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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että alaikäisten suojelun sähköisesti välitettäviltä rahapeleiltä olisi edelleen 
oltava erittäin tärkeä poliittinen tavoite; painottaa tarvetta ottaa kaikissa jäsenvaltioissa 
käyttöön tiukat ja luotettavat iän ja henkilöllisyyden todentamisen standardit, jotka 
perustuvat joissakin jäsenvaltioissa tehokkaiksi todettuihin toimintatapoihin, sekä 
varmistaa asianmukainen valvonta, jotta estetään tunnistamattomien käyttäjien ja 
alaikäisten pelaajien pääsy ja osallistuminen etärahapeleihin; korostaa tässä yhteydessä, 
että on tärkeää jakaa parhaat käytännöt komission ja jäsenvaltioiden välillä;

2. suhtautuu kielteisesti rajatylittävien sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen 
sisämarkkinoiden luomiseen ja korostaa Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintunutta 
oikeuskäytäntöä; suhtautuu epäilevästi pelaajien ja alaikäisten suojelun 
vähimmäisstandardeja koskevan direktiivin lisäarvoon; vaatii kuitenkin, että 
jäsenvaltioissa jo olemassa olevien korkeiden standardien noudattamista todella valvotaan, 
ja kehottaa jäsenvaltioiden valvontaviranomaisia tiivistämään yhteistyötä lainvalvonnan 
alalla;

3. kehottaa määrittelemään ja toteuttamaan toimenpiteitä lasten ja nuorten medialukutaidon 
kehittämiseksi ja vahvistamiseksi; katsoo, että nuorille suunnatun, internetin parhaita 
käyttötapoja koskevan opetuksen järjestäminen kouluissa voisi antaa käyttäjille taitoja 
suojata itseään riippuvuudelta sähköisesti välitettäviin rahapeleihin;

4. korostaa koulutuksen, neuvontapalveluiden ja vanhempien roolin merkitystä lisättäessä 
tietoisuutta sähköisesti välitettävistä rahapeleistä ja pelaamisen seurauksista alaikäisten 
keskuudessa;

5. kehottaa velvoittamaan rahapelioperaattorit esittämään alaikäisille suunnatut selkeät, 
näkyvät ja yksitulkintaiset varoitukset, joissa todetaan, että alaikäisten osallistuminen 
sähköisesti välitettäviin rahapeleihin on lainvastaista;

6. muistuttaa, että lähes kaksi prosenttia Euroopan väestöstä on peliriippuvaisia; on 
huolissaan siitä, että rahapeliverkkosivustoille pääsyn helppous todennäköisesti kasvattaa 
kyseistä prosenttiosuutta varsinkin nuorten keskuudessa; katsoo siksi, että muita 
heikommassa asemassa olevien kuluttajien suojelemiseksi olisi otettava käyttöön 
tehokkaita ennalta ehkäiseviä keinoja, kuten tiukat talletusrajat ja pelaajan itse asettamat 
tappiorajat sekä jokaisen sähköisesti välitettävän rahapelipalvelun arviointi 
jäsenvaltiotasolla; katsoo, että edellä mainitun arviointiprosessin perusteella olisi 
parannettava sääntelyä tai jopa kiellettävä vaaralliset rahapelipalvelut, jos niistä aiheutuu 
huomattavaa vaaraa muita heikommassa asemassa oleville kuluttajille;

7. vaatii jäsenvaltioita ottamaan käyttöön rahapelipalvelujen kattavan pakollisen 
lupamenettelyn ja perustamaan kansallisia sääntelyvirastoja, jotta laiton rahapelitoiminta 
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ja urheiluun liittyvä korruptio voidaan estää ja pelipalvelut saattaa luvanvaraisiksi; katsoo, 
että näiden virastojen on tehtävä tiivistä kansainvälistä yhteistyötä;

8. huomauttaa, että sähköisesti välitettäviin rahapeleihin liittyy pelaajien nimettömyyden, 
pelien jatkuvan saatavuuden ja kaiken sosiaalisen kontrollin puuttumisen takia erityisessä 
määrin vaara, että ne johtavat riippuvuuteen, ja tämän vuoksi ne ovat huomattavan suuri 
uhkatekijä juuri muita heikommassa asemassa oleville kuluttajille ja etenkin nuorille; 
korostaa, että nämä erityispiirteet tekevät tästä riippuvuuden muodosta vähemmän 
näkyvää kuin perinteisiä uhkapelejä koskevasta riippuvuudesta; kehottaa 
rahapelioperaattoreita sen vuoksi sisällyttämään rahapelisivustojen etusivulle pakollisena 
vaatimuksena linkin sähköisesti tarjottaviin tietoihin peliriippuvuudesta sekä 
mahdollisuuksista saada siihen ammattiapua;

