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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

com recomendações à Comissão sobre o acesso a serviços bancários de base
(2012/0000(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 225.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de outubro de 2010, intitulada 
"Programa de trabalho da Comissão para 2011" (COM(2010)0623), e, em particular a 
referência à planeada "legislação sobre o acesso a serviços bancários de base",

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 13 de abril de 2011, intitulada “Ato para 
o Mercado Único. Doze alavancas para estimular o crescimento e reforçar a confiança 
mútua" (COM(2011)0206),

– Tendo em conta a Diretiva 2007/64/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
novembro de 2007, relativa aos serviços de pagamento no mercado interno1 e, em 
particular, a criação de um Espaço Único de Pagamentos em Euros (SEPA),

– Tendo em conta a Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
outubro de 2005, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo2,

– Tendo em conta as consultas da Comissão sobre inclusão financeira: garantir o acesso a 
uma conta bancária de base, de 2009, e sobre o acesso a uma conta de pagamentos de 
base, de 2010,

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão 2011/442/UE, de 18 de julho de 2011, 
relativa ao acesso a uma conta bancária de base 3 e a avaliação de impacto que a 
acompanha (SEC(2011)0906),

– Tendo em conta o Documento de Trabalho da Comissão intitulado "O mercado único 
visto pelas pessoas: panorâmica dos pontos de vista e das preocupações dos cidadãos e das 
empresas" (SEC(2011)1003), e, em particular, a preocupação 7 relacionada com as 
dificuldades que os cidadãos enfrentam para abrir uma conta bancária em 
Estados-Membros que não o seu país de residência;

– Tendo em conta os artigos 42.º e 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e o 
parecer da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 
(A7-0000/2012),

A. Considerando que o bom funcionamento do mercado interno e o desenvolvimento de uma 

                                               
1 JO L 319 de 5.12.2007, p. 1.
2 JO L 309 de 25.11.2005, p. 15.
3 JO L 190 de 21.07.2011, p. 87.
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economia moderna e socialmente inclusiva dependem da prestação universal de serviços 
bancários de base e de um setor bancário responsável em termos sociais;

B. Considerando que o acesso a serviços bancários de base constitui um pré-requisito para 
que os consumidores beneficiem do mercado interno, nomeadamente no que respeita à 
migração transfronteiriça, à transferência de fundos e à aquisição de mercadorias e 
serviços a um custo não discriminatório; considerando que o custo de oportunidade anual 
decorrente do não-acesso a uma conta de pagamentos está estimado entre 185 e 365 euros, 
por consumidor; 

C. Considerando que atualmente 7% dos consumidores da União, ou seja 30 milhões de 
pessoas, estão excluídos do acesso aos serviços bancários de base, estimando-se que 7 
milhões foram rejeitados pelos prestadores de serviços de pagamento; considerando que a 
exclusão financeira é um problema ainda mais grave na maior parte dos Estados-Membros 
da UE-12; 

D. Considerando que o problema da qualidade divergente dos produtos e a fraca concorrência 
no setor bancário a retalho deve ser resolvido; considerando que a integração do setor 
bancário não pode ser concluída sem uma maior convergência e harmonização no sentido 
de atingir padrões de elevada qualidade;  

E. Considerando que o dinheiro líquido, fornecido pelos bancos centrais, é um bem público, 
ao passo que os meios eletrónicos de pagamento são fornecidos por prestadores privados e 
têm uma importância crescente, reduzindo a despesa pública necessária para a provisão 
pública de dinheiro líquido e criando, em simultâneo, um monopólio da indústria 
financeira em relação aos serviços de pagamento a retalho; considerando que, nestas 
circunstâncias, são cada vez cobrados mais encargos aos utilizadores para que estes 
possam aceder aos respetivos depósitos e fazer pagamentos;

