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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържаща препоръки към Комисията относно достъпа до основни банкови 
услуги
(2012/0000(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., озаглавено 
„Работна програма на Комисията за 2011 г.“ (COM(2010)0623), и по-специално 
споменаването на предвидено „законодателство за достъп до основни банкови 
услуги“,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за 
единния пазар. Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на 
доверието“ (COM(2011)0206),

– като взе предвид Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар1, и по-
специално създаването на единна зона за плащания в евро (ЕЗПЕ),

– като взе предвид Директива 2005/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за 
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм,2

– като взе предвид консултациите на Комисията относно финансовото приобщаване: 
гарантиране на достъп до основна банкова сметка от 2009 г. и на достъп до основна 
разплащателна сметка от 2010 г.,

– като има предвид Препоръка 2011/442/EС на Комисията от 18 юли 2011 г. относно 
достъпа до основна разплащателна сметка3 и придружаващата я оценка на 
въздействието (SEC(2011)0906),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен 
„Единният пазар през погледа на хората: кратък преглед на 20-те основни тревоги 
на гражданите и стопанските субекти“ (SEC(2011)1003), и по-специално седмият 
повод за тревога, свързан със затрудненията на гражданите при откриване на 
банкова сметка в държави членки, различни от техните държави на пребиваване, 

– като взе предвид членове 42 и 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-
0000/2012),

                                               
1 ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1.
2 ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7.
3 ОВ L 190, 21.7.2011 г., стр. 87.
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A. като има предвид, че безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар и 
развитието на модерна, социално приобщаваща икономика зависят от 
универсалното предлагане на основни банкови услуги и на социално отговорен 
банков сектор;

Б. като има предвид, че достъпът до основни банкови услуги е предварително условие 
за това, потребителите да могат да се възползват от вътрешния пазар, и по-
специално от трансгранична миграция, трансфери на парични средства и закупуване 
на стоки и услуги при условията на недискриминационни разходи; като има 
предвид, че годишните алтернативни разходи при липса на достъп до 
разплащателна сметка се оценяват на между 185 и 365 EUR на потребител; 

В. като има предвид, че понастоящем 7 % от всички потребители в Съюза, тоест 30 
милиона души, нямат достъп до основни банкови услуги, като според оценките 
седем милиона са били отхвърлени от доставчиците на платежни услуги; като има 
предвид, че финансовото изключване е дори по-остър проблем в повечето от 
държавите членки от ЕС-12; 

Г. като има предвид, че трябва да се вземат мерки по проблема с различното качество 
на продуктите и ниската конкуренция в банковите услуги на дребно; като има 
предвид, че интегрирането на банковия сектор не може да бъде завършено без по-
нататъшна конвергенция и хармонизация към висококачествени стандарти;  

Д. като има предвид, че парите в брой, предоставяни от централните банки, са 
обществено благо, а електронните средства за разплащане се предоставят от частни 
доставчици и тяхното значение расте, което намалява публичните разходи, 
необходими за публичното снабдяване с пари в брой, като същевременно създава 
монопол на финансовата индустрия над платежните услуги на дребно;  като има 
предвид, че при тези обстоятелства на ползвателите все повече биват налагани 
такси за достъп до техните сметки и за извършване на плащания;

Е. като има предвид, че общото икономическо развитие и социалното сближаване 
допринасят за висока степен на ползване на банкови сметки; като има предвид, че 
сред държавите членки 33 % от вариацията в процента на населението, ползващо 
текуща банкова сметка, може да се обяснят с равнището на икономическо развитие 
и следователно 67 % зависят от други фактори, като регулацията; 

Ж. като има предвид, че доставчиците на платежни услуги, като действат в 
съответствие с пазарната логика, имат склонността да се съсредоточават върху 
привлекателните в търговско отношение потребители, като не предоставят на 
уязвимите потребители същия избор от продукти; като има предвид, че кодексите за 
сектора, създадени в Германия, Обединеното кралство, Италия, Ирландия, Словения 
и Люксембург, до голяма степен са резултат от обществен натиск и искания за 
законодателни инициативи; като има предвид, че инструментите за саморегулиране 
са донесли положителни резултати, но същевременно не са успели ефективно да 
гарантират универсален достъп до основна банкова сметка; 

