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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава, че защитата на малолетните и непълнолетните лица от участие в 
хазартни игри по интернет следва да остане основна политическа цел; подчертава 
необходимостта във всички държави членки да се прилагат строги и надеждни 
стандарти за проверка на възрастта и самоличността, основани на методи, които са 
се доказали като ефективни в някои държави членки, както и да се осигурява 
надлежно наблюдение, с цел предотвратяване на достъпа и участието на 
неидентифицирани потребители и малолетни и непълнолетни лица до хазартни 
продукти от разстояние; посочва колко е важно споделянето на най-добрите 
практики между Комисията и държавите членки;

2. отхвърля създаването на вътрешен пазар за хазартни дейности по интернет с 
доставката на трансгранични продукти и се позовава на постоянната практика на 
Съда на Европейския съюз; изразява съмнение по отношение на добавената 
стойност на директива на равнището на ЕС за определянето на минимални 
стандарти във връзка със защитата на участниците в хазартни игри и младите хора; 
при все това призовава за ефективно прилагане на вече съществуващите високи 
стандарти в държавите членки и призовава надзорните органи на държавите членки 
да си сътрудничат по-интензивно във връзка с правоприлагането; 

3. призовава за определяне и прилагане на мерки за придобиване и засилване на 
медийната грамотност на децата и младите хора; счита, че въвеждането на курсове в 
училище, насочени към младите хора, относно най-добрите приложения на 
интернет може да повиши уменията на потребителите да се защитят срещу 
пристрастяване към услуги в областта на хазартните игри по интернет; 

4. подчертава важната роля на образоването, консултативното обслужване и 
родителите за повишаването на осведомеността относно хазартните игри по 
интернет и техните последствия за малолетните и непълнолетните лица; 

5. призовава операторите да бъдат задължавани да обявяват ясни, забелязващи се и 
изрични предупреждения към малолетните и непълнолетните лица, че е незаконно 
да играят хазартни игри по интернет;

6. припомня, че почти 2 % от населението на Европа страда от пристрастяване към 
хазартни игри; изразява загриженост, че лесният достъп до уебсайта за хазартни 
игри по интернет би могъл да предизвика повишаване на този процент, особено 
сред младите хора; поради тази причина счита, че следва да бъдат предприети 
ефикасни превантивни мерки за уязвимите потребители, като например прилагане 
на строго определен депозитен лимит и  лимит на загуба, посочени от самия 
участник в хазартните игри, и оценка от страна на държавите членки на всеки 
хазартен продукт, предлаган от операторите на хазартни игри по интернет; този 
процес на оценка следва да доведе до по-добро регулиране или дори до забрана на 
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опасни хазартни продукти, ако е налице съществена заплаха за уязвимите 
потребители;

7. призовава държавите членки да въведат всеобхватно задължение за лицензиране на 
хазартните игри и да създадат национални регулаторни агенции с цел 
предотвратяване на незаконните хазартни дейности и корупцията в спорта и 
лицензиране на хазартните игри; счита, че тези агенции следва да си сътрудничат 
тясно на международно равнище;

8. посочва, че хазартните дейности по интернет излагат в особена степен на риск от 
пристрастяване поради анонимността на играещите в интернет и постоянната 
наличност на услуги в областта на хазартните игри по интернет, както и липсата на 
всякакъв социален контрол, и че това следователно представлява много по-голям 
риск за уязвимите потребители, и най-вече за младите хора; подчертава, че тези 
характеристики придават на тази форма на зависимост по-незабележим характер в 
сравнение със зависимостта от традиционния хазарт; следователно призовава 
настоятелно операторите задължително да включват в началната страница на 
уебсайтовете за хазартни игри връзка към онлайн информация относно 
пристрастяване към хазарт и възможности за получаване на съответната 
професионална помощ;

9. счита, че следва да се предприемат мерки за гарантиране, че вследствие на хазарта 
гражданите в неравностойно социално положение не затъват още повече в 
екзистенциален недоимък;

10. призовава Комисията да разгледа, съвместно с държавите членки, възможността за 
създаване на общ механизъм за самоизключване в целия ЕС, с който играчите да 
могат доброволно и лесно да се изключват от всички уебсайтове за хазартни игри, 
действащи в ЕС; това свойство следва да бъде ясно видимо на всички уебсайтове, 
предлагащи услуги в областта на хазартните игри по интернет;

11. препоръчва на държавите членки да определят общ минимален процент от 
приходите от хазартни игри, който да се преразпределя между организациите, които 
работят в областта на превенцията на пристрастяването или на консултациите в 
случай на пристрастяване;

12. счита, че съществува опасна връзка между ситуациите на тежка икономическа криза 
и увеличаването на хазарта; следователно счита за необходимо непрекъснатото 
наблюдение на явлението на пристрастяване към хазарта, както и на заболяванията, 
свързани с хазарта;

