
30. mai 1975 - ESA 
„sünnitunnistuse” 
allkirjastavad 10 
asutajariiki: Belgia, 
Hispaania, Itaalia, 
Madalmaad, Prantsusmaa, 
Rootsi, Saksamaa, Šveits, 
Taani, Ühendkuningriik. 
Asutajaliikmeks on ka 
Iirimaa, kes andis allkirja 

1975. aasta detsembris. 
Tollal uskusid liikmesriigid, 
et seistes silmitsi kahe 
kosmoses ülemvõimu 
omava riigiga – USA ja 
Nõukogude Liiduga – ei 
suuda ükski Euroopa riik 
üksi nendega võistelda. 
Kosmoseuuringuteks on 
vaja koondada nii inim-, 

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) loodi 1975. aastal. 
Toona oli agentuuril 11 liikmesriiki. Praegu teevad 
asutamiskonventsioonis paika pandud eesmärkide 
saavutamiseks koostööd 22 liikmesriiki.

41 aastat 
kosmosekoostööd 
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tehnilisi kui rahalisi 
ressursse. ESA loomine 
oli esmakordne üleilmne 
jõupingutus, mille eesmärk 
oli saavutada Euroopale 
sel alal rahvusvaheline 
tunnustus ja toetus 
Euroopa tööstusele.
ESA avas Euroopale ukse 
kosmosesse ja on aktiivne 

paljudes eri valdkondades.
ESA nõukogus saavad 
regulaarselt kokku 
Euroopa ministrid, et 
panna edaspidiseks paika 
üldised programmilised 
suundumused ja võtta 
vastavaid rahalisi kohustusi. 
Liikmesriikide esindajad 
tulevad kokku neli korda 
aastas.
Euroopa kosmosepoliitika 
koordineerimiseks 
on nõukogu pidanud 
ühisistungeid ka Euroopa 
Liidu Nõukoguga. 
Tänu sellisele 
koordineerimisele kutsuti 
ellu nii ülemaailmne 
satelliitnavigatsioonisüsteem 
Galileo kui ka Maa seire 
programm Copernicus.

22 riiki, üks agentuur
2016. aastal on ESA-l 22 liikmesriiki: Aust-
ria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, 
Kreeka, Luksemburg, Madalmaad, Norra, 
Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Ru-
meenia, Saksamaa, Šveits, Soome, Taani, 
Tšehhi Vabariik, Ungari, Ühendkuningriik. 

Neist neljas on riiklik kosmoseagentuur: 
Itaalias (ASI), Prantsusmaal (CNES), Sak-
samaal (DLR), Ühendkuningriigis (UKSA). 
Veel seitsmel on kosmosetalitus ministee-
riumi tasandil. Ülejäänud üheteistkümne-
le avab ainulaadse juurdepääsu kosmo-
sevaldkonda ESA. ESA on allkirjastanud 

koostöölepingud seitsme ELi liikmesriigi-
ga: Bulgaaria, Küpros, Leedu, Läti, Malta, 
Slovakkia ja Sloveenia. Viimatinimetatuga 
allkirjastati 2016. aastal ühinemisleping. 
Läbirääkimised käivad Horvaatiaga. Alates 
aastast 1979 seob koostööleping ESA-t 
ja Kanadat.ES

A 



ESA 2016. aasta eelarve 
valdkondade kaupa

Liikmesriikide rahaline panus
(välja arvatud programmid teistele institutsionaalsetele 
partneritele)

Mille tegemiseks on vaja 
12 eurot elaniku kohta?
12 eurot liikmesriigi elaniku kohta: 2016. aastal on ESA 
eelarve 5,25 miljardit eurot. Seda on USA kosmose-eelarvest 
peaaegu üheksa korda vähem.