З. като има предвид, че законодателните подходи за гарантиране на универсален 
достъп до основни банкови услуги са довели до задоволителни резултати в Белгия и 
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Франция, където броят на гражданите без банкови сметки е спаднал съответно със 
75 % и 30 %, както и във Финландия и Дания, където 100 % от домакинствата са 
обхванати от банковите услуги; 

И. като има предвид, че държавите членки не са реагирали адекватно на 
гореспоменатата препоръка на Комисията и в 15 държави членки все още няма 
законово или доброволно прието изискване банките да предоставят основни 
банкови услуги; 

Й. като има предвид, че за да бъде ефективна, една основна банкова сметка трябва да 
може да бъде открита по лесен начин, дори от хора с нестандартни документи за 
самоличност, и да предлага определен обхват от основни услуги, както и че трябва 
да съществуват мерки за ефективен надзор и уреждане на конфликти;

К. като има предвид, че като част от стратегиите си за корпоративна социална 
отговорност банките следва да споделят отговорността с публичните органи и 
гражданското общество за предоставяне на безплатен достъп до основни банкови 
услуги; 

Л. като има предвид, че всяка инициатива за гарантиране на достъп до основни 
банкови услуги трябва да включва защита срещу запор, да спечели доверието на 
потребителите и да предотврати възникването на разноски от неизползвани сметки; 

М. като има предвид, че нарушаването на конкуренцията трябва да се предотвратява и 
трябва да се вземат предвид потребностите на потребителите в региони с по-ниско 
присъствие на банкови услуги и следователно обхватът на инициативата следва да 
бъде възможно най-широк; като има предвид, че освен кредитните институции 
други доставчици на платежни услуги, обект на регулиране по Директива 
2007/64/EО, биха могли също да предоставят достъп до основни банкови услуги; 

Н. като има предвид, че всяка инициатива за универсален достъп до основни банкови 
услуги трябва да бъде подкрепена от добре подготвени комуникационни кампании 
за повишаване на осведомеността относно правата на потребителите и 
задълженията на доставчиците;

1. отправя искане към Комисията да му представи до края на 2012 г., на основание 
член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, законодателно 
предложение или предложения, гарантиращи достъп до основни банкови услуги за 
всички потребители, които живеят в Съюза, като се придържа към подробните 
препоръки, съдържащи се в приложение;

2. удостоверява, че тези препоръки зачитат основните права и принципите на 
субсидиарност и пропорционалност;

3. преценява, че исканото предложение е без финансови последици;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, както и подробните 
препоръки, съдържащи се в приложение, на Комисията и на Съвета, както и на 
правителствата и парламентите на държавите членки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ:
ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ПО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който бъде приет, следва 
да има за цел да регламентира следното:

Препоръка 1 относно обхвата 

1. Законодателството следва да задължава колкото е възможно повече доставчици на 
платежни услуги, дефинирани съгласно определението в член 4, параграф 9 от 
Директива 2007/64/EО, да предоставят основни банкови услуги. 

2. Въпреки това, за да се избегне ненужно натоварване на доставчиците на платежни 
услуги, предоставящи такива услуги, които нямат връзка с необходими за основна 
банкова сметка услуги, от задължението да предоставят подобна сметка се 
освобождават:

а) доставчиците на платежни услуги, посочени в член 1, параграф 1, букви д) и 
е) от Директива 2007/64/EО; 

б) платежни институции, на които е разрешено само да предоставят една или 
повече от платежните услуги, изброени в точки 4—7 от приложението към 
Директива 2007/64/EО.

3. На държавите членки следва да се разрешава да освобождават от задължението да 
предоставят основна банкова сметка: 

а) доставчиците на платежни услуги, които извършват дейност съгласно 
кооперативен бизнес модел, нямат стопанска цел или изискват членство 
според определени критерии, например професия; 

б) доставчиците на платежни услуги, които са извършили трансакции на обща 
стойност под три милиона евро в предходната година. 

4. Всички доставчици на платежни услуги, освободени съгласно точка 3, буква а), 
следва да допринасят за компенсаторен фонд, освен ако не извършват дейност с 
нестопанска цел. 

