FORMULAR DE DECLARAŢIE DE SUSŢINERE PENTRU INIŢIATIVA CETĂŢENEASCĂ EUROPEANĂ:1
Housing for All
1.Toți semnatarii din prezentul formular dețin numere de identificare personale/numere ale documentelor de identificare personale din: ROMÂNIA

A se vedea partea C pentru numerele de identificare personale/numerele documentelor de identificare personale dintre care trebuie indicat unul singur.
2.Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană: ECI(2019)000003
3.Data înregistrării: 18/03/2019
4.Adresa de internet a propunerii de inițiativă cetățenească în registrul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Titlul propunerii de inițiativă cetățenească: Housing for All
6.Obiectul: Scopul acestei inițiative cetățenești europene este de a îmbunătăți condițiile-cadru de natură juridică și financiară pentru a facilita accesul tuturor persoanelor la locuințe în Europa.
7.Obiectivele principale: Invităm UE să ia măsuri pentru a facilita accesul tuturor europenilor la locuințe.
Printre acestea se numără facilitarea accesului tuturor la locuințe sociale și la prețuri accesibile, neaplicarea criteriilor de la Maastricht în cazul investițiilor publice în locuințe sociale și la prețuri accesibile, un acces mai bun la
finanțarea UE pentru dezvoltatorii de locuințe fără scop lucrativ și care utilizează metode durabile, norme sociale, bazate pe concurență, pentru închirierea de locuințe pe termen scurt și elaborarea de statistici privind necesitățile
în materie de locuințe în Europa.

8.Numele și adresele de e-mail ale persoanelor de contact înregistrate: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Numele celorlalți organizatori înregistrați: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Pagina de internet a propunerii de inițiativă cetățenească (după caz): www.housingforall.eu
A SE COMPLETA CU MAJUSCULE DE CĂTRE SEMNATARI: - Toate rubricile acestui formular sunt obligatorii, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Certific prin prezenta că informațiile prezentate în acest formular sunt corecte și că nu am mai susținut anterior această propunere de inițiativă cetățenească.
PRENUMELE COMPLET

1
2

NUMELE

REȘEDINȚA
(strada, numărul, codul poștal, localitatea, țara)

DATA
NAŞTERII

CETĂŢENIE

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE
PERSONAL /
TIPUL ŞI NUMĂRUL
DOCUMENTULUI DE IDENTIFICARE
PERSONAL

DATA ŞI SEMNĂTURA2

Formularul trebuie imprimat pe o singură filă. Organizatorii pot utiliza ambele părți ale filei.

Semnătura nu este obligatorie în cazul în care formularul este transmis electronic prin intermediul unui sistem de colectare online, astfel cum se prevede la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011.
Declarație de confidențialitate: În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în acest formular sunt utilizate exclusiv pentru susținerea inițiativei și sunt puse la dispoziția autorităților naționale competente în scopul verificării și al certificării. Aveți dreptul de a solicita organizatorilor acestei inițiative dreptul de a accesa, a rectifica, a șterge și a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră
cu caracter personal. Datele dumneavoastră vor fi păstrate de către organizatori pentru o perioadă de păstrare maximă de 18 luni de la data înregistrării propunerii de inițiativă cetățenească sau pentru o perioadă de o lună de la prezentarea inițiativei respective Comisiei, luându-se în considerare data cea mai apropiată. Datele respective ar putea fi păstrate dincolo de termenele respective în cazul desfășurării unor proceduri administrative sau juridice, pentru
o perioadă de maximum o săptămână de la data încheierii procedurilor în cauză. Fără a aduce atingere posibilității de a introduce orice alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a adresa în orice moment o plângere unei autorități pentru protecția datelor, în special în statul membru unde vă aveți reședința obișnuită, unde vă desfășurați activitatea profesională sau unde a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că datele
dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal. Organizatorii inițiativei cetățenești sunt operatori în sensul Regulamentului general privind protecția datelor și pot fi contactați utilizând datele de contact furnizate în prezentul formular. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (în cazul în care există) sunt disponibile la adresa de internet a inițiativei în registrul Comisiei Europene, astfel cum figurează în prezentul formular. Datele de contact ale
autorității naționale care va primi și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și ale autorităților naționale pentru protecția datelor pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=ro.

A locui este un drept al
omului, nu un produs
comercial

SEMNEAZĂ
INIȚIATIVA
CETĂȚENILOR
EUROPENI
„Housing for All“

Locuința stă la baza unei vieți bune și a
coeziunii sociale din Europa. În prezent,
legile UE restricționează crearea de spațiu
locativ subvenționat.

Locuințele sunt prea
scumpe

Tot mai puține locuințe la
prețuri accesibile

Costurile locuințelor cresc mai rapid
decât veniturile. Oamenilor le rămân tot
mai puțini bani pentru traiul zilnic. Din ce
în ce mai mulți oameni se mută din oraș
și încep să facă naveta chiar și timp de
mai multe ore zilnic pentru că nu își mai
pot permite să locuiască la oraș.

După criza economică, investițiile în
locuințe sociale accesibile au fost reduse
la jumătate. Speculanții obțin profituri
mari din vânzarea unor cartiere întregi.
O mare parte din populație nu are acces
la locuințe la prețuri accesibile.

Luptă acum pentru locuințe sociale
accesibile în Europa
Invităm UE să ia măsuri pentru a facilita accesul tuturor
europenilor la locuințe. Printre acestea se numără
facilitarea accesului tuturor la locuințe sociale și la
prețuri accesibile, neaplicarea criteriilor de la Maastricht
în cazul investițiilor publice în locuințe sociale și la
prețuri accesibile, un acces mai bun la finanțarea UE
pentru dezvoltatorii de locuințe fără scop lucrativ și care
utilizează metode durabile, norme sociale, bazate pe
concurență, pentru închirierea de locuințe pe termen scurt
și elaborarea de statistici privind necesitățile în materie de
locuințe în Europa.

SUSȚINE-NE
PE TOATE
CANALELE

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

TRIMITEȚI-VĂ:

Avem nevoie de semnătura ta!
Dacă strângem 1 milion de semnături, Comisia Europeană
este obligată să acționeze.

Asociația „Europeans for Affordable
Housing – Für bezahlbares Wohnen in
Europa“,
Althanstraße 8, 1090 Viena, Austria

