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EIGE tutvustus
Kes me oleme?
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
(EIGE) on ainus üksnes soolisele võrdõiguslikkusele keskenduv Euroopa Liidu asutus.
EIGE on juba kogunud ja välja töötanud suures koguses materjale ning on saamas soolise
võrdõiguslikkuse Euroopa Liidu teadmuskeskuseks.

Millega tegeleme?
Töötame selle nimel, et saavutada naiste ja
meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus ja
mujal, et olenemata soost oleksid kõigil elus
võrdsed võimalused. EIGE teadusuuringud
aitavad paremini mõista soolist võrdõiguslikkust kõigis eluvaldkondades ja teadvustavad
seda üldsusele.

Miks on vaja edendada soolist
võrdõiguslikkust?
Suur osa naiste potentsiaalist jääb realiseerimata, sest kogu Euroopa Liidus on naiste ja
meeste ebavõrdsus suur. Kui soovime luua
tugevama, õiglasema ja ühtsema Euroopa,
tuleb selline ebavõrdsus kaotada.

Võrdõiguslikkus toob
majanduskasvu
Parem sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus tekitaks 2050. aastaks 10,5 miljonit uut
töökohta. Tööhõive määr oleks ligi 80 % ja
Euroopa Liidu sisemajanduse koguprodukt
(SKP) elaniku kohta kasvaks 2050. aastaks ligi
10 % võrra rohkem. Need hinnangud põhinevad meie uuringutel (1).

Tuvastame naiste ja meeste olukorra erinevusi
ning kogume ja analüüsime soolise ebavõrdsuse andmeid. Tõenduspõhist praktilist teavet
pakkudes aitame poliitikakujundajatel lähendada Euroopat soolisele võrdõiguslikkusele ja
parandada nii naiste kui ka meeste elu.

Gender
equality
creates
jobs

10.5 million
additional jobs by a 2050 in the EU

http://eige.europa.eu

#EIGEeconomicBenefits

EIGE on pühendunud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele. Panustame sellesse
mitmeti. Vaadake, kuidas.
(1) EIGE uuring: soolise võrdõiguslikkuse majanduskasulikkus Euroopa Liidus.
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SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE INDEKS:
edasiliikumine Euroopa Liidus on aeglane
2017. aastal avaldasime soolise võrdõiguslikkuse indeksi kolmanda väljaande. See on EIGE
välja töötatud ainulaadne mõõtmisvahend.

Kümne aastaga (2005–2015) suurenes Euroopa
Liidu soolise võrdõiguslikkuse indeks ainult
4 punkti. Kogu Euroopa Liidu indeks on

Iga liikmesriigi ja kogu Euroopa Liidu punktide abil saab kergesti võrrelda soolist võrd
õiguslikkust riikides.

66,2 punkti ja riikide indeksid 82,6 (Rootsi)
kuni 50 (Kreeka), seega on arenguruumi palju.

Gender Equality Index 2017
Progress at a snail’s pace
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Indeksi kuus põhivaldkonda on võim, aeg,
teadmised, tervis, raha ja töö. Euroopa Liidu
kõige väiksema punktisummaga valdkond on
võim (48,5), kuigi see on suurenenud kõige kiiremini. Aja valdkond on ainus, mille punktisumma
on kümne aastaga vähenenud – praegu on
see 65,7. See tähendab, et sooline ebavõrdsus
seoses majapidamistööde, hooldustegevuse ja
ühiskondliku tegevuse ajaga suureneb.

Indeksi kolmanda väljaande eripära on valdkonnaülene lähenemisviis, mis kirjeldab,
kuidas naisi ja mehi mõjutavad erinevalt sellised tegurid nagu vanus, haridus, perekonna
koosseis ja vanemaks olemine, sünniriik või
puue.
Lisateave:
http://eige.europa.eu/gender-equality-index

EIGE väljaanded
Soolise võrdõiguslikkuse indeks 2017: soolise võrdõiguslikkuse mõõtmine Euroopa Liidus (2017)
Soolise võrdõiguslikkuse indeks 2017: metoodikaaruanne (2017)
Soolise võrdõiguslikkuse indeks 2017: peamised järeldused (2017)

Hiljutised sündmused
Teie keeles: riikide analüüsid
Mõnes riigis on soolise võrdõiguslikkuse
olukord parem kui teistes. Sellel on mitu
põhjust. Et liikmesriike nende poliitika
kujundamisel paremini toetada, oleme
indeksi tulemuste põhjal koostanud riikide
teabelehed.
Kõigi 28 liikmesriigi profiilid on esitatud
nende riigikeeles.
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Külastage meie veebilehte!

