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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad nepilnamečių apsauga nuo internetinių lošimų turėtų išlikti pagrindiniu 
politikos tikslu; pabrėžia, kad yra svarbu visose valstybėse narėse taikyti griežtus ir 
patikimus amžiaus ir tapatybės patvirtinimo standartus, paremtus metodais 
pasitvirtinusiais esant veiksmingais kai kuriose valstybėse narėse ir užtikrinti tinkamą 
stebėseną, siekiant išvengti nenustatytų vartotojų bei nepilnamečių lošėjų naudojimosi 
nuotolinio lošimų produktais ir dalyvavimo juose; pabrėžia, kaip svarbu, kad Komisija ir 
valstybės narės dalytųsi gerąja patirtimi šiuo klausimu;

2. atmeta galimybę sukurti tarpvalstybinių internetinių lošimų vidaus rinką ir nurodo 
nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką; abejoja ES direktyvos dėl 
lošėjų ir nepilnamečių apsaugos būtinųjų standartų papildoma nauda; tačiau valstybes 
nares ragina veiksmingai taikyti jau priimtus aukštus standartus, o valstybių narių 
priežiūros institucijas – intensyviau bendradarbiauti vykdant teisės aktus;

3. ragina nustatyti ir įgyvendinti priemones, kuriomis vaikai ir nepilnamečiai įgytų 
skaitmeninių priemonių naudojimo raštingumo ir jį sustiprintų; mano, kad mokyklose 
įvedus geriausių interneto naudojimo būdų kursus naudotojai sugebėtų geriau apsisaugoti 
nuo priklausomybės nuo internetinių lošimų paslaugų;

4. pabrėžia, kokį svarbų vaidmenį atlieka švietimas, konsultavimo paslaugos ir tėvai didinant 
informuotumą internetinių lošimų ir jų padarinių nepilnamečiams tema;

5. ragina įpareigoti lošimų organizatorius rodyti aiškius, išsiskiriančius ir konkrečius 
įspėjimus nepilnamečiams, kuriuose būtų nurodoma, kad dalyvauti internetiniuose 
lošimuose jiems neteisėta;

6. primena, kad beveik 2 proc. Europos gyventojų yra priklausomi nuo lošimų; yra 
susirūpinęs, kad dėl lengvos prieigos prie lošimų svetainių ši procentinė dalis dar labiau 
išaugs, ypač tarp jaunimo; todėl mano, kad pažeidžiamų vartotojų atveju būtina taikyti 
veiksmingas apsaugos priemones, kaip pvz. numatytos griežtos įmokų ribos ir paties 
lošėjo nustatomos nuostolių ribos, o valstybės narės turėtų įvertinti kiekvieną internete 
lošimo organizatorių siūlomą lošimo produktą; tokio įvertinimo pagalba būtų galima 
apsiekti geresnio reguliavimo arba net uždrausti pavojingus lošimų produktus, jeigu 
pažeidžiamam vartotojui kyla esminis pavojus;

7. ragina valstybes nares nustatyti visų lošimų pasiūlymų licencijavimo prievolę ir steigti 
nacionalines reguliavimo agentūras, siekiant pažaboti neteisėtą lošimo veiklą ir korupciją 
sporte bei licencijuoti lošimų pasiūlymus; šios agentūros turi glaudžiai bendradarbiauti 
tarptautiniu lygmeniu;

8. nurodo, kad lošimai internetu ypač linkę sukelti pripratimą  dėl lošėjų anonimiškumo ir 
nuolatinės galimybės naudotis lošimų internete paslaugomis bei socialinės kontrolės 
trūkumu dėl ko pažeidžiamiems vartotojams ir ypač jauniems asmenims kyla didesnis 
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pavojus; pabrėžia, kad dėl tokių ypatybių pripratimas tampa  mažiau pastebimu nei 
tradicinio lošimo atveju; todėl primygtinai ragina lošimų organizatorius privaloma tvarka 
lošimų interneto svetainių pradžios puslapiuose įdėti nuorodą į internetinę informaciją 
apie priklausomybę nuo lošimų ir galimybes gauti atitinkamą profesionalią pagalbą;