Kahe kolmandiku (71,2%) ulatuses 
rahastavad eelarvet liikmesriigid, kes 
teevad teadusuuringute programmi ja 
ESA jooksvate kulude katteks riiki-
de sisemajanduse kogutoodanguga 
(SKT) proportsionaalseid kohus-
tuslikke makseid. Muid programme 
(mehitatud kosmoselendude program-
mi Human Spaceflight, kanderaket-
tide programmi Launchers, tele-
kommunikatsiooni-, jt programme) 
rahastatakse neis osaleda soovivate 
riikide poolt vabatahtlikkuse alusel 
nn à la carte põhimõttel. Ülejäänud 
28,8% ESA eelarvest tuleb institut-
sioonilistelt partneritelt nagu valitsus-
tevaheline organisatsioon Eumetsat ja 
Euroopa Liit.
Mis puutub kuludesse, siis umbes 
85% eelarvest on suunatud Euroopa 
tööstusesse. Ülejäänud 15% hõlmab 
ESA jooksvaid kulusid, k.a rajatis-
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te kulud ja personalikulud. Kehtib 
õiglase geograafilise jaotamise põhi-
mõte: ESA kulutused liikmesriikides 
on proportsionaalsed 22 liikmesriigist 
tulnud rahaliste toetustega, seda nii 
teadusuuringuteks kui kosmoselaeva-
de projekteerimiseks ja tootmiseks.

Esimesel kohal on Maa kaugseire
ESA prioriteetide seas kulub Maa 
kaugseire programmile Earth Obser-
vation 30,5% eelarvest. See strateegili-
ne valdkond hõlmab Euroopa prog-
rammi Copernicus raames satelliitide 
projekteerimist ja orbiidile saatmist, 
samuti andmekogumist ja -töötlust.
Ka programmil Launchers, mis moo-
dustab ESA eelarvest 20%, on Euroo-
pa kosmosestrateegias oluline koht, 
kuna see võimaldab autonoomset 
juurdepääsu kosmosesse. Programm 
hõlmab Euroopa kanderakettide ning 

nende jaoks Prantsuse Guajaanas 
Kourous spetsiaalselt rajatud Euroopa 
kosmodroomi taristu arendamist ja 
kasutamist.
Kolmandal kohal olev navigatsioo-
niprogramm Navigation kasutab 
11,6% ESA eelarvest: see programm 
keskendub programmide Galileo ja 
EGNOS raames navigatsioonisatellii-
tide arendamise ja orbiidile saatmisega 
seotud tegevustele. 
Järgnevad teadusuuringute programm 
(9,7% eelarvest); ESA astronautide 
toetus ja nende ettevalmistamine 
missioonideks (7%); telekommuni-
katsiooni ja integreeritud rakenduste 
programm (6,8%); kosmoseavastuste 
robootika ja teaduseksperimentide 
väljatöötamise programm (3,7%); teh-
noloogiline tugi, k.a alustavate ette-
võtete inkubatsioonikeskuste loomine 
(1,9%). Ja lõpuks on 0,2% eelarvest 
eraldatud kosmose olukorrast ülevaate 
saamise programmile. Agentuuri jook-
sevkulud ja muud kulud moodustavad 
kulutustest 8,6%.

Investeeringutasuvus
ESA väärtuste hartas on sätestatud: 
„Meie programme rahastavad liik-
mesriikide valitsused ja nende kaudu 
miljonid Euroopa maksumaksjad. 
Seepärast on äärmiselt oluline pä-
devus kõikidel tasanditel, tagamaks 
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Kosmose olukorrast ülevaate 
saamise programm

0.2%, 12.9 M€

Tehnoloogiline tugi*
1.9%, 99.5 M€

Kosmoseavastuste robootika 
ja PRODEX

3.7%, 192.8 M€

Navigation*
11.6%, 609.5 M€

Telekommunikatsioon ja 
integreeritud rakendused *

6.8%, 359.3 M€

Human Spaceflight
7.0%, 365.1 M€

Launchers
20.0%, 1051.2 M€

Euroopa 
koostööriikide 
lepingud
0.1%, 4.0 M€

Põhitegevused 
4.4%, 232.1 M€

Teadusuuringute 
programm 
9.7%, 507.9 M€

Üldeelarvega seotud 
tegevused 
4.1%, 214.8 M€

Maa kaugseire * 
30.5%, 1603.5 M€

M€: Miljon eurot
*K.a institutsioo-
niliste partnerite 
tellimusel ellu viidud 
programmid

