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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med rekommendationer till kommissionen om tillgång till grundläggande banktjänster
(2012/...(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 oktober 2010 med titeln 
”Kommissionens arbetsprogram för 2011” (COM(2010)0623), och i synnerhet 
hänvisningen till planerade ”bestämmelser om tillgång till grundläggande banktjänster”,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2011 med titeln 
”Inremarknadsakten: Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för 
inre marknaden” (COM(2011)0206),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 
13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden1, och särskilt inrättandet av ett 
gemensamt eurobetalningsområde (Sepa),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 
26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för 
penningtvätt och finansiering av terrorism2,

– med beaktande av kommissionens samråd om finansiell integrering: garantera tillgång till 
ett grundläggande bankkonto från 2009 och om tillgång till ett grundläggande betalkonto 
från 2010,

– med beaktande av kommissionens rekommendation 2011/442/EU av den 18 juli 2011 om 
tillgång till ett grundläggande betalkonto3 och den konsekvensbedömning som åtföljer 
denna (SEK(2011)0906),

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar med titeln 
”'Single Market through the lens of people: A snapshot of citizens’ and businesses’ views 
and concerns” (SEC(2011)1003), och i synnerhet problem 7 som gäller de svårigheter som 
medborgarna möter när de öppnar bankkonto i medlemsstater där de inte är bosatta,

– med beaktande av artiklarna 42 och 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet 
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-.../2012), och av följande 
skäl:

                                               
1 EUT L 319, 5.12.2007, s. 1.
2 EUT L 267, 10.10.2009, s. 7.
3 EUT L 190, 21.7.2011, s. 87.
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A. För att den inre marknaden ska fungera väl och för att en modern ekonomi för alla i 
samhället ska utvecklas måste det finnas allmän tillgång till grundläggande banktjänster 
och en socialt ansvarsfull banksektor.

B. Tillgången till grundläggande banktjänster är en förutsättning för att konsumenterna ska 
kunna dra nytta av den inre marknaden, särskilt av gränsöverskridande migration, 
penningöverföringar och inköp av varor och tjänster till en icke-diskriminerande kostnad. 
Den årliga alternativkostnaden för att inte ha tillgång till ett betalkonto uppskattas till 
mellan 185 och 365 EUR per konsument. 

C. För närvarande har sju procent av alla EU:s konsumenter, dvs. 30 miljoner människor, 
inte tillgång till grundläggande banktjänster, och de som inte godkänts av 
betaltjänstleverantörer beräknas uppgå till sju miljoner. Problemet med finansiell 
utestängning är allra störst i EU-12-medlemsstaterna. 

D. Problemet med olika kvalitet på produkter och liten konkurrens när det gäller banktjänster 
till privatpersoner måste tas itu med. Integreringen av banksektorn kan inte bli fullständig 
utan ytterligare konvergens och harmonisering mot standarder för hög kvalitet. 

E. Kontanter som tillhandahålls av centralbankerna är en gemensam nyttighet medan 
elektroniska betalningsmedel tillhandahålls av privata leverantörer och ökar i betydelse, 
vilket minskar de offentliga utgifter som krävs för det allmänna tillhandahållandet av 
kontanter samtidigt som det skapar ett monopol för finansbranschen över banktjänster till 
privatpersoner. Under dessa omständigheter får användarna i allt högre grad betala för att 
få tillgång till sina insättningar och för att göra betalningar.

F. Den allmänna ekonomiska utvecklingen och den sociala sammanhållningen bidrar till att 
många har bankkonton. Bland medlemsstaterna förklaras 33 procent av variationen i den 
procentsats av befolkningen som använder ett löpande bankkonto av nivån på den 
ekonomiska utvecklingen, medan alltså 67 procent beror på andra faktorer, exempelvis 
regler. 

G. Betaltjänstleverantörer, som agerar i enlighet med marknadslogiken, tenderar att inrikta 
sig på kommersiellt attraktiva konsumenter och ger inte sårbara konsumenter samma 
produktval. Uppförandekoderna för branschen, som införts i Tyskland, Storbritannien, 
Italien, Irland, Slovenien och Luxemburg, har i stor utsträckning varit resultatet av 
allmänhetens påtryckningar och krav på lagstiftningsinitiativ. Självregleringsinstrumenten 
har gett positiva resultat men samtidigt misslyckats med att effektivt garantera allmän 
tillgång till grundläggande bankkonton. 

