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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că protejarea minorilor de jocurile de noroc online ar trebui să rămână un 
obiectiv major de politică; subliniază necesitatea de a aplica în toate statele membre 
controale stricte și fiabile cu privire la vârstă și identitate, bazate pe metode care se 
dovedesc a fi eficace în unele state membre și de a asigura o monitorizare adecvată pentru 
a împiedica utilizatorii neidentificați și jucătorii minori să acceseze de la distanță 
produsele din domeniul jocurilor de noroc și să participe la aceste jocuri; subliniază 
importanța partajării bunelor practici între Comisie și statele membre cu privire la acest 
aspect;

2. dezaprobă crearea unei piețe interne a jocurilor de noroc online pentru furnizarea de 
produse transfrontaliere și atrage atenția asupra jurisprudenței dense a Curții de Justiție a 
UE; are dubii cu privire la valoarea adăugată a unei directive a UE de stabilire a unor 
standarde minime privind protecția jucătorilor și a tinerilor; solicită totuși ca înaltele 
standarde care există în statele membre să fie cu adevărat aplicate și solicită autorităților 
de supraveghere din statele membre să coopereze mai mult în ceea ce privește aplicarea 
legislației; 

3. solicită definirea și aplicarea de măsuri pentru a permite copiilor și tinerilor să 
dobândească și să își dezvolte în continuare cunoștințele digitale; consideră că 
introducerea unor cursuri școlare destinate tinerilor privind cele mai bune întrebuințări ale 
internetului ar putea să facă utilizatorii mai experți în a se proteja singuri împotriva 
dependenței de jocuri de noroc online; 

4. subliniază rolul important al educației, al serviciilor de consultanță și al părinților în 
sensibilizarea pe tema jocurilor de noroc online și a consecințelor lor în rândul minorilor; 

5. solicită ca operatorii să aibă obligația să afișeze avertizări clare, vizibile și explicite pentru 
minori, potrivit cărora este ilegal ca aceștia să se implice în jocuri de noroc online;

6. reamintește că aproape 2 % din populația europeană suferă de dependența de jocurile de 
noroc; este preocupat de faptul că accesul facil la site-urile de jocuri de noroc ar putea să 
crească acest procent, în special în rândul tinerilor; consideră, prin urmare, că ar trebui 
aplicate măsuri preventive eficiente pentru consumatorii vulnerabili, precum aplicarea 
unor limite stricte privind sumele de depozit și pierderile, stabilite chiar de jucător, 
precum și evaluarea de către statele membre a fiecărui joc de noroc oferit de operatorii de 
jocuri de noroc online; acest proces de evaluare ar trebui să conducă la o reglementare mai 
bună sau chiar la interzicerea jocurilor de noroc periculoase dacă există o amenințare 
substanțială pentru consumatorul vulnerabil;

7. solicită statelor membre să introducă o procedură completă de acordare de licențe pentru 
produsele din domeniul jocurilor de noroc și să instituie agenții naționale de reglementare 
pentru a combate jocurile de noroc ilegale și corupția din sectorul sportului, precum și să 
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acorde licențe pentru produsele din domeniul jocurilor de noroc; consideră că aceste 
agenții ar trebui să coopereze îndeaproape la nivel internațional;

8. subliniază faptul că jocurile de noroc online creează dependență în mod special, din cauza 
anonimității jucătorilor online și a disponibilității constante a serviciilor online de jocuri 
de noroc, precum și din cauza lipsei oricărui control social, precum și faptul că implică 
riscuri mult mai mari pentru consumatorii vulnerabili și, în special, pentru tineri; 
subliniază faptul că aceste caracteristici fac ca această formă de dependență să fie mai 
puțin vizibilă decât în cazul jocurilor de noroc tradiționale; prin urmare, îndeamnă 
operatorii, ca o cerință obligatorie, să includă, pe prima pagină a site-urilor de jocuri de 
noroc, un link către informații online privind dependența de jocuri de noroc și 
oportunitățile de a obține asistență de specialitate conexă;

9. consideră că ar trebui luate măsuri pentru a se asigura că subzistența membrilor mai 
vulnerabili ai societății nu este periclitată mai mult ca urmare a jocurilor de noroc;

10. invită Comisia să analizeze, împreună cu statele membre, posibilitatea de a crea un 
program comun de autoexcludere la nivelul UE prin care jucătorii se pot exclude în mod 
voluntar și simplu din toate site-urile de jocuri de noroc care funcționează în UE; această 
caracteristică ar trebuie să fie vizibilă în mod clar pe toate site-urile care oferă servicii de 
jocuri de noroc online;

11. recomandă ca statele membre să stabilească un procentaj minim din veniturile realizate 
din jocuri de noroc care să fie redistribuit organizațiilor care încearcă să prevină sau care 
oferă consiliere în ceea ce privește dependența;

12. este de părere că există o legătură periculoasă între perioadele de criză economică acută și 
accentuarea dependenței de jocurilor de noroc; consideră că este necesar, prin urmare, să 
se monitorizeze în mod continuu fenomenul de dependență de jocuri de noroc și bolile 
asociate jocurilor de noroc;

