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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da bi moral eden od osrednjih političnih ciljev ostati zaščita mladoletnikov pred 
igrami na srečo, ki so jim so izpostavljeni na spletu; poudarja, da bi bilo treba v vseh 
državah članicah uvesti stroge in zanesljive standarde za preverjanje starosti in identitete 
na podlagi dokazano učinkovitih metod nekaterih držav članic, in zagotoviti resničen 
nadzor, zato da bi neidentificiranim uporabnikom in mladoletnikom preprečili dostop do 
iger na srečo na daljavo in udeležbo v njih; poudarja, kako pomembna je izmenjava 
najboljših praks med Komisijo in državami članicami;

2. zavrača oblikovanje notranjega trga za spletne igre na srečo s čezmejno ponudbo in 
opozarja na dosledno sodno prakso Sodišča Evropske unije; dvomi v dodano vrednost 
vseevropske direktive o minimalnih standardih v zvezi z zaščito igralcev in mladih; 
vendar se zavzema za dejansko izvajanje že obstoječih visokih standardov v državah 
članicah in poziva nadzorne organa držav članic, naj okrepijo sodelovanje pri izvrševanju; 

3. poziva k opredelitvi in izvajanju ukrepov za razvoj in nadaljnjo krepitev medijske 
pismenosti med otroki in mladimi; meni, da bi se znali mladi uporabniki bolje ubraniti 
odvisnosti od spletnih iger na srečo, če bi v šolstvo uvedli učne vsebin o najboljši rabi 
interneta; 

4. poudarja, da imajo pri ozaveščanju mladoletnikov o spletnih igrah na srečo in njihovih 
posledicah pomembno vlogo seznanjanje, svetovanje in starši; 

5. poziva k uvedbi obveznosti, da bi morali ponudniki zagotoviti jasna, vidna in izrecna 
opozorila, da je igranje na srečo prek spleta za mladoletnike nezakonito;

6. opozarja, da sta z igrami na srečo zasvojena skoraj 2 % evropskega prebivalstva; izraža 
pomislek, saj se zaradi enostavnega dostopa do spletnih strani, prek katerih se prirejajo 
igre na srečo, ta delež lahko še poveča, zlasti med mladimi; zato meni, da je treba uvesti 
učinkovite preventivne ukrepe za ranljive potrošnike, na primer stroge omejitve vložkov 
in izgub, ki jih igralec sam določi, in da bi morale države članice oceniti vsak produkt, ki 
ga ponujajo spletni ponudniki iger na srečo; tovrstne ocene bi morale pripomoči k boljši 
ureditvi ali celo prepovedi nevarnih iger na srečo, če bi pomenile veliko grožnjo za 
ranljive potrošnike;

7. poziva države članice, naj uveljavijo splošno obveznost pridobitve dovoljenja za 
ponujanje iger na srečo in naj ustanovijo nacionalne regulativne agencije, ki bi 
preprečevale nezakonito prirejanje iger na srečo in korupcijo v športu ter izdajale 
dovoljenja za ponujanje tovrstnih storitev; te agencije bi morale tesno sodelovati na 
mednarodni ravni;

8. poudarja veliko verjetnost, da posamezniki postanejo zasvojeni s spletnimi igrami na 
srečo zaradi anonimnosti igralcev, stalne razpoložljivosti in pomanjkanja vsakršnega 
socialnega nadzora, zaradi tega pa nastajajo veliko večja tveganja za ranljive potrošnike, 
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zlasti mladino; poudarja, da je zasvojenost s tovrstnimi igrami manj vidna kot zasvojenost 
s tradicionalnimi igrami na srečo; zato poziva ponudnike, naj na domači strani spletnih 
igralnic obvezno uvedejo povezavo do spletnih informacij o odvisnosti od iger na srečo in 
možnostih za pridobitev strokovne pomoči;

9. meni, da je treba z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da socialno ogroženi zaradi iger na srečo 
ne bi padli v še globljo eksistenčno stisko;

10. poziva Komisijo, naj razmisli, da bi skupaj z državami članicami vzpostavila vseevropski 
program samoizključitev, v okviru katerega bi se lahko igralci prostovoljno in enostavno 
izključili iz vseh spletnih igralnic, ki delujejo v EU; ta možnost bi morala biti jasno vidna 
na vseh spletnih mestih, ki ponujajo storitve iger na srečo;

11. priporoča državam članicam, naj opredelijo minimalni delež prihodkov od iger na srečo, 
ki naj se razdeli organizacijam, dejavnim na področju preprečevanja zasvojenosti in 
svetovanja o tem;

12. meni, da obstaja nevarna povezava med obdobji, ko je gospodarska kriza najbolj pereča,
in povečanjem igranja na srečo; zato meni, da je treba stalno in neprekinjeno spremljati 
pojav zasvojenosti z igrami na srečo in s tem povezanih bolezni;

13. priporoča jasno razlikovanje med igrami na srečo in drugimi oblikami spletne zabave; 
storitve, ki vključujejo značilnosti sektorja iger na srečo, morajo biti zajete v ustrezni 
zakonodaji o igrah na srečo ter v celoti spoštovati mehanizme preverjanja starosti in 
identitete;