H. Lagstiftningsåtgärder för att garantera allmän tillgång till grundläggande banktjänster har 
gett tillfredsställande resultat i Belgien och Frankrike, där antalet medborgare utan 
bankkonto har minskat med 75 respektive 30 procent, och även i Finland och Danmark 
där 100 procent av hushållen har tillgång till banktjänster. 

I. Medlemsstaterna har inte tillräckligt reagerat på kommissionens ovannämnda 
rekommendation och i 15 medlemsstater finns det fortfarande inte något rättsligt eller 
frivilligt krav på banker att tillhandahålla grundläggande banktjänster. 
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J. För att vara effektivt måste ett grundläggande bankkonto vara lätt att öppna även för dem 
som inte har ett standardiserat id-kort och tillhandahålla en specificerad uppsättning 
centrala tjänster, och det måste vidtas åtgärder för en effektiv tillsyn och biläggande av 
konflikter.

K. Som en del av sina strategier för socialt ansvar bör bankerna dela ansvaret med offentliga 
myndigheter och civilsamhället för att kostnadsfritt ge tillgång till grundläggande 
banktjänster.  

L. Varje initiativ för att garantera tillgång till grundläggande banktjänster måste innehålla 
skydd mot utmätning för att konsumenterna ska få förtroende och förhindra kostnader för 
outnyttjade konton. 

M. Snedvridningar av konkurrensen måste förebyggas och konsumenternas behov i regioner 
med få banker måste beaktas, och därför bör initiativets tillämpningsområde vara så 
omfattande som möjligt. Vid sidan av kreditinstitut kan tillgången till centrala 
grundläggande banktjänster tillhandahållas av andra betaltjänstleverantörer enligt 
direktiv 2007/64/EG. 

N. Varje initiativ för allmän tillgång till grundläggande banktjänster måste åtföljas av väl 
utarbetade informationskampanjer som ökar medvetenheten om konsumenternas 
rättigheter och tjänsteleverantörernas skyldigheter.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på grundval av artikel 114 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och före utgången av 2012 lägga fram ett lagförslag 
eller förslag som garanterar tillgång till grundläggande banktjänster för alla konsumenter 
som bor i unionen, i enlighet med de detaljerade rekommendationer som bifogas.

2. Europaparlamentet konstaterar att rekommendationerna står i överensstämmelse med de 
grundläggande rättigheterna och subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

3. Europaparlamentet anser att det begärda förslaget inte får några ekonomiska 
konsekvenser.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och bifogade 
detaljerade rekommendationer till kommissionen och rådet samt till medlemsstaternas 
regeringar och parlament.
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BILAGA TILL RESOLUTIONSFÖRSLAGET:
DETALJERADE REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I DET BEGÄRDA 

FÖRSLAGET

Europaparlamentet anser att den lagstiftning som ska antas bör syfta till att reglera följande:

Rekommendation 1 om tillämpningsområde

1. Lagstiftningen bör tvinga så många betaltjänstleverantörer som möjligt, enligt definitionen 
i artikel 4.9 i direktiv 2007/64/EG, att tillhandahålla grundläggande banktjänster. 

2. För att undvika onödiga bördor för betaltjänstleverantörer som erbjuder tjänster som inte 
är knutna till dem som krävs för grundläggande bankkonton, bör dock följande undantas 
från skyldigheten att tillhandahålla ett sådant konto:

a) Betaltjänstleverantörer enligt led e och f i artikel 1.1 i direktiv 2007/64/EG. 

b) Betalningsinstitut som bara har tillstånd att tillhandahålla en eller flera av de 
betaltjänster som är förtecknade i led 4–7 i bilagan till direktiv 2007/64/EG.

3. Medlemsstaterna bör ha rätt att undanta följande från kravet att tillhandahålla ett 
grundläggande bankkonto: 

a) Betaltjänstleverantörer som verkar enligt en kooperativ affärsmodell, som drivs utan 
vinstsyfte eller som kräver medlemskap enligt fastställda kriterier, exempelvis 
yrkestillhörighet. 

b) Betaltjänstleverantörer som genomfört transaktioner som sammanlagt uppgår till 
mindre än tre miljoner EUR det föregående året. 

4. De betaltjänstleverantörer som undantas enligt punkt 3 a bör bidra till en 
kompensationsfond såvida de inte verkar utan vinstsyfte. 