9. neuvoo huolehtimaan siitä, että muita heikommassa asemassa olevat henkilöt eivät 
rahapelien takia ajaudu entistä suurempiin toimeentulovaikeuksiin;

10. kehottaa komissiota selvittämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa mahdollisuutta luoda 
yhteinen, koko unionin kattava pelinestojärjestelmä, jonka avulla pelaajat voivat 
vapaaehtoisesti ja yksinkertaisella tavalla estää oman pelaamisensa kaikilla EU:ssa 
toimivilla rahapelisivustoilla; huomauttaa, että tämän toiminnon olisi oltava selkeästi 
näkyvillä kaikilla rahapelipalvelusivustoilla;

11. kehottaa jäsenvaltioita määräämään, että rahapelituloista jaetaan tietty vähimmäisosuus 
riippuvuuksien ehkäisemisen tai riippuvuuksia koskevan neuvonnan alalla toimiville 
järjestöille;

12. katsoo, että talouskriisin pahimpien aikojen ja rahapeleihin osallistumisen lisääntymisen 
välillä vallitsee vaarallinen suhde; pitää tämän vuoksi tarpeellisena peliriippuvuuden ja 
peliongelmien jatkuvaa seurantaa;

13. kehottaa erottamaan selkeästi toisistaan rahapelitoiminta ja muut sähköiset 
ajanvietepalvelut; katsoo, että palveluihin, joihin liittyy rahapelien ominaispiirteitä, on 
sovellettava asianmukaista rahapelilainsäädäntöä ja niissä on noudatettava 
täysimääräisesti iän ja henkilöllisyyden todentamismekanismeja;

14. korostaa, että on luotava tehokkaita vedonlyönnin valvontamenetelmiä, joissa otetaan 
huomioon verkkoympäristön nopea kehitys, mutta tähdentää myös, että käyttäjien 
henkilötietojen suojaaminen väärinkäytöksiltä on tärkeää;

15. katsoo, että rahapelejä koskeva mainonta on usein vääristävää ja harhaanjohtavaa ja että se 
voi johtaa epäterveelliseen ja haitalliseen toimintaan; katsoo tästä syystä, että mainonnan 
olisi oltava vastuullisempaa ja sitä olisi säänneltävä, jotta erityisesti muita heikommassa 
asemassa oleville henkilöille aiheutuvia haitallisia vaikutuksia rajoitetaan;

16. pyytää komissiota kieltämään rahapelien vastuullista mainontaa koskevissa 
suosituksissaan alaikäisille ja muita heikommassa asemassa oleville henkilöille suunnatun 
sähköisesti välitettäviä rahapelipalveluja koskevan harhaanjohtavan mainonnan erityisesti 
sosiaalisessa mediassa, jotta estettäisiin alaikäisten osallistuminen rahapeleihin sekä 
suojeltaisiin muita heikommassa asemassa olevia henkilöitä;
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17. vaatii, että sähköisesti välitettävien rahapelien mainonnan on oltava sosiaalisesti 
vastuullista ja että vain laillisia pelipalveluja saa mainostaa; katsoo, että sähköisesti 
välitettäviä rahapelipalveluita ei tulisi sallia mainostettavan siten, että 
voittomahdollisuuksia liioitellaan ja luodaan näin väärä vaikutelma siitä, että rahapelit 
ovat järkevä keino parantaa henkilön taloudellista tilannetta; katsoo, että mainosten on 
sisällettävä selkeää tietoa peliriippuvuuden seurauksista;

18. korostaa, että haitattoman mainontamuodon ja mainonnan levittämistä koskevien 
sääntöjen määrittely on keskeisessä asemassa, kun halutaan ehkäistä alle 18-vuotiaiden 
osallistumista rahapeleihin sekä torjua ongelmapelaamista ja peliriippuvuutta;

