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Sedan EU:s rymdprogrambyrå (EUSPA) inrättades har den ökat tillgången till EU:s rymdbaserade data och 

tjänster, inte bara i Europa utan i hela världen.  Med en ny Galileo-satellit i omloppsbana, flera 

satellitnavigeringstjänster på plats och massor av nya på gång, exemplifierar EUSPA:s första år dess 

uppdrag att koppla utrymme till användarbehov. 

 

Genom rådets och Europaparlamentets antagande av EU:s rymdförordning har Europeiska unionen fört in sig själv 

i en ny rymdrelaterad bana. Med sina två moderna satellitnavigeringssystem, Galileo och Egnos, världens främsta 

jordobservationssystem, Copernicus och det kommande Govsatcom, kan EU ta itu med klimatförändringarna och 

driva på den digitala ekonomin,  samtidigt som EU:s suveränitet säkerställs. 

 

EUSPA driver Europas satellitnavigeringssystem Galileo och Egnos. EUSPA är också portvakten till ett säkert EU-

rymdprogram som gör att slutanvändare kan lita på att de rymdrelaterade data som de är beroende av är säkra 

och tillförlitliga.  Byrån spelar en central roll i marknadsspridningen av de data och tjänster som EU:s 

rymdprogramkomponenter erbjuder. EUSPA hanterar även utvecklingen av Govsatcom-knutpunkter, som ger en 

säker och kostnadseffektiv kommunikationskapacitet för att säkerställa säkerhetskritiska uppdrag, insatser och 

infrastrukturer. 

Inför sin första årsdag ser EUSPA tillbaka på sina prestationer hittills: 

• Två nya epokgörande tjänster på gång: Högprecisionstjänst och Galileo OSNMA 

• Ibruktagandet av en ny Galileo-satellit som ger slutanvändarna ytterligare precision 

• Publiceringen av marknadsrapporten om jordobservation och det globala systemet för 

satellitnavigering, en heltäckande marknadsinformationsstudie som förser företagare och 

investerare med information om tendenser. 

• 3,1 miljarder Galileo-kompatibla smartmobiler som sålts i världen sedan 2016 

 

– Jag är mer än stolt över vad EUSPA har uppnått på ett år. Jag är också stolt över att leda en organisation med 

en personal av engagerade yrkesmänniskor som har en serviceinriktad inställning och arbetar för att göra EU:s 

rymdprogram tillgängligt för medborgarna, säger Rodrigo da Costa, verkställande direktör för EUSPA. – EUSPA 

står fast vid sitt åtagande att hjälpa unionen och dess medborgare att maximera rymdens sociala och ekonomiska 

fördelar. 

 

Läs mer här 

 

Om Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) 

Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) tillhandahåller säkra och tillförlitliga europeiska 

satellitnavigeringstjänster, främjar kommersialiseringen av uppgifter och tjänster inom ramen för Galileo, Egnos 

och Copernicus och samordnar Govsatcom som är EU:s kommande program för statlig satellitkommunikation. 

EUSPA ansvarar 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. 

För mer information: 

Marie Ménard, kommunikationsansvarig vid EUSPA: Marie.Menard@euspa.europa.eu  

Tfn: +420 237 766 627    -    Mobilnummer: +420 602 619 776 

EUSPA firar sina 365 första dagar med nya tjänster, fler 

användare och en ny Galileosatellit i drift! 
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