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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că protejarea minorilor de jocurile de noroc online ar trebui să rămână un 
obiectiv major de politică; subliniază necesitatea de a aplica standarde la nivelul întregii 
UE cu privire la vârstă și identificarea identității, pentru a împiedica jucătorii minori să 
acceseze de la distanță produsele din domeniul jocurilor de noroc;

2. reamintește că aproape 2% din populația europeană suferă de dependența de jocurile de 
noroc; este preocupat de faptul că accesul facil la site-urile de jocuri de noroc ar putea să 
crească acest procent, în special în rândul tinerilor; consideră, prin urmare, că ar trebui 
aplicate măsuri preventive eficiente, precum aplicarea unor limite stricte privind sumele 
de depozit;

3. regretă faptul că sportul nu beneficiază decât de câștiguri financiare reduse de pe urma 
activităților de pariu comercial, deși acestea constituie principalul domeniu de activitate al 
jocurilor de noroc online; recomandă, prin urmare, stabilirea unui procentaj comun minim 
de venituri din jocurile de noroc, care să fie redistribuit federațiilor de sport, responsabile 
pentru asigurarea unei finanțări durabile a sporturilor de masă;

4. solicită mai multă cooperare la nivel european, sub coordonarea Comisiei, pentru a 
identifica și interzice operatorii de jocuri de noroc online implicați în activități ilegale, 
precum aranjarea meciurilor sau pariurile privind competiții în care sunt implicați minori;

5. invită Comisia să propună o directivă care să incrimineze aranjarea meciurilor și să 
stabilească norme minime privind definirea infracțiunii și a sancțiunilor;

6. solicită o interdicție generală care să împiedice sportivii și organizatorii de evenimente 
sportive să parieze pe propriile meciuri sau evenimente;

7. recomandă consolidarea cooperării și a schimburilor de informații dintre statele membre, 
organismele de reglementare ale acestora, Europol și Eurojust în vederea combaterii 
activităților criminale transfrontaliere din domeniul jocurilor de noroc online.