19. panee merkille, että vaikka rahapeleistä ohjataan erilaisia tuloja urheiluun, urheilujärjestöt 
hyötyvät monissa jäsenvaltioissa kaupallisesta vedonlyönnistä taloudellisesti suhteellisen 
vähän, vaikka urheilu on sähköisen vedonlyönnin keskeinen kohde; kehottaa komissiota 
käynnistämään aloitteen urheilukilpailujen järjestäjien omistusoikeuksien 
tunnustamiseksi, jotta urheiluliitoille taataan kohtuullinen taloudellinen hyöty; kehottaa 
jäsenvaltioita määräämään, että urheiluvedonlyöntituloista jaetaan urheiluliitoille tietty 
vähimmäisosuus, jolla varmistetaan ruohonjuuritason urheilun kestävä rahoitus ja eri 
urheilulajien välinen solidaarisuus;

20. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että osa rahapelien tuotosta käytetään 
ruohonjuuritason urheilun tukemiseen;

21. painottaa rahapeleistä yleisen edun mukaisiin tarkoituksiin saatavan rahoituksen 
merkitystä (urheilu, kulttuuri, sosiaaliset hankkeet, tutkimus ja muut yleishyödylliset 
tarkoitukset); kehottaa tunnustamaan arpajaispelien erityispiirteet ja kestävät 
yhteiskunnalliset panokset ja ottamaan ne huomioon mahdollisessa EU:n tason 
koordinoidussa lähestymistavassa; painottaa myös arpajaispelialan merkitystä epäsuorassa 
työpaikkojen luomisessa;

22. kehottaa lisäämään komission koordinoimaa ja yhdessä jäsenvaltioiden, 
rahapelioperaattorien ja urheilujärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä Euroopan tasolla, 
jotta tunnistetaan ja pysäytetään ne vedonlyöntioperaattorit, jotka harjoittavat sopupelien 
kaltaista laitonta toimintaa tai tarjoavat luvattomia rahapelipalveluja verkossa; painottaa, 
että näihin ongelmiin puuttuminen on ratkaisevan tärkeää urheilun koskemattomuuden 
turvaamiseksi Euroopassa;

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään pikaisesti Euroopan neuvoston puitteissa 
kunnianhimoisen ja sitovan sopimuksen kolmansien maiden kanssa sopupeleihin liittyvän 
järjestäytyneen rikollisuuden maailmanlaajuisesta torjumisesta urheilutulosten 
manipuloinnin estämiseksi; neuvoo perustamaan sopupelien vastaisen yksikön tai 
keskuksen, jonka tehtävänä on kerätä, vaihtaa, analysoida ja levittää näyttöä sopupeleistä, 
urheilupetoksista ja muista urheilua koskevista korruption muodoista Euroopassa ja 
muualla maailmassa sekä kerätä urheiluun liittyvän korruption vastaisen toiminnan 
parhaita käytäntöjä ja edistää hyvän hallinnon periaatteita urheilussa;

24. toteaa, että sopupelitoiminta on kriminalisoitu kaikissa jäsenvaltioissa ja että 
sopupelitapausten syytteeseen asettamisen suurimmat puutteet ovat operatiivisella tasolla; 
pitää sen vuoksi rikosoikeudellisten seuraamusten lähentämistä välttämättömänä 
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edellytyksenä sähköisesti välitettävien rahapelien sääntelylle kaikissa jäsenvaltioissa; 
kehottaa tämän vuoksi komissiota esittämään säädösehdotuksia sellaisten kansallisella 
tasolla tapahtuvaan rikosten ja seuraamusten määrittelyyn liittyvien vähimmäissääntöjen 
luomiseksi, jotka koskevat laitonta sähköistä rahapelitoimintaa sekä sopupelitoiminnan ja 
siihen liittyvän rikollisuuden torjumista EU:n tasolla ja joilla parannetaan rikosten 
havaitsemisastetta perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen;

25. painottaa, että sopupelien ja muiden urheilupetosten torjunnassa on keskityttävä 
lainvalvontaan, koulutukseen ja ennaltaehkäisyyn sekä hyvän hallintotavan sekä 
rahoituksen ja toiminnan avoimuuden ja tilintekovelvollisuuden perusperiaatteiden 
noudattamiseen; on tietoinen siitä, että urheilujärjestöjen (seurojen, liigojen ja liittojen) 
kestävä hallintotapa pienentää todennäköisyyttä joutua sopupelien uhreiksi;