F. Considerando que o desenvolvimento económico geral e a coesão social contribuem para 
uma elevada penetração das contas bancárias; considerando que, entre os 
Estados-Membros, a percentagem de população que utiliza uma conta bancária à ordem 
varia, sendo que 33% se explica pelo grau de desenvolvimento económico e 67% depende 
de outros fatores, como a regulação; 

G. Considerando que os prestadores de serviços de pagamento, atuando em conformidade 
com a lógica de mercado, tendem a focar-se nos consumidores interessantes, em termos 
comerciais, deixando os consumidores vulneráveis sem a mesma opção de produtos; 
considerando que os códigos do setor lançados na Alemanha, Reino Unido, Itália, Irlanda, 
Eslovénia e Luxemburgo foram, em larga medida, o resultado da pressão e das exigências 
públicas para que se adotassem iniciativas legislativas;  considerando que os instrumentos 
de auto-regulação geraram resultados positivos, mas, em simultâneo, não lograram 
assegurar realmente o acesso universal a uma conta bancária de base; 

H. Considerando que as abordagens legislativas para assegurar o acesso universal aos 
serviços bancários de base deram resultados satisfatórios na Bélgica e em França, onde o 
número de cidadãos sem conta bancária desceu 75 e 30%, respetivamente, bem como na 
Finlândia e na Dinamarca, onde 100% dos agregados familiares estão abrangidos por 
serviços bancários; 
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I. Considerando que os Estados-Membros não reagiram de forma adequada à 
Recomendação da Comissão acima referida, e que em 15 Estados-Membros ainda não 
existem requisitos jurídicos ou voluntários para que os bancos forneçam serviços 
bancários de base; 

J. Considerando que, para que seja eficaz, uma conta bancária de base precisa de ser fácil de 
abrir, mesmo para quem não disponha de uma prova de identidade normalizada, e 
proporcionar um conjunto especificado de serviços básicos, sendo necessária a existência 
de medidas que visem uma supervisão eficaz e a resolução de conflitos;

K. Considerando que, como parte integrante das respetivas estratégias empresariais de 
responsabilidade social, os bancos devem partilhar a responsabilidade com as autoridades 
públicas e a sociedade civil de assegurar um acesso gratuito a serviços bancários de base; 

L. Considerando que qualquer iniciativa visando assegurar o acesso a serviços bancários de 
base deve incluir a proteção contra a penhora, estabelecer a confiança dos consumidores e 
impedir os custos decorrentes de contas não movimentadas; 

M. Considerando que as distorções da concorrência têm de ser impedidas e que as 
necessidades dos consumidores em regiões com fraca cobertura bancária têm de ser tidas 
em conta e, por isso, o âmbito da iniciativa deve ser tão amplo quanto possível;  
considerando que, além das instituições de crédito, o acesso aos principais serviços 
bancários de base pode ser fornecido por outros prestadores de serviços de pagamento 
regulados pela Diretiva 2007/67/CE; 

N. Considerando que qualquer iniciativa visando o acesso universal a serviços bancários de 
base deve apoiar-se em campanhas de comunicação bem delineadas, que sensibilizem 
sobre os direitos dos consumidores e as obrigações dos prestadores;

1. Solicita à Comissão que apresente, até ao final de 2012, com base no artigo 114.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, uma proposta ou propostas 
legislativas que asseguram o acesso a serviços bancários de base a todos os consumidores 
residentes na União, seguindo as recomendações detalhadas em anexo;

2. Confirma que estas recomendações respeitam os princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, bem como os direitos fundamentais dos cidadãos;

3. Entende que a proposta requerida não tem incidências financeiras;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução, bem como as 
recomendações detalhadas que figuram em anexo, à Comissão, ao Conselho, aos 
Governos e aos Parlamentos dos Estados-Membros.
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ANEXO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO:
RECOMENDAÇÕES DETALHADAS QUANTO AO CONTEÚDO DA PROPOSTA 

