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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att det även i fortsättningen bör vara ett viktigt politiskt mål att 
skydda minderåriga från att exponeras för hasardspel online. Parlamentet understryker att 
det i samtliga medlemsstater måste införas stränga och tillförlitliga standarder för ålders-
och identitetskontroller, baserade på metoder som visar sig effektiva i ett antal 
medlemsstater. Det måste garanteras lämplig övervakning för att förhindra att 
oidentifierade användare och minderåriga spelare deltar och får tillgång till spelprodukter 
online. Parlamentet betonar vikten av att kommissionen och medlemsstaterna utbyter 
bästa praxis i denna fråga.

2. Europaparlamentet förkastar tanken på att skapa en inre marknad för hasardspel online 
med ett utbud av gränsöverskridande produkter och hänvisar till EU-domstolens fasta 
rättspraxis på området. Parlamentet tvivlar på mervärdet av ett EU-omfattande direktiv för 
minimistandarder som skyddar spelare och ungdomar. Parlamentet kräver emellertid att de 
standarder som finns i medlemsstaterna verkligen tillämpas och uppmanar 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter att samarbeta mer när det gäller att kontrollera om 
lagstiftningen efterlevs. 

3. Europaparlamentet kräver att åtgärder utarbetas och vidtas för att barn och ungdomar ska 
få digital kompetens och kunna vidareutveckla den. Parlamentet anser att kurser i skolan 
riktade till unga om hur internet används på bästa sätt kan göra att användarna blir bättre 
på att skydda sig mot beroende av hasardspelstjänster online. 

4. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som utbildning, rådgivningstjänster och 
föräldrar spelar för att skapa medvetenhet om hasardspel online och dess följder för 
minderåriga. 

5. Europaparlamentet kräver att aktörerna ska vara tvungna att på sina webbsidor, klart och 
tydligt och med väl synlig text, upplysa minderåriga om att hasardspel online är olagligt 
för dem.

6. Europaparlamentet påminner om att nästan 2 % av den europeiska befolkningen är 
spelberoende. Parlamentet oroas över att lättillgängliga webbplatser för hasardspel online 
kan göra att denna andel ökar, särskilt bland yngre. Parlamentet anser därför att effektiva 
förebyggande åtgärder bör vidtas för att skydda sårbara konsumenter, t.ex. tydliga 
insatsbegränsningar och förlustgränser som fastställs av spelaren själv, och att 
medlemsstaterna bör utvärdera alla spelprodukter som erbjuds av onlinespelaktörer. 
Denna utvärdering bör leda till bättre reglering eller till och med till förbud av farliga 
spelprodukter om det föreligger ett reellt hot mot sårbara konsumenter.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa ett omfattande licenstvång för 
hasardspelsprodukter och att inrätta nationella tillsynsorgan med uppgift att förhindra 
olagligt hasardspel och korruption inom idrotten samt att utfärda licenser för 
spelprodukter. Dessa myndigheter måste ha ett nära samarbete på internationell nivå.
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8. Europaparlamentet understryker att hasardspel online är extra beroendeframkallande 
eftersom onlinespelarna kan vara anonyma och hasardspel online alltid är tillgängligt och 
all form av social kontroll saknas, och att det därför innebär betydligt större risker för 
sårbara konsumenter och särskilt unga spelare. Parlamentet betonar att dessa faktorer gör 
att detta beroende är mindre synligt än vad som är fallet med traditionellt hasardspel. 
Parlamentet uppmanar aktörerna att, som ett obligatoriskt krav, lägga in en länk på 
startsidorna för spelwebbplatser till onlineinformation om spelmissbruk och möjligheter 
till professionell hjälp.

9. Europaparlamentet anser att åtgärder bör vidtas för att socialt svagare grupper i samhället 
inte försätter sig i en ännu värre situation på grund av hasardspel.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 
undersöka möjligheten att inrätta en gemensam EU-mekanism för självuteslutning, varvid 
spelarna frivilligt och enkelt kan utesluta sig själva från alla de webbplatser med 
hasardspel som finns inom EU. Denna funktion bör finnas tydligt synlig på alla 
webbplatser som erbjuder hasardspelstjänster online.

11. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att låta en minimiprocentsats av 
intäkterna från hasardspel gå till organisationer som arbetar med att förebygga eller ge råd 
om spelberoende.

12. Europaparlamentet menar att det finns ett farligt samband mellan de mest akuta 
ekonomiska krissituationerna och ökningen av hasardspel. Parlamentet anser därför att det 
behövs en fortlöpande och konsekvent övervakning av spelberoende och de sjukdomar 
som hänger samman med hasardspel.

13. Europaparlamentet rekommenderar att en tydlig åtskillnad görs mellan spelverksamhet 
och andra former av online-underhållning. Tjänster som uppvisar en kombination av 
karakteristiska drag från hasardspelsektorn måste omfattas av tillämplig lagstiftning om 
hasardspel, och mekanismer för ålders- och identitetskontroller måste respekteras till 
fullo.

