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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka nepilngadīgo aizsargāšanai no nonākšanas saskarē ar tiešsaistes azartspēlēm 
joprojām vajadzētu būt politikas svarīgākajam mērķim; uzsver, ka visās dalībvalstīs ir 
jāīsteno stingri un ticami standarti attiecībā uz vecuma un identitātes pārbaudēm, 
pamatojoties uz metodēm, kas dažās dalībvalstīs ir izrādījušās efektīvas, un jānodrošina 
pienācīga uzraudzība, lai nepieļautu neidentificētu lietotāju un nepilngadīgu spēlētāju 
piekļuvi attālo azartspēļu produktiem un dalību tajos; norāda, ka ir svarīgi šajā jautājumā 
dalīties paraugpraksē Komisijas un dalībvalstu starpā;

2. noraida priekšlikumu izveidot tiešsaistes azartspēļu iekšējo tirgu ar pārrobežu produktu 
piedāvājumu un norāda uz Eiropas Savienības Tiesas konsekvento praksi; apšauba to, ka 
ES direktīvai, ar ko nosaka spēlētāju un jauniešu aizsardzības obligātos standartus, būtu 
pievienotā vērtība; tomēr prasa patiesi īstenot dalībvalstīs jau pieņemtos augstos 
standartus un aicina dalībvalstu uzraudzības iestādes intensīvāk sadarboties 
tiesībaizsardzības jomā; 

3. prasa noteikt un īstenot pasākumus, kuru mērķis ir dot iespēju bērniem un jauniešiem 
apgūt un pilnveidot digitālo līdzekļu lietotprasmi; uzskata, ka, ieviešot skolā jauniešiem 
paredzētus kursus par labāku interneta izmantošanu, varētu panākt, ka lietotāji prot labāk 
sevi aizsargāt pret atkarību no tiešsaistes azartspēļu pakalpojumiem; 

4. uzsver, ka izglītošanai, konsultāciju dienestiem un vecākiem ir svarīga nozīme 
nepilngadīgo personu informētības līmeņa paaugstināšanā par tiešsaistes azartspēlēm un to 
sekām; 

5. prasa, lai azartspēļu pakalpojumu sniedzēji norādītu nepilngadīgām personām paredzētus 
skaidrus, saredzamus un saprotamus brīdinājumus par to, ka nepilngadīgu personu 
iesaistīšanās tiešsaistes azartspēlēs ir nelikumīga;

6. atgādina, ka gandrīz 2 % Eiropas iedzīvotāju cieš no azartspēļu atkarības; pauž bažas par 
to, ka brīva piekļuve tiešsaistes azartspēļu vietnēm varētu palielināt šo procentuālo 
īpatsvaru, jo īpaši jauniešu vidū; tādēļ uzskata, ka neaizsargātu patērētāju aizsardzības 
nolūkā būtu jāveic efektīvi preventīvi pasākumi, piemēram, jānosaka stingri likmju 
ierobežojumi un spēlētāja paša noteikti zaudējumu ierobežojumi, kā arī dalībvalstīm 
jāizvērtē ikviens azartspēļu produkts, ko azartspēļu pakalpojumu sniedzēji piedāvā 
tiešsaistē; šim novērtējumam būtu jāveicina labāka regulējuma izveide vai pat bīstamu 
azartspēļu produktu aizliegšana, ja tie rada būtisku apdraudējumu neaizsargātam 
patērētājam;

7. aicina dalībvalstis ieviest azartspēļu produktu obligātu visaptverošu licencēšanu un 
izveidot valsts regulatīvās aģentūras, lai apkarotu nelikumīgu azartspēļu darbību un 
korupciju sporta nozarē un licencētu azartspēļu produktus; uzskata, ka šādām aģentūrām 
būtu cieši jāsadarbojas starptautiskā līmenī;
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8. uzsver, ka tiešsaistes azartspēles jo īpaši veicina atkarību, tādēļ ka tiešsaistes azartspēļu 
dalībnieki saglabā anonimitāti un tiešsaistes azartspēļu pakalpojumi ir pastāvīgi pieejami, 
kā arī nav nekādas sabiedriskās kontroles, un tādējādi tās daudz vairāk apdraud 
neaizsargātus patērētājus un jo īpaši jauniešus; uzsver, ka atšķirībā no tradicionālajām 
azartspēlēm šis atkarības veids minēto pazīmju dēļ nav tik izteikti pamanāms; tādēļ 
mudina azartspēļu pakalpojumu sniedzējus azartspēļu tīmekļa vietņu sākumlapā obligāti 
norādīt saiti uz tiešsaistes informāciju par azartspēļu atkarību un iespējām saņemt attiecīgu 
profesionālo palīdzību;