REQUERIDA

O Parlamento Europeu considera que a legislação a aprovar deve regulamentar os seguintes 
aspetos:

Recomendação 1 sobre o âmbito 

1. A legislação deve obrigar o maior número possível de prestadores de serviços de 
pagamento, definidos no n.º 9 do artigo 4.º da Diretiva 2007/64/CE, a fornecer serviços 
bancários de base; 

2. No entanto, para evitar encargos indevidos para os prestadores de serviços de pagamento 
que ofereçam serviços não relacionados com os exigidos para uma conta bancária de base, 
os prestadores seguintes devem ficar isentos da obrigação de fornecer as referidas contas:

a. Os prestadores de serviços de pagamento referidos no n.º 1 do artigo 1.º, alíneas e) 
e f), da Diretiva 2007/64/CE; 

b. As instituições de pagamentos autorizadas a fornecer apenas um ou mais serviços 
de pagamento enumerados nos n.ºs 4 a 7 do Anexo da Diretiva 2007/60/CE;

3. Os Estados-Membros devem poder aplicar uma isenção da obrigação de fornecer uma 
conta bancária de base a: 

a. Prestadores de serviços de pagamento que operem no quadro de um modelo 
empresarial cooperativo, tenham fins não lucrativos ou exijam que a adesão seja 
feita através de critérios definidos, como a profissão. 

b. Prestadores de serviços de pagamento que, no ano anterior, tenham efetuado 
transações num montante total inferior a 3 milhões de euros. 

4. Quaisquer prestadores de serviços de pagamento que estejam isentos ao abrigo do n.º 3, 
alínea a), devem contribuir para um fundo compensatório, exceto se o prestador operar 
sem fins lucrativos. 

Recomendação 2 sobre os requisitos de acesso e a identificação

5. A legislação deve assegurar que qualquer consumidor, ou seja, qualquer pessoa que atue 
tendo em vista objetivos não relacionados com o seu negócio, empresa, ofício ou 
profissão, legalmente residente na União, tenha o direito de abrir e utilizar uma conta 
bancária de base junto de um prestador de serviços de pagamento estabelecido num 
Estado-Membro, desde que o consumidor não disponha já de uma conta bancária de base, 
que cumpra os requisitos da legislação da União como especificados nestas 
recomendações, no território desse Estado-Membro.

6. A legislação deve garantir que a prova de que não dispõem já de uma conta bancária de 
base não constitui um encargo indevido para os consumidores, e prever uma declaração do 
consumidor para esse efeito durante o processo de candidatura. 
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7. O direito de acesso a uma conta bancária de base deve aplicar-se independentemente da 
nacionalidade do consumidor ou do seu local de residência na União.  Critérios como o 
nível ou a regularidade do rendimento, o emprego, o historial do crédito, o nível de 
endividamento, a situação individual em matéria de falências ou a atividade futura da 
conta não devem ser tidos em consideração para a abertura de uma conta bancária de base.  
O acesso a uma conta bancária de base não deve, em qualquer circunstância, depender da 
aquisição de outros produtos ou serviços, como, por exemplo, seguros.

8. A legislação deve ser aplicada sem prejuízo das regras da União, nomeadamente da 
obrigação de os prestadores denunciarem, em circunstâncias excecionais, o contrato de 
uma conta bancária de base, ao abrigo da legislação pertinente a nível nacional ou da 
União, como seja a legislação em matéria de branqueamento de capitais. A conta pode 
também ser encerrada nos casos de falsa identidade, abuso de confiança ou falsificação de 
documentos. 

9. Os Estados-Membros devem ter de assegurar que as obrigações de diligência devida não 
conduzem a práticas discriminatórias, por exemplo, contra grupos marginalizados, 
migrantes, minorias étnicas ou religiosas ou pessoas sem residência fixa.  Por conseguinte, 
deve ser dada uma atenção particular aos meios através dos quais as pessoas sem 
residência fixa podem satisfazer os requisitos de diligência devida e devem ser tidas em 
conta as melhores práticas nacionais para assegurar, de forma eficaz, o acesso a um 
conjunto básico de serviços de pagamento essenciais.