13. recomandă o distincție clară între activitățile de jocuri de noroc și alte forme de 
divertisment online; serviciile care combină caracteristici specifice ale sectorului jocurilor 
de noroc trebuie să intre sub incidența legislației adecvate privind jocurile de noroc și să 
respecte pe deplin mecanismele de verificare a vârstei și a identității;

14. atrage atenția asupra necesității de a elabora metode eficiente de supraveghere a pariurilor, 
subliniind totodată importanța protecției datelor personale ale utilizatorilor împotriva 
utilizării abuzive;

15. este de părere că publicitatea privind jocurile de noroc este adesea părtinitoare și 
înșelătoare și poate duce la un comportament nesănătos și dăunător; consideră, prin 
urmare, că publicitatea ar trebui să devină mai responsabilă și ar trebui reglementată 
pentru a limita efectele sale nocive, care afectează în primul rând persoanele cele mai 
vulnerabile;

16. invită Comisia să includă în recomandările sale privind publicitatea responsabilă pentru 
jocurile noroc, pentru a împiedica minorii să joace jocuri de noroc și pentru a proteja 
persoane vulnerabile, o interdicție privind publicitatea care induce în eroare pentru 
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serviciile online de jocuri de noroc destinate minorilor și altor persoane vulnerabile, în 
special privind mass-media socială; 

17. solicită ca publicitatea responsabilă social pentru jocurile de noroc online să fie permisă 
numai pentru produsele legale din domeniul jocurilor de noroc; consideră că nu ar trebui 
niciodată permisă publicitatea pentru servicii online de jocuri de noroc prin exagerarea 
probabilității de câștig, astfel încât să se dea o falsă impresie că jocurile noroc sunt o 
strategie rezonabilă pentru a îmbunătăți situația financiară a unei persoane; este de părere 
că publicitatea ar trebui să conțină informații clare privind consecințele dependenței de 
jocuri de noroc;

18. subliniază că stabilirea unui format nedăunător de publicitate și a unor reguli privind 
diseminarea sa este esențială pentru a împiedica persoanele sub 18 ani să participe la 
jocuri de noroc și a combate jocurile de noroc problematice și dependența de jocuri de 
noroc;

19. ia act de faptul că, deși există mai multe surse de venituri provenite de la jocurile de noroc 
distribuite evenimentelor sportive, organizațiile sportive beneficiază de câștiguri 
financiare relativ reduse de pe urma activităților de pariu comercial, în majoritatea statelor 
membre, deși sportul constituie principalul domeniu de activitate al jocurilor de pariu 
online; solicită Comisiei să lanseze o inițiativă pentru recunoașterea drepturilor de 
proprietate ale organizatorilor de întreceri sportive, astfel încât să se asigure câștiguri 
financiare echitabile pentru federațiile de sport; recomandă ca statele membre să 
stabilească un procentaj comun minim de venituri provenite din pariurile sportive, care să 
fie redistribuit federațiilor de sport care trebuie să asigure o finanțare durabilă a sportului 
de masă și solidaritatea dintre diferitele sporturi;

20. îndeamnă statele membre să se asigure ca o parte din veniturile provenite din jocuri de 
noroc să fie alocate pentru sprijinirea sporturilor de masă;

21. subliniază importanța finanțării din jocuri de noroc a unor cauze de interes public 
(proiecte sportive, culturale, sociale, activități de cercetare și alte cauze de interes 
general); solicită să fie recunoscute și luate în considerare în orice abordare coordonată la 
nivelul UE caracteristicile specifice și contribuțiile durabile ale loteriilor pentru societate; 
subliniază, de asemenea, importanța sectorului loteriilor pentru crearea indirectă de locuri 
de muncă;

22. solicită o mai mare cooperare la nivel european, sub coordonarea Comisiei, împreună cu 
statele membre, operatorii de jocuri de noroc și organizațiile sportive, pentru a identifica și 
interzice operatorii de pariuri online implicați în activități ilegale, precum aranjarea
meciurilor și operatorii neautorizați care furnizează ilegal servicii online de jocuri de 
noroc; subliniază că rezolvarea acestor probleme este vitală pentru a se garanta 
integritatea sportului în Europa;

23. îndeamnă Comisia și statele membre să încheie rapid un acord obligatoriu ambițios cu țări 
terțe în cadrul Consiliului Europei privind lupta mondială împotriva crime organizate în 
aranjarea meciurilor pentru a combate manipularea rezultatelor sportive; sugerează 
înființarea unei unități/unui centru de combatere a aranjării meciurilor care are sarcina să 
colecteze, să analizeze, să disemineze și să facă schimb de date privind aranjarea 
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meciurilor, frauda în sport și alte forme de corupție în sport, atât din Europa, cât și din 
afara acesteia, precum și de a aduna cele mai bune practici în lupta contra corupției din 
sport și promovarea conceptelor de bună guvernanță în sport;