Rekommendation 2 om tillgångs- och identifieringskrav

5. Lagstiftningen bör se till att varje konsument, dvs. varje fysisk person som agerar i 
andra syften än handels-, affärs-, hantverks- eller yrkesverksamhet och som lagligen är 
bosatt i unionen, har rätt att öppna och använda ett grundläggande bankkonto hos en 
betaltjänstleverantör som verkar i unionen, förutsatt att konsumenten inte redan har ett 
grundläggande bankkonto som uppfyller kraven i unionens lagstiftning, enligt dessa 
rekommendationer, på denna medlemsstats territorium.

6. Lagstiftningen bör tillse att det inte är onödigt besvärligt för konsumenterna att visa att de 
inte redan har ett grundläggande bankkonto, och föreskriva att konsumenten själv 
skriftligen ska intyga detta under ansökningsprocessen. 

7. Rätten till tillgång till ett grundläggande bankkonto bör gälla oavsett konsumentens 
nationalitet eller bostadsort i unionen. Kriterier som inkomstnivå eller inkomstens 
regelbundenhet, anställning, kredithistoria, skuldnivå, den enskildes situation när det 
gäller konkurs eller framtida kontoverksamhet bör inte beaktas vid öppnandet av ett 
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grundläggande bankkonto. Inköp av andra produkter eller tjänster, t.ex. försäkringar, får 
under inga omständigheter vara ett villkor för att få tillgång till ett grundläggande 
bankkonto.

8. Lagstiftningen bör tillämpas utan att detta påverkar andra EU-regler, i synnerhet 
tjänsteleverantörers skyldighet att under exceptionella omständigheter bryta ett avtal om 
ett grundläggande bankkonto enligt relevant EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning, 
exempelvis lagstiftningen om penningtvätt. Kontot kan också avslutas i händelse av 
bedrägeri, missbruk av förtroende eller förfalskning av dokument. 

9. Medlemsstaterna bör vara skyldiga att se till att kundkontrollförfarandena inte leder till 
diskriminering av till exempel marginaliserade grupper, migranter, etniska eller religiösa 
minoriteter eller människor utan fast adress. Därför bör man särskilt överväga hur 
människor utan fast adress kan uppfylla kraven på kundkontroll, och nationella bästa 
metoder bör beaktas för att verkligen garantera tillgång till en huvuduppsättning av 
väsentliga betaltjänster.

10. För att underlätta detta bör grundläggande bankkonton klassificeras som lågriskprodukter 
i enlighet med artikel 3.3 i kommissionens direktiv 2006/70/EG om genomförande av 
direktiv 2005/60/EG. Tjänsteleverantörer bör vara skyldiga att tillämpa förenklade krav på 
kundkontroll och kommissionen bör sträva efter att ytterligare harmonisera nationella 
tolkningar av regler mot penningtvätt för att tillse att de inte längre kan användas för att 
neka tillgång till ett grundläggande bankkonto. 

11. Lagstiftningen bör tvinga betaltjänstleverantörerna att agera transparent i samband med 
beslut om att neka eller avsluta ett grundläggande bankkonto. Betaltjänstleverantören bör 
informera konsumenten skriftligen om orsaken till vägran att öppna ett grundläggande 
konto eller beslutet om att avsluta ett grundläggande konto, så att konsumenten kan 
ifrågasätta betaltjänstleverantörens beslut. Tjänsteleverantören bör också vara skyldig att 
informera konsumenten om möjligheten till alternativ tvistlösning.

12. Lagstiftningen bör kräva att tjänsteleverantören ska agera snabbt när denne kontrollerar 
huruvida konsumenten har rätt till tillgång till ett grundläggande bankkonto, och 
tjänsteleverantören måste informera konsumenten om orsakerna till varje försening som 
överstiger två veckor. Tjänsteleverantören kan kräva att konsumenterna ska vara fysiskt 
närvarande i den närmast tillgängliga filialen när de ska öppna ett konto.

Rekommendation 3 om funktioner och kostnader

13. Lagstiftningen bör göra det möjligt för användaren av ett grundläggande bankkonto att 
göra alla väsentliga betalningstransaktioner, exempelvis erhålla inkomster eller bidrag, 
betala räkningar eller skatter samt köpa varor och tjänster både direkt av säljaren eller på 
distans med användning av vanliga nationella system. 