13. препоръчва да се направи ясно разграничаване между хазартни дейности и други 
форми на развлечение в интернет; услугите, които комбинират отличителни
свойства на сектора на хазартните игри, трябва да попадат в обхвата на съответните 
нормативни уредби, свързани с хазартните игри, и да съблюдават изцяло 
механизмите за проверка на възрастта и самоличността;

14. обръща внимание на необходимостта от разработване на ефикасни методи за надзор 
над залаганията, като се има предвид скоростта, с която се развива онлайн средата, 
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но също така изтъква колко е важно да се защитят от злоупотреби личните данни на 
ползвателите;

15. счита, че рекламата на хазарта е често изкривена и подвеждаща и че тя може да 
доведе до нездравословно и вредно поведение; поради това счита, че тя следва да 
стане по-отговорна и да се регламентира, с цел да се ограничат нейните инвазивни 
последици, които засягат основно най-уязвимите хора;

16. призовава Комисията да включи в своите препоръки относно отговорната реклама 
на хазартни игри забрана за подвеждаща реклама на услуги в областта на 
хазартните игри по интернет, насочена към малолетните и непълнолетните лица и 
други уязвими хора, по-специално в социалните медии, с цел да се предотврати 
хазартът сред малолетните и непълнолетните лица и да се защитят уязвимите хора; 

17. призовава за социално отговорна реклама на хазартни дейности по интернет, която 
да бъде разрешена само за законни хазартни игри; счита, че никога не следва да 
бъде разрешено рекламирането на услугите в областта на хазартните игри по 
интернет посредством преувеличаване на възможностите за печалба, така че да се 
създаде лъжливо впечатление, че хазартните игри са разумна стратегия за 
подобряване на личното финансово състояние;  счита, че рекламата следва да 
съдържа ясна информация за последствията от патологичната зависимост от 
хазарта;

18. подчертава, че определянето на безвреден формат за реклама и на правила за 
нейното разпространение е ключът към предпазване на лицата под 18 години от 
хазартните игри и към борба с проблемната и патологична зависимост от хазарта;

19. отбелязва, че макар да съществуват няколко източника на приходи от хазартните 
игри в спорта, спортните организации в повечето държави членки получават 
относително ниска финансова възвращаемост от залаганията с търговска цел, 
въпреки че залагането по интернет се осъществява най-вече в областта на спорта; 
приканва Комисията да стартира инициатива за признаване на правата на 
собственост на организаторите на спортни състезания, така че да се гарантира 
справедлива финансова възвращаемост на спортните федерации; препоръчва 
държавите членки да определят общ минимален процент от приходите от спортни 
залагания, който да се преразпределя справедливо между спортните федерации, с 
цел осигуряване на устойчиво финансиране за масовия спорт и солидарност между 
различните спортове;

20. настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че част от приходите от 
хазарт ще бъдат насочени към подпомагането на масовия спорт;

21. подчертава значението на финансирането от хазартни игри на каузи от обществен 
интерес (спорт, култура, социални проекти, изследвания и други каузи от общ 
интерес); призовава за признаването и вземането под внимание на специфичните 
особености и устойчивото финансиране от лотарии в полза на обществото във всеки 
координиран подход на равнище ЕС; подчертава и значението на лотарийния сектор 
за създаването на непряка заетост;
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22. призовава за по-тясно сътрудничество на европейско равнище, в рамките на 
координацията на Комисията съвместно с държавите членки, операторите на 
хазартни игри и спортните организации, за да се разкрият и забранят оператори на 
хазартни игри по интернет, които извършват незаконни дейности, като например 
уреждане на изхода от спорни срещи, както и на неоправомощени оператори, които 
незаконно предоставят услуги в областта на хазартните игри по интернет; 
подчертава, че справянето с тези проблеми е от изключително значение за 
гарантиране на почтеността на спорта в Европа;

23. настоятелно призовава Комисията и държавите членки краткосрочно да сключат 
амбициозно обвързващо споразумение с трети държави, в рамките на Съвета на 
Европа, за глобална борба с организираната престъпност, замесена в уреждането на 
изхода от спорни срещи, за да се предотврати манипулирането на спортни 
резултати; предлага създаване на звено/център за борба с уреждането на изхода от 
спортни срещи, чиято задача да бъде събиране, обмен, анализ и разпространение на 
доказателства за уреждане на изхода от спортни срещи, за спортни измами и други 
форми на корупция в спорта в Европа и извън нея, както и събиране на най-добри 
практики за борба с корупцията в спорта и насърчаване на концепции за добро 
управление в спорта;

