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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att det även i fortsättningen bör vara ett viktigt politiskt mål att 
skydda minderåriga från att exponeras för hasardspel online. Parlamentet understryker att 
det måste införas EU-standarder för ålders- och identitetskontroller för att förhindra att 
minderåriga spelare får tillgång till spelprodukter online.

2. Europaparlamentet påminner om att nästan 2 % av den europeiska befolkningen är 
spelberoende. Parlamentet oroas över att lättillgängliga webbplatser för onlinespel kan öka 
denna andel, särskilt bland yngre. Parlamentet anser därför att effektiva förebyggande 
åtgärder bör drivas igenom, t.ex. tydliga insatsbegränsningar.

3. Europaparlamentet beklagar att idrotten endast får en låg avkastning från den 
kommersiella vadhållningsverksamheten, trots att hasardspel online huvudsakligen 
handlar om idrott. Parlamentet rekommenderar därför att man fastställer en gemensam 
minimiprocentsats av intäkterna från hasardspel som ska gå till idrottsförbund, vilka måste 
garantera att idrotten på gräsrotsnivå får tillräckliga medel.

4. Europaparlamentet efterlyser mer samarbete på EU-nivå, med kommissionen som 
samordnare, för att kartlägga och förbjuda de operatörer för hasardspel online som är 
inblandade i olaglig verksamhet såsom uppgjorda matcher eller vadhållning i samband 
med tävlingar där minderåriga deltar.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett direktiv som kriminaliserar 
uppgjorda matcher och fastslår minimiregler för fastställande av överträdelsen och 
påföljder.

6. Europaparlamentet efterlyser ett allmänt förbud som ska hindra idrottsmän och 
organisatörer av idrottsevenemang från att delta i vadhållning i samband med deras egna 
matcher eller evenemang.

7. Europaparlamentet rekommenderar ett stärkt samarbete och ett ökat informationsutbyte 
mellan medlemsstaterna, deras tillsynsmyndigheter, Europol och Eurojust för att bekämpa 
kriminell verksamhet i gränsöverskridande hasardspel online.


