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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad nepilnamečių apsauga nuo internetinių lošimų turėtų išlikti pagrindiniu 
politikos tikslu; pabrėžia, kad reikia visoje ES įgyvendinti amžiaus standartus ir nustatyti 
tikrinimo priemones, kad būtų galima užkirsti galimybę nepilnamečiams lošėjams 
naudotis nuotolinio lošimo produktais;

2. primena, kad beveik 2 proc. Europos gyventojų yra priklausomi nuo lošimų; yra 
susirūpinęs, kad dėl lengvos prieigos prie lošimų svetainių ši procentinė dalis dar labiau 
išaugs, ypač tarp jaunimo; todėl mano, kad turėtų būti įgyvendinamos veiksmingos 
prevencijos priemonės, pavyzdžiui, numatytos griežtos įmokų ribos;

3. apgailestauja, kad sportas gauna labai mažai įplaukų iš komercinių lažybų veiklos, nors 
šios lažybos yra pagrindinė internetinio lošimo veikla; todėl rekomenduoja, kad būtų 
nustatyta mažiausia procentinė lošimo pelno dalis, kuri turi būti skiriama sporto 
federacijoms, atsakingos už nuolatinio finansavimo neprofesionaliam sportui užtikrinimą;

4. ragina, koordinuojant Komisijai, daugiau bendradarbiauti Europos lygiu, kad būtų 
nustatyti internetinių lošimų organizatoriai, užsiimantys nelegalia veikla, pavyzdžiui, 
sudarantys susitarimus dėl varžybų baigties arba organizuojantys lažybas dėl varžybų, 
kuriose dalyvauja nepilnamečiai, ir kad būtų uždrausta jiems vykdyti šią veiklą;

5. ragina Komisiją pasiūlyti direktyvą, kurioje būtų numatyta baudžiamoji atsakomybė už 
susitarimus dėl varžybų baigties ir nustatytos minimalios taisyklės dėl nusikaltimo 
sudėties ir sankcijų;

6. ragina nustatyti bendrą draudimą, kad būtų užkirstas kelias sportininkams ir sporto 
renginių organizatoriams lažintis varžybose arba renginiuose, kuriuose jie dalyvauja;

7. rekomenduoja valstybėms narėms, jų reguliavimo institucijoms, Europolui ir Eurojustui 
labiau bendradarbiauti ir keistis informacija siekiant kovoti su nusikalstama veikla, 
susijusia su tarpvalstybiniais internetiniais lošimais.