© LightFieldStudios/Shutterstock.com
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Kui levinud on naistevastane
vägivald?
27,5 – see punktisumma näitab naistevastase
vägivalla taset Euroopa Liidus (skaalal 1–100).

See vahend võib aidata liikmesriikidel pärast
Istanbuli konventsiooni ratifitseerimist jälgida
ja dokumenteerida naistevastase vägivalla
mõnda vormi.

Ka see valdkond on soolise võrdõiguslikkuse
indeksi osa. Suurem punktisumma tähendab,
et naistevastane vägivald on suurem. See
punktisumma näitab, et vägivald on levinud
ja raske ning sellest ei teatata piisavalt. Hindamisraamistikul on kolm kihti – koondmäär,
täiendavad näitajad ja kontekstipõhised
tegurid.

EIGE väljaanne
Soolise võrdõiguslikkuse indeks 2017: naistevastase vägivalla hindamisraamistik (2017)

Kes on kõige haavatavamad?
Küsimus ei ole ainult soos – näiteks üksikvanematel on teistsugused kogemused kui
paaridel. Vanus, haridus, puue, mujal kui sünniriigis elamine – lisaks soole mõjutavad kõik
need tegurid meie elu.
EIGE soolise võrdõiguslikkuse indeksi viimases väljaandes uurisime neid erinevusi täpsemalt. Meie veebilehel oleva indeksiliidesega
saate jaotada kõigi valdkondade näitajad
kattuvateks ebavõrdsuse vormideks. Kattuva

ebavõrdsuse täielik aruanne avaldatakse
2018. aastal.

© riopatuca/Shutterstock.com

EIGE väljaanded
Sooline võrdõiguslikkus peab jõudma kõigini: sooline võrdõiguslikkus ja puue (2018)
Soolise võrdõiguslikkuse indeks 2017: kattuv ebavõrdsus (2018)
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SOOLÕIME:
sugu on alati oluline
Kas kahtlete, et sugu on teie tegevusvaldkonnas oluline? See on oluline ja võime selgitada,
miks.
Soolõime platvormil näitame soolise võrdõiguslikkuse tähtsust 19 poliitikavaldkonnas
kalandusest kultuurini. Siin on meie soovitused, kuidas lõimida sooaspekti nendesse
valdkondadesse kõige paremini.
Soolõime võib näida abstraktse mõistena, ent
oleme välja töötanud toimiva lahenduse. Meie
vahendeid saab kasutada tegevuspõhimõtete,

EIGE väljaanne
EIGE meetodid ja vahendid (2017)

© Rawpixel.com/Shutterstock.com

regulatiivmeetmete ja eelarvevahendite kasutamise programmide ettevalmistamisel, kavandamisel, rakendamisel, jälgimisel ja hindamisel.
Need aitavad teie organisatsioonil suurendada
soolist võrdõiguslikkust.
Kas olete keegi muu kui poliitikakujundaja?
Iga ühiskonnaliige peab neid teadma – vaadake järele!
Lisateave:
http://eige.europa.eu/gendermainstreaming
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Kas teie riigi parlament on
sootundlik?
Seda saate kontrollida meie uue veebipõhise
vahendiga. Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendid saavad vahendi abil leida, mis on
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas nende
eelised ja puudused.
Liikmesriikides kokku on parlamendiliikmetest naisi alla kolmandiku. See ei soodusta
sooliselt tasakaalus otsustamist. See on
demokraatlike ühiskondade jaoks probleem.
Vahendil on ka üldversioon, mis on avatud
kõigile.
Külastage meie veebilehte.