9. uzskata, ka būtu jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka sabiedrības neaizsargātākie pārstāvji 
azartspēļu dēļ nenonāk vēl lielākās eksistenciālās grūtībās;

10. aicina Komisiju kopīgi ar dalībvalstīm izpētīt iespēju izveidot kopēju ES pašizslēgšanas 
mehānismu, ar kura palīdzību spēlētāji varētu brīvprātīgi un vienkāršā veidā izslēgt sevi 
no visām azartspēļu tīmekļa vietnēm, kas darbojas ES; šāda iespēja būtu skaidri jānorāda 
visās tīmekļa vietnēs, kas piedāvā tiešsaistes azartspēļu pakalpojumus;

11. iesaka dalībvalstīm noteikt minimālo procentu likmi, kādā apmērā azartspēļu ienākumi 
piešķirami organizācijām, kas darbojas atkarības novēršanas vai atkarības jautājumu 
konsultēšanas jomā;

12. uzskata, ka pastāv bīstama saistība starp ekonomikas krīzes lielākā saasinājuma periodiem 
un azartspēļu pieaugumu; tādēļ uzskata, ka ilgstoši un pastāvīgi ir jāuzrauga azartspēļu 
atkarība un ar azartspēlēm saistītas slimības;

13. iesaka skaidri nodalīt azartspēļu darbību no citiem tiešsaistes izklaides veidiem; 
pakalpojumi, kuros apvienotas izteiktas azartspēļu jomas iezīmes, jāiekļauj attiecīgo 
azartspēļu tiesību aktu piemērošanas jomā, un tiem pilnībā jāpiemēro vecuma un 
identitātes pārbaudes mehānismi;

14. vērš uzmanību uz nepieciešamību izstrādāt efektīvas derību uzraudzības metodes, ņemot 
vērā straujo tiešsaistes vides attīstību, tomēr arī uzsver, ka ir svarīgi aizsargāt lietotāju 
personas datus pret ļaunprātīgu izmantošanu;

15. uzskata, ka azartspēļu reklāma bieži vien ir neobjektīva un maldinoša un var veicināt 
neveselīgu un kaitīgu uzvedību, tāpēc uzskata, ka reklāmai vajadzētu būt atbildīgākai un 
tā būtu jāregulē, lai ierobežotu tās agresīvo ietekmi, kas galvenokārt ietekmē 
visneaizsargātākos cilvēkus;

16. aicina Komisiju savos ieteikumos par atbildīgu azartspēļu reklāmu iekļaut tiešsaistes 
azartspēļu reklamēšanas aizliegumu nepilngadīgo un citu neaizsargāto personu 
mērķauditorijai, jo īpaši sociālajos plašsaziņas līdzekļos, lai nepieļautu nepilngadīgo 
personu iesaistīšanos azartspēlēs un aizsargātu neaizsargātas personas; 

17. prasa, lai sociāli atbildīga tiešsaistes azartspēļu reklāma tiktu atļauta tikai attiecībā uz 
likumīgiem azartspēļu produktiem; uzskata, ka noteikti nebūtu jāatļauj tāda tiešsaistes 
azartspēļu pakalpojumu reklāma, kurā pārspīlēti uzsvērta veiksmes iespēja, tādējādi radot 
maldīgu priekšstatu, ka iesaistīšanās azartspēlēs ir saprātīga stratēģija personas finansiālā 
stāvokļa uzlabošanai; uzskata, ka reklāmā būtu jāietver skaidra informācija par azartspēļu 
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atkarības sekām;

18. uzsver, ka nekaitīgu reklāmas formātu un tās izplatīšanas noteikumu definēšana ir veids, 
kā novērst 18 gadu vecumu nesasniegušu personu dalību azartspēlēs un cīnīties pret 
problemātisku un nepārvaramu tieksmi pēc azartspēlēm;

19. norāda, ka sporta nozarē no azartspēlēm ir vairāki ienākumu avoti, taču lielākajā daļā 
dalībvalstu sporta organizācijas gūst salīdzinoši niecīgu peļņu no komerciālajām derību 
aktivitātēm, lai gan sporta nozare ir galvenā tiešsaistes derību darbības joma; aicina 
Komisiju īstenot iniciatīvu par sporta sacensību organizētāju īpašumtiesību atzīšanu, lai 
sporta federācijām tiktu piešķirta taisnīga peļņas daļa; iesaka dalībvalstīm noteikt kopēju 
minimālo procentuālo daļu no sporta derību ieņēmumiem, kas tiktu taisnīgi novirzīta 
sporta federācijām, kurām jānodrošina ilgtspējīgs finansējums tautas sporta un dažādu 
sporta veidu solidaritātes veicināšanai;

