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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver, at det bør forblive en væsentlig politisk målsætning at beskytte mindreårige 
mod onlinespil; understreger behovet for i alle medlemsstater at indføre strenge og 
pålidelige standarder for alders- og identitetskontrol baseret på metoder, der viser sig 
effektive i visse medlemsstater, samt for at sikre en hensigtsmæssig overvågning med 
henblik på at forhindre uidentificerede brugere og mindreårige spillere i at få adgang til og 
deltage i fjernspilletjenester; påpeger vigtigheden af at udveksle bedste praksis på dette 
område mellem Kommissionen og medlemsstaterne;

2. går imod skabelsen af et indre marked for onlinespil med grænseoverskridende tilbud og 
henviser til EU-Domstolens retspraksis; tvivler på merværdien ved et EU-direktiv om 
minimumsstandarder for beskyttelsen af spillere og unge; opfordrer imidlertid til, at 
allerede eksisterende høje standarder i medlemsstaterne håndhæves på effektiv vis, og 
opfordrer medlemsstaternes tilsynsmyndigheder til at arbejde tættere sammen i 
forbindelse med retshåndhævelsen; 

3. opfordrer til, at der defineres og gennemføres foranstaltninger til opbyggelse og styrkelse 
af mediekompetencen hos børn og unge; mener, at indførelse af kurser i, hvordan man 
bedst bruger internettet, der afholdes på skoler og er rettet mod unge, kan gøre brugerne 
dygtigere til at beskytte sig mod afhængighed af onlinespil; 

4. understreger, at uddannelse, rådgivningstjenester og forældre spiller en vigtig rolle for 
bevidstgørelsen med hensyn til onlinespil og deres konsekvenser for mindreårige; 

5. opfordrer til, at udbydere skal forpligtes til at anbringe klare, synlige og eksplicitte 
advarsler til mindreårige med information om, at det er ulovligt for dem at spille 
onlinespil;

6. minder om, at næsten 2 % af den europæiske befolkning lider af spilleafhængighed; er 
bekymret over, at nem adgang til spillesider på internettet har en stor sandsynlighed for at 
øge denne procentsats, især blandt unge mennesker; mener derfor, at der bør gennemføres 
effektive forebyggende foranstaltninger for sårbare forbrugere, såsom gennemførelsen af 
strenge indskudsgrænser og tabsgrænser, der fastsættes af spilleren selv, samt at ethvert 
spil, som udbydes online af spilleoperatørerne, bliver evalueret af medlemsstaterne;  
mener, at denne evalueringsprocedure bør føre til bedre regulering, eller endda til 
nedlæggelsen af forbud mod farlige spilletjenester, hvis der foreligger en væsentlig trussel 
mod den sårbare forbruger;

7. opfordrer medlemsstaterne til i vidt omfang at gennemtvinge certificering af 
spillevirksomhed og at opbygge nationale reguleringsagenturer for at bekæmpe illegale 
spilleaktiviteter og korruption i sporten samt at udstede licens til spillevirksomhed; mener, 
at disse agenturer skal arbejde tæt sammen internationalt;
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8. påpeger, at onlinespil er særlig afhængighedsskabende på grund af onlinespillerens 
anonymitet og den konstante tilgængelighed af spilletjenester på internettet såvel som 
fraværet af enhver social kontrol, og at de således udgør en meget større risiko for sårbare 
forbrugere, navnlig unge; understreger, at disse træk er skyld i, at denne form for 
afhængighed er mindre synlig end ved traditionelle spil; opfordrer derfor indtrængende 
udbyderne til, som et obligatorisk krav, at indføre et link på spillewebstedernes 
hjemmesider til onlineinformation om spilleafhængighed og om mulighederne for at få 
professionel hjælp i forbindelse hermed;

9. mener, at der bør træffes foranstaltninger til at sikre, at socialt mere udsatte personer ikke 
kommer endnu længere ud i eksistentiel nød på grund af spil;

10. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at undersøge muligheden 
for at etablere et fælles, EU-dækkende frivilligt udelukkelsessystem, hvor spillere frivilligt 
og på enkel vis kan udelukke sig selv fra alle spillewebsteder, der opererer i EU; denne 
mulighed bør fremgå tydeligt på alle websteder, hvor der udbydes onlinespil;

11. anbefaler medlemsstaterne at fastsætte en minimumsprocentdel af spilleindtægterne, der 
skal komme organisationer til gode, som er aktive inden for forebyggelse af eller 
rådgivning omkring afhængighed;

12. er af den holdning, at der er en farlig sammenhæng mellem perioder, hvor den 
økonomiske krise er på sit højeste, og hvor omfanget af spil stiger; finder det derfor 
nødvendigt at overvåge spilleafhængighed og spillerelaterede sygdomme kontinuerligt og 
løbende;

