FORMULARZ DEKLARACJI POPARCIA DLA EUROPEJSKIEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ:1
Housing for All
1.Wszyscy sygnatariusze niniejszego formularza posiadają osobisty numer identyfikacyjny: POLSKA

Zob. część C załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w odniesieniu do osobistych numerów identyfikacyjnych/numerów osobistych dokumentów tożsamości, z których jeden musi zostać podany
2.Numer rejestracji nadany przez Komisję Europejską: ECI(2019)000003
3.Data rejestracji: 18/03/2019
4.Adres strony internetowej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w rejestrze Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej: Housing for All
6.Przedmiot: Celem niniejszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest stworzenie lepszych ram prawnych i finansowych w celu ułatwienia dostępu do mieszkań dla wszystkich w Europie.
7.Główne cele: Wzywamy UE do podjęcia działań mających na celu ułatwienie dostępu do mieszkań dla wszystkich w Europie.
Obejmuje to łatwiejszy dostęp dla wszystkich do mieszkań socjalnych i przystępnych cenowo, niestosowanie kryteriów z Maastricht do inwestycji publicznych w mieszkalnictwo socjalne i przystępne cenowo, lepszy dostęp do
finansowania UE dla niekomercyjnych i stosujących zasady zrównoważoności deweloperów budowlanych, społeczne i oparte na konkurencji zasady wynajmu krótkoterminowego oraz sporządzanie statystyk dotyczących potrzeb
mieszkaniowych w Europie.

8.Imiona i nazwiska oraz adresy e-mail zarejestrowanych osób wyznaczonych do kontaktu: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Imiona i nazwiska innych zarejestrowanych organizatorów: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Strona internetowa proponowanej inicjatywy obywatelskiej (jeżeli taka istnieje): www.housingforall.eu
WYPEŁNIAJĄ SYGNATARIUSZE (DRUKOWANYMI LITERAMI) - O ile nie przewidziano inaczej, wszystkie pola niniejszego formularza są obowiązkowe.
Oświadczam niniejszym, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że nie wyraziłem dotychczas poparcia dla tej proponowanej inicjatywy obywatelskiej.
PEŁNE IMIĘ/IMIONA

1
2

NAZWISKO/NAZWISKA

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
(ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, państwo)

OBYWATELSTWO

OSOBISTY NUMER
IDENTYFIKACYJNY

DATA I PODPIS2

Formularz należy wydrukować na pojedynczym arkuszu. Organizatorzy mogą używać arkuszy zadrukowanych dwustronnie.

Podpis nie jest obowiązkowy, jeżeli formularz składany jest elektronicznie za pomocą systemu zbierania deklaracji on-line, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) nr 211/2011.
Oświadczenie o ochronie prywatności: Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą wykorzystywane wyłącznie do wsparcia inicjatywy i udostępniane właściwym organom krajowym do celów weryfikacji i certyfikacji. Ma Pan/Pani prawo żądać od organizatorów tej inicjatywy dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia i ograniczenia. Pana/Pani dane będą
przechowywane przez organizatorów przez maksymalny okres wynoszący 18 miesięcy, którego bieg rozpoczyna się w dniu zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej lub jeden miesiąc po przedłożeniu inicjatywy Komisji, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Mogą one być przechowywane poza tymi terminami w przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych przez okres nie dłuższy niż tydzień od daty
zakończenia przedmiotowych postępowań. Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w każdej chwili skargi do organu ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do naruszenia, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Organizatorzy inicjatywy obywatelskiej są administratorami danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i można się z nimi kontaktować korzystając z danych zawartych w formularzu. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (w stosownych przypadkach) dostępne są zgodnie z formularzem pod adresem internetowym inicjatywy w rejestrze Komisji Europejskiej. Dane kontaktowe właściwego organu krajowego, który będzie
otrzymywał i przetwarzał dane osobowe, oraz dane krajowych organów ochrony danych dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=pl.

Posiadanie mieszkania jest
prawem człowieka, a nie
towarem

PODPISZ
EUROPEJSKĄ
INICJATYWĘ
OBYWATELSKĄ
„Housing for All”

Dysponowanie mieszkaniem jest
podstawą godnego życia i fundamentem
integralności społecznej w Europie. Obecne
prawodawstwo Unii Europejskiej ogranicza
powstawanie dotowanych mieszkań.

Mieszkanie jest
zbyt drogie

Za mało przystępnych
cenowo mieszkań

Koszty mieszkaniowe rosną szybciej niż
dochody. Pozostaje coraz mniej pieniędzy
na życie. Coraz więcej ludzi musi
wyprowadzić się z terenów miejskich,
ponieważ nie stać ich na mieszkanie
w mieście i są zmuszeni pogodzić się z
długimi dojazdami do pracy.

Od czasu kryzysu gospodarczego
inwestycje w socjalne i przystępne
cenowo budownictwo mieszkaniowe
zostały zredukowane o połowę. W
wyniku różnych spekulacji sprzedaż
całych dzielnic miasta przynosi
olbrzymie zyski. W przypadku znacznej
części ludności nie ma możliwości
zapewnienia mieszkań w przystępnych
cenach.

Walcz o socjalne i przystępne cenowo
mieszkania w Europie
Wzywamy UE do podjęcia działań mających na celu
ułatwienie dostępu do mieszkań dla wszystkich w Europie.
Obejmuje to łatwiejszy dostęp dla wszystkich do mieszkań
socjalnych i przystępnych cenowo, niestosowanie
kryteriów z Maastricht do inwestycji publicznych w
mieszkalnictwo socjalne i przystępne cenowo, lepszy
dostęp do finansowania UE dla niekomercyjnych i
stosujących zasady zrównoważoności deweloperów
budowlanych, społeczne i oparte na konkurencji zasady
wynajmu krótkoterminowego oraz sporządzanie statystyk
dotyczących potrzeb mieszkaniowych w Europie.

Twój głos jest potrzebny!
Jeżeli zbierzemy milion podpisów, zobligujemy Komisję
Europejską do działania.

WSPIERAJ
NAS W
MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

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

PROSZĘ WYSŁAĆ:
Verein Europeans for Affordable Housing
– Für bezahlbares Wohnen in Europa,
Althanstraße 8, 1090 Wiedeń, Austria