26. vaatii käytännesääntöjä, joilla osana itsesääntelyaloitetta kielletään yleisesti 
urheilutapahtumien koko sellaisen henkilöstön, joka voi välittömästi vaikuttaa tuloksiin 
(varsinkin pelaajien, valmentajien, tuomareiden, lääkintähenkilöstön ja teknisen 
henkilöstön, seurojen omistajien ja managereiden), vedonlyönti omista otteluistaan tai 
tapahtumistaan; painottaa tässä yhteydessä myös tiukkojen ja luotettavien iän ja 
henkilöllisyyden todentamisjärjestelmien tarvetta jäsenvaltioiden tasolla; kehottaa 
urheilujärjestöjä käyttämään koulutuskampanjoita ja käytännesääntöjä urheilijoiden, 
tuomareiden ja toimitsijoiden valistamiseen urheilutulosten manipuloinnin laittomuudesta 
jo varhaisesta iästä alkaen;

27. katsoo, että käytännesääntöjen kaltaisten toimien, joilla torjutaan urheilujärjestöjen 
osallistumista sopupelien ja rahanpesun kaltaiseen korruptioon, on ulotuttava kaikkiin 
sidosryhmiin (toimitsijoihin, omistajiin, managereihin, agentteihin, pelaajiin, tuomareihin 
ja kannattajiin) ja kaikkiin järjestöihin (seuroihin, liigoihin, liittoihin jne.);

28. muistuttaa, että sopupelien torjunta alkaa siitä, että jaetaan tietoa ja koulutusta niistä 
kielteisistä vaikutuksista, joita sopupeleistä seuraa urheilijoille, seuroille, liigoille ja 
kaikelle urheilulle, ja korostaa tämän vuoksi, että on tärkeää tarjota kaikille urheilun 
sidosryhmille koulutusta urheiluvedonlyöntiin ja sopupeleihin liittyvistä riskeistä, sekä 
tunnustaa urheilijoiden ammattijärjestöjen ja tukiverkostojen kaltaisten erityisjärjestöjen 
osallistumisen suuren merkityksen;

29. suhtautuu myönteisesti sopupelien maailmanlaajuista torjuntaa koskeviin kansainvälisiin 
hankkeisiin;

30. kehottaa urheiluliittoja ja rahapelioperaattoreita sisällyttämään käytännesääntöihin kiellon, 
joka koskee vedon lyömistä niin kutsutuista kielteisistä tapahtumista, kuten keltaisista 
korteista tai rangaistus- ja vapaapotkuista; kehottaa jäsenvaltioita ja rahapelioperaattoreita 
kieltämään kaikenlaisen reaaliaikaisen urheiluvedonlyönnin, koska tällainen vedonlyönti 
on osoittautunut helpoksi sopupelikohteeksi ja sen vuoksi riskiksi urheilun 
koskemattomuudelle;

31. kehottaa komissiota sisällyttämään sähköisesti välitettäviä rahapelejä koskeviin 
suosituksiinsa yleisen kiellon alaikäisten juniorikilpailuihin kohdistuvasta vedonlyönnistä 
ja edellyttää, että sähköinen rahapeliala kunnioittaa tätä kieltoa itsesääntelyllä;
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32. kannustaa jäsenvaltioita harkitsemaan vedonlyönnin kieltämistä yksittäisistä pelin osista, 
kuten kulmapotkuista, vapaapotkuista, sivurajaheitoista ja keltaisista korteista, koska 
nämä ovat osoittautuneet helpoiksi sopupelikohteiksi;

33. vaatii velvoittamaan niin kansalliset kuin Euroopan tason urheiluelimet ja viranomaiset 
sekä Europolin ja Eurojustin yhteistyöhön ja epäilyttäviä toimia koskevaan tiedonvaihtoon 
sähköisesti välitettävissä rahapeleissä harjoitetun rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi;

34. kehottaa neuvostoa edistämään nopeasti ja kunnianhimoisesti neuvotteluja komission 
ehdotuksesta direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja 
terrorismin rahoitukseen1 ja käsittelemään kaikenlaisia, myös sähköisesti välitettäviä, 
rahapelejä, jotta voidaan estää sähköisen urheiluvedonlyöntitoiminnan laiton käyttäminen 
rahanpesussa;

35. painottaa, että urheilijat tarvitsevat korruptiovaikutuksia vastaan tehokkaan 
suojamekanismin, jolla turvataan urheilijoiden moraalinen ja fyysinen koskemattomuus, 
asianmukaiset työolot ja -ehdot sekä palkka- tai palkkioturva ja jolla kielletään eri tasojen 
kilpailuihin osallistuminen urheilujärjestöiltä, jotka laiminlyövät säännöllisesti nämä 
velvoitteet urheilijoita kohtaan.
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