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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава, че защитата на непълнолетните лица от участие в хазартни игри по 
интернет следва да остане основна политическа цел; подчертава необходимостта от 
прилагане на норми на равнище ЕС за проверка на възрастта и самоличността с цел 
предотвратяване на достъпа на непълнолетни лица до хазартни продукти от 
разстояние;

2. припомня, че почти 2 % от населението на Европа страда от пристрастяване към 
хазартните игри; изразява загриженост, че лесният достъп до уебсайтове за хазартни 
игри по интернет би могъл да предизвика повишаване на този процент, особено 
сред младите хора; поради тази причина счита, че следва да бъдат приложени 
ефективни превантивни мерки, като например въвеждане на строго определен 
депозитен лимит;

3. изразява съжаление поради факта, че спортът получава ниска финансова 
възвращаемост от залаганията с търговска цел, въпреки че хазартните игри по 
интернет се осъществяват най-вече в областта на спорта; поради тази причина 
препоръчва да се определи общ минимален процент от приходите от хазартни игри, 
който да се преразпределя между спортните федерации, отговарящи за 
осигуряването на устойчиво финансиране за масовия спорт;

4. призовава за по-тясно сътрудничество на равнище ЕС, под ръководството на 
Комисията, за да се установи и забрани извършването на незаконни дейности от 
страна на операторите на хазартни игри по интернет, като например уреждане на 
мачове или участие на непълнолетни лица в залози за състезания;

5. призовава Комисията да предложи директива за криминализиране на уреждането на 
мачове и въвеждане на минимални норми относно определянето на нарушенията и 
санкциите;

6. призовава за въвеждането на обща забрана, която да възпрепятства участието на 
спортисти и организатори на спортни събития в залози относно техните собствени 
мачове или събития;

7. препоръчва засилване на сътрудничеството и обмена на информация между 
държавите членки, техните регулаторни органи, Европол и Евроюст с цел 
предотвратяване на престъпните трансгранични хазартни дейности по интернет.