Препоръка 2 относно изискванията за достъп и удостоверяване на самоличността

5. Законодателството следва да гарантира, че всеки потребител, тоест всяко физическо 
лице, което действа с цели, различни от тези на своята стопанска дейност, занаят 
или професия, и пребивава законно в Съюза, има право да открие и ползва основна 
банкова сметка към доставчик на платежни услуги, извършващ дейност в дадена 
държава членка, стига потребителят вече да не притежава на територията на тази 
държава членка основна банкова сметка, отговаряща на изискванията на 
законодателството на Съюза, посочени в настоящите препоръки.

6. Законодателството следва да гарантира, че за потребителите не е неоправдано 
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затрудняващо да докажат, че все още нямат основна банкова сметка, и да предвижда 
декларация от потребителя в този смисъл в рамките на процеса на подаване на 
заявление. 

7. Правото на достъп до основна банкова сметка следва да се прилага независимо от 
гражданството на потребителя или местопребиваването му в Съюза. Критерии като 
равнище или редовност на доходите, заетост, кредитна история, равнище на 
задлъжнялост, лично положение във връзка с несъстоятелност или бъдеща 
активност по сметката не следва да се вземат предвид за откриването на основна 
банкова сметка. Достъпът до основна банкова сметка не следва при никакви 
обстоятелства да бъде обвързан с условието за покупка на други продукти или 
услуги, например застраховка.

8. Законодателството следва да се прилага, без да се засягат правилата на Съюза, и по-
конкретно задълженията на доставчиците да прекратяват договора за основна 
банкова сметка в изключителни обстоятелства съгласно съответното 
законодателство на Съюза или съответното национално законодателство, като 
например относно прането на пари. Сметката може да бъде закривана също в случай 
на измама, злоупотреба с доверието или фалшифициране на документи. 

9. Държавите членки следва да са задължени да гарантират, че процедурите по 
надлежна проверка не водят до дискриминационни практики, например срещу 
маргинализирани групи, мигранти, етнически или религиозни малцинства или лица 
без постоянен адрес. Поради това следва по-специално да се разгледа начинът, по 
който хората без постоянен адрес могат да изпълнят изискванията за надлежна 
проверка, а националните най-добри практики следва да се вземат предвид, за да се 
гарантира ефективно достъпът до основен набор от съществени разплащателни 
услуги.

10. За да се улесни това, основните банкови сметки следва да се класифицират като 
нискорискови продукти съгласно член 3, параграф 3 от Директива 2006/70/EО на 
Комисията за прилагане на Директива 2005/60; доставчиците следва да бъдат 
задължени да прилагат опростени изисквания за надлежна проверка на клиентите, а 
Комисията следва да се стреми да хармонизира допълнително националните 
тълкувания на правилата срещу прането на пари, за да гарантира, че те вече не 
могат да се използват за отказване на достъп до основна банкова сметка. 

11. Законодателството следва да задължи доставчиците на платежни услуги да действат 
прозрачно по отношение на решение да откажат или да закрият основна банкова 
сметка. За да се даде възможност на клиента да оспорва решението на доставчика на 
платежни услуги, последният следва да информира клиента писмено за причината 
за отказа да открие или за решението да закрие основна банкова сметка. 
Доставчикът следва също да бъде задължен да информира потребителя относно 
възможните механизми за алтернативно решаване на спорове.

12. Законодателството следва да изисква от доставчика да действа бързо, когато 
проверява дали потребителят има право на достъп до основна банкова сметка, при 
което да е длъжен да информира потребителя за основанията за всяко забавяне над 
две седмици. Доставчикът може да изисква от потребителите да присъстват 



PE480.691v01-00 8/13 PR\890408BG.doc

BG

физически в най-близкия наличен клон за откриването на сметката.

Препоръка 3 относно функционалните характеристики и разходите

13. Законодателството следва да предостави възможност на ползвателя на основна 
банкова сметка да извършва всякакви съществени транзакции, свързани с плащания, 
като получаване на доходи или помощи, плащане на сметки или данъци и 
закупуване на стоки и услуги, както чрез физически контакт, така и дистанционно, 
като се използват общоприетите национални системи. 