14. poudarja, da je treba oblikovati učinkovite metode nadzora nad stavami ob upoštevanju 
hitrega razvoja spletnega okolja, hkrati pa želi podčrtati, da je pomembno obvarovati 
osebne podatke uporabnikov pred zlorabo;

15. meni, da je oglaševanje iger na srečo pogosto pristransko in zavajajoče ter lahko povzroči 
nezdravo in škodljivo vedenje; zato meni, da mora postati odgovornejše in ga je treba 
regulirati, da se omejijo njegovi najagresivnejši učinki, ki vplivajo predvsem na 
najranljivejše posameznike;

16. poziva Komisijo, naj v svoja priporočila o odgovornem oglaševanju iger na srečo vključi 
prepoved zavajajočega oglaševanja spletnih iger na srečo, namenjenega mladoletnikom in 
drugim ranljivim posameznikom, predvsem v družbenih medijih, in sicer zato, da bi 
mladoletnikom preprečili igranje na srečo in zaščitili ranljive posameznike; 

17. zahteva, da se oglaševanje spletnih iger na srečo dovoli le za zakonite igre na srečo; meni, 
da nikakor ne bi smeli oglaševati spletnih iger na srečo z nesorazmernim poudarjanjem 
možnosti za zmago, saj to daje napačen vtis, da so igre na srečo razumna strategija za 
izboljšane posameznikovega finančnega položaja; meni, da bi moralo oglaševanje 
vsebovati jasne informacije o posledicah patološkega igranja na srečo;

18. poudarja, da ima opredelitev neškodljivih oblik in razširjanja oglaševanja osrednjo vlogo 
pri preprečevanju igranja na srečo oseb, mlajših od 18 let, ter pri boju proti 
problematičnemu in patološkemu igranju na srečo;
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19. ugotavlja, da je športu sicer namenjenih več virov prihodkov od iger na srečo, vendar 
športne organizacije v državah članicah prejmejo razmeroma majhen del finančnega 
donosa komercialnih stav, čeprav je glavnina spletnih iger na srečo vezana prav na šport; 
poziva Komisijo, naj sproži pobudo, da bi organizatorjem športnih tekmovanj priznali 
lastninske pravice in tako športnim zvezam zagotovili pravičen finančni donos; priporoča, 
da bi države članice določile skupen minimalni delež prihodkov od športnih stav, ki naj se 
pravično razdelijo športnim zvezam, saj morajo zagotavljati trajnostno financiranje 
množičnega športa in solidarnost med različnimi športi;

20. poziva države članice, naj zagotovijo, da bo del prihodkov od iger na srečo namenjen 
podpiranju množičnega športa;

21. poudarja pomen financiranja, ki ga igre na srečo zagotavljajo za namene v javnem 
interesu (šport, kultura, družbeni projekti, raziskave in drugi nameni splošnega pomena); 
poziva, naj se posebne značilnosti loterije in njeni trajnostni prispevki družbi v okviru 
usklajenih pristopov na ravni EU priznajo in upoštevajo; poudarja tudi, da je sektor 
loterije posredno pomemben za zaposlovanje;

22. poziva k boljšemu usklajevanju na evropski ravni pod vodstvom Komisije – med 
državami članicami, ponudniki iger na srečo in športno industrijo, da bi identificirali 
ponudnike spletnih iger na srečo, ki so vpleteni v nezakonite dejavnosti, na primer vnaprej 
dogovorjene izide tekem ali nezakonito izvajanje spletnih iger na srečo, in bi tem 
ponudnikom iger na srečo prepovedali dejavnost; poudarja, da je reševanje te 
problematike osrednjega pomena, da se v Evropi ohrani integriteta športa;

23. poziva Komisijo in države članice, naj s tretjimi državami sklenejo širokopotezno 
zastavljen in zavezujoč sporazum pod okriljem Sveta Evrope, da bi se skupaj borile proti 
organiziranemu kriminalu, povezanemu s prirejanjem izidov športnih dogodkov; predlaga 
ustanovitev enote/središča, ki bi se borilo proti prirejanju izidov tekem z zbiranjem, 
izmenjevanjem, analiziranjem in razširjanjem dokazov o vnaprej dogovorjenih izidih 
tekem, goljufijah in drugih oblikah korupcije v športu v Evropi in zunaj nje, zbiral pa bi 
tudi zglede najboljše prakse v boju proti korupciji v športu in uveljavljal pojem dobrega 
upravljanja v športu;

24. ugotavlja, da je prirejanje izidov tekem v vseh državah članicah kaznivo dejanje in da so 
glavne pomanjkljivosti v zvezi s kazenskim pregonom tovrstnih primerov operativne 
narave; meni, da je za vseevropski pristop k urejanju sektorja spletnih iger na srečo v vseh 
državah članicah bistveno zbliževanje kazenskih sankcij; zato poziva Komisijo, naj vloži 
zakonodajne predloge za oblikovanje minimalnih pravil na ravni EU, s katerimi bi 
opredelili kazniva dejanja in sankcije za nezakonite spletne igre na srečo ter s katerimi bi 
se bojevali proti prirejanju izidov tekem in sorodnimi kaznivimi dejanji ter izboljšali 
stopnjo odkrivanja ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic;

