FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE PRE EURÓPSKU INICIATÍVU OBČANOV:1
Housing for All
1.Všetci signatári na tomto formulári sú osoby s pobytom alebo občania: SLOVENSKO
2.Registračné číslo pridelené Európskou komisiou: ECI(2019)000003
3.Dátum registrácie: 18/03/2019
4.Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Európskej komisie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Názov navrhovanej iniciatívy občanov: Housing for All
6.Predmet iniciatívy: Účelom Európskej iniciatívy občanov je zabezpečiť lepšie právne a finančné rámcové podmienky na uľahčenie prístupu k bývaniu pre každého v Európe.
7.Hlavné ciele: Vyzývame EÚ, aby prijala opatrenia na uľahčenie prístupu k bývaniu pre každého v Európe. K nim patrí ľahší prístup každého občana k sociálnemu a cenovo dostupnému bývaniu, neuplatňovanie maastrichtských
kritérií na verejné investície do sociálneho a dostupného bývania, lepší prístup k finančným prostriedkom EÚ pre realitných developerov v oblasti neziskového a sociálneho bývania, sociálne orientované, na konkurencii založené
pravidlá pre krátkodobé prenájmy a zostavovanie štatistík o potrebách v oblasti bývania v Európe.

8.Mená a e-mailové adresy registrovaných kontaktných osôb: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Mená ďalších registrovaných organizátorov: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Webová stránka navrhovanej iniciatívy občanov (ak existuje): www.housingforall.eu
VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI VEĽKÝMI PÍSMENAMI - Vyplnenie všetkých políčok tohto formulára je povinné, ak nie je uvedené inak.
Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že som túto navrhovanú iniciatívu občanov ešte nepodporil/nepodporila.
ÚPLNÉ MENÁ

1
2

PRIEZVISKÁ
vrátane
RODNÉHO PRIEZVISKA

POBYT
(ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina)

DÁTUM A MIESTO
NARODENIA

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ

DÁTUM A PODPIS 2

Formulár má byť vytlačený na jednom hárku. Organizátori môžu použiť obojstranný hárok.

Podpis nie je povinný v prípade, že sa formulár podáva elektronicky prostredníctvom online systému zberu, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.
Vyhlásenie o ochrane súkromia: V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov sa vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári použijú len na podporu tejto iniciatívy a sprístupnia sa príslušným vnútroštátnym orgánom na účely overenia a osvedčenia. Máte nárok požadovať od organizátora tejto iniciatívy prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz a obmedzenie spracúvania. Vaše údaje budú organizátori uchovávať najviac18 mesiacov
od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov alebo jeden mesiac od predloženia tejto iniciatívy Komisii, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade správnych alebo súdnych konaní ich možno uchovávať po uvedených lehotách najviac jeden týždeň od dátumu ukončenia týchto konaní. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov, najmä
v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že došlo k nezákonnému spracovaniu vašich údajov. Organizátori iniciatívy občanov sú prevádzkovatelia v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a možno ich kontaktovať použitím údajov uvedených vo formulári. Kontaktné údaje zodpovednej osoby (ak je uvedená) sú dostupné na webovej adrese iniciatívy v registri Európskej
komisie, ako je uvedené vo formulári vyhlásenia o podpore. Kontaktné údaje vnútroštátneho orgánu, ktorému budú vaše osobné údaje doručené a ktorý ich spracuje, a kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sk

PODPÍŠTE EURÓPSKU
INICIATÍVU
OBČANOV
„Housing for All“

Bývanie je ľudské právo
a nie tovar

Bývanie je príliš
drahé

Bývanie je základom pre dobrý život,
ako aj pre sociálnu súdržnosť v Európe.
V súčasnosti zákony Európskej únie
obmedzujú vznik dotovaných priestorov na
bývanie.

Náklady na bývanie rastú rýchlejšie ako
príjmy. Na bývanie ostáva stále menej
peňazí. Stále viac a viac ľudí sa musí
sťahovať z mesta, lebo si bývanie v ňom
už nemôžu dovoliť a musia sa zmieriť so
zdĺhavým cestovaním.

Bojujme teraz za cenovo dostupné a
sociálne bývanie v Európe
Vyzývame EÚ, aby prijala opatrenia na uľahčenie prístupu
k bývaniu pre každého v Európe. K nim patrí ľahší prístup
každého občana k sociálnemu a cenovo dostupnému
bývaniu, neuplatňovanie maastrichtských kritérií na
verejné investície do sociálneho a dostupného bývania,
lepší prístup k finančným prostriedkom EÚ pre realitných
developerov v oblasti neziskového a sociálneho bývania,
sociálne orientované, na konkurencii založené pravidlá pre
krátkodobé prenájmy a zostavovanie štatistík o potrebách
v oblasti bývania v Európe.

Potrebujeme váš hlas!
Ak nazbierame 1 milión podpisov, Európska komisia bude
musieť konať.

Príliš málo cenovo
dostupných priestorov
na bývanie

POTREBUJEME
VÁŠ HLAS!

Od hospodárskej krízy sa investície
do cenovo dostupného a sociálneho
bývania znížili na polovicu. Špekulanti
dosahujú vysoké zisky pri predaji
celých mestských častí. Široké vrstvy
obyvateľstva si však nemôžu dovoliť
cenovo dostupné bývanie.

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

PROSÍM POŠLITE:
Društvo Europeans for Affordable
Housing – Za cenovno dostopna
stanovanja v Evropi, Althanstraße 8,
1090 Dunaj, Austria

