OBRAZEC IZJAVE O PODPORI EVROPSKI DRŽAVLJANSKI POBUDI:1
Housing for All
1.Vsi podpisniki na tem obrazcu imajo osebne identifikacijske številke: SLOVENIJA

Glej del C Priloge III Uredbe (EU) št. 211/2011 za osebne identifikacijske številke/številke osebnih dokumentov; navesti je treba eno od njih.
2.Evidenčna številka, ki jo dodeli Evropska komisija: ECI(2019)000003
3.Datum prijave: 18/03/2019
4.Spletni naslov predlagane državljanske pobude v registru Evropske komisije: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Naslov predlagane državljanske pobude: Housing for All
6.Vsebina: Namen te evropske državljanske pobude je doseči boljše pravne in finančne okvirne pogoje, ki bodo vsakomur v Evropi olajšali dostop do stanovanja.
7.Glavni cilji: EU pozivamo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo vsakomur v Evropi olajšala dostop do stanovanja. To vključuje lažji dostop do socialnih in cenovno dostopnih stanovanj za vsakogar, neuporabo maastrichtskih meril
za javne naložbe v socialna in cenovno dostopna stanovanja, boljši dostop do sredstev EU za izvajalce neprofitne in trajnostne stanovanjske gradnje, socialna in na konkurenci temelječa pravila za kratkoročni najem ter zbiranje
statističnih podatkov o potrebah po stanovanjih v Evropi.

8.Imena in elektronski poštni naslovi prijavljenih kontaktnih oseb: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Imena drugih prijavljenih organizatorjev: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Spletna stran predlagane državljanske pobude (če obstaja): www.housingforall.eu
IZPOLNIJO PODPISNIKI Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI - Če ni navedeno drugače, so vsa polja na tem obrazcu obvezna.
Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu pravilne in da te predlagane državljanske pobude še nisem podprl.
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Obrazec mora biti natisnjen na enem listu. Organizatorji lahko uporabijo obojestranski tisk.

Podpis ni obvezen, če se obrazec posreduje elektronsko preko sistema spletnega zbiranja iz člena 6 Uredbe (EU) št. 211/2011.
Izjava o varstvu osebnih podatkov: V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov bodo vaši osebni podatki, predloženi v tem obrazcu, uporabljeni le za podporo te pobude in bodo na voljo pristojnim nacionalnim organom za namene preverjanja in potrjevanja. Pravico imate od organizatorjev te pobude zahtevati dostop, popravek, izbris in omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Organizatorji bodo vaše podatke hranili največ 18 mesecev po datumu
prijave predlagane državljanske pobude ali mesec dni po predložitvi pobude Komisiji, odvisno od tega, kaj nastopi prej. Prek te časovne omejitve se lahko vaši podatki hranijo v primeru upravnih ali pravnih postopkov, in sicer za največ teden dni po datumu zaključka teh postopkov. Brez poseganja v vsako drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da kadar koli vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov, zlasti v državi članici svojega običajnega
prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve, če menite, da so bili vaši podatki nezakonito obdelani. Organizatorji državljanske pobude so upravljavci v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov in z njimi lahko vzpostavite stik s pomočjo podatkov v tem obrazcu. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (če obstaja) so na voljo na spletnem mestu te pobude v registru Evropske komisije, kot je navedeno v tem obrazcu. Kontaktni podatki
nacionalnega organa, ki prejme in obdela vaše osebne podatke, in nacionalnih organov za varstvo podatkov, so na voljo na: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sl.

Pravica do stanovanja je
temeljna človekova pravica
in ne trgovsko blago

PODPIŠI EVROPSKO
CIVILNO INICIATIVO

„Stanovanje za vse“

Stanovanje je osnova za dobro življenje
in socialno povezanost v Evropi. Trenutno
evropska zakonodaja omejuje nastajanje
neprofitnih stanovanjskih kapacitet.

Stanovanjski stroški so
previsoki

Premalo cenovno
dostopnih stanovanj

Stanovanjski stroški rastejo hitreje kot
dohodki. Vedno manj denarja ostaja na
razpolago za življenje. Vedno več ljudi
se mora odseliti iz mest, ker si bivanja v
mestih ne more več privoščiti in vzame v
zakup dolge potovalne razdalje.

Od pojava gospodarske krize so se
naložbe v gradnjo cenovno dostopnih
in neprofitnih stanovanj prepolovile.
S špekulativnim ravnanjem so bili pri
prodaji celotnih mestnih predelov
doseženi visoki dobički. Za velik del
prebivalstva ni več mogoče zagotoviti
cenovno dostopnih stanovanj.

Pridruži se nam v boju za cenovno
dostopna in neprofitna stanovanja v
Evropi
EU pozivamo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo vsakomur
v Evropi olajšala dostop do stanovanja. To vključuje lažji
dostop do socialnih in cenovno dostopnih stanovanj
za vsakogar, neuporabo maastrichtskih meril za javne
naložbe v socialna in cenovno dostopna stanovanja, boljši
dostop do sredstev EU za izvajalce neprofitne in trajnostne
stanovanjske gradnje, socialna in na konkurenci temelječa
pravila za kratkoročni najem ter zbiranje statističnih
podatkov o potrebah po stanovanjih v Evropi.

PODPRI
NAS PREK
VSEH
KANALOV

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

PROSIM, POŠLJITE:

Potrebujemo tvoj glas!
Z 1 milijonom podpisov bomo Evropsko komisijo zavezali
k ukrepanju.

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