25. poudarja, da se je treba v boju proti prirejanju izidov tekem in drugim oblikam goljufij v 
športu osredotočiti na kazenski pregon, izobraževanje in preprečevanje ter na izvajanje 
osnovnih načel dobrega upravljanja, finančne in operativne preglednosti in odgovornosti; 
se zaveda, da vzdržno upravljanje športnih organizacij (klubov, lig in zvez) zmanjšuje 
tveganje, da bi postale žrtve prirejanja izidov tekem;
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26. poziva, da bi v okviru pobude za samoregulacijo oblikovali kodeks ravnanja, s katerim bi 
uvedli splošno prepoved sklepanja stav za lastne tekme ali prireditve za vse osebje na 
športnih prireditvah (igralce, trenerje, sodnike, zdravstveno in tehnično osebje, lastnike in 
direktorje klubov), ki bi lahko neposredno vplivalo na izid; v zvezi s tem tudi poudarja, da 
so na ravni držav članic potrebni strogi in zanesljivi sistemi za preverjanje starosti in 
identitete; poziva športne organizacije, naj uporabljajo izobraževalne kampanje in kodekse 
ravnanja za seznanjanje – že v zgodnjih letih – športnikov, sodnikov in funkcionarjev z 
nezakonitostjo prirejanja izidov športnih dogodkov;

27. priznava, da morajo prizadevanja za boj proti udeležbi športnih organizacij pri dejanjih 
korupcije, kot je prirejanje izidov tekem ali pranje denarja, zajeti vse skupine 
zainteresiranih strani (funkcionarje, lastnike, direktorje, agente, igralce, sodnike in 
navijače) in vse organizacije (klube, lige, zveze itd.);

28. opozarja, da se boj proti prirejanju izidov tekem začne z razširjanjem informacij in 
seznanjanjem o negativnem učinku, ki ga ima prirejanje izidov tekem na športnike, klube, 
lige in šport, zato poudarja pomen seznanjenosti vseh zainteresiranih strani v športu s 
tveganji, povezanimi s športnimi stavami in prirejanjem izidov tekem, priznava pa tudi 
pomen sodelovanja posebnih organizacij, kot so sindikati športnikov in združenja 
navijačev;

29. pozdravlja nadnacionalne izobraževalne projekte, namenjene boju proti prirejanju izidov 
tekem na svetovni ravni;

30. poziva športne zveze in ponudnike iger na srečo, naj v kodeks ravnanja vključijo prepoved 
stav na tako imenovane negativne dogodke, kot so rumeni kartoni ali kazenski streli, med 
tekmo ali prireditvijo; spodbuja države članice, naj razmislijo o prepovedi prirejanja vseh 
oblik športnih stav v živo, saj je pri njih dokazano velika nevarnost vnaprejšnjega 
dogovarjanja, tako da ogrožajo integriteto športa;

31. poziva Komisijo, naj v svoja priporočila o spletnih igrah na srečo vključi splošno 
prepoved stav za tekmovanja, na katerih sodelujejo mladoletniki, in pričakuje, da bo 
panoga spletnih iger na srečo prepoved spoštovala s samoregulacijo;

32. spodbuja države članice, naj razmislijo o prepovedi vseh oblik prirejanja posameznih 
elementov tekmovanj, kot so igre na srečo v zvezi s streli iz kota, prostimi streli, meti iz 
outa in rumenimi kartoni, saj so dokazano močno povezane z vnaprejšnjim 
dogovarjanjem;

33. poziva k obveznemu sodelovanju in izmenjavi informacij med športnimi organi, javnimi 
organi, Europolom in Eurojustom na nacionalni in evropski ravni o sumljivih dejavnostih, 
da bi preprečevali kazniva dejanja pri čezmejnih spletnih igrah na srečo;

34. poziva Svet, naj hitro in odločno nadaljuje pogajanja o predlogu direktive Komisije o 
preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma1, in 
naj obravnava vse vrste iger na srečo, zato da bi preprečili izkoriščanje spletnih športnih 
stav za kaznive namene, tj. pranje denarja;

                                               
1 COM(2013)0045
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35. poudarja, da športniki potrebujejo učinkovite mehanizme zaščite pred vplivi korupcije, ki 
bodo zajeli ohranjanje njihove moralne in fizične integritete, zagotavljanje ustreznih 
delovnih razmer in zaščito njihovih plač ali prejemkov, vključno s prepovedjo sodelovanja 
športnih organizacij, ki ne izpolnjujejo redno teh obveznosti do športnikov, na različnih 
ravneh tekmovanj.



PE504.088v02-00 8/8 AD\934053SL.doc

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 22.4.2013

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

27
0
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Zoltán Bagó, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Mary 
Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, 
Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína 
Neveďalová, Doris Pack, Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli), 
Monika Panajotova (Monika Panayotova), Gianni Pittella, Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu 
Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Sabine 
Verheyen, Milan Zver

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Ivo Belet, Stephen Hughes, Seán Kelly


