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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. benadrukt dat de bescherming van minderjarigen tegen de blootstelling aan onlinegokken 
een belangrijke beleidsdoelstelling moet blijven; onderstreept dat voor de gehele EU 
geldende normen voor leeftijdsverificatie en identiteitscontrole moeten worden ingevoerd 
om te voorkomen dat minderjarige gokkers toegang hebben tot gokproducten op afstand;

2. herinnert eraan dat bijna 2% van de Europese bevolking een gokverslaving heeft; is 
bezorgd dat ten gevolge van de gemakkelijke toegang tot websites voor onlinegokken dit 
percentage waarschijnlijk zal toenemen, in het bijzonder bij jonge mensen; is daarom van 
mening dat doeltreffende preventieve maatregelen ten uitvoer moeten worden gelegd, 
zoals de invoering van strikte limieten voor stortingen;

3. betreurt het dat sport slechts weinig financiële opbrengsten heeft uit commerciële 
weddenschappen, hoewel sport het voornaamste actiegebied is van onlinegokken; raadt 
dan ook aan een gemeenschappelijk minimumpercentage van de gokinkomsten vast te 
leggen dat aan sportfederaties moet worden herverdeeld, die moeten zorgen voor een 
duurzame financiering van de amateursport;

4. roept op tot een nauwere samenwerking op Europees niveau, met de Commissie in een 
coördinerende rol, om de exploitanten van onlinegokken die betrokken zijn bij illegale 
activiteiten, zoals wedstrijdvervalsing of gokken op sportwedstrijden waaraan 
minderjarigen deelnemen, te identificeren en hun activiteiten te verbieden;

5. roept de Commissie op een voorstel te doen voor een richtlijn waardoor 
wedstrijdvervalsing strafbaar wordt gesteld en minimumregels voor de definitie van de 
overtreding en de sancties worden vastgelegd;

6. roept op tot een algemeen verbod voor sportlui en organisatoren van sportevenementen 
om op hun eigen wedstrijden of evenementen te gokken;

7. raadt aan de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, hun 
regelgevende organen, Europol en Eurojust te versterken om criminele activiteiten in 
grensoverschrijdend onlinegokken te bestrijden.


