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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že ochrana maloletých pred kontaktom s online hazardnými hrami by mala 
zostať aj naďalej hlavným politickým cieľom; zdôrazňuje, že je potrebné 
prijať/implementovať celoeurópske normy súvisiace s overovaním veku a totožnosti s 
cieľom predchádzať tomu, aby mali maloletí hráči prístup k hraniu hazardných hier na 
diaľku;

2. pripomína, že 2 % európskej populácie sú závislé od hrania hazardných hier; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že ľahký prístup k online stránkam hazardných hier môže zvýšiť 
toto percento, najmä medzi mladými ľuďmi; domnieva sa preto, že by sa mali prijať 
účinné preventívne opatrenia, ako je napr. uplatňovanie prísnych obmedzení výšky 
vkladov;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že komerčná stávková činnosť prinesie športu iba nízky 
finančný výnos, hoci predstavuje hlavnú oblasť, v ktorej sa vykonávajú online hazardné 
hry; odporúča preto, aby sa stanovilo minimálne percento zisku zo stávok, ktoré sa rozdelí 
medzi športové federácie a zaručí udržateľné financovanie masových športov;

4. vyzýva na väčšiu spoluprácu na európskej úrovni pod vedením Komisie s cieľom vypátrať  
prevádzkovateľov online hazardných hier a zakázať im, aby sa podieľali na nezákonných 
činnostiach, ako je ovplyvňovanie výsledkov zápasov alebo uzatváranie stávok na 
športové súťaže, do ktorých sú zapojení maloletí;

5. vyzýva Komisiu, aby navrhla smernicu, ktorá by stanovovala povinnosť trestne stíhať 
ovplyvňovanie výsledkov zápasov a ustanovila by minimálne pravidlá súvisiace s 
vymedzením tohto trestného činu a sankciami;

6. požaduje všeobecný zákaz, ktorý by ochránil športovcov a organizátorov športových 
udalostí pred uzatváraním stávok na ich vlastné zápasy alebo športové udalosti;

7. odporúča, aby sa posilnila spolupráca a výmena informácií medzi členskými štátmi, ich 
regulačnými orgánmi, Europolom a Eurojustom s cieľom potlačiť cezhraničnú trestnú 
činnosť v oblasti online hazardných hier.