14. Europaparlamentet framhåller att det med tanke på den allt snabbare utvecklingen av 
onlinemiljön är nödvändigt att utarbeta effektiva metoder för övervakning av vadhållning, 
men poängterar samtidigt att det är viktigt att skydda spelarnas personuppgifter från att 
missbrukas.

15. Europaparlamentet anser att reklam för hasardspel ofta är partisk och vilseledande och kan 
leda till osunda och skadliga beteenden och att reklamen därför bör bli mer ansvarsfull 
och att den bör regleras för att begränsa de mest negativa effekterna som framför allt 
påverkar de mest sårbara personerna.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina rekommendationer om 
ansvarsfullare reklam för hasardspel inkludera ett förbud mot vilseledande reklam för 
hasardspelstjänster online riktad till minderåriga och andra sårbara personer, särskilt via 
sociala medier, för att hindra minderåriga från att spela och för att skydda sårbara 
personer. 
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17. Europaparlamentet kräver att socialt ansvarsfull reklam för hasardspel online endast ska 
tillåtas för lagliga spelprodukter. Parlamentet anser att det aldrig får vara tillåtet med 
reklam för hasardspel online som överdriver vinstmöjligheterna och förmedlar en felaktig 
bild av att hasardspel är en lämplig strategi för att förbättra sin privatekonomi. 
Parlamentet anser att reklam bör innehålla tydlig information om konsekvenserna av 
patologiskt spelande.

18. För att förebygga spel bland personer under 18 år och problematiskt eller patologiskt 
spelande betonar Europaparlamentet att man måste ange vilka former av reklam som är 
ofarliga och vilka distributionsregler som gäller.

19. Europaparlamentet konstaterar att flera intäktskällor från hasardspel visserligen går till 
idrotten, men att idrottsorganisationer i de flesta medlemsstater får en relativt låg 
avkastning från den kommersiella vadhållningsverksamheten, trots att vadhållning online 
huvudsakligen handlar om idrott. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ till 
att äganderätter för arrangörer av idrottstävlingar erkänns så att idrottsförbund garanteras 
rättvis ekonomisk avkastning. Parlamentet rekommenderar medlemsstaterna att fastställa 
en gemensam minimiprocentsats av intäkterna från idrottsvadhållning som ska fördelas 
rättvist till idrottsförbunden, vilka måste garantera att idrotten på gräsrotsnivå får 
tillräckliga medel samt att det råder solidaritet mellan olika idrottsgrenar.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att en del av intäkterna från 
hasardspel avsätts till stöd för idrott på gräsrotsnivå.

21. Europaparlamentet betonar betydelsen av att intäkter från hasardspel går till allmännyttiga 
ändamål (idrott, kultur, sociala projekt, forskning och andra allmänintressen). Parlamentet 
anser att lotteriers särskilda funktioner och viktiga bidrag till samhället bör erkännas och 
beaktas i alla samordnade strategier på EU-nivå. Parlamentet betonar likaså lotterisektorns 
roll för skapande av indirekta arbetstillfällen.

22. Europaparlamentet efterlyser mer samarbete på EU-nivå, som samordnas av 
kommissionen tillsammans med medlemsstaterna, spelaktörer och idrottsorganisationer, 
för att kartlägga och förbjuda de vadhållningsaktörer online som är inblandade i olaglig 
verksamhet såsom uppgjorda matcher, och även de aktörer utan tillstånd som olagligen 
erbjuder hasardspeltjänster online. Parlamentet betonar att det är absolut nödvändigt att 
lösa dessa problem för att trygga idrottens integritet i Europa.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inom ramen för 
Europarådet snarast ingå ett ambitiöst och bindande avtal med tredjeländer om den 
globala kampen mot organiserad brottslighet med inriktning på uppgjorda matcher för att 
bekämpa manipulering av idrottsresultat. Parlamentet föreslår att en enhet eller ett 
centrum för bekämpning av uppgjorda matcher inrättas som ska samla in, utbyta, 
analysera och sprida information om uppgjorda matcher, bedrägerier inom idrotten och 
andra former av idrottskorruption, både i och utanför Europa, samt att samla in bästa 
praxis för att bekämpa korruption inom idrotten och främja metoder för god styrning inom 
idrotten.

24. Europaparlamentet konstaterar att uppgjorda matcher utgör ett brott i samtliga 
medlemsstater och att de största bristerna i samband med uppgjorda matcher är av 
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operativ karaktär. Parlamentet anser därför att en tillnärmning av de straffrättsliga 
påföljderna är viktig för att reglera sektorn för hasardspels online i alla medlemsstater. I 
detta syfte uppmanar parlamentet kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag som 
fastställer minimiregler för att definiera brott och straffrättsliga påföljder avseende 
olagligt hasardspel online och bekämpa uppgjorda matcher och relaterad brottslighet på 
EU-nivå, för att bättre kunna upptäcka sådana företeelser, med full respekt för de 
grundläggande rättigheterna.