Sooteadlikud eelarved
Soolise võrdõiguslikkuse eeliste täielikuks
rakendamiseks peab sooline aspekt olema
poliitikakujundamise keskmes. See kehtib ka
eelarve kavandamise kohta.

kulutusi, muu hulgas Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondides. Samuti uurime, kuidas
koordineerida soolise võrdõiguslikkuse ning
töö- ja eraelu tasakaalu algatusi, mida toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kuidas tagada, et avaliku sektori rahast saavad kasu kõik kodanikud võrdselt? Eelarvete
sooteadlikul koostamisel arvestatakse avalike
vahendite jaotamisel naiste ja meeste vajadusi.
Kaasavate eelarvete kavandamisel ja rakendamisel saate kasutada meie soolõime platvormi.
2018. aastal arendame sooteadlike eelarvete töövahendit, millega Euroopa Liit saab
jälgida soolise võrdõiguslikkusega seotud

EIGE väljaanne
Sooteadlik eelarvestamine (2017)

© RomanR/Shutterstock.com
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Töövahend GEAR on nüüd olemas
teie keeles

keeles. Praegu on vahend meie veebilehel
Euroopa Liidu 23 keeles.

Statistika näitab, et teaduses ja innovatsioonis

Külastage meie veebilehte: soolõime –
teabepakmed.

domineerivad jätkuvalt mehed. Oleme koos
Euroopa Komisjoniga töötanud välja veebipõhise teabepakme „Sooline võrdõiguslikkus
akadeemilistes ja teadusorganisatsioonides“
(GEAR).
Teabepakmes on teave ja juhised, kuidas
suurendada soolist tasakaalu teadusasutustes. Nüüd saate kasutada töövahendit oma

© poba/istockphoto.com

EIGE väljaanne
Struktuurimuutus teaduses (2017) (Euroopa Liidu 23 keeles)
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SOOLINE VÄGIVALD:
soolise ebavõrdsuse
põhjus ja tagajärg
Naistevastane vägivald on korraga soolise
ebavõrdsuse põhjus ja tagajärg. Selle lõpetamiseks vajalike vahendite pakkumine on
meie tegevuse oluline osa.
EIGE tegevus keskendub teadusuuringutele, statistikale ja oskusteabele, et aidata
mõista probleemi ja selle mõju ühiskonnale.

Koostöös Euroopa Liidu institutsioonide ja
liikmesriikidega saame luua paremat sünergiat ja olla tõhusamad vägivalla kaotamisel.
Lisateave:
http://eige.europa.eu/gender-basedviolence

Gender-based violence
more common than you think
In the European Union, since the age of 15:

1 in 2

1 in 3

women has experienced
physical and/or

women has experienced

sexual harassment

sexual violence

1 in 20

1 in 5

women has been raped

women has experienced

stalking

95 %

of victims trafficked
for sexual exploitation in the EU are women
Sources: European Union Agency for Fundamental Rights, Violence against women: an EU-wide survey - Results at a glance, 2014
Eurostat, Trafficking in human beings, 2015
Image: Margaret Jone Wollman/Shutterstock.com
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Hiljutised sündmused
Erinevad määratlused ja andmete
kogumine

Miks on vaja paremaid andmeid?
Usaldusväärsed ja võrreldavad andmed on
olulised,
✓ et hoomata vägivalla täielikku ulatust,
✓ et mõista tagajärgi,
✓ et hinnata vägivallavastase poliitika tõhusust,
✓ et jälgida ja täiustada politsei- ja kohtuvaldkonna reaktsiooni,

© sirtravelalot/Shutterstock.com

Määratluste ja andmekogumismeetodite
erinevuse tõttu on keerukas koguda usaldusväärseid ja võrreldavaid statistilisi andmeid
perevägivalla kohta Euroopa Liidus.

✓ et pakkuda teavet poliitika kujundamiseks.

Koostöös liikmesriikidega oleme koostanud
soovitused riikidele, kuidas nad saavad täiustada andmete kogumist ja aruandlust.

EIGE väljaanne
Perevägivalla andmete kogumine politsei- ja kohtuvaldkonnas (2018) (riikide teabelehed)

Ohvrite tõhus kaitse
Soolise võrdõiguslikkuse teadvustamine
seadusloomes on väga tähtis. Oleme seepärast analüüsinud Euroopa Liidu inimkaubandusvastase võitluse direktiivi ja
kuriteoohvrite õiguste direktiivi, arvestades seksuaalse ärakasutamise eesmärgil

inimkaubanduse ohvriks langenud naiste ja
tüdrukute erivajadusi.
Meie soovitused keskenduvad sellele, kuidas
lihtsustada õiguste kättesaadavust ohvritele.
Selle saavutamiseks peab direktiivide rakendamine olema sootundlik.

