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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver, at det bør forblive en væsentlig politisk målsætning at beskytte mindreårige 
mod onlinespil; understreger behovet for at indføre EU-standarder for alders- og 
identitetskontrol med henblik på at forhindre mindreårige spillere i at få adgang til 
fjernspilletjenester; 

2. minder om, at næsten 2 % af den europæiske befolkning lider af spilleafhængighed; er 
bekymret over, at nem adgang til spillesider på internettet har en stor sandsynlighed for at 
øge denne procentsats, især blandt unge mennesker; mener derfor, at der bør gennemføres 
effektive forebyggende foranstaltninger, såsom gennemførelsen af strenge 
indskudsgrænser;

3. beklager, at sportssektoren kun modtager en lav andel af det økonomiske udbytte fra 
kommercielle væddemål, selvom den udgør det største aktivitetsområde for onlinespil; 
anbefaler derfor fastsættelsen af en fælles minimumsprocentdel af spilleindtægter der skal 
omfordeles til sportsforbund, som skal sikre en bæredygtig finansiering for 
breddeidrætten;

4. opfordrer til mere europæisk samarbejde, koordineret af Kommissionen, for at udpege og 
forbyde udbydere af spilletjenester på internettet, der er involveret i ulovlige aktiviteter 
såsom aftalt spil eller spil på konkurrencer, der involverer mindreårige;

5. opfordrer Kommissionen til at foreslå et direktiv, der kriminaliserer aftalt spil og 
fastsætter mindstebestemmelser for definitionen af overtrædelsen og sanktionerne;

6. opfordrer til et generelt forbud, der skal forhindre sportsudøvere og arrangører af 
sportsbegivenheder i at vædde på deres egne kampe eller arrangementer;

7. anbefaler, at samarbejdet og informationsudvekslingen mellem medlemsstater, deres 
kontrolorganer, Europol og Eurojust styrkes med henblik på at bekæmpe kriminalitet i 
grænseoverskridende spilleaktiviteter på internettet. 