Muud laekumised:
5.5%, 204.4 M€

CA: 0.4%, 13.2 M€

UK: 8.7%, 324.8 M€

CH: 3.9%, 146.4 M€

SE: 2.0%, 73.9 M€

ES: 4.1%, 152.0 M€

RO: 0.7%, 26.1 M€

PT: 0.4%, 16.0 M€

PL: 0.8%, 29.9 M€

NO: 1.6%, 59.6 M€

NL: 2.7%, 102.6 M€

LU: 0.6%, 22.0 M€

IT: 13.7%, 512.0 M€

IE: 0.6%, 23.3 M€

AT: 1.3%, 47.6 M€

BE: 5.0%, 188.9 M€

CZ: 0.4%, 15.6 M€

DK: 0.8%, 29.5 M€

EE: 0.0%, 0.9 M€

FI: 0.6%, 21.6 M€

FR: 22.6%, 844.5 M€

DE: 23.3%, 872.6 M€

GR: 0.3%, 11.9 M€

HU: 0.1%, 5.0 M€

2016 
eelarve

5.25 Mlde

Kokku:
3.74 Mlde



programmide elluviimise kõrgeimal 
tasemel, et need vastaksid Euroopa 
ühiskonna ja valitsuste vajadustele 
ning et liikmesriikidest saadud ra-
hasummasid kasutataks vastutustund-
likult ja läbimõeldult.”
Liikmesriikide rahaeraldiste inves-
teeringutasuvuse näitajad on meil 
olemas. 2015. aastal avaldas Euroopa 
Uurimis- ja Tehnoloogiaorganisat-
sioonide Assotsiatsioon (EARTO) 

raporti, kus on välja arvutatud, et 
igalt eurolt, mille riik on investeerinud 
ESA-sugustesse organisatsioonidesse, 
tuleb mitmesuguste maksude kaudu 
tagasi neli eurot. Ühendkuningriigis 
2015. aastal läbi viidud uuring ESA 
liikmelisusest Ühendkuningriigile 
saadava kasu kohta kinnitas suhtarvu 
1:4, lisades sellele majandusliku mõju, 
mille väärtus on alginvesteeringust 
6–12 korda suurem.

Rosettast Planck’ini, 
Galileo kaudu
ESA rohkem kui 40-aastast 
ajalugu pole võimalik paari 
reaga kokku võtta. Lühidalt 
võib öelda, et agentuur on 
päikesesüsteemi lennutanud 14 
märgilist missiooni, millest 9 
toimib siiani. Eelkõige Rosetta ja 
Gaia. Nendele missioonidele on 
ESA saatnud 11 kosmosesondi 
ja 3 kosmoseteleskoopi: Planck, 
Herschel ja Gaia. Kokku on 
Prantsuse Guajaanas Kourous 
asuvalt Euroopa kosmodroomilt 
kosmosesse starditud 250 
korral: enamik neist Ariane 1 
kuni 5 stardid, aga ka Soyuz ja 
Vega. Peagi stardib Ariane 6. 
Eelolevatel aastatel on ESA-l 
plaanis lennukad ja ulatuslikud 
programmid.
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Tagasi Kuule: 
hüppelaud Marsile

ESA peadirektori Jan Wörneri jaoks on 
kosmosel inimkonnale veelgi rohkem 
pakkuda.

KAS KOSMOSEPROGRAMMID SAAVAD 
ÜHISKONNALE IKKA VEEL MIDAGI UUT 
PAKKUDA? KAS KOSMOSELT INIMKONNALE 
PAKUTAV POLE JUBA AMMENDUNUD?
Kosmosealase tegevuse kasu ja tähtsus üldsusele 
laiemalt on aastakümnete möödudes oluliselt 
kasvanud. Praeguseks oleme kasu saanud näiteks 
tänu täpsematele, kohast ja ajast sõltumatutele 
ilmaennustustele. Kosmos annab meie käsutusse 
ka usaldusväärsemad vahendid ja andmed, mille 
abil tunnetada planetaarse tasandi väljakutseid. 
Satelliitide abil saab jälgida epideemiate nagu 
Ebola levikut, see omakorda teeb võimalikuks 
kiirhoiatuse ja -reageerimise. Satelliidid on ka 
vahendiks kõrvalistes piirkondades juurdepääsu 
loomisel haridusele, eelkõige tänu e-õppele. Need 
on vaid kolm näidet, kuid kosmoserakenduste 
potentsiaal anda panus inimkonna arengusse 
ja vastata kaasaegse ühiskonna ees seisvatele 
väljakutsetele on tunduvalt suurem. 