13. anbefaler, at man skelner klart mellem spil og andre former for onlineunderholdning; 
henviser til, at tjenester, som bliver kombineret med karakteristiske træk fra 
spilleverdenen, skal henhøre under den relevante spillelovgivning og fuldt ud respektere 
mekanismerne til verificering af alder og identitet;

14. gør opmærksom på behovet for at udarbejde effektive metoder til at føre tilsyn med 
væddemål, idet der tages hensyn til onlinemiljøets hastige udvikling; fremhæver dog 
ligeledes vigtigheden af at beskytte brugernes personlige oplysninger imod misbrug;

15. mener, at spillereklamer ofte er ubalancerede og misvisende og kan føre til en usund og 
skadelig adfærd; mener derfor, at disse bør blive mere ansvarlige og bør reguleres med 
henblik på at begrænse deres mere invasive virkninger, som først og fremmest rammer de 
mest sårbare;

16. opfordrer Kommissionen til, at den i sine anbefalinger om ansvarlig reklamering for spil 
indfører et forbud mod vildledende reklamer for onlinespil, der er målrettet mod 
mindreårige og andre sårbare personer, navnlig på de sociale medier, med henblik på at 
forhindre mindreårige i at spille og for at beskytte sårbare personer; 

17. opfordrer til, at socialt ansvarlig reklamering for onlinespil kun bliver tilladt for lovlige 
spilletjenester; mener, at det aldrig bør være tilladt at reklamere for onlinespilletjenester 
ved at overdrive sandsynligheden for at vinde, således at der gives et falsk indtryk af, at 
spil udgør en fornuftig strategi til forbedring af en persons økonomi; mener, at reklamer 
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bør indeholde klare oplysninger om konsekvenserne ved tvangspræget spilleadfærd;

18. understreger, at det er afgørende for at forhindre unge under 18 i at spille og for kampen 
imod problematisk og tvangspræget spilleadfærd, at der bliver opstillet et ikke-skadeligt 
reklameformat samt regler for, hvordan disse reklamer udbredes;

19. bemærker, at der er adskillige indtægtsmæssige forbindelser mellem spilleaktiviteter og 
sport, men at sportsorganisationer i de fleste medlemsstater modtager en relativt lav andel 
af det økonomiske udbytte fra kommercielle væddemål, selvom sport udgør det største 
aktivitetsområde for onlinespil; opfordrer Kommissionen til at igangsætte et initiativ om 
anerkendelse af ejendomsretten hos dem, der organiserer sportskonkurrencerne, så 
sportsforbundene sikres et rimeligt finansielt afkast; anbefaler medlemsstaterne at 
fastsætte en fælles minimumsprocentdel af indtægterne fra spilleaktiviteterne i forbindelse 
med sport, som på rimelig vis skal omfordeles til sportsorganisationer, der skal sikre en 
bæredygtig finansiering af breddeidrætten og en solidaritetsfølelse imellem de forskellige 
sportsgrene;

20. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at en del af udbyttet fra spil øremærkes til støtte for 
breddeidrætten;

21. understreger betydningen af de midler, der stammer fra spil, for områder af interesse for 
offentligheden (sport, kultur, sociale projekter, forskning og andre sager af almen 
interesse); opfordrer til, at lotteriers særlige egenskaber og permanente bidrag til 
samfundet anerkendes og tages i betragtning, når der tages koordinerede skridt på EU-
plan; understreger endvidere lotteribranchens betydning for indirekte jobskabelse;

22. opfordrer til mere samarbejde på europæisk plan, koordineret af Kommissionen sammen 
med medlemsstaterne, spilleoperatører og sportsorganisationer, for at udpege og forbyde 
udbydere af spilletjenester på internettet, der er involveret i ulovlige aktiviteter såsom 
matchfixing, såvel som uautoriserede operatører, der ulovligt tilbyder spilletjenester på 
internettet; understreger, at en håndtering af disse problemer er nødvendig for at beskytte 
sportens integritet i Europa;

23. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaternes til på kort sigt at indgå en 
ambitiøs bindende aftale med tredjelande inden for Europarådets rammer om den globale 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet i forbindelse med matchfixing, for at bekæmpe 
manipulationen med sportsresultater; foreslår, at der oprettes en enhed/ et center til 
bekæmpelse af matchfixing, der har til opgave at indsamle, udveksle, analysere og 
formidle fakta om matchfixing, sportssvindel og andre former for korruption inden for 
sporten både i og uden for Europa, samt at der indsamles oplysninger om bedste praksis i 
kampen mod sportskorruption og at begreber om god forvaltning i sporten fremmes; 

24. bemærker, at matchfixing er en strafbar handling i alle medlemsstater, og at de 
væsentligste mangler ved forfølgelse af sager om matchfixing er af operationel karakter; 
mener derfor, at tilnærmelsen af strafferetlige sanktioner er afgørende for at regulere 
sektoren for onlinespil i alle medlemsstater; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen 
til at fremsætte lovforslag om at fastsætte minimumsregler vedrørende definitionen af 
nationale strafbare handlinger og sanktioner i forbindelse med ulovligt onlinespil samt 
kampen mod matchfixing og kriminalitet forbundet hermed på EU-plan med henblik på at 
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forbedre opklaringsprocenterne, samtidig med at de fundamentale rettigheder respekteres 
fuldt ud;

