STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR FÖR FÖLJANDE EUROPEISKA MEDBORGARINITIATIV:1
Housing for All
1.Alla undertecknare på detta formulär har ett personligt id-nummer från: SVERIGE

Se del C i bilaga III till förordning (EU) nr 211/2011 för mer information om personligt id-nummer/nummer på en personlig id-handling; ett av dessa nummer måste anges.
2.Europeiska kommissionens registreringsnummer: ECI(2019)000003
3.Registreringsdatum: 18/03/2019
4.Det föreslagna medborgarinitiativets webbadress i Europeiska kommissionens register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Titel på det föreslagna medborgarinitiativet: Housing for All
6.Ämne: Syftet med detta europeiska medborgarinitiativ är att skapa bättre rättsliga och finansiella ramvillkor för att underlätta tillgången till bostäder för alla i EU.
7.Huvudmål: Vi uppmanar EU att vidta åtgärder för att underlätta tillgången till bostäder för alla i EU.
Detta inbegriper enklare tillgång för alla till subventionerade och rimligt prissatta bostäder, ingen tillämpning av Maastrichtkriterierna i samband med offentliga investeringar i subventionerade och rimligt prissatta bostäder, bättre
tillgång till EU-finansiering för byggherrar som bygger allmännyttiga och hållbara bostäder, sociallagstiftnings- och konkurrensbaserade regler för korttidsuthyrning och sammanställning av statistik om bostadsbehovet i EU.

8.De registrerade kontaktpersonernas namn och e-postadress: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.De övriga registrerade organisatörernas namn: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Webbplats för detta föreslagna medborgarinitiativ (om en sådan finns): www.housingforall.eu
IFYLLS AV UNDERTECKNARNA MED VERSALER: - Om inget annat anges är samtliga fält på detta formulär obligatoriska.
Härmed intygar jag att de upplysningar som jag har lämnat i detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta föreslagna medborgarinitiativ en gång.
FULLSTÄNDIGA FÖRNAMN
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NATIONALITET
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UNDERSKRIFT2

Formuläret ska tryckas på ett enda blad. Organisatörerna får använda ett blad med text på båda sidorna.

Underskrift krävs inte när formuläret lämnas in elektroniskt via ett system för insamling via internet som avses i artikel 6 i förordning (EU) nr 211/2011.
Meddelande om behandling av personuppgifter: I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen kommer de personuppgifter som lämnas i detta formulär endast att användas till stöd för initiativet och de behöriga nationella myndigheterna kommer endast att få tillgång till dem för kontroll och intygande. Du har rätt att begära att organisatörerna av initiativet ger dig tillgång till dina personuppgifter, att de rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av
uppgifterna. Organisatörerna kommer att lagra dina uppgifter under högst 18 månader från den dag då det föreslagna medborgarinitiativet registreras eller högst en månad från det att initiativet överlämnas till kommissionen, beroende på vilken dag som infaller först. Uppgifterna kan komma att lagras längre i samband med administrativa och rättsliga förfaranden, dock högst en vecka efter den dag då dessa förfaranden slutfördes. Utan att det påverkar något
annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du, om du anser att dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt, när som helst rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. Organisatörerna av medborgarinitiativet är personuppgiftsansvariga i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och kan kontaktas
med hjälp av uppgifterna i detta formulär. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet (om ett sådant finns) finns på initiativets webbplats i Europeiska kommissionens register, enligt vad som anges i detta formulär. Kontaktuppgifter till den nationella myndighet som kommer att ta emot och behandla dina personuppgifter samt kontaktuppgifter till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande adress: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/dataprotection?lg=sv.

Att ha ett boende är en
mänsklig rättighet och ingen
handelsvara

SKRIV UNDER DET
EUROPEISKA MEDBORGARINITIATIVET
„Housing for All“

Att ha ett boende är grunden för ett gott
liv och den sociala sammanhållningen
i Europa. Idag begränsar EU-lagarna
skapandet av subventionerade boenden.

Boendet är
för dyrt

Inte tillräckligt många
bostäder till rimliga priser

Boendekostnaderna stiger snabbare än
inkomsterna. Allt mindre pengar blir över
till att leva på. Fler och fler människor
tvingas flytta från städerna eftersom
de inte har råd med de dyra hyrorna
längre och måste istället finna sig i långa
resvägar till jobbet eller studierna.

Sedan finanskrisen halverades
investeringarna i både billigare och
sociala boenden. Stora vinster görs när
hela stadsdelar säljs genom spekulation.
Stora grupper i befolkningen har inte
tillgång till bostäder med rimliga hyror.

Ta upp kampen för prisvärt och socialt
boende i Europa nu
Vi uppmanar EU att vidta åtgärder för att underlätta
tillgången till bostäder för alla i EU. Detta inbegriper
enklare tillgång för alla till subventionerade och
rimligt prissatta bostäder, ingen tillämpning av
Maastrichtkriterierna i samband med offentliga
investeringar i subventionerade och rimligt prissatta
bostäder, bättre tillgång till EU-finansiering för byggherrar
som bygger allmännyttiga och hållbara bostäder,
sociallagstiftnings- och konkurrensbaserade regler för
korttidsuthyrning och sammanställning av statistik om
bostadsbehovet i EU.

Vi behöver din röst!
Med 1 miljon underskrifter förpliktar vi EU-kommissionen
att agera.

STÖD OSS
I ALLA
KANALER

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

POSTADDRESS:
Verein Europeans for Affordable Housing
Für bezahlbares Wohnen in Europa
Postfach 0039, Althanstraße 8,
1090 Wien, Austria

