EUROOPA KODANIKUALGATUSE TOETUSAVALDUSE VORM:1
Housing for All
1.Kõik käesolevale vormile allakirjutanud on järgmise riigi elanikud või kodanikud: EESTI
2.Euroopa Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2019)000003
3.Registreerimise kuupäev: 18/03/2019
4.Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Kavandatud kodanikualgatuse pealkiri: Housing for All
6.Sisu: Selle Euroopa kodanikualgatuse abil soovitakse luua kõigile inimestele Euroopas eluaseme saamiseks paremad õiguslikud ja rahalised raamtingimused.
7.Peamised eesmärgid: Ärgitame Euroopa Liitu tegutsema selle nimel, et igaühel oleks Euroopas endale lihtsam eluaset leida.
Selleks tuleks muuta hõlpsamaks juurdepääs taskukohastele sotsiaaleluruumidele, jättes selliste eluruumide ehitamisse tehtavate avaliku sektori investeeringute suhtes kohaldamata Maastrichti kriteeriumid, parandada
mittetulunduslike ja jätkusuutlike eluasemearendajate võimalusi saada ELi vahendeid, kehtestada sotsiaalsed ja konkurentsipõhised normid lühiajalise üürimise reguleerimiseks ning koostada statistika eluasemevajaduste kohta
Euroopas.

8.Registreeritud kontaktisikute nimed ja e-posti aadressid: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Teiste registreeritud korraldajate nimed: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Kavandatud kodanikualgatuse veebisait (kui on olemas): www.housingforall.eu
TÄIDAVAD ALLAKIRJUTANUD TRÜKITÄHTEDEGA: - Kui ei ole öeldud teisiti, on kõikide käesoleva vormi lahtrite täitmine kohustuslik
Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma ei ole kõnealust kavandatud kodanikualgatust varem toetanud.
TÄIELIK EESNIMI
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PEREKONNANIMI

ELUKOHT
(tänav, majanumber, sihtnumber, linn, riik)

SÜNNIAEG JA -KOHT

KODAKONDSUS

KUUPÄEV JA ALLKIRI2

Vorm trükitakse ühele lehepoolele. Korraldajad võivad trükkida lehe mõlemale poolele.

Allkiri ei ole kohustuslik, kui vorm esitatakse elektrooniliselt veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kaudu, nagu on osutatud määruse (EL) nr 211/2011 artiklis 6.
Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta: Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele kasutatakse sellel vormil esitatud isikuandmeid üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja tõendamiseks. Teil on õigus taotleda algatuse korraldajatelt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist. Korraldajad säilitavad Teie andmeid
maksimaalselt 18 kuu jooksul pärast kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäeva või üks kuu pärast algatuse esitamist komisjonile, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse korral võib neid säilitada kauem, maksimaalselt kuni nädal pärast nimetatud menetluse lõppu. Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, eelkõige
liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui olete on seisukohal, et Teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt. Kodanikualgatuse korraldajad on vastutavad töötlejad isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning nendega saab ühendust võtta käesolevas vormis esitatud kontaktandmete abil. Andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad toetusavalduse vormil esitatud algatuse
veebiaadressil Euroopa Komisjoni loodud registris. Teie isikuandmeid vastu võtvate ja töötlevate riiklike ametiasutuste kontaktandmed ning riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=et.

KIRJUTA ALLA
EUROOPA KODANIKUALGATUSELE
Housing for All!

Eluase on
inimõigus

Eluase on liiga
kallis

Liiga vähe taskukohase
hinnaga eluasemeid

Eluase on hea elu ja Euroopa sotsiaalse
ühtekuuluvuse aluseks. Praegu piiravad ELi
õigusaktid subsideeritud elamispindade
tekkimist.

Eluasemekulud kasvavad kiiremini kui
sissetulekud. Üha vähem jääb raha üle
elamiseks. Üha rohkem inimesi peab
linnadest ära kolima, kuna nad ei saa
endale seal elamist lubada ja peavad
arvestama pikema sõiduajaga.

Alates majanduskriisi algusest on
investeeringud taskukohasesse ja
sotsiaalsesse elamuehitusse vähenenud
poole võrra. Spekulatsioonide
teel teenitakse tervete linnaosade
müügiga suuri kasumeid. Suurele osale
elanikkonnast ei saa enam pakkuda
taskukohase hinnaga eluasemeid.

Võitle nüüd taskukohase ja sotsiaalse
eluaseme eest Euroopas
Ärgitame Euroopa Liitu tegutsema selle nimel, et igaühel
oleks Euroopas endale lihtsam eluaset leida. Selleks
tuleks muuta hõlpsamaks juurdepääs taskukohastele
sotsiaaleluruumidele, jättes selliste eluruumide
ehitamisse tehtavate avaliku sektori investeeringute
suhtes kohaldamata Maastrichti kriteeriumid, parandada
mittetulunduslike ja jätkusuutlike eluasemearendajate
võimalusi saada ELi vahendeid, kehtestada
sotsiaalsed ja konkurentsipõhised normid lühiajalise
üürimise reguleerimiseks ning koostada statistika
eluasemevajaduste kohta Euroopas.

TOETA MEID
KÕIGIL KANALITEL

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

PALUN SAATKE AADRESSILE:

Me vajame Sinu häält!
1 miljoni allkirjaga kohustame EL-i komisjoni tegutsema.

Ühendus Europeans for Affordable
Housing – Taskukohase eluruumi nimel
Euroopas, Althanstraße 8, 1090 Wien,
Austria