24. ia act de faptul că aranjarea meciurilor face obiectul urmării penale în toate statele 
membre și că principalele deficiențe privind urmărirea penală a cazurilor de aranjare a 
meciurilor sunt de natură operațională; prin urmare, consideră că apropierea sancțiunilor 
penale este esențială pentru a reglementa sectorul online a jocurilor de noroc în toate 
statele membre; în acest scop, invită Comisia să prezinte propuneri legislative de stabilirea 
a unor norme minime privind definirea infracțiunilor și sancțiunilor penale legate de 
jocurile de noroc online nereglementare și privind combaterea aranjării meciurilor, 
precum și a criminalității asociate cu acestea la nivelul UE, pentru a îmbunătăți rate de 
detectare, respectând în același timp drepturile fundamentale;

25. subliniază că lupta împotriva aranjării meciurilor și a altor forme de fraude în sport trebuie 
să se axeze pe aplicarea legislației, pe educație și pe prevenire, precum și pe aplicarea 
principiilor fundamentale ale bunei guvernanțe, a transparenței și responsabilității 
financiare și operaționale; recunoaște că guvernanța durabilă a organizațiilor sportive 
(cluburi, ligi și federații) reduce riscul ca acestea să cadă victime aranjării meciurilor;

26. solicită un cod de conduită, ca parte a inițiativei de autoreglementare, care să conțină o 
interdicție generală pentru întregul personal (în special jucători, antrenori, arbitri, medici 
și tehnicieni, proprietari și manageri de club) implicat în evenimentele sportive, care poate 
influența direct rezultatele, de a paria pe propriile meciuri sau evenimente; în acest 
context, subliniază, de asemenea, necesitatea unor sisteme stricte și fiabile de controale cu 
privire la vârstă și identitate la nivelul statelor membre; solicită organizațiilor sportive să 
utilizeze campanii de educare și coduri de conduită pentru a educa, de la o vârstă fragedă, 
sportivii, arbitrii și funcționarii cu privire la ilegalitatea manipulării rezultatelor sportive;

27. recunoaște faptul că eforturile de combatere, de exemplu prin coduri de conduită, a 
implicării organizațiilor sportive în activități de corupție, precum aranjarea meciurilor sau 
spălarea de bani, trebuie să se adreseze tuturor grupurilor de părți interesate (responsabili, 
proprietari, manageri, agenți, jucători, arbitri și suporteri) și tuturor organizațiilor (cluburi, 
ligi, federații etc.);

28. reamintește că lupta împotriva aranjării meciurilor începe prin diseminarea de informații și 
prin educația privind impactul negativ pe care aranjarea meciurilor îl are asupra atleților, 
cluburilor, ligilor și sportului în ansamblu; prin urmare, subliniază importanța educării 
tuturor părților interesate în sport privind riscurile legate de pariurile sportive și de 
aranjarea meciurilor și recunoaște importanța implicării organizațiilor de specialitate, 
precum sindicatele atleților și rețelele de suporteri;

29. salută proiectele de educație transnaționale pentru a combate aranjarea meciurilor la nivel 
mondial;

30. invită federațiile sportive și operatorii de jocuri de noroc să includă în codul de conduită o 
interdicție privind pariurile cu privire la așa-numitele evenimente negative, cum ar fi 
cartonașele galbene, penaltiurile sau loviturile de pedeapsă; invită statele membre și 
operatorii de jocuri de noroc să interzică toate formele de pariuri la evenimentele sportive 
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în direct, deoarece acestea s-au dovedit a fi foarte vulnerabile la aranjarea meciurilor și, 
prin urmare, constituie un risc la adresa integrității sportive;

31. solicită Comisiei să includă în recomandările sale privind jocurile de noroc online o 
interdicție generală privind pariurile la competițiile de juniori implicând minori și se 
așteaptă ca industria de jocuri de noroc online să respecte această interdicție prin 
autoreglementare;

32. încurajează statele membre să ia în considerare o interdicție a tuturor formelor de aranjare 
în sport, precum jocurile de noroc privind cornere, lovituri libere, repunere în joc a mingii 
și cartonașe galbene, deoarece s-au dovedit a fi foarte vulnerabile la aranjarea meciurilor;

33. solicită instituirea unei obligații de cooperare și schimb de informații între organismele 
sportive, autoritățile publice, Europol și Eurojust, atât la nivel național, cât și la nivel 
european, privind activități suspecte în vederea combaterii activităților criminale 
transfrontaliere din domeniul jocurilor de noroc online;

34. solicită Consiliului să continue în mod rapid și ambițios negocierile referitoare la 
propunerea de directivă a Comisiei privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor și finanțării terorismului1 pentru a aborda toate tipurile de jocuri de 
noroc, inclusiv cele online, pentru a împiedica exploatarea activităților de pariu sportiv 
online în interes infracțional de spălare a banilor;

35. subliniază că atleții au nevoie de mecanisme de protecție eficace pentru a contracara 
influențele de corupere, incluzând garantarea integrității morale și fizice a atleților, 
condiții adecvate de muncă, precum și garantarea salariilor sau a remunerațiilor, inclusiv 
interdicții de participare la anumite niveluri de competiție pentru organizațiile sportive 
care nu îndeplinesc în mod regulat aceste obligații față de atleți;

                                               
1 COM (2013) 0045
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