14. Доставчикът на платежни услуги следва да не предлага, изрично или по 
подразбиране, улеснения за овърдрафт или свръховърдрафт в съчетание с основна 
банкова сметка. Платежно нареждане до доставчика на платежни услуги на 
потребителя следва да не се изпълнява, ако неговото изпълнение би довело до 
отрицателен баланс по основната банкова сметка на потребителя. Достъпът до 
кредит следва да не се счита за съставна част на основната банкова сметка или за 
свързано с нея право, без значение каква е целта или видът на кредита. 

15. Достъпът до основна банкова сметка следва да бъде безплатен. 

16. Лихвите за просрочване следва да бъдат поносими и поне толкова изгодни, колкото 
обичайната политика на ценообразуване на доставчика. Законодателството следва 
да гарантира, че на потребителя не му се налага никаква такса или глоба, 
произтичаща от обстоятелства, които не зависят от него, като например 
недостатъчно средства по сметката му поради забавено изплащане на заплата или 
социални помощи.

17. Доставчиците следва да бъдат задължени да включват само функционални 
характеристики, които представляват част от това, което те редовно предлагат на 
клиентите си. В такъв случай основната банкова сметка следва да обхваща следните 
услуги:

A. Основни услуги, свързани с управлението на сметката

a) услуги, позволяващи внасяне на пари в брой и получаване на парични 
преводи по разплащателна сметка;

б) услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка; 

в) предоставяне на банкови извлечения.

На потребителя следва да му се осигури достъп до лично обслужване без 
дискриминация, като например обслужване на гише в банковите клонове, както и до 
използването на банкомати (ATM), включително банкомати на други банки, когато 
това е технически възможно. Доставчикът следва да не налага такси, свързани с 
изпълнението на основните услуги, отнасящи се до управлението на сметката.

Б. Стандартни услуги, свързани с разплащане

a) парични преводи чрез изпълнението на кредитни трансфери, включително 
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междубанково изпълнение;

б) парични преводи чрез изпълнението на платежни транзакции посредством 
разплащателна карта, която не позволява изпълнение на платежни 
транзакции, които биха превишили текущия баланс по разплащателната 
сметка; 

в) изпълнението на постоянни нареждания, включително междубанково 
изпълнение, в държавите членки, в които неговото използване е необходимо 
за изпълнението на основни транзакции; 

г) изпълнението на директен дебит, включително междубанково изпълнение, в 
държавите членки, в които неговото използване е необходимо за 
изпълнението на основни транзакции.

По отношение на изпълнението на тези услуги потребителят следва да има право на 
достъп без дискриминация до различните средства, предлагани от доставчика, като 
операции на гише, операции през банкомат, онлайн банкиране и банково обслужване 
по телефона. Държавите членки следва да определят достатъчен брой стандартни 
платежни транзакции, които, при поискване, доставчикът трябва да въвежда и 
изпълнява на месечна база, без да налага никакви такси, независимо от използвания 
от потребителя метод. При наличие на риск потребителят да превиши максималния 
брой безплатни транзакции доставчикът следва да е задължен да го уведоми по 
съответния начин. На доставчика следва да му бъде разрешено или да таксува 
допълнителните транзакции на база себестойност и в съответствие с обичайната си 
политика на ценообразуване, или да откаже изпълнението на транзакциите. На 
доставчика следва да му бъде разрешено да изиска плащането на еднократна такса 
на база себестойност за предоставянето на разплащателна карта.

В. Специални услуги 

Следва да бъде включена минимална защита на входящите плащания срещу запор, в 
съответствие с националното законодателство.

Г. Допълнителни услуги 

Държавите членки могат да изискат в основната банкова сметка да се включат 
допълнителни функционални характеристики. На доставчиците на платежни услуги 
следва да им бъде разрешено да разширяват, по своя собствена инициатива, набора 
от функционални характеристики, като механизъм за спестявания или 
международни парични преводи. Достъпът до основна банкова сметка следва да не 
се обвързва със закупуването на подобни допълнителни услуги.

Препоръка 4 относно информацията и статистиката

18. Законодателството следва да се стреми да повиши осведомеността на потребителите 
относно възможността за откриване на основна банкова сметка. Съответно това 
следва да бъде придружено от амбициозна комуникационна стратегия както на 
равнището на Съюза, така и на ниво държави членки, като се включат задължения 
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за доставчиците на платежни услуги да предоставят ясна информация на 
потребителите.

