer.” 

berättar Euspas verkställande direktör Rodrigo da Costa. 

 
”Den nya byrån har en mycket viktig roll när det gäller säkerhetsackrediteringen av alla komponenter i 

EU:s rymdprogram. Att säkerställa en godtagbar riskbenägenhet för de olika komponenterna är av 

avgörande betydelse för unionens och medlemsstaternas säkerhet och självständighet. Detta ansvar 

utövar medlemsstaterna gemensamt som säkerhetsackrediteringsmyndighet inom EU:s rymdprogram 

för att uppfylla säkerhetskraven för alla rymdkomponenter.” förklarar Bruno Vermeire, ordförande för 

Euspas styrelse för säkerhetsackreditering. 
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Med Euspas viktiga bidrag kommer EU:s nya rymdprogram att säkerställa ett rationellt tillvägagångssätt 

vid utvecklingen och utnyttjandet av EU:s rymdtillgångar. Tjänstekontinuiteten och säkerheten i 

infrastrukturen och systemen kommer att garanteras, samtidigt som utvecklingen av EU:s roll i rymden 

förstärks. Detta bidrar även till att flaggskeppsprogrammen Galileo/Egnos och Copernicus kan 

konsolideras och till att EU:s prioriteringar kan förverkligas, framför allt den gröna given och den digitala 

omställningen. Programmet kommer att förstärka Europas motståndskraft och bidra till medborgarnas 

skydd och säkerhet genom att öppna dörren till nya initiativ, däribland när det gäller säker uppkoppling. 

 
”Euspa kommer att spela en viktig roll för att genomföra EU:s rymdprogram och förverkliga 

EU:s ambitioner i rymden.” avslutar Rodrigo da Costa, verkställande direktör för Europeiska unionens 

rymdprogrambyrå. 

 
### 

 
Om Europeiska unionens rymdprogrambyrå (Euspa) 

 
Europeiska unionens rymdprogrambyrå (Euspa) tillhandahåller säkra och tillförlitliga tjänster inom de 

europeiska satellitnavigeringssystemen, främjar kommersialiseringen av uppgifter och tjänster i Galileo, 

Egnos och Copernicus samt samordnar EU:s kommande program för statlig satellitkommunikation, 

Govsatcom. Euspa är ansvarig för säkerhetsackrediteringen av alla programkomponenter inom EU:s 

rymdprogram. Genom att främja utvecklingen av en innovativ och konkurrenskraftig rymdsektor och 

samarbeta med alla berörda parter bidrar Euspa till den europeiska gröna given, den digitala 

omställningen, unionens och medborgarnas säkerhet samt unionens självständighet och 

motståndskraft. 

 
Mer om Euspa 

Rodrigo da Costa 
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