24. отбелязва, че уреждането на изхода от спортни срещи е обявено за престъпление 
във всички държави членки и че основните пропуски във връзка със съдебното 
преследване на случаи на уреждане на изхода от спортни срещи са от оперативен 
характер; следователно счита, че сближаването на наказателните санкции е 
съществено с цел регулиране на сектора на хазартните игри по интернет във всички 
държави членки; с тази цел призовава Комисията да изготви законодателни 
предложения за установяване на минимални правила относно определянето на 
националните престъпления и санкции по отношение на незаконните хазартни 
дейности по интернет и борбата срещу уреждането на резултати от спортни срещи и 
свързаните с тях престъпления на равнище ЕС, с цел подобряване на процента на 
разкриваемост при пълно зачитане на основните права;

25. подчертава, че борбата срещу уреждането на изхода от спортни срещи и други 
форми на спортни измами трябва да се съсредоточи върху правоприлагането, 
образованието и превенцията, както и върху прилагането на основни принципи на 
добро управление, финансова и оперативна прозрачност и отчетност; признава, че 
устойчивото управление на спортните организации (клубове, лиги и федерации) 
намалява риска те да станат жертва на уреждане на изхода от спортни срещи;

26. призовава за въвеждането на кодекс за поведение като част от инициатива за 
саморегулиране, който да включва обща забрана за всички служители (по-
специално спортисти, треньори, съдии, медицински и технически персонал, 
собственици и управители на клубове), участващи в спортни събития, които могат 
да повлияят пряко върху резултата, да участват в залози относно техните собствени 
мачове или събития; в този контекст подчертава нуждата от строги и надеждни 
системи за проверка на възрастта и самоличността на равнището на държавите 
членки; призовава спортните организации да използват образователни кампании и 
кодекси за поведение, за да образоват отрано спортисти, съдии и длъжностни лица 
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относно незаконния характер на манипулирането на спортните срещи;

27. признава, че усилията – като например кодексите за поведение – срещу участието 
на спортни организации в корумпирани дейности, като например уреждане на 
изхода от спортни срещи или изпиране на пари, трябва да бъдат насочени към 
всички заинтересовани групи (длъжностни лица, собственици, управители, агенти, 
спортисти, съдии и поддръжници) и всички организации (клубове, лиги, федерации 
и т.н.);

28. припомня, че борбата с уреждането на изхода от спортни срещи започва с 
разпространението на информация и образованието относно отрицателното 
въздействие на уреждането на изхода от спортни срещи върху спортистите, 
клубовете, лигите и спорта като цяло, и поради тази причина подчертава значението 
на образованието на всички заинтересовани лица в спорта по отношение на 
рисковете, свързани със спортните залагания и уреждането на изхода от спортни 
срещи, и признава значението на участието на конкретни организации, като 
например съюзи на спортисти и мрежи от поддръжници;

29. приветства осъществяването на транснационални образователни проекти за борба с 
уреждането на изхода от спортни срещи на световно равнище;

30. призовава спортните федерации и операторите на хазартни игри да включат в 
кодекса за поведение забрана върху залагания на т. нар. отрицателни събития, като 
например жълт картон, дузпа или пряк свободен удар; призовава държавите членки 
и операторите на хазартни игри да забранят всички форми на спортните залагания 
на живо, тъй като е доказано, че те са много уязвими по отношение на уреждането 
на резултата от спортни срещи и поради това представляват риск за почтеността на 
спорта;

31. призовава Комисията да включи в своите препоръки относно хазартните игри по 
интернет обща забрана на залагания на младежки състезания, в които участват 
малолетни или непълнолетни лица, и очаква от сектора на хазартните игри по 
интернет да спазва тази забрана чрез саморегулиране;

32. насърчава държавите членки да предвидят забрана върху всички форми на уреждане 
на специфични моменти от спортните срещи, като например залагания на ъглови 
удари, свободни удари, тъчове и жълти картони, тъй като е доказано, че те са много 
уязвими по отношение на уреждането на резултата от спортни срещи;

33. призовава за задължение за сътрудничество и обмен на информация между спортни 
и публични органи, Европол и Евроюст, както на национално, така и на европейско 
равнище, относно подозрителни дейности, с цел предотвратяване на престъпните 
трансгранични хазартни дейности по интернет;

34. призовава Съвета да пристъпи бързо и амбициозно към преговорите относно 
предложението на Комисията за директива за предотвратяване използването на 
финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на 
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тероризма1  и да разгледа всички форми на хазартна дейност, включително по 
интернет, за да се предотврати използването на спортните залагания по интернет от 
престъпни интереси за целите на изпирането на пари;

35. подчертава, че спортистите се нуждаят от ефективни механизми за защита, за да се 
противопоставят на корумпиращо влияние, включително гарантиране на 
нравствената и физическата неприкосновеност на спортистите, подходящи условия 
на труд и гарантиране на заплащане или възнаграждения, включително забрана за 
участие на различни нива от състезанията за спортните организации, които не 
изпълняват редовно тези задължения по отношение на техните спортисти.

                                               
1 COM(2013)0045.
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