EIGE väljaanne
Soopõhised erimeetmed inimkaubandusvastastes meetmetes (2018)
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Naiste suguelundite moonutamine
on Euroopa Liidu jaoks probleem
EIGE on teinud uuringu, et hinnata naiste
suguelundite moonutamise riskiga tüdrukute arvu
Belgias, Kreekas, Prantsusmaal, Itaalias, Küprosel ja
Maltal. Sellel kahjulikul taval on palju pikaajalisi
tagajärgi ja see võib põhjustada isegi surma.
Meie teadusuuringud tõendavad, et rangetel seadustel ja teabekampaaniatel on suur hoiatav mõju.
Õigusakti kehtestamisest üksi siiski ei piisa. Oluline
on seaduse rakendajate koolitus ja õigusaktide
teadvustamine asjaomastele kogukondadele.

© AmeliaFox/Shutterstock.com

Eelmises aruandes vaatlesime riskirühma kuuluvate tüdrukute arvu Iirimaal, Portugalis ja Rootsis.

EIGE väljaanded
Euroopa Liidus naiste suguelundite moonutamise riskiga tüdrukute arvu hinnang: Belgia, Kreeka,
Prantsusmaa, Itaalia, Küpros ja Malta (2018)
Euroopa Liidus naiste suguelundite moonutamise riskiga tüdrukute arvu hinnang (2015)

Kübervägivald on vägagi reaalne
oht

teadvustamine üldsusele ja politseinike sootundlik koolitus.

Kübervägivald on kasvav probleem eelkõige
naiste ja tüdrukute jaoks. Veebikuritarvitamise rasked vormid on kõige tõenäolisemalt suunatud just
nende vastu.
Rõhutame kübervägivalla aruandes rohkemate andmete vajadust ja soovitame poliitikakujundajatele, kuidas käsitleda seda tekkivat
vägivallavormi. Viimast võimaldavad näiteks
paremad poliitikameetmed, probleemi tõhusam

EIGE väljaanne
Naiste- ja tüdrukutevastane kübervägivald (2017)

© Photographee.eu/Shutterstock.com
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PEKINGI TEGEVUSPROGRAMM:
meie toetus otsustusprotsessile
EIGE-l on oluline roll jälgida Euroopa Liidu

Toetame Euroopa Liitu ja liikmesriike selle

lähenemist soolisele võrdõiguslikkusele.

rahvusvahelise kohustuse täitmise jälgimisel.

Igal aastal võib Euroopa Liidu Nõukogu ees

Lisateave:

istujariik paluda, et uuriksime üksikasjalikumalt

http://eige.europa.eu/beijing-platform-for-

üht Pekingi tegevusprogrammi 12 valdkon-

action

nast. Meie teadusuuringute põhjal esitab eesistujariik valitud valdkonnas poliitikasoovitusi.
1995. aastal neljandal naiste maailmakonverentsil vastu võetud Pekingi tegevusprogramm

on

ülemaailmne

võetud

kohustus suurendada naiste mõjuvõimu.

© Rawpixel/Shutterstock.com

Hiljutised sündmused
Sooline segregatsioon hariduses ja
tööturul
„Poisid arvutavad paremini ja tüdrukud
hoolitsevad teiste eest paremini.“ Kas kõlab
tuttavalt? Juurdunud stereotüübid tugevdavad soolist ebavõrdsust ja takistavad majanduskasvu. Meie uuringud viitavad, et sageli
valivad tüdrukud ja poisid õppeaineid tava© iordani/Shutterstock.com

päraste soorollide järgi.
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2014. aastal oli haridus-, tervishoiu- ja hoolekandesektori töötajatest mehi ainult 26 %.
Loodus- ja täppisteadustes ning tehnikas oli
naisi ainult 14 %. Viimase kümne aasta jooksul
ei ole olukord eriti paranenud.