10. Com vista a permitir o acima referido, as contas bancárias de base devem ser classificadas 
como produtos de baixo risco, em conformidade com o n.º 3 do artigo 3.º da Diretiva 
2006/70/CE da Comissão que estabelece as medidas de execução da Diretiva 2005/60/CE. 
Os prestadores devem ser obrigados a aplicar requisitos simplificados de diligência devida 
aos clientes e a Comissão deve ter de procurar uma maior harmonização das 
interpretações nacionais das regras contra o branqueamento de capitais, a fim de garantir 
que não podem continuar a ser utilizadas para negar o acesso a uma conta bancária de 
base. 

11. A legislação deve obrigar os prestadores de serviços de pagamento a agirem de forma 
transparente no que respeita à decisão de recusar ou encerrar uma conta bancária de base. 
Para permitir que o consumidor questione a decisão do prestador de serviços de 
pagamento, este deve informá-lo, por escrito, sobre os motivos para a recusa em abrir ou 
para a decisão de encerrar uma conta bancária de base. O prestador deve também ser 
obrigado a informar o consumidor sobre as possibilidades de recurso a mecanismos 
alternativos de resolução de litígios.

12. A legislação deve exigir que o prestador atue de forma rápida no processo de verificar se o 
consumidor tem direito ao acesso a uma conta bancária de base, sendo que o prestador 
deve informar o consumidor sobre os motivos de qualquer demora superior a duas 
semanas. O prestador pode exigir que, para abrir uma conta, os consumidores estejam 
fisicamente presentes na dependência bancária mais próxima.

Recomendação 3 sobre funcionalidades e custos 

13. A legislação deve permitir ao utilizador de uma conta bancária de base fazer quaisquer 
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operações essenciais de pagamento, como sejam receber rendimento ou prestações sociais, 
pagar contas ou impostos e adquirir mercadorias e serviços através de meios físicos ou 
remotos, utilizando os sistemas nacionais correntes. 

14. O prestador de serviços de pagamento não deve oferecer, explícita ou tacitamente, 
quaisquer facilidades de descoberto ou de ultrapassagem do crédito em conjugação com 
uma conta bancária de base. Uma ordem de pagamento apresentada no prestador de 
serviços de pagamento do consumidor não deve ser executada se esse facto acarretar um 
saldo negativo na conta bancária de base do consumidor. O acesso ao crédito não deve ser 
considerado como um componente ou como um direito relacionado com uma conta 
bancária de base, seja qual for o objetivo ou a forma do crédito. 

15. O acesso a uma conta bancária de base deve ser gratuito. 

16. Quaisquer custos por incumprimento devem ser razoáveis e, no mínimo, tão favoráveis 
como a política normal de preços do prestador. A legislação deve assegurar que o 
consumidor não tem que suportar quaisquer taxas ou penalizações decorrentes de 
circunstâncias alheias à sua vontade, como seja a insuficiência de fundos na sua conta 
devido ao pagamento atrasado de salários ou de prestações sociais.

17. Os prestadores devem apenas ser obrigados a incluir funcionalidades que façam parte da 
sua oferta habitual. Neste caso, uma conta bancária de base deve incluir os serviços 
seguintes:

A. Serviços de gestão de uma conta de base

(a) Serviços que permitam o depósito de numerário e a receção de operações numa 
conta de pagamento;

(b) Serviços que permitam o levantamento de numerário de uma conta de pagamento; 

(c) Fornecimento de extratos bancários.

Deve ser possibilitado um acesso não discriminatório do consumidor a um serviço 
personalizado, como o serviço ao balcão das dependências, e à utilização dos distribuidores 
automáticos (ATM), incluindo os ATM de outros bancos, nos casos em que isso seja 
tecnicamente possível. O prestador não deve cobrar quaisquer taxas relacionadas com a 
execução de serviços de gestão de uma conta bancária de base.

