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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że głównym priorytetem polityki powinna pozostać ochrona małoletnich przed 
narażeniem na gry hazardowe online; podkreśla potrzebę wdrażania ogólnounijnych 
standardów dotyczących kontroli wieku i tożsamości, aby zapobiec dostępowi małoletnich 
graczy do oferty zdalnych produktów hazardowych;

2. przypomina, że prawie 2% ludności w Europie cierpi na uzależnienie od hazardu; jest 
zaniepokojony faktem, że łatwy dostęp do internetowych stron hazardowych 
prawdopodobnie zwiększy ten odsetek, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi; uważa 
zatem, że należy stosować skuteczne środki prewencyjne, takie jak wprowadzenie 
surowych limitów wpłat;

3. ubolewa, że sport otrzymuje jedynie niewielki zwrot finansowy z komercyjnych zakładów 
sportowych, pomimo iż stanowi główny obszar działalności gier hazardowych online; 
zaleca w związku z tym wyznaczenie wspólnego minimalnego odsetka dochodów z gier 
hazardowych, który będzie przekazywany federacjom sportowym, zobowiązanym do 
zapewnienia zrównoważonego finansowania sportu masowego;

4. wzywa do intensywniejszej współpracy na szczeblu europejskim, koordynowanej przez 
Komisję, w celu identyfikowania podmiotów gospodarczych działających w obszarze gier 
hazardowych online zaangażowanych w nielegalną działalność, taką jak ustawianie 
meczów czy obstawianie zawodów z udziałem małoletnich, i uniemożliwiania im takiej 
działalności;

5. wzywa Komisję do zaproponowania dyrektywy, która uzna za przestępstwo ustawianie 
meczów i określi minimalne zasady dotyczące definicji przestępstwa i kar;

6. wzywa do powszechnego zakazania sportowcom i organizatorom wydarzeń sportowych 
obstawiania własnych meczów lub wydarzeń;

7. zaleca zintensyfikowanie współpracy i wymiany informacji między państwami 
członkowskimi, ich organami regulacyjnymi, Europolem i Eurojustem w celu zwalczania 
działalności przestępczej związanej z transgraniczną działalnością hazardową online.