Keskendume IKT-valdkonnas tegutsevaid
naisi ja mehi käsitlevas aruandes võimalustele, kuidas kasutada naiste potentsiaali selles
kasvavas sektoris.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
töötajatest on naisi ainult 17 %. IKT- ja digioskustega töötajate puuduse tõttu on see
Euroopa jaoks suur probleem. Praegu on
Euroopa Liidus väga vähe teismelisi tüdrukuid, kes kavatsevad töötada tehnikavaldkonnas. See on suuresti tingitud stereotüüpidest.

Samuti oleme välja töötanud head tavad, kuidas tuua naisi IKT-sektorisse ning aidata neil
arendada karjääri töö- ja eraelu tasakaalustamise võimaluste kaudu. Oleme ka koostanud
vahendi, mis pakub soovitusi ja võimalikke
lahendusi IKT-sektori ettevõtetele. Uurige ja
kasutage seda!

EIGE väljaanded
Õppimine ja töötamine Euroopa Liidus: eristatud soo põhjal (2018)
Õppimine Euroopa Liidus: eristatud soo põhjal (2018) (teabeleht)
Töötamine Euroopa Liidus: naised ja mehed vastaspoolustel (2017) (teabeleht)
Naised ja mehed IKT-valdkonnas: võimalus saavutada töö- ja eraelu parem tasakaal (2018)

Soo roll digimaailmas
Digimaailm pakub noortele võimalusi ja riske.
Need võivad olla tüdrukute ja poiste jaoks
erinevad.
Meie uued teadusuuringud aitavad mõista
soo ja digimaailma keerukaid suhteid.
Uurime digimaailma suundumusi ühiskonnas ja poliitikas osalemise uutest viisidest
kuni selliste riskideni nagu välimuse halvustamine, seksuaalse alatooniga tekstisõnumid,

kübervägivald, radikaliseerumine ja võlts
uudised.
Uuringu tulemused avaldatakse 2018. aastal.
Külastage meie veebilehte.

© SFIO CRACHO/Shutterstock.com

EIGE väljaanded
Noored, digimaailm ja sooline võrdõiguslikkus (2018) (avaldamisel)
Sooline võrdõiguslikkus ja noored: digimaailma võimalused ja riskid (2018) (teabeleht)
Sooline võrdõiguslikkus ja digimaailm Euroopa Liidus (2018) (teabeleht)

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut EIGE. 2018. aasta lühiülevaade
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Väljaspool Euroopa Liitu
Sidemete tugevdamine Euroopa
Liidu laienemisprotsessis
osalevate riikidega
EIGE alustas neljandat projekti Lääne-Balkani

Euroopa Liidu liikmeks saamisele lähenedes
peavad ELi kandidaatriigid ja potentsiaalsed
kandidaatriigid tagama, et poliitika kujundamine arvestab soolist aspekti.

riikide ja Türgiga ühise eesmärgi, soolise võrdõiguslikkuse suunas. Soovime parandada
soolise võrdõiguslikkuse jälgimist avalikus
poliitikas, õigusaktides ja tegelikkuses.
Sel aastal aitab EIGE töötada piirkonnas välja
riiklikud soolise võrdõiguslikkuse näitajad.

© maradon333/Shutterstock.com

Meie muu tegevus
Kergesti kättesaadavate andmete
avaldamine
Kui palju naisi on Portugali avalik-õigusliku
ringhäälinguorganisatsiooni juhatuses? Mis
on naiste ja meeste arvu suhe Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjonides? Kui suur on
naiste arv Poolas võrreldes meestega?
EIGE soopõhise statistika andmebaas on
kogu Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse
statistikateabe keskus. Selles on andmed
koondatud ühte interaktiivsesse ja lihtsasse
vahendisse. Tutvuge andmebaasiga ja selles
leiduvate mitmesuguste andmetega. Ajakohastame andmebaasi pidevalt.
Lisateave:
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
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Aitame kaasa teabevahetusele
Euroopas
Kas kahtlete, mis terminit kasutada? EIGE
veebisõnastikus ja tesauruses on soolise
võrdõiguslikkuse põhimõistete täpsed ja ajakohased määratlused. Nii toetame ühist arusaama kogu Euroopa Liidus.
Tutvuge meie veebilehel esimeste avaldatud
keeleversioonidega – need on saksa, inglise,
prantsuse ja leedu keeles. Kõik tõlked avaldatakse 2020. aastaks.
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Selle teenuse pakkumiseks teeme koostööd
soolise võrdõiguslikkuse dokumentide ja
teabe Euroopa juhtivate erikeskustega.
Paljud neist ressurssidest puuduvad teistes
avalikes raamatukogudes.
Lisateave: http://eige.europa.eu/rdc
© Rawpixel.com/Shutterstock.com

Nagu keel, areneb ja muutub pidevalt ka
meie sõnastik. Soovitage uuendusi ja aidake
sõnastikul kasvada!

