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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção 
dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que proteger os menores da exposição ao jogo em linha deve permanecer um 
objetivo político fundamental; sublinha a necessidade de implementar normas de 
verificação da idade e da identidade para impedir o acesso de menores a serviços de jogo à 
distância;

2. Recorda que cerca de 2% da população europeia sofre de dependência do jogo; receia que 
o fácil acesso a sítios Web de jogo aumente esta percentagem, especialmente no que diz 
respeito aos mais jovens; considera, portanto, que devem ser aplicadas medidas 
preventivas eficazes, tais como a implementação de limites rígidos para os montantes 
depositados;

3. Lamenta que o desporto tenha apenas um baixo retorno financeiro das atividades de 
aposta comerciais, apesar de ser a principal área de atividade de jogo em linha; 
recomenda, portanto, a definição uma percentagem mínima comum de receitas de jogo 
que deve ser distribuída pelas federações desportivas que têm de assegurar o 
financiamento sustentável do desporto amador;

4. Apela a uma maior cooperação a nível europeu, sob a coordenação da Comissão, com 
vista a identificar e proibir os operadores de jogo em linha que desenvolvam atividades 
ilegais tais como a viciação de resultados ou as apostas em competições que envolvem 
menores;

5. Solicita à Comissão a proposta de uma diretiva que criminalize a viciação de resultados e 
que crie regras mínimas relativas à definição do crime e das sanções.

6. Apela a uma proibição geral que impeça os atletas e os organizadores de eventos 
desportivos de efetuarem apostas nos seus próprios jogos ou eventos;

7. Recomenda o reforço da cooperação e do intercâmbio de informações entre os Estados-
Membros, as suas entidades reguladoras, a Europol e a Eurojust, com vista a combater a 
atividade criminal nas atividades transfronteiriças de jogo em linha.


