FORMULAR FOR STØTTETILKENDEGIVELSE FOR DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIV:1
Housing for All
1.Alle underskriverne i denne formular er bosiddende eller statsborgere i (for personer bosat uden for medlemsstat, hvor de er statsborgere, forudsat at de har oplyst deres nationale myndigheder om deres bopæl): DANMARK
2.Registreringsnummer i Europa-Kommissionen: ECI(2019)000003
3.Registreringsdato: 18/03/2019
4.Det foreslåede borgerinitiativs webadresse i Europa-Kommissionens register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Titlen på forslaget til borgerinitiativ: Housing for All
6.Emne: Dette europæiske borgerinitiativ har til formål at garantere bedre retlige og finansielle rammebetingelser, som skal sikre, at alle mennesker i Europa kan få et sted at bo.
7.Vigtigste målsætninger: Vi opfordrer EU til at gøre en indsats for at sikre adgang til en bolig for alle i Europa.
Det indebærer at lette adgangen for alle til sociale og økonomisk overkommelige boliger, at fravige fra Maastrichtkriterierne i forbindelse med offentlige investeringer i økonomisk overkommelige boliger, at sikre bedre adgang til
EU-midler for bygherrer, der opfører almennyttige og bæredygtige boliger, at indføre sociale, konkurrencebaserede regler for kortidslejemål samt at indsamle statistik vedrørende boligbehovet i Europa.

8.Navne og e-mail-adresser på registrerede kontaktpersoner: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Navne på de øvrige registrerede initiativtagere: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Eventuelt websted for forslaget til borgerinitiativ: www.housingforall.eu
UDFYLDES AF UNDERSKRIVERNE MED BLOKBOGSTAVER: - Medmindre andet er angivet, skal alle felter i denne formular udfyldes.
Jeg bekræfter herved, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er korrekte, og at jeg ikke allerede har støttet dette forslag til borgerinitiativ.
FULDE FORNAVNE

1
2

EFTERNAVNE

BOPÆL
(gade, nr., postnr., by, land)

FØDSELSDATO OG
FØDESTED

NATIONALITET

DATO OG UNDERSKRIFT2

Formularen udskrives på et enkelt ark. Initiativtagerne må bruge et dobbeltsidet ark.

Det er ikke obligatorisk at skrive under, hvis formularen sendes elektronisk via et onlineindsamlingssystem, jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 211/2011.
Erklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse vil de personoplysninger, som du afgiver i denne formular, kun blive anvendt til støtte for initiativet, og de vil kun blive stillet til de kompetente myndigheders rådighed med henblik på kontrol og attestering. Du har ret til at anmode initiativtagerne til dette initiativ om indsigt i og berigtigelse og sletning af dine personoplysninger eller om begrænsning af
oplysningernes behandling. Dine personoplysninger vil højst blive opbevaret af initiativtagerne i en periode på 18 måneder efter registreringsdatoen for forslaget til borgerinitiativ eller i en månedefter indgivelsen af initiativet til Kommissionen, alt efter hvilken dato der kommer først. De kan i tilfælde af administrative eller retlige procedurer opbevares ud over disse frister i højst en uge efter datoen for disse procedurers afslutning. Uden at det berører andre
administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du til enhver tid ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at dine oplysninger behandles ulovligt. Initiativtagerne til borgerinitiativet er de dataansvarlige i den betydning, der er fastlagt i den generelle forordning om databeskyttelse,
og kan kontaktes ved hjælp af oplysningerne i denne formular. De eventuelle kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren er tilgængelige på dette initiativs webadresse i Europa-Kommissionens register; adressen er angivet i denne formular. Kontaktoplysningerne for den nationale myndighed, som modtager og behandler dine personoplysninger, og kontaktoplysninger for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på: http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/data-protection?lg=da.

UNDERSKRIV DET
EUROPÆISKE BORGERINITIATIV
Boliger for alle!

En bolig er en menneskeret
og ikke en handelsvare

Boligerne er
for dyre

For få betalelige
boliger

En bolig er grundlaget for et godt liv og
basis for det sociale sammenhold i Europa.
For tiden begrænser EU-love oprettelsen af
understøttede boliger.

Boligudgifterne stiger hurtigere end
indkomsten. Og derfor er der færre
penge til at leve for. Flere og flere
mennesker er nødt til at flytte ud af
byerne, fordi de ikke længere har råd til at
bo der, og dermed er de henvist til lange
transportveje.

Siden den økonomiske krise er
investeringerne i betalelige og
sociale boliger halveret. På grund
af spekulationer opnås høj profit
ved salg af hele bydele. Mange
befolkningsgrupper kan ikke længere få
en bolig, de kan betale.

Lad os sammen kæmpe for at få
betalelige og sociale boliger i Europa
Vi opfordrer EU til at gøre en indsats for at sikre adgang til
en bolig for alle i Europa. Det indebærer at lette adgangen
for alle til sociale og økonomisk overkommelige boliger,
at fravige fra Maastrichtkriterierne i forbindelse med
offentlige investeringer i økonomisk overkommelige
boliger, at sikre bedre adgang til EU-midler for bygherrer,
der opfører almennyttige og bæredygtige boliger,
at indføre sociale, konkurrencebaserede regler for
kortidslejemål samt at indsamle statistik vedrørende
boligbehovet i Europa.

STØT OS PÅ
ALLE KANALER

www.housingforall.eu
office@housingforall.eu
fb.com/housingforalleu
@housingforalleu
@housingforall.eu

SEND TIL FØLGENDE ADRESSE:
Vi har brug for din stemme!
Med 1 million underskrifter har EU-kommissionen pligt til
at handle.

Foreningen Europeans for Affordable
Housing – For betalelige boliger i Europa,
Althanstraße 8, 1090 Wien, AUSTRIA