25. understreger, at bekæmpelsen af matchfixing og andre former for svindel inden for sport 
både skal fokusere på retshåndhævelse, opdragelse og forebyggelse såvel som på 
gennemførelsen af grundlæggende principper om god forvaltning, finansiel og operativ 
gennemsigtighed og ansvarlighed; erkender, at en bæredygtig forvaltning af 
sportsorganisationer (klubber, ligaer og forbund) nedbringer risikoen for, at de bliver offer 
for matchfixing;

26. opfordrer til indførelse af en adfærdskodeks som del af et selvregulerende initiativ, der 
indeholder et generelt forbud gældende for alle medvirkende ved sportsbegivenheder 
(særligt spillere, trænere, dommere, lægelige og tekniske medarbejdere samt klubejere og 
-bestyrere), som kan have direkte indflydelse på resultatet, mod at vædde på deres egne 
kampe eller arrangementer; lægger i denne forbindelse også vægt på behovet for strenge 
og pålidelige systemer for alders- og identitetskontrol på medlemsstatsplan; opfordrer 
sportsorganisationer til at gøre brug af oplysningskampagner og adfærdskodekser i 
arbejdet med at undervise sportsfolk, dommere og officials fra en tidlig alder i, at det er 
ulovligt at manipulere med sportsresultater;

27. erkender, at bestræbelserne på at bekæmpe sportsorganisationernes deltagelse i korrupte 
aktiviteter, som f.eks. matchfixing eller hvidvaskning af penge, såsom adfærdskodekser, 
skal være rettet mod alle interessentgrupper (officials, ejere, bestyrere, agenter, spillere, 
dommere og fans) og alle organisationer (klubber, ligaer, forbund osv.);

28. minder om, at kampen mod matchfixing begynder med udbredelse af oplysninger og 
opdragelse omkring den negative virkning, matchfixing har på sportsfolkene, klubberne, 
ligaerne og sporten som helhed; understreger derfor vigtigheden af, at alle involverede i 
sport bliver oplyst om de risici, der er forbundet med sportsvæddemål og matchfixing, og 
anerkender betydningen af, at bestemte organisationer, såsom sportsfolkenes forbund og 
netværkene af fans, er involveret i dette arbejde;

29. glæder sig over transnationale oplysningsprojekter med henblik på at bekæmpe 
matchfixing på globalt plan;

30. opfordrer idrætsforbundene og spiludbyderne til i en adfærdskodeks at indføre et forbud 
mod spil på såkaldte negative hændelser, såsom advarsler og straffe- eller frispark; 
opfordrer medlemsstaterne og spiludbyderne til at nedlægge et forbud mod alle former for 
sportsrelaterede live-væddemål, da disse har vist sig at være meget udsatte i forhold til 
aftalt spil og derfor udgør en risiko for sportens integritet:

31. anmoder Kommissionen om at indføre et generelt forbud mod spil på juniorkonkurrencer, 
der involverer mindreårige, i sine anbefalinger om onlinespil, og forventer, at den 
internetbaserede spilleindustri overholder dette forbud gennem selvregulering;

32. opfordrer medlemsstaterne til at overveje et forbud mod alle former for "spotfixing", 
såsom væddemål om hjørnespark, frispark, indkast og advarsler, da disse har vist sig at 
være meget udsatte i forhold til aftalt spil;
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33. opfordrer til, at der indføres pligt til samarbejde og udveksling af informationer om 
mistænkelige aktiviteter mellem sportsorganisationer, offentlige myndigheder, Europol og 
Eurojust på både nationalt plan og EU-plan med henblik på at bekæmpe kriminalitet i 
grænseoverskridende spilleaktiviteter på internettet;

34. opfordrer Rådet til at handle hurtigt og ambitiøst i forhandlingerne om Kommissionens 
forslag til et direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle 
system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme1, og til at lade det dække 
alle former for spil, herunder på internettet, med henblik på at forhindre udnyttelsen af 
onlineaktiviteter med sportsvæddemål fra kriminelles side med henblik på hvidvaskning 
af penge;

35. understreger, at sportsfolk har brug for effektive beskyttelsesmekanismer for at imødegå 
korrumperende indflydelse, herunder beskyttelse af sportsfolkenes moralske og fysiske 
integritet, ordentlige arbejdsbetingelser samt sikring af gager og godtgørelser, herunder 
forbud mod deltagelse på forskellige konkurrenceniveauer for sportsorganisationer, som 
ikke til stadighed opfylder disse forpligtelser over for deres sportsfolk. 

                                               
1 COM(2013) 0045.
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