B. Serviços correntes de pagamento 

(a) Transferências de fundos através da execução de transferências bancárias, 
incluindo execuções interbancárias; 

(b) Transferências de fundos através da execução de operações de pagamento 
mediante um cartão de pagamento que não permita a execução de operações de 
pagamento que ultrapassem o saldo corrente da conta de pagamento; 

(c) Execução de ordens de domiciliação, incluindo execuções interbancárias, nos 
Estados-Membros onde a sua utilização seja necessária à execução de operações 
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essenciais;  

(d) Execução de débitos diretos, incluindo execuções interbancárias, nos 
Estados-Membros onde a sua utilização seja necessária à execução de operações 
essenciais; 

Para a execução destes serviços, o consumidor deve ter direito ao acesso não 
discriminatório aos diferentes canais disponibilizados pelo prestador, como as operações 
manuais através dos ATM, os serviços bancários em linha ou os serviços bancários por 
telefone. Os Estados-Membros devem definir um número suficiente de operações correntes 
de pagamento que o prestador deve, a pedido, estabelecer e executar mensalmente, sem 
cobrar quaisquer encargos, independentemente dos canais utilizados pelo consumidor. 
Quando o consumidor estiver em risco de ultrapassar o número máximo de operações 
gratuitas, o prestador deve informar o consumidor desse facto. O prestador deve ser 
autorizado a cobrar as operações adicionais através de um método baseado nos custos e 
alinhado com a respetiva política habitual de preços, ou a recusar a execução das 
operações. O prestador deve ser autorizado a cobrar um montante único, calculado com 
base nos custos, pela emissão de um cartão de pagamento.

C. Serviços especiais 

Deve ser incluída uma proteção mínima dos valores creditados contra as penhoras, em 
conformidade com a legislação nacional. 

D. Serviços adicionais 

Os Estados-Membros podem requerer que sejam incluídas funcionalidades adicionais na 
conta bancária de base. Os prestadores de serviços de pagamento devem poder, por sua 
iniciativa, ampliar o conjunto de funcionalidades, de forma a incluir, por exemplo, um 
dispositivo de poupança ou de envios internacionais de fundos. O acesso a uma conta 
bancária de base não deve depender da aquisição destes serviços adicionais.

Recomendação 4 sobre informação e estatísticas

18. A legislação deve ter por objetivo sensibilizar os consumidores para a possibilidade da 
abertura de uma conta bancária de base. Assim, deve ser acompanhada de uma ambiciosa 
estratégia de comunicação, ao nível da União e dos Estados-Membros, e incluir o dever 
dos prestadores de serviços de pagamento de fornecerem informações claras aos 
consumidores.

Campanhas de comunicação

19. As campanhas de comunicação devem ser desenvolvidas em cooperação com as 
organizações de consumidores ou com organismos sociais consultivos. A nível da União, 
devem, em particular, sensibilizar para a disponibilidade, em toda a União, de serviços 
bancários de base e de direitos transfronteiriços de acesso. A nível dos Estados-Membros, 
a comunicação deve ter como objetivo proporcionar informações necessárias e 
compreensíveis sobre as características, condições e aspetos práticos das contas bancárias 
de base, abordando em simultâneo preocupações específicas, nomeadamente as dos 
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cidadãos sem conta bancária e dos trabalhadores migrantes. As campanhas de 
comunicação a nível dos Estados-Membros devem ser multilingues, tendo em conta as 
línguas maternas mais pertinentes, faladas por populações minoritárias ou por migrantes. 

