EUROOPPALAISEN KANSALAISALOITTEEN TUENILMAUSLOMAKE:1
Housing for All
1.Kaikilla tämän lomakkeen allekirjoittajilla on asuinpaikka tai kansalaisuus (merkitkää valtio): SUOMI
2.Euroopan komission rekisteröintinumero: ECI(2019)000003
3.Rekisteröintipäivä: 18/03/2019
4.Ehdotetun kansalaisaloitteen internetosoite Euroopan komission rekisterissä: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi: Housing for All
6.Aihe: Tämän kansalaisaloitteen tavoitteena on helpottaa asunnon saantia Euroopassa luomalla sille paremmat oikeudelliset ja taloudelliset puitteet.
7.Päätavoitteet: Kehotamme EU:ta ryhtymään toimiin, jotka helpottavat kaikkien asunnonsaantia Euroopassa. Sosiaalisten ja kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta on parannettava, eikä Maastrichtin kriteerejä pidä soveltaa
silloin, kun on kyse julkisista investoinneista kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Lisäksi on helpotettava voittoa tavoittelemattoman ja kestävän asuntotuotannon EU-rahoituksen saantia, sovellettava lyhytaikaiseen
asunnonvuokraukseen sosiaalisia ja kilpailuun perustuvia sääntöjä ja kerättävä tilastotietoja eurooppalaisten asuntotarpeista.

8.Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Muiden rekisteröityjen järjestäjien nimet: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Ehdotetun kansalaisaloitteen (mahdollinen) internetsivu: www.housingforall.eu
ALLEKIRJOITTAJAT TÄYTTÄVÄT SUURAAKKOSIN: - Jollei toisin ilmoiteta, lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia
Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja etten ole aiemmin ilmaissut tukeani tälle ehdotetulle kansalaisaloitteelle.
TÄYDELLISET ETUNIMET
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KANSALAISUUS

PÄIVÄYS JA
ALLEKIRJOITUS2

Lomake on tulostettava yhdelle paperiarkille, mutta järjestäjät voivat käyttää kaksipuolista paperiarkkia.

Allekirjoittaminen ei ole pakollista, jos tuenilmaus toimitetaan asetuksen (EU) N:o 211/2011 6 artiklassa tarkoitetun tietoverkossa toteutettavan keruujärjestelmän kautta
Tietosuojalauseke: Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti tässä lomakkeessa ilmoitettuja henkilötietoja käytetään ainoastaan aloitteen tukemiseen, ja tiedot toimitetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuenilmausten tarkistamista ja vahvistamista varten. Teillä on oikeus pyytää tämän aloitteen järjestäjiltä pääsyä omiin henkilötietoihinne sekä näiden tietojen oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista. Järjestäjät säilyttävät kaikki henkilötiedot
enintään 18 kuukauden ajan ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä tai kuukauden ajan aloitteen toimittamisesta komissiolle sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. Tietoja voidaan säilyttää edellä mainittuja määräaikoja pidempään, kun on kyse hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä. Säilytysaika on tällöin enintään viikko siitä päivästä, jona mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös. Teillä on oikeus tehdä milloin tahansa
valitus tietosuojaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa teillä on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsotte, että tietojanne on käsitelty lainvastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. Kansalaisaloitteen järjestäjät ovat yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja rekisterinpitäjiä, ja järjestäjiin voi ottaa yhteyttä käyttäen tässä
lomakkeessa olevia yhteystietoja. Tietosuojavastaavan (jos sellainen on nimetty) yhteystiedot ovat saatavilla tässä lomakkeessa mainitussa tämän aloitteen verkko-osoitteessa Euroopan komission rekisterissä. Henkilötietojanne vastaanottavan ja käsittelevän kansallisen viranomaisen sekä kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fi.
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Housing for All!

Asuminen on ihmisoikeus, ei
kauppatavaraa

Asuminen on liian
kallista

Edullisia asuntoja on
liian vähän

Asuminen on hyvän elämän perusta ja
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden pohja
Euroopassa. EU:n nykyinen lainsäädäntö
rajoittaa tuettujen asuntojen rakentamista.

Asumiskulut nousevat tuloja nopeammin.
Elämiseen jää yhä vähemmän rahaa.
Yhä useampien on muutettava pois
kaupungeista, koska heillä ei ole enää
varaa asua niissä, minkä vuoksi he
joutuvat hyväksymään pitkät ajomatkat.

Talouskriisin myötä edulliseen ja
sosiaaliseen asuntotuotantoon
käytetyt investoinnit ovat puolittuneet.
Spekulaatioiden mukaan tavoitteena
ovat suuret voitot myytäessä kokonaisia
kaupunginosia. Suurelle osalle väestöstä
ei voida tarjota edullisia asuntoja.

Taistele nyt edullisen ja sosiaalisen
asumisen puolesta Euroopassa
Kehotamme EU:ta ryhtymään toimiin, jotka helpottavat
kaikkien asunnonsaantia Euroopassa. Sosiaalisten ja
kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta on parannettava,
eikä Maastrichtin kriteerejä pidä soveltaa silloin, kun
on kyse julkisista investoinneista kohtuuhintaiseen
asuntotuotantoon. Lisäksi on helpotettava voittoa
tavoittelemattoman ja kestävän asuntotuotannon
EU-rahoituksen saantia, sovellettava lyhytaikaiseen
asunnonvuokraukseen sosiaalisia ja kilpailuun perustuvia
sääntöjä ja kerättävä tilastotietoja eurooppalaisten
asuntotarpeista.

TUE MEITÄ
KAIKISSA
KANAVISSA

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

LÄHETÄ OSOITTEESEEN:

Tarvitsemme äänesi!
Jos saamme miljoona allekirjoitusta, Euroopan komission
on ryhdyttävä toimiin.

Verein Europeans for Affordable Housing
– Für bezahlbares Wohnen in Europa,
Althanstraße 8, 1090 Wien, Itävalta
AUSTRIA