9. ragina užtikrinti, kad socialiai pažeidžiami asmenys dėl lošimų nepatektų į dar sunkesnę 
padėtį;

10. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis išnagrinėti galimybę parengti bendrą ES 
masto savanoriško atsisakymo mechanizmą, pagal kurį lošėjai galėtų savanoriškai ir 
paprastai atsisakyti visų ES veikiančių lošimo interneto svetainių paslaugų; ši funkcija 
turėtų būti aiškiai matoma visose internetinių lošimų paslaugas teikiančiose interneto 
svetainėse;

11. rekomenduoja valstybėms narėms nustatyti mažiausią procentinę lošimo pelno dalį, kuri 
turi būti skiriama organizacijoms, veikiančioms priklausomybės prevencijos ar 
konsultavimo priklausomybės klausimais srityje;

12. mano, kad ekonominės krizės paaštrėjimai yra pavojingai susiję su lošimų populiarumo 
išaugimu; todėl mano, kad reikalinga tęstinė ir nuolatinė priklausomybės nuo lošimų ir su 
jais susijusių patologijų stebėsena;

13. rekomenduoja lošimus aiškiai atskirti nuo kitų internetinių pramogų; paslaugoms, 
apimančioms skiriamuosius lošimų sektoriaus ypatumus, turi būti taikomi derami lošimų 
teisės aktai ir turi būti visapusiškai laikomasi amžiaus ir tapatybės tikrinimo priemonių;

14. atkreipia dėmesį, kad reikia parengti veiksmingus geresnės priežiūros metodus, 
nepamirštant greitos internetinės aplinkos plėtros, tačiau pabrėžia, kaip svarbu apsaugoti 
asmeninius vartotojų duomenis nuo piktnaudžiavimo;

15. laikosi nuomonės, kad lošimų reklama dažnai būna iškreipta ir apgaulinga bei gali 
paskatinti nesveiką ir žalingą elgseną; todėl mano, kad reklama turėtų tapti atsakingesnė ir 
būti reguliuojama siekiant sumažinti jos agresyvų poveikį, kurį pirmiausia pajunta 
labiausiai pažeidžiami asmenys;

16. ragina Komisiją į savo rekomendacijas dėl atsakingos lošimų reklamos, siekiant apsaugoti 
nuo lošimų nepilnamečius ir pažeidžiamus asmenis, įtraukti draudimą reklamuoti į 
nepilnamečius ir kitus pažeidžiamus asmenis orientuotas internetinių lošimų paslaugas, 
ypač socialinės žiniasklaidos priemonėse;

17. ragina vykdyti socialiai  atsakingą reklamą, leidžiant reklamuoti tik teisėtus internetinių 
lošimų produktų pasiūlymus; mano, kad negalima leisti interneto lošimus reklamuoti 
padidinant laimėjimo galimybę, tuo sudarant klaidingą įspūdį,  kad lošimai yra tinkama 
strategija asmens finansinei padėčiai pagerinti; mano, kad reklamoje reiktų pareikti aiškia  
informaciją apie neįveikiamo potraukio lošti padarinius;

18. pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti, kad 18 metų neturintys asmenys neloštų, ir kovoti su 
probleminiais lošimais ir neįveikiamu potraukiu lošti, itin svarbu apibrėžti nežalingą 
reklamos formatą ir jos sklaidos taisykles;
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19. atkreipia dėmesį, kad esama tam tikrų lošimo pajamų šaltinių, iš kurių finansuojamas 
sportas, tačiau daugumoje valstybių narių sporto organizacijos gauna gana mažai įplaukų
iš komercinių lažybų veiklos, nors lažybos dėl sporto  rungtynių  yra pagrindinė 
internetinio lošimo veikla; prašo Komisijos pradėti iniciatyvą dėl sporto varžybų 
organizatorių nuosavybės teisių pripažinimo, kad sporto federacijoms būtų užtikrinta 
teisinga finansinė grąža; rekomenduoja nustatyti mažiausią procentinę sporto lažybų pelno 
dalį, kuri turi būti teisingai paskirstoma sporto federacijoms, atsakingoms už nuolatinio 
finansavimo neprofesionaliam sportui ir už skirtingų sporto šakų solidarumo užtikrinimą;

20. primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti, kad dalis iš lošimų gautų pajamų būtų 
skiriama mėgėjų sportui paremti;

21. pabrėžia iš lošimų gaunamo finansavimo svarbą viešosios svarbos tikslams (sportui, 
kultūrai, socialiniams projektams, moksliniams tyrimams ir kitiems visuotinės svarbos 
tikslams); ragina rengiant koordinuotą ES lygmens poziciją pripažinti konkrečius loterijų 
ypatumus, jų tvarų įnašą į visuomenę ir į tai atsižvelgti; be to, pabrėžia, jog loterijų 
sektorius svarbus ir tuo, kad jame netiesiogiai kuriamos darbo vietos;

22. ragina, bendradarbiaujant Komisijai, valstybėms narėms, lošimų organizatoriams ir sporto 
organizacijomis, daugiau koordinuoti Europos lygiu, kad būtų nustatyti internetinių 
lošimų organizatoriai, užsiimantys nelegalia veikla, pavyzdžiui, sudarantys susitarimus dėl 
varžybų baigties arba leidimo veikti neturintys lošimų organizatoriai ir kad  jiems būtų 
uždrausta vykdyti šią veiklą; pabrėžia, kad siekiant išsaugoti Europos sporto reputaciją 
gyvybiškai svarbu išspręsti šias problemas;

23. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares siekiant kovoti su manipuliavimu sporto 
rezultatais Europos Taryboje sudaryti plataus užmojo privalomą susitarimą su trečiosiomis 
šalimis, kuriuo būtų kovojama su organizuotu nusikalstamumu, būdingu susitarimams dėl 
varžybų baigties; siūlo įsteigti kovos su susitarimais dėl varžybų baigties padalinį arba 
centrą, kuriam būtų pavesta rinkti, analizuoti ir platinti susitarimų dėl varžybų baigties, 
sukčiavimo sporto srityje ir kitų formų sporto korupcijos atvejų įrodymus Europoje ir už 
jos ribų bei kaupti geriausią kovos su korupcija sporte patirtį ir skatinti geros valdysenos 
sporte koncepciją;

24. atkreipia dėmesį, kad susitarimai dėl varžybų baigties yra nusikalstami visose valstybėse 
narėse ir kad pagrindiniai baudžiamojo persekiojimo už šiuos nusikaltimus trūkumai yra 
operatyvinio pobūdžio; todėl mano, kad norint reguliuoti interneto lošimų sektorių visose 
valstybėse narėse, būtina suderinti baudžiamąsias sankcijas; todėl ragina Komisiją pateikti 
teisėkūros pasiūlymų, skirtų patvirtinti būtiniausias taisykles  dėl nacionalinės 
nusikalstamos veikos ir sankcijų, susijusių su nereguliuojamais internetiniais lošimais, 
nustatymo ir kovos su susitarimais dėl varžybų baigties bei susijusiais nusikaltimais ES 
lygmeniu, kad tokie reiškiniai būtų nustatomi greičiau, tuo pat metu visapusiškai laikantis 
pagrindinių teisių;

25. pabrėžia, kad kovoti su susitarimais dėl varžybų baigties ir kitų formų sukčiavimu sporte 
reikia daugiau dėmesio skiriant teisėsaugai, švietimui, prevencijai bei įgyvendinant 
pagrindinius tinkamo valdymo, finansinio bei veiklos skaidrumo principus ir 
atsiskaitomumą; pripažįsta, kad tvarus sporto organizacijų (klubų, lygų ir federacijų) 
valdymas sumažina riziką joms būti įtrauktoms į susitarimus dėl varžybų baigties;
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26. ragina imantis savireguliavimo iniciatyvos priimti elgesio kodeksą ir nustatyti bendrą 
draudimą visiems sporto renginių darbuotojams (žaidėjams, treneriams, teisėjams, 
medicinos ir techniniam personalui), galintiems turėti tiesioginę įtaką rezultatui, lažintis 
varžybose arba renginiuose, kuriuose jie dalyvauja; šiuo klausimu taip pat pabrėžia, kad 
valstybių narių lygmeniu reikalingos griežtos ir patikimos amžiaus ir tapatybės tikrinimo 
sistemos; ragina sporto organizacijas pasitelkti švietimo kampanijas ir elgesio kodeksus 
siekiant nuo ankstyvo amžiaus informuoti sportininkus, teisėjus ir pareigūnus apie 
manipuliavimo sporto varžybų eiga neteisėtumą;

