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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et alaealiste kaitsmine interneti hasartmängudega kokkupuutumise eest peab 
olema oluline poliitiline eesmärk; rõhutab vajadust rakendada kõikides liikmesriikides 
ranged ning usaldusväärsed vanuse ja isiku tuvastamise standardid, mis põhinevad 
mõnedes liikmesriikides tulemuslikuks osutunud meetoditel, ning tagada nõuetekohane 
kontroll, et takistada tuvastamata kasutajate ja alaealiste mängurite ligipääsu 
kaughasartmängutoodetele ning nendes osalemist; rõhutab, et parimate tavade vahetamine 
komisjoni ja liikmesriikide vahel on selles küsimuses väga oluline;

2. ei nõustu piiriüleste pakkumistega interneti hasartmängude siseturu loomisel ja viitab 
Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikale; kahtleb ELi mängurite ja noorte kaitse 
miinimumstandardeid käsitleva direktiivi lisaväärtuses; nõuab siiski, et liikmesriikides 
rakendataks tõhusalt juba olemasolevaid kõrgeid standardeid ja kutsub liikmesriikide 
järelevalveasutusi üles tegema õiguse jõustamisel rohkem koostööd; 

3. nõuab laste ja noorte meediapädevuse omandamise ja tugevdamise meetmete määratlemist 
ja rakendamist; usub, et noortele mõeldud ning interneti parimaid kasutamisviise
käsitlevate kursuste sisseviimine kooli võiks aidata internetikasutajal end asjatundlikumalt 
kaitsta interneti hasartmänguteenustest sõltuvusse jäämise eest; 

4. rõhutab, et haridusel, nõustamisteenustel ja vanematel on oluline osa alaealiste hulgas 
interneti hasartmängude probleemide ja tagajärgede teemal läbiviidavas selgitustöös; 

5. nõuab, et veebilehtede haldajad hoiataksid alaealisi oma lehtedel arusaadavalt, 
silmapaistvalt ja selgelt, et nendel on interneti hasartmängude mängimine seadusega 
keelatud;

6. tuletab meelde, et ligi 2% Euroopa elanikest on mängusõltlased; tunneb muret selle pärast, 
et lihtne juurdepääs interneti hasartmängude veebilehtedele võib seda arvu suurendada, 
eriti just noorte arvelt; on seetõttu seisukohal, et haavatavate tarbijate suhtes tuleb 
kasutusele võtta tõhusad ennetusabinõud, näiteks rangete panustamispiirangute ja mängija 
enda kehtestatud kaotuspiirangute rakendamine ning liikmesriikide hinnang interneti 
hasartmängukorraldajate pakutud kõikide hasartmängutoodete kohta; sellise hindamise 
tulemuseks peaks olema tõhusam regulatsioon või isegi ohtlike hasartmängutoodetele 
keelamine, kui on olemas märkimisväärne oht haavatavatele tarbijatele;

7. kutsub liikmesriike üles kehtestama hasartmängupakkumistele ulatusliku litsentsimise 
kohustuse ja asutama riiklikud reguleerivad asutused, et tõkestada ebaseaduslikku 
hasartmängutegevust ja spordialast korruptsiooni ning litsentsida mängupakkumisi; nõuab 
nende tihedat koostööd rahvusvahelisel tasandil;

8. rõhutab, et interneti hasartmängud on mängija anonüümsuse, interneti 
hasartmänguteenuse pideva kättesaadavuse ja igasuguse sotsiaalse kontrolli puudumise 
tõttu iseäranis sõltuvust tekitavad ning varjavad endas haavatava tarbija ja eelkõige noorte 
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inimeste jaoks seega oluliselt suuremaid ohtusid; rõhutab, et sellisel kujul on 
hasartmängusõltuvus aga raskemini märgatav kui see on traditsiooniliste hasartmängude 
puhul; nõuab seetõttu tungivalt, et ettevõtjad lisaksid hasartmängude veebilehele 
kohustusliku lingi internetis sisalduva teabe kohta, mis käsitleb hasartmängusõltuvust ja 
selle vastu professionaalse abi saamise võimalusi;