Информационни кампании

19. Информационните кампании следва да се разработят в сътрудничество с 
организациите на потребителите или обществените консултативни органи. На 
равнището на Съюза те по-специално следва да повишат осведомеността относно 
наличието на основни банкови услуги и трансгранични права на достъп на цялата 
територия на Съюза. На равнище държави членки комуникацията следва да цели 
предоставянето на необходима и разбираема информация за характеристиките на 
основните банкови сметки, условията и практическите стъпки, като същевременно 
се обърне внимание на конкретните проблеми, включително проблемите на 
необхванатите от банковата система граждани и работниците мигранти. 
Информационните кампании на ниво държави членки следва да бъдат многоезични, 
като се вземат под внимание най-уместните майчини езици, които говорят 
малцинствата или мигрантите.

Информационни изисквания

20. От доставчиците в приложното поле на законодателството следва да се изиска да 
повишават осведомеността относно наличието на възможности за откриване на 
основни банкови сметки.  От тях следва да се изиска да рекламират основните 
банкови сметки, предлагайки ясна и всеобхватна информация чрез различните 
средства, с които разполагат, а именно уебсайта и клоновете на доставчиците, като 
ако са стандартизирани, трайните носители следва да бъдат видими за 
потребителите.

21. След определяне на нуждите на потребителите доставчиците следва да препоръчват 
основна банкова сметка, ако тя отговаря на изразените от потребителя потребности. 
Заинтересованите от откриването на основна банкова сметка потребители следва да 
получат информация на траен носител, която да посочва включените услуги, факта, 
че те не са обвързани със закупуването на други продукти или услуги, както и 
разходите, ако има такива. Информацията следва да бъде разбираема, 
стандартизирана и възможно най-проста, като се предоставя на поискания от 
клиента език на Съюза. Персоналът следва да се увери, че потребителят е разбрал 
какви са правата и задълженията му при сключването на договор за такава сметка.

22. Произтичащите от законодателството информационни изисквания следва да не 
засягат изискванията, определени в Директива 2007/64/EО относно предоставянето 
на информация на потребителите.

Статистически изисквания

23. Следва да се изиска от държавите членки да гарантират, че доставчиците 
предоставят на националните органи надеждна информация поне относно броя на 
откритите основни банкови сметки, броя на отхвърлените заявления за откриване на 
основна банкова сметка и основанията за отхвърлянето, както и броя на закритите 
основни банкови сметки. Тази информация следва да се предоставя в обобщен вид.
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24. Националните органи следва да бъдат задължени да предоставят всяка година 
обобщена информация на Комисията, Европейския банков орган и Европейския 
парламент, като данните следва да се публикуват в обобщена и понятна форма. 

Препоръка 5 относно надзора, уреждането на спорове и обезщетенията

25. Законодателството следва да задължи държавите членки да определят компетентни 
органи, които да гарантират и контролират ефективното спазване на неговите 
изисквания. Определените компетентни органи следва да бъдат независими от 
доставчиците на платежни услуги. 

26. Държавите членки следва да бъдат задължени да посочат конкретно принципите за 
налагане на санкции на доставчици при неспазване на изискванията, свързани с 
рамката за основните банкови сметки, които да гарантират, че санкциите са с 
възпиращо действие, като компетентните органи следва да имат задължение да 
налагат такива санкции и правомощия за това. Събраните чрез санкции финансови 
средства следва да се използват за целите на законодателството, което ще бъде 
прието, например за финансово обучение или компенсаторни плащания. 

27. Държавите членки следва да следят отблизо за нарушения на конкуренцията между 
доставчиците на основни банкови сметки. Когато голям брой доставчици поемат в 
несъразмерна степен разходите по осигуряването на основни банкови сметки, 
следва да се предоставя финансова компенсация. Макар че в държавите членки, в 
които голям брой лица нямат достъп до пълния набор от банкови услуги, следва да 
се обмисли възможността за предоставяне на допълнителна помощ за развиването 
на подходяща инфраструктура, вътрешносекторните механизми за 
преразпределение би трябвало да са достатъчни в държавите членки с високо ниво 
на навлизане на свързаните с банковите сметки услуги. Компетентните органи 
следва да улеснят създаването на компенсационен фонд, финансиран от 
доставчиците на платежни услуги, в рамките на приложното поле на 
законодателството. Ако броят на основните банкови сметки е несъразмерен на 
икономическото значение на отделния доставчик, доставчикът следва да има 
правото да се възползва от компенсаторни плащания. 