27. pripažįsta, kad pastangos kovoti su sporto organizacijų įsitraukimu į korumpuotą veiklą, 
kaip antai susitarimai dėl varžybų baigties ar pinigų plovimas, taip pat kaip ir elgesio 
kodeksai turi apimti visas suinteresuotųjų asmenų grupes (pareigūnus, savininkus, 
vadybininkus, agentus, lošėjus, teisėjus ir rėmėjus) ir visas organizacijas (klubus, lygas, 
federacijas ir t.t.);

28. primena, kad kovoti su susitarimais dėl varžybų baigties pradedama skleidžiant 
informaciją apie neigiamą susitarimų dėl varžybų baigties poveikį sportininkams, 
klubams, lygoms ir visam sportui ir vykdant šviečiamąją veiklą šiais klausimais, todėl 
pabrėžia, kaip svarbu visus suinteresuotuosius sporto subjektus informuoti apie riziką, 
susijusią su sporto lažybomis ir susitarimais dėl varžybų baigties, ir pripažįsta, kaip svarbu 
įtraukti konkrečias organizacijas, pvz., sportininkų sąjungas ir rėmėjų tinklus;

29. teigiamai vertina tarptautinius švietimo projektus, kuriais siekiama su susitarimais dėl 
varžybų baigties kovoti pasaulio mastu;

30. ragina sporto federacijas ir lošimų organizatorius į elgesio kodeksą įtraukti draudimą 
lažintis dėl vadinamųjų neigiamų įvykių, pvz., geltonųjų kortelių, baudinių arba laisvųjų 
smūgių; ragina valstybes nares ir  lošimų organizatorius uždrausti bet kokias tiesiogines 
sporto lažybas, nes jos pasitvirtino kaip ypač susijusios su susitarimais dėl varžybų 
baigties ir todėl kelia pavojų sąžiningumui sporte;

31. prašo Komisijos į savo rekomendacijas dėl interneto lošimų įtraukti visuotinį draudimą 
lažyboms dėl jaunimo varžybų, kuriose dalyvauja nepilnamečiai ir tikisi, kad lošimų 
pramonė laikysis šio draudimo taikydama savireguliacijos taisykles;

32. ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę uždrausti visų formų susitarimus dėl varžybų 
dalies baigties, pvz., lažybas dėl kampinių, laisvųjų smūgių, įmetimų iš užribio ir 
geltonųjų kortelių, nes, kaip rodo patirtis, šie susitarimai labai nulemia varžybų rezultatą;

33. ragina nustatyti pareigą sporto organizacijoms, viešojo sektoriaus institucijoms, Europolui 
ir Eurojustui nacionaliniu ir Europos lygmeniu bendradarbiauti ir keistis informacija apie 
įtartiną veiklą siekiant kovoti su nusikalstama veikla, susijusia su tarpvalstybiniais 
internetiniais lošimais;

34. ragina Tarybą sparčiai ir drąsiai tęsti derybas dėl Komisijos pasiūlymo dėl direktyvos dėl 
finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui1

siekiant kovoti su internetinių sporto lažybų veiklos išnaudojimu nusikalstamiems 

                                               
1 COM(2013) 0045
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interesams – pinigų plovimo tikslais;

35. pabrėžia, kad sportininkams reikia veiksmingų apsaugos mechanizmų, kuriais būtų 
pasipriešinta korupcijos įtakai – reikia apsaugoti moralinį ir fizinį sportininkų orumą, 
užtikrinti tinkamas darbo sąlygas, atlyginimus ar atlygį ir ši apsauga turi apimti draudimą 
dalyvauti įvairių lygmenų varžybose sporto organizacijoms, nuolat nesilaikančioms šių 
pareigų savo sportininkų atžvilgiu.
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