14. Betaltjänstleverantören bör inte uttryckligen eller underförstått erbjuda några möjligheter 
till övertrasseringar eller överskridanden i samband med ett grundläggande bankkonto. En 
betalorder till konsumentens betaltjänstleverantör bör inte genomföras om detta skulle 
leda till ett negativt saldo i konsumentens grundläggande bankkonto. Tillgång till krediter 
bör inte ses som en del av eller en rättighet knuten till ett grundläggande bankkonto, 
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oavsett kreditens ändamål eller form. 

15. Tillgången till ett grundläggande bankkonto bör vara kostnadsfri. 

16. Eventuella dröjsmålsavgifter bör vara överkomliga och åtminstone lika förmånliga som 
tjänsteleverantörens vanliga prispolitik. Lagstiftningen bör tillse att konsumenten inte 
påförs några avgifter eller straffavgifter till följd av omständigheter som denne inte råder 
över, exempelvis otillräckliga medel på kontot till följd av försenade inbetalningar av 
löner eller bidrag.

17. Tjänsteleverantörer bör bara vara skyldiga att inkludera funktioner som ingår i deras 
ordinarie erbjudande. Då detta är fallet bör ett grundläggande bankkonto innehålla 
följande tjänster:

A. Grundläggande kontoförvaltningstjänster

a) Tjänster som möjliggör att kontanter sätts in och transaktioner mottas på ett 
betalkonto.

b) Tjänster som möjliggör kontantuttag från ett betalkonto. 

c) Tillhandahållande av kontoutdrag.

Konsumenten bör få icke-diskriminerande tillgång till personlig service, exempelvis 
betjäning över disk i filialer och användning av uttagsautomater, även andra bankers 
uttagsautomater när detta är tekniskt möjligt. Tjänsteleverantören bör inte ta ut några 
avgifter i samband med de grundläggande kontoförvaltningstjänsterna.

B. Standardbetaltjänster

a) Överföring av medel via genomförande av betalningar, inbegripet mellan banker.

b) Överföring av medel via genomförande av betalningstransaktioner genom ett 
betalkort som inte tillåter genomförandet av betalningstransaktioner som skulle 
medföra ett negativt saldo för betalkontot. 

c) Genomförande av stående betalorder, även mellan banker, i medlemsstater där 
användningen av dessa är nödvändig för att genomföra väsentliga transaktioner. 

d) Genomförande av autogireringar, även mellan banker, i medlemsstater där 
användningen av dessa är nödvändig för att genomföra väsentliga transaktioner.

För genomförandet av dessa tjänster bör konsumenten ha rätt till icke-diskriminerande 
tillgång till de olika kanaler som tjänsteleverantören erbjuder, som manuella transaktioner, 
transaktioner via uttagsautomater, online-banktjänster och telefonbanktjänster. 
Medlemsstaterna bör fastställa ett tillräckligt antal standardbetalningstransaktioner som 
tjänsteleverantören på begäran måste inrätta och genomföra månatligen utan att påföra 
några avgifter, oavsett vilken kanal som konsumenten använder. Då konsumenten riskerar 
att överskrida det högsta antalet tillåtna fria transaktioner, bör tjänsteleverantören vara 
tvungen att informera konsumenten om detta. Tjänsteleverantören bör ha rätt att antingen 
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ta ut avgift för ytterligare transaktioner på ett kostnadsbaserat sätt och i linje med sin 
vanliga prispolitik eller vägra att genomföra transaktionerna. Tjänsteleverantören bör ha 
rätt att begära en kostnadsbaserad engångsavgift för att tillhandahålla ett betalkort.

C. Särskilda tjänster

Ett minimiskydd av inkommande betalningar mot utmätning bör inkluderas, i enlighet 
med nationell lagstiftning.

D. Ytterligare tjänster 

Medlemsstaterna kan begära att ytterligare funktioner ska knytas till det grundläggande 
bankkontot. Betaltjänstleverantörer bör ha rätt att på eget initiativ utöka uppsättningen 
funktioner, exempelvis en mekanism för besparingar eller internationella 
penningöverföringar. Inköp av sådana ytterligare tjänster får inte vara ett villkor för att få 
tillgång till ett grundläggande bankkonto.

Rekommendation 4 om information och statistik

18. Lagstiftningen bör syfta till att göra konsumenterna medvetna om möjligheten att öppna 
ett grundläggande bankkonto. Därför bör den åtföljas av en ambitiös informationsstrategi 
både på unions- och medlemsstatsnivå och inbegripa skyldigheter för 
betaltjänstleverantörer att lämna tydlig information till konsumenterna.

