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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι η προστασία των ανηλίκων από την έκθεση στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια 
πρέπει να παραμείνει βασικός πολιτικός στόχος·  υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εφαρμοσθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την επαλήθευση της ηλικίας και της ταυτότητας 
προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εξ αποστάσεως συμμετοχής ανήλικων 
παικτών σε προϊόντα τυχερών παιχνιδιών· 

2. υπενθυμίζει ότι σχεδόν το 2% του ευρωπαϊκού πληθυσμού υποφέρει από εθισμό στα 
τυχερά παιχνίδια· ανησυχεί για το γεγονός ότι η εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά 
διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια είναι πιθανόν να αυξήσει αυτό το ποσοστό, ιδιαίτερα 
μεταξύ των νέων· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά 
προληπτικά μέτρα όπως η εφαρμογή αυστηρών ορίων κατάθεσης·

3. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο αθλητισμός έχει χαμηλή οικονομική 
ανταποδοτικότητα από τις δραστηριότητες εμπορικών στοιχημάτων μολονότι αποτελεί 
τον κύριο τομέα δραστηριότητας για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια· συνιστά, ως εκ 
τούτου, τον καθορισμό κοινού ελάχιστου ποσοστού των εσόδων από τα τυχερά παιγνίδια 
που θα διανέμεται σε αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες πρέπει να διασφαλίσουν την 
βιώσιμη χρηματοδότηση για τον αθλητισμό της βάσης·

4. ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα συντονίζεται από την 
Επιτροπή, για την εξακρίβωση και την απαγόρευση των διαδικτυακών φορέων 
εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών που ασκούν παράνομες δραστηριότητες όπως 
προσυνεννοημένους αγώνες ή στοιχήματα για αγώνες στους οποίους εμπλέκονται 
ανήλικοι·

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει οδηγία για την ποινικοποίηση των προσυνεννοημένων 
αγώνων και τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για τον ορισμό του αδικήματος και την 
επιβολή κυρώσεων· 

6. ζητεί γενική απαγόρευση ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αθλητές και διοργανωτές 
αθλητικών εκδηλώσεων να στοιχηματίζουν στους δικούς τους αγώνες ή εκδηλώσεις· 

7. συνιστά να ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, 
των ρυθμιστικών τους οργάνων, της Europol και της Eurojust για την καταπολέμηση 
εγκληματικών δραστηριοτήτων στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές δραστηριότητες 
τυχερών παιγνιδιών.