20. mudina dalībvalstis nodrošināt, lai daļa no azartspēļu darbības gūto ieņēmumu tiktu 
piešķirta tautas sporta atbalstam;

21. uzsver, cik būtisks ir finansējums, ko azartspēles nodrošina sabiedriskas nozīmes 
pasākumiem (sporta, kultūras, sociālo projektu, pētniecības un citiem vispārējas nozīmes 
pasākumiem); prasa atzīt un ņemt vērā loterijas specifiku un tās sniegtos ilgtspējīgos 
ieguldījumus sabiedrības labā, īstenojot saskaņotu pieeju ES līmenī; uzsver arī loteriju 
nozares nozīmību netiešā darbvietu radīšanā;

22. prasa dalībvalstīm, azartspēļu operatoriem un sporta organizācijām vairāk sadarboties 
Eiropas līmenī, Komisijai koordinējot šo sadarbību, lai identificētu un aizliegtu tiešsaistes 
azartspēļu pakalpojumu sniedzēju iesaistīšanos nelikumīgās darbībās, piemēram, spēļu 
rezultātu iepriekšējā pasūtīšanā, kā arī lai identificētu un aizliegtu tādus pakalpojumu 
sniedzējus, kuru darbība nav atļauta un kuri tiešsaistes azartspēļu pakalpojumus piedāvā 
nelegāli; uzsver, ka ir svarīgi risināt šīs problēmas, lai nodrošinātu godīgumu sporta 
nozarē Eiropā;

23. mudina Komisiju un dalībvalstis saziņā ar Eiropas Padomi īstermiņā noslēgt vērienīgu 
saistošu nolīgumu ar trešām valstīm par vispārēju cīņu pret organizēto noziedzību saistībā 
ar spēļu rezultātu iepriekšēju pasūtīšanu, lai novērstu manipulācijas ar sporta rezultātiem; 
ierosina izveidot spēļu rezultātu iepriekšējas pasūtīšanas novēršanas vienību/centru, kura 
uzdevums būtu apkopot, apmainīties, analizēt un izplatīt faktus par spēļu rezultātu 
iepriekšēju pasūtīšanu, krāpšanu un cita veida korupcijas izpausmēm sportā Eiropā un 
ārpus tās, kā arī apkopot paraugpraksi saistībā ar cīņu pret korupciju sportā un veicināt 
labas pārvaldības koncepcijas sportā;

24. norāda, ka visās dalībvalstīs par spēļu rezultātu iepriekšēju pasūtīšanu ir paredzēts 
kriminālsods un ka būtiskākie trūkumi spēļu rezultātu iepriekšējas pasūtīšanas lietu 
izmeklēšanā ir saistīti ar operatīvo darbību; tādēļ uzskata, ka ir būtiski saskaņot 
kriminālsankcijas, lai visās dalībvalstīs reglamentētu tiešsaistes azartspēļu nozari; šajā 
sakarībā aicina Komisiju iesniegt likumdošanas priekšlikumus par noteikumu minimuma 
izveidi dalībvalstīs attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanu saistībā ar 
nelikumīgām tiešsaistes azartspēlēm un cīņu pret spēļu rezultātu iepriekšēju pasūtīšanu un 
ar to saistītiem noziegumiem ES līmenī, lai uzlabotu šādu noziegumu atklāšanu, 
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vienlaikus pilnībā ievērojot pamattiesības;

25. uzsver, ka cīņā pret spēļu rezultātu iepriekšēju pasūtīšanu un citiem krāpšanas veidiem 
sporta nozarē ir jāpievēršas tiesībaizsardzības, izglītošanas un preventīviem pasākumiem, 
kā arī labas pārvaldības, finanšu un darbības pārredzamības un pārskatatbildības 
pamatprincipu īstenošanai; atzīst, ka ilgtspējīga sporta organizāciju (klubu, līgu un 
federāciju) pārvaldība mazina risku tām kļūt par spēļu rezultātu iepriekšējas pasūtīšanas 
upuriem;

26. prasa kā daļu no pašregulējošas iniciatīvas ieviest rīcības kodeksu, kas ietvertu vispārēju 
aizliegumu visiem tiem sporta pasākumu darbiniekiem (jo īpaši spēlētājiem, treneriem, 
tiesnešiem, medicīnas un tehniskajiem darbiniekiem, klubu īpašniekiem un vadītājiem), 
kuri varētu tieši ietekmēt rezultātu, slēdzot derības par savām sacīkstēm vai sporta 
pasākumiem; šajā saistībā uzsver arī nepieciešamību pēc stingrām un uzticamām vecuma 
un identitātes pārbaudes sistēmām dalībvalstu līmenī; aicina sporta organizācijas izmantot 
izglītojošas kampaņas un rīcības kodeksus, lai jau no mazotnes izglītotu sportistus, 
tiesnešus un amatpersonas par to, ka manipulēšana ar sporta spēļu rezultātiem ir 
nelikumīga;