Ekspertide ja entusiastide
kokkutoomine
Arutelupartnereid saate otsida ja oma tegevust tutvustada platvormi EuroGender kaudu.

Lisateave:
http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus

Juurdepääs teabevaramule
Rohkem kui 500 000 allikat sisaldav EIGE tead
muskeskus on soolise võrdõiguslikkuse teadmiste ühtne kontaktpunkt. Tutvuge meie
poliitikadokumentide, raamatute, artiklite,
uuringute, eriandmebaaside ja muude ressursside koguga.
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See EIGE veebiplatvorm on hea võimalus
leida ja jagada soolise võrdõiguslikkuse
teadmisi. Platvormi registreeritud kasutajad
saavad suhelda valdkonna poliitikakujundajate, ekspertide ja organisatsioonidega kogu
Euroopas. Küsige neilt nõuandeid ja avaldage
arvamust.
Ühinege meiega:
http://eurogender.eige.europa.eu

NB! EIGE avaldab varsti uusi huvitavaid teadusuuringuid ja aruandeid.
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Valge lindi kampaania
Antonio Tajani
Euroopa Liit
Euroopa Parlamendi president

„Naistevastase vägivalla kaotamine
on võitlus, milles peame osalema
igaüks. Meie ülesanne on seista
naiste eest sellega, et juhime sellele
ebaõiglusele tähelepanu.“
Naistevastane vägivald tuleneb soolisest ebavõrdsusest. Seda esineb ka seetõttu, et liigagi
sageli ei reageeri me sellele ei ühiskonna ega
üksikisikutena.
Valge lindi kampaania on maailma suurim
kampaania, millega kaasatakse mehi võitlema naistevastase vägivallaga. Valget linti
kandes kinnitavad mehed, et nad ei ole
kunagi naiste vastu vägivaldsed, ei vaata sellele läbi sõrmede ega vaiki selles küsimuses.
Kutsume ka teid üles tegudele.
1. Õppige tundma vägivalda ja ohte, mida
mehed põhjustavad naistele.

2. Mõistke hukka seksistlik keelekasutus ja
seksistlikud naljad töökohas, koolis ja perekonnas.
3. Uurige, kuidas teie enda hoiakud ja käitumine võivad toetada probleemi püsimist.
4. Olge poistele eeskujuks. Näidake, et
meheks olemine ei tähenda teiste üle
valitsemist või domineerimist.
5. Rääkige kampaaniast sõpradele ja sugulastele.
6. Teadvustage naistevastast vägivalda töökohas või koolis.
Tehke seda kohe – ühinege meie saadikute nimekirjaga: http://eige.europa.eu/
gender-based-violence/white-ribbon
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Üldteave
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EIGE-l on alati hea meel jagada uudiseid ja
jõuda laiema lugejaskonnani. Hoidke end
kursis EIGE tegevusega meie veebilehe ja
muude teabekanalite kaudu.

korrusel. Lisateabe saamiseks või koh
tumise
kokkuleppimiseks võtke teadmuskeskusega
ühendust e-posti aadressil rdc@eige.europa.eu
Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust.

Kõik meie väljaanded on avaldatud instituudi
veebilehel teadmuskeskuse jaotises ning
EU Bookshopis.

Tellige EIGE uudiskiri, et hoida end kursis
uudiste ja üritustega:

EIGE teadmuskeskuse infosaal asub meie Vilniuse hoones aadressil Vilniaus gatvė 10 (esimesel korrusel). Infosaal on avatud tööpäeviti
kella 9.30–13.00 ja 13.30–18.00.

Jälgige meid:

Üksikasjalikumat teavet (näiteks teadusuuringuteks) pakub meie erialaraamatukogu neljandal

http://eige.europa.eu/newsletter/
subscriptions
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