Exigências de informação

20. Os prestadores abrangidos pelo âmbito da legislação devem ter de sensibilizar para a 
disponibilidade das contas bancárias de base. Deve ser-lhes exigida a publicitação das 
contas bancárias de base, proporcionando informações claras e abrangentes através dos 
diferentes canais disponíveis, designadamente através do sítio web e das dependências dos 
prestadores, onde as referidas informações devem ser visíveis para os consumidores 
através de suportes normalizados e duráveis.

21. Os prestadores devem, depois de identificarem as necessidades dos consumidores, 
recomendar a conta bancária de base se esta se adequar às necessidades expressas pelo 
consumidor. Os consumidores interessados em abrir uma conta bancária de base devem 
receber informações através de um suporte durável que exponha os serviços incluídos, o 
facto de não serem obrigados a adquirir outros produtos ou serviços e o custo, se existir. 
As informações devem ser compreensíveis, normalizadas e tão simples quanto possível, 
bem como distribuídas em qualquer língua da União solicitada pelo cliente. Os 
funcionários devem assegurar que o consumidor compreendeu quais são os seus direitos e 
obrigações ao contratar a referida conta.

22. Os requisitos de informação decorrentes da legislação devem ser estabelecidos sem 
prejuízo dos requisitos previstos pela Diretiva 2007/64/CE no que respeita ao 
fornecimento de informações aos consumidores.

Requisitos estatísticos

23. Os Estados-Membros devem ser obrigados a assegurar que os prestadores forneçam 
informações fiáveis às autoridades nacionais, pelo menos sobre o número de contas 
bancárias de base abertas, o número de candidaturas a contas bancárias de base recusadas 
e os motivos para as referidas recusas, bem como sobre o número de contas encerradas.  
Estas informações devem ser fornecidas de uma forma agregada.

24. Anualmente, as autoridades nacionais devem fornecer informações agregadas à Comissão, 
à Autoridade Bancária Europeia e ao Parlamento Europeu, e os dados devem ser 
publicados de uma forma agregada e compreensível 

Recomendação 5 sobre supervisão, resolução de litígios e compensações

25. A legislação deve obrigar os Estados-Membros a nomearem autoridades competentes que 
assegurem e controlem o cumprimento eficaz dos seus requisitos. Essas autoridades 
competentes nomeadas devem ser independentes dos prestadores de serviços de 
pagamento. 

26. Os Estados-Membros devem ser obrigados a especificar os princípios aplicáveis às 
sanções a impor aos prestadores pelo não-cumprimento do quadro da conta bancária de 
base, que garantam o efeito dissuasor das sanções, e deve ser exigido e possibilitado às 
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autoridades competentes a imposição das referidas sanções. Os fundos recolhidos através 
de sanções devem ser utilizados tendo em conta o objetivo da legislação a adotar, por 
exemplo, para educação em matéria financeira ou para pagamentos compensatórios. 

27. Os Estados-Membros devem acompanhar de perto quaisquer distorções de concorrência 
entre prestadores de contas bancárias de base. Deve ser atribuída uma compensação 
financeira, quando um conjunto de prestadores tiver de suportar, de forma 
desproporcionada, os custos relativos ao fornecimento de contas bancárias de base. No 
caso de Estados-Membros com um fraco acesso a serviços bancários, devem ser 
equacionados apoios adicionais para o desenvolvimento da infraestrutura adequada; nos 
Estados-Membros com uma elevada penetração de contas bancárias deve ser suficiente a 
existência de mecanismos de redistribuição, ao nível do setor. As autoridades competentes 
devem promover a criação de um fundo de compensação, financiado pelos prestadores de 
serviços de pagamento abrangidos pelo âmbito da legislação. No caso de o número de 
contas bancárias de base ser desproporcionado em relação à relevância económica do 
prestador individual, este deve ter direito a beneficiar de pagamentos compensatórios. 