Informationskampanjer

19. Informationskampanjerna bör utarbetas i samarbete med konsumentorganisationer eller 
organ för rådgivning i samhällsfrågor. På unionsnivå bör de i synnerhet höja 
medvetenheten om den unionsövergripande tillgängligheten för grundläggande 
banktjänster och gränsöverskridande rättigheter till tillgång. På medlemsstatsnivå bör 
informationen syfta till att ge nödvändig och begriplig information om de grundläggande 
bankkontonas särdrag, villkor och praktiska steg samtidigt som specifika problem tas upp, 
bland annat när det gäller medborgare utan bankkontakter och migrerande arbetstagare. 
Informationskampanjerna på medlemsstatsnivå bör vara flerspråkiga och ta hänsyn till de 
mest relevanta modersmålen som talas av minoritetsbefolkningar eller invandrare.

Informationskrav

20. Tjänsteleverantörer som omfattas av lagstiftningen bör åläggas att höja medvetenheten om 
tillgängligheten till grundläggande bankkonton. De bör åläggas att annonsera om 
grundläggande bankkonton och erbjuda tydlig och heltäckande information via olika 
tillgängliga kanaler, bland annat tjänsteleverantörernas webbplatser och filialer där 
standardiserade varaktiga medier bör vara synliga för konsumenterna.

21. Tjänsteleverantören bör efter att ha fastställt konsumentens behov rekommendera ett 
grundläggande bankkonto om det tillmötesgår de behov som konsumenten framfört. 
Konsumenter som är intresserade av att öppna ett grundläggande bankkonto bör få 
informationen på ett varaktigt medium som visar på de tjänster som ingår, det faktum att 
de inte är bundna av att köpa andra produkter eller tjänster samt, i förekommande fall, 
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kostnaden. Informationen bör vara begriplig, standardiserad och så enkel som möjlig och 
lämnas på det unionsspråk som konsumenten begär. I samband med att ett avtal om ett 
sådant konto ingås, bör personalen förvissa sig om att konsumenten förstått vilka 
rättigheter och skyldigheter denne har.

22. Informationskraven till följd av lagstiftningen bör inte påverka kraven i 
direktiv 2007/64/EG om tillhandahållande av information till konsumenter.

Statistiska krav

23. Medlemsstaterna bör vara tvungna att se till att tjänsteleverantörerna förser de nationella 
myndigheterna med tillförlitlig information om åtminstone antalet öppnade grundläggande 
bankkonton, antalet ansökningar om grundläggande bankkonton som avslagits och 
orsakerna till dessa avslag samt antalet konton som avslutats. Denna information bör ges i 
sammanställd form.

24. De nationella myndigheterna bör åläggas att varje år förse kommissionen, 
Europeiska bankmyndigheten och Europaparlamentet med samlad information, och 
uppgifterna bör offentliggöras i en sammanställd och begriplig form. 

Rekommendation 5 om tillsyn, tvistlösning och kompensation

25. Lagstiftningen bör tvinga medlemsstaterna att utse behöriga myndigheter som ska tillse 
och övervaka att lagstiftningens krav verkligen efterlevs. Dessa utsedda behöriga 
myndigheter bör vara oberoende av betaltjänstleverantörerna. 

26. Medlemsstaterna bör vara skyldiga att specificera de principer för påföljder som ska 
drabba tjänsteleverantörer som inte efterlever reglerna för grundläggande bankkonton, 
vilka ska garantera att påföljderna är avskräckande, och de behöriga myndigheterna bör 
åläggas och bemyndigas att utdöma sådana påföljder. De medel som insamlas via 
påföljderna bör användas för den lagstiftning som ska antas, till exempel för finansiell 
utbildning eller kompensationsbetalningar. 

27. Medlemsstaterna bör noga följa upp eventuella snedvridningar av konkurrensen mellan 
tjänsteleverantörer av grundläggande bankkonton. Då ett antal tjänsteleverantörer i 
oproportionerlig grad bär kostnaden för att tillhandahålla grundläggande bankkonton, bör 
finansiell kompensation utgå. I medlemsstater med otillräckligt banksystem bör extra stöd 
övervägas för utvecklandet av en adekvat infrastruktur, medan 
omfördelningsmekanismerna inom sektorn bör vara tillräckliga i medlemsstater med 
utbredd användning av bankkonton. Behöriga myndigheter bör underlätta inrättandet av 
en kompensationsfond som ska finansieras av betaltjänstleverantörerna inom ramen för 
denna lagstiftning. Om antalet grundläggande bankkonton skulle vara oproportionerligt i 
förhållande till den enskilde tjänsteleverantörens ekonomiska betydelse, bör denne ha rätt 
till kompensationsbetalningar. 