ÜKS EUROOPA KODANIKELE MURET 
TEGEVATEST TEEMADEST ON TURVALISUS. 
MILLINE ON SELLE PROBLEEMIGA TEGELEVATE 
KOSMOSEPROGRAMMIDE HETKESEIS JA 
EESMÄRK?
Enamiku turvalisusega seotud 
kosmoseprogramme viiakse Euroopas läbi riikide 
tasandil. Kuid ESA ja EL on hakanud ühiselt 
keskenduma programmidele, mis tegelevad ka 
turvalisusega, nagu Galileo, Copernicus ning 
peagi tõenäoliselt ka SSA/SST ja GovSatcom. 
Euroopa tasandil reageerib ESA vajadusele 
tõsta turvalisust nii kosmosesüsteemide abil kui 
nende jaoks. Kodanikud ootavad valitsustelt 
kaitse ja küberturvalisuse tagamist ning 
kosmoseprogrammidel on ühiskonna poolt 
esitatud nõude täitmisel tähtis roll. 

KAS EELOLEVATEL AASTATEL ON PLAANIS UUESTI 
KUULE MINNA?
Kuu on teadusuuringuteks äärmiselt huvitav. 
Alates aastast 1969, mil inimene astus 
esmakordselt Kuule, on mitmed kosmoseriigid 
saatnud sinna regulaarseid robotmissioone. 
Nüüdseks juba viisteist aastat on kosmoses 
Maa-lähedasel orbiidil viibinud pidevalt 
inimesi: rahvusvahelises kosmosejaamas töötav 
meeskond. On aeg liikuda järgmise etapi juurde. 
Kuu on hüppelaud Marsi uurimiseks ning on 
vägagi tõenäoline, et peagi kavandatakse uusi, nii 
robootilisi kui mehitatud kuumissioone. Kindlasti 
inspireerivad ja motiveerivad edasised tegevused 
Maale lähimal taevakehal ka tulevasi põlvkondi 
tegelema tehniliste ja teadusainetega.

MILLINE ROLL ON TULEVIKU 
KOSMOSEVALDKONNAS HILJAAEGU ESILE 
KERKINUD ERASEKTORI ETTEVÕTJATEL? MIS ON 
SELLISE TEGEVUSE RISKID JA EELISED KOGU 
ÜHISKONNA JAOKS?
Eeldatavasti mängivad eraettevõtted järjest 
suuremat rolli, eriti kosmosega seotud kasumlike 
tegevuste puhul, näiteks telekommunikatsioon 
ning mõned teadus- ja arendustegevused. Selles 
valdkonnas tegutsesid varem valitsussektori 
poolt rahastatavad kosmoseagentuurid. Kuid 
need tegevused muutuvad erainvestorite 
jaoks järjest atraktiivsemaks, eriti praegu, kui 
investeeringud kosmosetehnoloogiasse tunduvad 
vähem riskantsed. Vastutuse üleminek annab 
riigiasutustele võimaluse keskenduda tehnoloogia 
ning teadus- ja arendustegevuse spetsiifilistele 
aspektidele, näiteks uudsed jõusüsteemid 
ja materjalid. Kuid kui kosmosevõimekuse 
juhtimine ja sellest tulenev kasu liigub 
avalikust sektorist välja, võib see kaasa tuua 
kosmoseressursside vähem säästva ja vähem 
eetilise kasutamise ning suurema ebavõrdsuse 
ühiskonnas.

MILLISTES VALDKONDADES TEEB ESA KOOSTÖÖD 
RAHVUSVAHELISTE PARTNERITEGA?
Rahvusvaheliste suhete esmane eesmärk on 
pakkuda tuge agentuuri programmidele. Need 
võivad kindlustada ka Euroopa globaalset rolli, 
edendada euroopalikke väärtusi eesmärgistatud 
projektide kaudu sellistes valdkondades nagu 
Maa uuringud, keskkonnakaitse, säästev areng, 
haridus, juurdepääs teadmistele ja andmetele 
ning arengumaade toetamine.  

Alates 1. juulist 2015 
on ESA peadirektor 
Jan Wörner. Ta on 
hariduselt insener, 
aastatel 2007–2015 
juhtis ta Saksa-
maa lennundus- ja 
kosmosekeskust DLR 
(Deutsches Zentrum 
für Luft- und Raum-
fahrt).
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