EUROOPPALAISEN KANSALAISALOITTEEN TUENILMAUSLOMAKE:1
Ilman ehtoja maksettava perustulo – tutkitaan tietä kohti emansipatorisia hyvinvointiolosuhteita EU:ssa
1.Kaikilla tämän lomakkeen allekirjoittajilla on asuinpaikka tai kansalaisuus (merkitkää valtio): SUOMI

2.Euroopan komission rekisteröintinumero: ECI(2013)000001

3.Rekisteröintipäivä: 14/01/2013
4.Ehdotetun kansalaisaloitteen internetosoite Euroopan komission rekisterissä: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2013/000001
5.Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi: Ilman ehtoja maksettava perustulo – tutkitaan tietä kohti emansipatorisia hyvinvointiolosuhteita EU:ssa
6.Aihe: Pyydetään komissiota edistämään jäsenmaiden välistä yhteistyötä (156. artikla mukaan, Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (TFEU)) tarkoituksena selvittää ilman ehtoja maksettavan perustulon mahdollisuuksia
parantaa maiden omia sosiaaliturvajärjestelmiä.
7.Päätavoitteet: Pitkän tähtäimen tavoitteena on tarjota jokaiselle EU:ssa asuvalle henkilölle oikeus tyydyttää materiaaliset tarpeensa ilman ehtoja, jotta ihmisarvoinen elämä tulisi taattua EU-sopimusten edellyttämällä tavalla, sekä
voimaannuttaa osallistumaan yhteiskunnalliseen elämään ilman ehtoja maksettavan perustulon avulla. Lyhyellä tähtäimellä EU:n tulisi edistää aloitteita kuten ”pilotti-hankkeita” (Art 156 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta)
sekä eri perustulomallien tutkimista. (EP:n julkilausuma 2010/2039(INI) §44).

8.Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet: Klaus SAMBOR (aon.914008712@aon.at), Ronald BLASCHKE (blaschke@grundeinkommen.de)
9.Muiden rekisteröityjen järjestäjien nimet: Stanislas JOURDAN, Sepp KUSSTATSCHER, Olympios RAPTIS, Branko GERLIC, Anne MILLER
10.Ehdotetun kansalaisaloitteen (mahdollinen) internetsivu: http://www.basicincomeinitiative.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.
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Lomake on tulostettava yhdelle paperiarkille. 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: Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 10 artiklan mukaisesti ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset voivat tutustua tässä lomakkeessa
ilmoitettuihin henkilötietoihin tätä ehdotettua kansalaisaloitetta varten saatujen pätevien tuenilmausten lukumäärän tarkistamiseksi ja vahvistamiseksi (ks. kansalaisaloitteesta 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 8 artikla) ja tietoja voidaan,
jos se on välttämätöntä, käsitellä tähän ehdotettuun kansalaisaloitteeseen liittyviä hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä varten (ks. asetuksen (EU) N:o 211/2011 12 artikla). Tietoja ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Rekisteröidyillä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa. Kaikki tuenilmaukset
tuhotaan viimeistään 18 kuukauden kuluttua ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä tai, jos kyse on hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä, viimeistään viikon kuluttua mainittujen menettelyjen päättymispäivästä.