28. Medlemsstaterna bör tvingas att se till att det införs lämpliga och effektiva förfaranden för 
klagomål och upprättelse för att bilägga tvister utanför domstol mellan 
betaltjänstleverantörer och konsumenter om rättigheter och skyldigheter enligt principerna 
i denna lagstiftning, varvid befintliga organ ska utnyttjas när så är lämpligt. Organen för 
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alternativ tvistlösning måste vara oberoende, lätt tillgängliga och dess tjänster 
kostnadsfria. Dess beslut bör vara rättsligt bindande. För att uppnå opartiskhet måste 
tjänsteleverantörer, konsumenter och andra användare företrädas jämbördigt i organen. 
Medlemsstaterna bör åläggas att tillse att alla tjänsteleverantörer av grundläggande
bankkonton tillhör ett eller flera sådana organ som sysslar med förfaranden för klagomål 
och upprättelse. 

29. Medlemsstaterna bör vara tvungna att se till att dessa organ för alternativ tvistlösning 
aktivt samarbetar för att lösa gränsöverskridande tvister. Vid tvister mellan parter i olika 
länder bör nätverket för klagomål mot finansiella tjänster, FIN-Net, användas för att 
behandla konsumentklagomål.

Rekommendation 6 om genomförande och översyn

30. Lagstiftningen bör genomföras av medlemsstaterna inom 12 månader från datumet för 
offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning. 

31. I nära samarbete med medlemsstaterna och berörda parter bör kommissionen inom tre år 
efter lagstiftningens ikraftträdande och vart femte år därefter offentliggöra en rapport om 
dess tillämpning. Denna rapport ska utvärdera

a) huruvida medlemsstaterna till fullo genomfört lagstiftningen, 

b) framsteg när det gäller att garantera tillgång till grundläggande banktjänster för 
samtliga medborgare i unionen, inbegripet både direkta och indirekta effekter av 
lagstiftningen när det gäller att avskaffa finansiell utestängning och på 
harmoniseringen och integreringen av banktjänster till privatpersoner i hela unionen, 

c) medvetenheten och förtroendet bland allmänheten när det gäller tillgängligheten och 
särdragen för grundläggande bankkonton och konsumenträttigheterna i samband med 
dessa bankkonton. 

Rapporten ska i förekommande fall åtföljas av ett förslag till ändring av denna 
lagstiftning. Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet.

32. Kommissionen bör komplettera lagstiftningen om grundläggande banktjänster med 
ytterligare initiativ som syftar till att ytterligare integrera och harmonisera banktjänster till 
privatpersoner och till att förebygga finansiell utestängning. Ett sådant paket bör 

a) förbättra konkurrensen i samband med banktjänster: i) tillse att prissättningen på 
avgifter i samband med bankkonton är transparent och jämförbar så att konsumenterna 
kan jämföra olika bankers tariffer och leta efter bättre erbjudanden; ii) avskaffa alla 
tekniska och administrativa hinder för att byta bankkonto så att konsumenterna lätt kan 
flytta sitt bankkonto från en bank till en annan,

b) förbättra säljarnas acceptans av olika typer av betalningsmetoder så att konsumenterna 
kan dra nytta av fördelarna med e-handeln; med detta i tankarna bör säljarna allmänt 
erbjuda möjligheten att betala med ett grundläggande bankkort utan någon extra 
kostnad, 
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c) ytterligare harmonisera nationella tolkningar av regler mot penningtvätt för att tillse att 
de inte längre kan användas som ett argument för att neka tillgång till ett 
grundläggande bankkonto,

d) möjliggöra tillgång till rimliga krediter och bekämpa överskuldsättning, den viktigaste 
”nya sociala risken” i hela unionen eftersom fullständig finansiell integrering kräver 
tillgång till andra väsentliga banktjänster, exempelvis krediter med låg ränta och 
försäkringstäckning till anständiga och rimliga villkor eller tillgång till finans- och 
rådgivningstjänster.


