
GSA PRESSITEADE 

WWW.GSA.EUROPA.EU 
Teabele kohaldatakse lahtiütlust. Autoriõiguse märge ja isikuandmete kaitse. 

 

 

 

GSA/PR/20/11 Praha, 16. oktoober 2020 
 

Algab Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA – 

tulevane EUSPA) uue tegevdirektori 
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16. oktoobril 2020 asus Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA, millest peagi saab Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet) 
tegevdirektori ametikohale Rodrigo da Costa. GSA haldusnõukogu valis ta 15. septembril 2020, misjärel kohtus ta 
Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoniga 12. oktoobril 2020. 
 
Portugali kodanik Rodrigo da Costa, kes on töötanud mitmes ELi riigis, liitus GSAga märtsis 2017, kui ta alustas tööd 
Galileo teenuste programmi juhina. Sellel ametikohal vastutas ta Galileo programmi (ELi globaalne satelliitnavigatsiooni 
süsteem) juhtimise eest selle teenuste osutamise etapis. Ta on varem töötanud mitmel juhtival ametikohal seoses 
halduse, tegevuse arendamise ja institutsionaalse raamatupidamisarvestusega kosmosevaldkonnas, sh inimeste 
kosmoselendude, kosmoseuuringute, stardisüsteemide ning teadus- ja arendusvaldkonnas.  
 
Rodrigo da Costa hakkab nüüd tegelema GSA ümberkorraldamisega Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ametiks 
(EUSPA). Ta tagab, et GSA olemasolevad tegevused jätkuvad edukalt, tegeldes samas ka uute ülesannetega, mida 
on vaja ameti uute volituste täitmiseks.  
 
Alates GSA loomisest 2004. aastal on see andnud enneolematu panuse juhtivasse ELi 
satelliitnavigatsioonisüsteemidesse Galileo ja EGNOS, mis on oluliselt kaasa aidanud Euroopa Liidu sõltumatusele ja 
majanduskasvule. Kõrge kvalifikatsiooniga ja pühendunud töötajatega on amet edendanud innovatsiooni, soodustanud 
ettevõtlust, juhtinud teenuste osutamist ja stimuleerinud ELi majandust, eelkõige tagades Galileo ja EGNOSe 
kasutuselevõtu paljudes turusegmentides tänu kvaliteetsetele ja turvalistele satelliiditeenustele. Tulevikku silmas 
pidades tugineb EUSPA tegevus GSA tööle ning amet võtab lisakohustusi seoses ELi kosmoseprogrammi täiendavate 
komponentidega, sh tegevus programmis Copernicus (Maa seire Euroopa programm), ja GOVSATCOM-süsteemis 
(ELi turvaline riiklik satelliitside). 
 
Selgitades oma uusi ülesandeid, ütles da Costa: „Ameti tegevdirektoriks saamine tähendab eelkõige pühendunud 
tippspetsialistide juhtimist. Mul on väga hea meel, et meil on võimalus luua edukas EUSPA, Euroopa Liidu 
kosmoseprogrammi põhiosaline. Ootan väga koostööd kõigi meie sidusrühmadega. Kuigi see ülesanne on väga suur, 
olen kindel, et tuleme oma rolliga toime, tõestades Euroopa kodanikele, mida suudame koos teha Euroopa Liidu 
kosmosetegevuses GSA/EUSPA-na.“ 
 
Rodrigo da Costal on Lissaboni kõrgkooli Instituto Superior Técnico lennundus- ja kosmosetehnika diplom, Delfti 
Ülikooli lennundus- ja kosmosetehnika magistrikraad ning EuroaMBA ärikoolide konsortsiumi ärijuhtimise magistrikraad 
(MBA). 
 
„Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi varasid ELi kodanike hüvanguks rakendades, on EUSPA-l üks alusrolle Euroopa 
Liidu innovatsioonis ja majanduskasvus osalemisel. Praegusi GSA ülesandeid (teenuse osutamine, turvalisus ja 
programmide EGNOS and Galileo kasutuselevõtt) tõhustatakse uute ülesannetega seoses Euroopa GNSSi, 
Copernicuse programmi ja GOVSATCOMi süsteemiga, mis annab EUSPA-le keskse positsiooni kosmosetehnika 
kasutamise edendamisel kõigis 27 ELi liikmesriigis. Olen kindel, et Rodrigo saab uue ülesandega suurepäraselt 
hakkama,“ sõnas GSA haldusnõukogu aseesimees Alberto Tuozzi. 
 
Allpool on link lühikesele videointervjuule Rodrigo da Costaga.  

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://youtu.be/dKhzvxO99CM
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Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) 
 

Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) on Euroopa Liidu amet, mis vastutab Euroopa globaalsete 
satelliitnavigatsioonisüsteemide (GNSS) Galileo ja EGNOS tegevuse, turvalisuse ja teenuste osutamise eest. Töötades 
sidusrühmade, valdkonna, teenusepakkujate ja kasutajate kogukondadega, tagab GSA Euroopa GNSSi 
investeeringute suurima tasuvuse, kordistades kosmoserakenduste kasu Euroopa kodanikele ja ettevõtetele, 
edendades innovatsiooni ja konkurentsivõimet ning kindlustades kestlikku majanduskasvu. 
Lisateave on GSA veebilehel. 

 

 

 

 Lisateave: 

Cristina Comunian 

GSA Communications Officer 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 234 766 780 
Mobile: +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

GSA Communications Officer 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel +420 237 766 627 
Mobile: +420 602 619 776 
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