25. Europaparlamentet understryker att kampen mot uppgjorda matcher och andra typer av 
bedrägerier inom idrotten måste inriktas på brottsbekämpning, utbildning och 
förebyggande åtgärder samt genomförande av de grundläggande principerna för god 
styrning, insyn och ansvarsskyldighet. Parlamentet konstaterar att hållbara styrelseformer 
inom idrottsorganisationer (klubbar, ligor och förbund) minskar risken för att de ska bli 
inblandade i uppgjorda matcher

26. Europaparlamentet efterlyser en uppförandekod, som ska ingå i ett initiativ för 
självreglering, med ett allmänt förbud för all personal (särskilt spelare, tränare, domare, 
medicinsk och teknisk personal samt ägare av och förbundskaptener i klubbar) som är 
engagerade i idrottsevenemang och som kan påverka resultaten direkt genom att delta i 
vadhållning om deras egna matcher eller evenemang. I detta sammanhang betonar 
parlamentet även att det behövs stränga och tillförlitliga system för ålders- och 
identitetskontroller på medlemsstatsnivå. Parlamentet uppmanar idrottsorganisationer att 
genom utbildningskampanjer och uppförandekoder tidigt göra idrottsmän, domare och 
funktionärer medvetna om att det är olagligt att manipulera idrottsresultat.

27. Europaparlamentet inser att insatser för att bekämpa idrottsorganisationers medverkan i 
korrupt verksamhet såsom uppgjorda matcher och penningtvätt, exempelvis 
uppförandekoder, måste omfatta alla grupper av aktörer (tjänstemän, ägare, 
förbundskaptener, agenter, spelare, domare och supportrar) och alla organisationer 
(klubbar, ligor, förbund etc.).

28. Europaparlamentet påminner om att det första steget i kampen mot uppgjorda matcher är 
informationsspridning och utbildning om den negativa effekt som uppgjorda matcher har 
på idrottare, klubbar, ligor och idrotten generellt. Parlamentet betonar därför hur viktigt 
det är att utbilda alla intressenter inom idrotten om riskerna med vadhållning och 
uppgjorda matcher inom idrotten, och konstaterar att det är viktigt att särskilda 
organisationer såsom idrottsförbund och supporternätverk görs delaktiga.

29. Europaparlamentet välkomnar gränsöverskridande projekt för att bekämpa uppgjorda 
matcher på global nivå.

30. Europaparlamentet uppmanar idrottsförbund och hasardspelsaktörer att, som en del i en 
uppförandekod, förbjuda vadhållning om så kallade negativa händelser, såsom gula kort, 
straffar eller frisparkar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och hasardspelsaktörer att 
förbjuda all typ av sportvadhållning ”live”, eftersom denna typ av vadhållning har visat 
sig väldigt sårbar för uppgjorda matcher och därför utgör ett hot mot idrottens integritet.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i dessa rekommendationer om hasardspel 
online inkludera ett allmänt förbud mot juniortävlingar där minderåriga deltar och 
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förväntar sig att hasardspelsindustrin online respekterar detta förbud genom självreglering.

32. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga ett förbud mot samtliga 
former av uppgjorda ”situationer” under en match, exempelvis vadhållning på hörnor, 
frisparkar, inkast och gula kort, eftersom sådana ”situationer” tenderar att ingå i uppgjorda 
matcher.

33. Europaparlamentet efterlyser ett krav på samarbete och informationsutbyte mellan 
idrottsorgan, myndigheter, Europol och Eurojust på både nationell nivå och EU-nivå om 
misstänkta aktiviteter, för att bekämpa kriminell gränsöverskridande verksamhet inriktad 
på hasardspel online.

34. Europaparlamentet uppmanar rådet att snabbt och målmedvetet fortsätta förhandlingarna 
om kommissionens förslag till direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet 
används för penningtvätt och finansiering av terrorism1, och att ta itu med alla former av 
hasardspel, även online, för att förhindra att brottsliga intressen utnyttjar 
vadhållningsverksamhet online för penningtvätt.

35. Europaparlamentet betonar att idrottare behöver effektiva skyddsmekanismer för att stå 
emot korrupt inflytande, bland annat skydd av deras moraliska och fysiska integritet, 
rimliga arbetsvillkor och löne- eller ersättningsgarantier, inklusive förbud mot deltagande 
på olika tävlingsnivåer för idrottsorganisationer som inte kontinuerligt uppfyller dessa 
skyldigheter gentemot sina idrottare.

                                               
1 COM(2013) 0045.
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