
PA\924495CS.doc PE504.088v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro kulturu a vzdělávání

2012/2322(INI)

22. 2. 2013

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro kulturu a vzdělávání

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu
(2012/2322(INI))

Navrhovatel: Ivo Belet



PE504.088v01-00 2/3 PA\924495CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\924495CS.doc 3/3 PE504.088v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že ochrana nezletilých před vystavením on-line hazardním hrám by měla 
nadále zůstat významným politickým cílem; vyzdvihuje, že je zapotřebí uplatňovat 
celoevropské normy týkající se ověřování věku a totožnosti, jež má zabránit nezletilým 
hráčům v jejich přístupu k hraní hazardních her na dálku; 

2. připomíná, že téměř 2 % evropských obyvatel je postiženo závislostí na hazardních hrách; 
obává se, že snadný přístup ke stránkám s on-line hazardními hrami pravděpodobně 
povede ke zvýšení tohoto procenta, zejména u mladých lidí; domnívá se tedy, že by měla 
být prosazována účinná preventivní opatření, jako je uplatňování přísných omezení pro 
vklady;     

3. vyjadřuje politování nad tím, že sportu plyne z komerčního sázení pouze malý zisk, 
přestože představuje hlavní oblast hazardních činností on-line; doporučuje tedy, aby byl 
nastaven společný minimální podíl ze zisku z hazardních her, který bude přerozdělován 
sportovním federacím, jež zajišťují udržitelné financování sportu na místní úrovni;   

4. vyzývá k větší spolupráci na evropské úrovni, jejíž koordinaci zajistí Komise, s cílem 
vymezit a zakázat provozovatele hazardních her, kteří se podílejí na páchání nezákonných 
činností, jako je ovlivňování výsledků zápasů či sázení na sportovní soutěže, do nichž jsou 
zapojeni nezletilí;   

5. Vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, která by trestně postihovala ovlivňování výsledků 
zápasů a určila minimální pravidla pro vymezení tohoto trestného činu a stanovení sankcí;  

6. požaduje všeobecný zákaz, který by sportovcům a organizátorům sportovních akcí 
zabránil sázet na jejich vlastní zápasy či sportovní akce;    

7. doporučuje, aby se posílila spolupráce a výměna informací mezi členskými státy, jejich 
regulačními orgány, Europolem a Eurojustem s cílem potírat přeshraniční trestnou činnost 
v oblasti on-line hazardních her.   