27. atzīst, ka centieni apkarot sporta organizāciju iesaistīšanos tādās koruptīvās darbībās kā 
spēļu rezultātu iepriekšēja pasūtīšana vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, 
piemēram, rīcības kodeksu izstrāde, jāīsteno attiecībā uz visām ieinteresēto personu 
grupām (amatpersonām, īpašniekiem, vadītājiem, aģentiem, spēlētājiem, tiesnešiem un 
atbalstītājiem) un visām organizācijām (klubiem, līgām, federācijām u.c.);

28. atgādina, ka cīņa pret spēļu rezultātu iepriekšēju pasūtīšanu sākas ar informācijas 
izplatīšanu un izglītošanu par spēļu rezultātu iepriekšējas pasūtīšanas ietekmi uz 
sportistiem, klubiem, līgām un sportu kopumā, tāpēc uzsver, cik nozīmīgi ir izglītot visas 
sportā ieinteresētās personas par riskiem, kas saistīti ar derībām sportā un spēļu rezultātu 
iepriekšēju pasūtīšanu, un atzīst, ka būtiski ir iesaistīt īpašas organizācijas, piemēram, 
sportistu savienības un atbalsta tīklus;

29. atzinīgi vērtē starptautiskus izglītojošus projektus, kas paredzēti, lai pasaules līmenī 
cīnītos pret spēļu rezultātu iepriekšēju pasūtīšanu;

30. aicina sporta federācijas un azartspēļu pakalpojumu sniedzējus paredzēt rīcības kodeksā 
aizliegumu slēgt derības par tā sauktajiem negatīvajiem notikumiem, piemēram, 
dzeltenajām kartītēm un soda vai brīvajiem sitieniem; aicina dalībvalstis un azartspēļu 
pakalpojumu sniedzējus aizliegt derības sporta spēļu tiešraides laikā, jo ir pierādīts, ka 
šajā laikā ievērojami palielinās spēļu rezultātu iepriekšējas pasūtīšanas risks, tādējādi 
apdraudot sporta nozares integritāti;

31. aicina Komisiju ieteikumos par tiešsaistes azartspēlēm paredzēt vispārēju aizliegumu 
attiecībā uz derībām junioru sacensībās, kurās ir iesaistītas nepilngadīgas personas, un 
sagaida, ka šis aizliegums tiešsaistes azartspēļu nozarē tiks ievērots, pamatojoties uz 
pašregulāciju;

32. aicina dalībvalstis apsvērt aizlieguma ieviešanu attiecībā uz dažādiem spēles posma 
rezultātu iepriekšējas pasūtīšanas veidiem, piemēram, azartspēlēm saistībā ar sitieniem no 
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sānu līnijas, brīvajiem sitieniem, iemetieniem un dzeltenajām kartītēm, jo šīs darbības ir 
ļoti vienkārši izmantot spēļu rezultātu iepriekšējā pasūtīšanā;

33. prasa nodrošināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp sporta iestādēm, valsts 
iestādēm, Eiropolu un Eurojust valsts un Eiropas līmenī saistībā ar aizdomīgām darbībām, 
lai cīnītos pret noziedzīgām darbībām tiešsaistes pārrobežu azartspēļu jomā;

34. aicina Padomi rīkoties ātri un apņēmīgi un turpināt sarunas par Komisijas priekšlikumu 
direktīvai par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai1, un pievērsties jautājumam par dažāda veida 
azartspēlēm, tostarp tiešsaistes azartspēlēm, lai novērstu tiešsaistes sporta derību 
izmantošanu noziedzīgās interesēs nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas nolūkos;

35. uzsver, ka sportistiem ir nepieciešami efektīvi aizsardzības mehānismi, lai pretotos 
korupcijas ietekmei, tostarp jāaizsargā sportistu morālā un fiziskā integritāte, jānodrošina 
atbilstoši darba apstākļi un jāaizsargā atalgojums vai darba samaksa, un ir nepieciešami arī 
aizliegumi dalībai dažādu līmeņu sacensībās tām sporta organizācijām, kuras regulāri 
neizpilda šos noteikumus attiecībā uz saviem sportistiem.

                                               
1 COM(2013)0045
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