
PA\924495SL.doc PE504.088v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za kulturo in izobraževanje

2012/2322(INI)

22.2.2013

OSNUTEK MNENJA
Odbora za kulturo in izobraževanje

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o spletnih igrah na srečo notranjem trgu
(2012/2322(INI))

Pripravljavec mnenja: Ivo Belet



PE504.088v01-00 2/3 PA\924495SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\924495SL.doc 3/3 PE504.088v01-00

SL

POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da bi morala biti zaščita mladoletnikov pred igrami na srečo, katerim so 
izpostavljeni na spletu, tudi v prihodnje eden od osrednjih političnih ciljev; poudarja 
potrebo po tem, da bi se po vsej EU izvajali standardi za preverjanje starosti in identitete, 
s čimer bi mladoletnikom preprečili dostopanje do oddaljenih iger na srečo;

2. opozarja, da sta z igrami na srečo zasvojena skoraj 2 % evropskega prebivalstva; izraža 
zaskrbljenost, saj se zaradi enostavnega dostopa do spletnih strani, prek katerih se 
prirejajo igre na srečo, ta odstotek lahko še poveča, zlasti med mladimi; zato meni, da so 
potrebni učinkoviti preventivni ukrepi, na primer strogo omejevanje vložkov;

3. izraža obžalovanje, da se športu nameni le majhen del finančnega donosa komercialnih 
stav, čeprav je glavnina spletnih iger na srečo vezana prav nanj; zato priporoča, da se 
opredeli skupen minimalni odstotek prihodkov od iger na srečo, ki naj se razdelijo 
športnim zvezam, ki morajo zagotoviti trajnostno financiranje množičnega športa;

4. poziva k boljšemu sodelovanju na evropski ravni, ki naj ga koordinira Komisija, da bi 
identificirali ponudnike iger na srečo, ki so vpleteni v nezakonite dejavnosti, kakršni so 
vnaprej dogovorjeni izidi tekem ali stave na tekmovanja, v katerih sodelujejo mladi, in bi 
te ponudnikom iger na srečo prepovedali njihovo dejavnost;

5. poziva Komisijo, naj pripravi predlog direktive o kazenskem pregonu dogovorjenih izidov 
tekem in o minimalnih pravilih za opredelitev kaznivega dejanja in sankcij;

6. poziva k splošni prepovedi tega, da športniki in organizatorji športnih prireditev lahko 
sklepajo stave na lastne tekme ali prireditve;

7. priporoča, naj se okrepi sodelovanje in izmenjava informacij med državami članicami, 
njihovimi regulativnimi organi, Europolom in Eurojustom za preprečevanje kaznivih 
dejanj pri čezmejnih spletnih igrah na srečo.