28. Държавите членки следва да бъдат задължени да гарантират въвеждането на 
подходящи и ефективни процедури за подаване и разглеждане на жалби и 
обезщетяване за извънсъдебното уреждане на спорове относно правата и 
задълженията, установени съгласно определените в законодателството принципи, 
между доставчици на платежни услуги и потребители, като се използват 
съществуващите органи, ако това е целесъобразно. Органите за алтернативно 
решаване на спорове трябва да бъдат независими и леснодостъпни, а техните услуги 
– безплатни. Решенията им следва да бъдат правно обвързващи. За да се гарантира 
тяхната безпристрастност, трябва да се осигури равен брой представители на 
доставчиците, потребителите и останалите ползватели. Следва да се изиска от 
държавите членки да гарантират, че всички доставчици на основни банкови сметки 
са прикрепени към един или повече от един от органите, които изпълняват подобни 
процедури за подаване и разглеждане на жалби и обезщетяване.  

29. Държавите членки следва да бъдат задължени да гарантират, че органите за 
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алтернативно решаване на спорове си сътрудничат активно при уреждането на 
международни спорове. Когато в споровете участват страни от различни държави 
членки, за уреждане на случаите, свързани с жалби на потребители, следва да се 
използва FIN-NET.

Препоръка 6 относно прилагането и преразглеждането

30. Законодателството следва да се приложи от държавите членки в срок до 12 месеца 
от датата на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз. 

31. В тясно сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни, Комисията 
следва да публикува доклад относно неговото прилагане в срок до три години от 
датата на влизане в сила на законодателството, а след това – на всеки пет години. В 
този доклад се оценява:

a) дали държавите членки са приложили изцяло законодателството; 

б) напредъкът при осигуряването на достъп до основни банкови услуги за 
всички граждани в Съюза, включвайки както прякото, така и косвеното 
въздействие на законодателството върху премахването на финансовата 
изолация и хармонизирането и интегрирането на банковите услуги на 
дребно на цялата територия на Съюза; 

в) осведомеността и доверието сред обществеността по отношение на 
наличието и характеристиките на основните банкови сметки и правата на 
потребителите, свързани с тези банкови сметки. 

По целесъобразност този доклад следва да бъде придружен от предложение за 
изменение на законодателството. Докладът се предава на Европейския парламент и 
на Съвета.

32. Комисията следва да допълва законодателството относно основните банкови услуги 
чрез нови инициативи, насочени към по-нататъшна интеграция и хармонизация на 
банковите услуги на дребно и предотвратяване на финансовата изолация. Подобен 
пакет следва: 

a) да подобри конкуренцията, що се отнася до банковите услуги: i) да 
гарантира, че размерът на свързаните с банковите сметки такси е прозрачен 
и сравним, за да могат потребителите да сравняват тарифите на различните 
банки и да търсят най-изгодната за тях сделка; ii) да премахне всички 
технически и административни пречки пред прехвърлянето към друга 
банкова сметка, за да се предостави възможност на потребителите да 
прехвърлят с лекота своите банкови сметки от една банка в друга;

б) да подобри приемането от търговците на различни видове платежни методи 
с цел да се позволи на потребителите да се възползват в максимална степен 
от предлаганите от електронната търговия ползи; за тази цел търговците 
следва да предлагат навсякъде възможността за плащане с основна банкова 
карта без никакво доплащане; 
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в) да хармонизира още повече националните тълкувания на правилата срещу 
прането на пари, за да се гарантира, че тези правила вече не могат да се 
използват като аргумент за отказването на достъп до основна банкова 
сметка;

г) да осигури възможност за достъп до обективно кредитиране и да води борба 
срещу свръхзадлъжнялостта – най-важния „нов социален риск” в Съюза, 
защото пълното финансово приобщаване изисква достъп до други 
съществени банкови услуги, като нисколихвени кредити и застрахователно 
покритие при достойни и справедливи условия или достъп до финансови 
услуги и услуги, свързани с консултации.