9. on seisukohal, et tuleb võtta meetmed, et vältida sotsiaalselt haavatavamate inimeste 
sattumine veelgi suurematesse raskustesse hasartmängude tõttu;

10. kutsub komisjoni üles uurima koos liikmesriikidega võimalust luua ühine, kogu ELi 
hõlmav enesepiirangu mehhanism, mille abil saavad mängijad vabatahtlikult ja lihtsal 
moel takistada oma juurdepääsu kõikidele ELis toimivatele hasartmängu veebilehtedele; 
see funktsioon peaks olema selgelt nähtav kõikidel interneti hasartmänguteenuseid 
pakkuvatel veebilehtedel;

11. soovitab liikmesriikidel määrata kindlaks miinimumprotsent, mis antakse 
hasartmängutuludelt organisatsioonidele, kes tegelevad sõltuvuse ennetamise või 
nõustamisega;

12. on seisukohal, et teravama majanduskriisi olukorra ja hasartmängude laiema leviku vahel 
valitseb ohtlik seos; peab seega vajalikuks hasartmänguga seotud sõltuvusnähtuse ja 
haiguste pidevat ja alalist jälgimist;

13. soovitab eristada selgelt hasartmängud ja muud interneti meelelahutusvormid; teenused, 
mis ühendavad endas hasartmänguvaldkonna eritunnuseid, peavad kuuluma asjakohaste 
hasartmänge käsitlevate õigusaktide kohaldamisalasse ja järgima täiel määral vanuse ja 
isiku tuvastamise mehhanisme;

14. juhib tähelepanu vajadusele töötada välja tõhusad meetodid kihlvedude järelevalveks, 
pidades silmas internetikeskkondade kiiret arengut, kuid rõhutab ka seda, kui tähtis on 
kaitsta kasutajate isikuandmeid ärakasutamise eest;

15. usub, et hasartmängu reklaam on sageli moonutav ja eksitav ning võib põhjustada 
ebatervet ja kahjulikku käitumist; on seepärast seisukohal, et reklaam peab muutuma 
vastutustundlikumaks ja see peab olema reguleeritud, et piirata reklaami tõsisemaid 
tagajärgi, eelkõige kaitsetumate inimeste jaoks;

16. kutsub komisjoni üles lisama hasartmängude vastutustundlikku reklaamimist 
käsitlevatesse soovitustesse alaealistele ja teistele haavatavatele isikutele suunatud 
interneti hasartmänguteenuste reklaamimise keelu, seda eelkõige sotsiaalmeedias, et hoida 
alaealisi hasartmängudest eemal ja kaitsta teisi haavatavaid isikuid; 

17. nõuab, et sotsiaalselt vastutustundlik interneti hasartmängude reklaam oleks lubatud ainult 
seaduslike mängupakkumiste puhul; on seisukohal, et täielikult peaks olema keelatud 
interneti hasartmänguteenuste reklaamimine eksitavate võiduvõimaluste kaudu, mis 
tekitab väärkujutluse, nagu kujutaksid hasartmängud endast mõistlikku viisi 
majandusolukorra parandamiseks; usub, et reklaam peaks sisaldama 
hasartmängusõltuvuse tagajärgi käsitlevat teavet;
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18. rõhutab, et hasartmängude levitamise ohutu reklaamivormi ja eeskirjade määratlemine on 
võtmetähendusega, et hoida nooremaid kui 18aastaseid hasartmängudest eemal ning 
ennetada probleemset või haiglaslikku mängusõltuvust;

19. märgib, et kuigi hasartmängudest lähtuvaid ja spordile suunatud tuluallikaid on mitu, saab 
spordivaldkond kihlveoäri finantstulust enamikes liikmesriikides suhteliselt väikese osa, 
kuigi sport on interneti kihlvedude peamine tegevusala; palub komisjonil käivitada algatus 
tunnustamaks spordivõistluste korraldajate omandiõigusi eesmärgiga tagada 
spordiliitudele õiglane finantstulu; soovitab liikmesriikidel määrata miinimumprotsendi, 
mis antakse spordikihlveotuludelt õiglaselt spordiliitudele ning millega tagatakse 
rahvaspordi jätkusuutlik rahastamine ja eri spordialade võrdsus;

20. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid olukorra, et osa hasartmängutulust kasutatakse 
rahvaspordi toetuseks;

21. rõhutab, kui oluline on hasartmängudest lähtuv rahastus üldist huvi pakkuvate 
valdkondade jaoks (sport, kultuur, sotsiaalprojektid, teadusuuringud ja muud üldist huvi 
pakkuvad eesmärgid); nõuab, et loteriivaldkonna konkreetset eripära ja jätkusuutlikku 
panust ühiskonda tunnustataks ja võetaks kõikides ELi tasandil koordineeritud meetmetes 
arvesse; rõhutab ka, kui oluline on loteriivaldkond töökohtade kaudse loojana;

22. nõuab tõhusamat koostööd Euroopa tasandil, mida kooskõlastaks komisjon koos 
liikmesriikide hasartmängukorraldajate ja spordiettevõtjatega, et tuvastada interneti 
kihlvedude korraldajad, kes on seotud ebaseaduslike tegevustega, nagu tulemustes 
kokkuleppimine, samuti volitusteta ettevõtjad, kes pakuvad seadusevastaselt interneti 
hasartmänguteenuseid, ning need ebaseaduslikud tegevused keelustada; rõhutab, et nende 
probleemide lahendamine on ülioluline selleks, et tagada Euroopas spordi ausus;

23. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid sõlmiksid Euroopa Nõukogu raames lähiajal 
kolmandate riikidega kaugeleulatuva siduva kokkuleppe, et ülemaailmsel tasandil 
võidelda tulemustes kokkuleppimisega seotud organiseeritud kuritegevuse ja 
sporditulemustega manipuleerimise vastu; soovitab luua tulemustes kokkuleppimise 
vastane üksus/keskus, mille ülesanne on koguda, vahetada, analüüsida ja levitada tõendeid 
tulemustes kokkuleppimise, spordipettuste ja muude korruptsioonivormide kohta spordis 
Euroopas ja mujal, samuti koguda parimaid tavasid võitluses spordikorruptsiooni vastu 
ning edendada hea juhtimistava lahendusi spordivaldkonnas;

24. märgib, et tulemustes kokkuleppimine on kõikides liikmesriikides karistatav ja peamised 
puudused, mis on seotud tulemustes kokkuleppimise süüdistuste esitamisega, on 
operatsioonilist laadi; on seetõttu arvamusel, et interneti hasartmängude sektori 
liikmesriikide tasandil reguleerimise seisukohalt on kriminaalkaristuste ühtlustamine väga 
oluline; palub seetõttu komisjonil esitada seadusandlikud ettepanekud, et kehtestada 
miinimumeeskirjad riiklike kuritegude määratlemise ja karistuste määramise kohta seoses 
ebaseaduslike hasartmängude korraldamisega internetis, samuti seoses võitlusega 
tulemustes kokkuleppimise vastu ning seoses asjaomaste kuritegudega ELi tasandil, et 
täielikult põhiõigusi järgides suurendada tuvastamismäärasid;

25. rõhutab, et võistlustulemustes kokkuleppimise ja muude spordipettuste vastases võitluses 
tuleb keskenduda õiguskorra tagamisele, koolitusele ja ennetustööle, samuti hea 
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juhtimistava, rahastamise ja tegevuse läbipaistvuse ning aruandluse põhimõtete 
rakendamisele; tunnistab, et spordiorganisatsioonide (klubid, liigad ja liidud) jätkusuutlik 
haldussüsteem vähendab nende riski langeda võistlustulemustes kokkuleppimise ohvriks;

26. nõuab iseregulatsiooni algatuse osana tegevusjuhendit, milles sisaldub kõikidele tulemust 
otseselt mõjutada võivatele spordiürituste töötajatele (eelkõige mängijad, treenerid, 
kohtunikud, meditsiini- ja tehnilised töötajad, klubide omanikud ning mänedžerid) üldine 
keeld teha panuseid enda võistlustel või üritustel; toonitab sellega seoses ka vajadust 
rangete ning usaldusväärsete vanuse ja isiku tuvastamise süsteemide järele liikmesriigi 
tasandil; kutsub spordiorganisatsioone üles kasutama teavitamiskampaaniaid ja 
tegevusjuhiseid selleks, et teavitada sportlasi, kohtunikke ja spordivaldkonna juhte 
varakult sellest, et sporditulemustega manipuleerimine on seadusevastane;