28. Os Estados-Membros devem ser obrigados a assegurar o estabelecimento de 
procedimentos apropriados e eficazes de reclamação e de recurso, visando a resolução 
extrajudicial de litígios relacionados com os direitos e obrigações previstos ao abrigo dos 
princípios definidos na legislação entre prestadores de serviços de pagamento e 
consumidores, utilizando para esse fim os organismos já existentes, se for caso disso. Os 
organismos alternativos de resolução de litígios necessitam de ser independentes, 
facilmente acessíveis e de prestar serviços gratuitos. As suas decisões devem ser 
juridicamente vinculativas. A fim de assegurar a sua imparcialidade, é necessário garantir 
uma representação equitativa de prestadores, consumidores e outros utilizadores. Os 
Estados-Membros devem assegurar que todos os prestadores de contas bancárias de base 
aderem a um ou mais destes organismos que aplicam os referidos procedimentos de 
reclamação e recurso.

29. Os Estados-Membros devem ser obrigados a assegurar que esses organismos cooperem 
ativamente na resolução de litígios transfronteiras. No caso de litígios que envolvam 
partes em diferentes Estados-Membros, a FIN NET deve ser utilizada para resolver as 
reclamações dos consumidores.

Recomendação 6 sobre a aplicação e a revisão

30. A legislação deve ser aplicada pelos Estados-Membros no prazo de 12 meses após a sua 
publicação no Jornal Oficial da União Europeia. 

31. Em estreita colaboração com os Estados-Membros e partes interessadas, a Comissão deve, 
no prazo de três anos após a entrada em vigor da legislação e, a partir daí, de cinco em 
cinco anos, publicar um relatório sobre a respetiva aplicação. Este relatório deve avaliar:

(a) Se os Estados-Membros aplicaram plenamente a legislação; 

(b) A evolução no sentido de assegurar o acesso a serviços bancários de base para 
todos os cidadãos da União, incluindo os efeitos diretos e indiretos da legislação 
sobre a eliminação da exclusão financeira e sobre a harmonização e a integração 
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do setor da banca a retalho, na União; 

(c) A sensibilização e a confiança do público relativamente à disponibilidade e às 
características das contas bancárias de base e aos direitos dos consumidores 
relacionados com as contas bancárias referidas. 

Este relatório deve ser acompanhado, se for caso disso, de uma proposta de alteração da 
legislação. O relatório é transmitido ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

32. A Comissão deve complementar a legislação de base sobre o setor bancário através de 
outras iniciativas que tenham por finalidade uma maior integração e harmonização dos 
serviços do setor bancário a retalho e a prevenção da exclusão financeira. Um tal pacote 
deve: 

(a) Melhorar a concorrência em relação aos serviços bancários: (i) assegurar que o 
valor das taxas relacionadas com as contas bancárias é transparente e comparável, 
a fim de que os consumidores possam comparar as tarifas de diferentes bancos e 
escolher a melhor oferta; (ii) eliminar todos os obstáculos técnicos e 
administrativos à mudança de contas bancárias, para permitir que os consumidores 
transfiram facilmente a sua conta bancária de um banco para outro;

(b) Melhorar a aceitação de diferentes tipos de métodos de pagamento pelos 
vendedores, visando possibilitar aos consumidores colherem os benefícios 
proporcionados pelo comércio eletrónico;  com este objetivo, os vendedores 
devem oferecer, de forma universal, a possibilidade de pagamento através de um 
cartão bancário de base, sem qualquer encargo; 

(c) Harmonizar mais as interpretações nacionais das regras contra o branqueamento 
de capitais, para assegurar que as referidas regras não podem continuar a ser 
utilizadas como argumento para recusar o acesso a uma conta bancária de base;

(d) Possibilitar o acesso a crédito justo e combater o sobre-endividamento, o mais 
importante "novo risco social" na União, uma vez que a plena inclusão financeira 
exige o acesso a outros serviços bancários essenciais, como o crédito a juros 
reduzidos e a cobertura por seguros, em condições dignas e justas, ou como o 
acesso a serviços financeiros e de aconselhamento.