27. tunnistab, et jõupingutused võidelda spordiorganisatsioonide kaasatusega korruptiivsetes 
tegevustes (nagu tulemustes kokkuleppimine või rahapesu), nt tegevusjuhendi vormis, 
peavad olema suunatud kõikidele sidusrühmadele (ametnikud, omanikud, mänedžerid, 
agendid, mängijad, kohtunikud ja toetajad) ja kõikidele organisatsioonidele (klubid, liigad, 
liidud jm);

28. tuletab meelde, et võitlus tulemustes kokkuleppimise vastu algab teabe levitamisest ja 
õpetusest selle kohta, missugust negatiivset mõju avaldab tulemustes kokkuleppimine 
sportlastele, klubidele, liigadele ja spordile tervikuna, ning rõhutab seepärast, kui oluline 
on kõikide spordivaldkonna sidusrühmade harimine spordikihlvedude ja tulemustes 
kokkuleppimisega seotud ohtude vallas, ning tunnistab konkreetsete organisatsioonide, 
näiteks sportlaste liitude ja toetajate võrgustiku kaasatuse olulisust;

29. peab tervitatavaks riikidevahelisi koolitusprojekte, et maailma tasandil võidelda 
tulemustes kokkuleppimise vastu;

30. kutsub spordiliite ja hasartmänguettevõtjaid üles lisama tegevusjuhendisse keeldu nn 
negatiivsete sündmuste, näiteks kollaste kaartide, karistus- või vabalöökidega seotud 
kihlvedude korraldamise kohta; kutsub liikmesriike ja hasartmänguettevõtjaid keelustama 
igat liiki reaalajas toimuvad kihlveod, sest need on osutunud tulemustes kokkuleppimise 
suhtes väga tundlikuks, ning kujutavad seetõttu ohtu spordi usaldusväärsusele;

31. palub komisjonil lisada interneti hasartmänge käsitlevatesse soovitustesse kihlvedude 
üldine keeld alaealiste osalusel toimuvatel juunioride võistlustel ning eeldab, et interneti 
hasartmängusektor austab seda keeldu iseregulatsiooni teel;

32. ergutab liikmesriike kaaluma mängutegevuses kokkuleppimise kõikide vormide (nt 
nurgalöökide, vabalöökide, sissevisete ja kollaste kaartidega seotud hasartmängud) 
keelustamist, sest need on osutunud tulemustes kokkuleppimise suhtes väga tundlikuks;

33. nõuab, et spordiorganisatsioonidel, ametiasutustel, Europolil ja Eurojustil oleks kohustus 
teha koostööd ja vahetada nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil teavet kahtlase tegevuse 
kohta, et võidelda kuritegelike piiriüleste interneti hasartmängudega;

34. kutsub komisjoni üles jätkama kiiresti ja laiahaardeliselt läbirääkimisi komisjoni 
ettepaneku üle võtta vastu direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise 
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eesmärgil kasutamise vältimise kohta1  ning hõlmama hasartmängu kõiki liike, sealhulgas 
interneti hasartmänge, et vältida interneti spordikihlvedude kasutamist kuritegelikes 
huvides rahapesu eesmärgil;

35. rõhutab, et sportlased vajavad tõhusaid kaitsemehhanisme, mille abil neile korruptiivsetele 
mõjudele vastu seista, sealhulgas sportlaste moraalse ja füüsilise puutumatuse tagamist, 
nõuetekohaseid töötingimusi ning töötasu või palga tagamist, sealhulgas eri tasandi 
võistlustel osalemise keelu kehtestamist sellistele spordiorganisatsioonidele, kes ei suuda 
korrapäraselt täita kohustusi oma sportlaste ees.

                                               
1 COM(2013)0045
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